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Gol do Fla pode 
ser hoje o mais 

bonito do mundo

Babu Santana 
testa positivo: 

‘Fique em casa 
se você puder’

COVID-19
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VAN CAPOTA NA AVENIDA BRASIL: 
UMA PESSOA MORTA E 15 FERIDAS

FLU PERDE DE 
2 A 1:  TOMOU 
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Sem sinalização e
segurança na Barra

Bagunça total em
via de Sepetiba

Faltam áreas de
lazer no Caonze

População pede um 
basta nos assaltos

Ônibus deixam
passageiro na mão

Tiros frequentes em 
Costa Barros

 L Há muito tempo precisamos de 
reposição nas placas de sinaliza-
ção na Curva Chico Anysio (Barra 
da Tijuca). Elas fazem falta nos 
dois sentidos da via. É perigoso, 
principalmente em dias de chu-
va. Além disso, também é grave a 
ausência das defensas metálicas.

 L Na Travessa do Triunfo, em Sepe-
tiba, é uma bagunça total, prin-
cipalmente à noite. Após as 19h, 
as pessoas gritam muito e falam 
palavrões. Moradores que preci-
sam acordar cedo para trabalhar 
não conseguem paz para dormir. 
Muita falta de respeito!

 L O bairro Caonze, em Nova Igua-
çu, tem milhares de pais e mães 
que sofrem com a falta de uma 
área de lazer para seus filhos. São 
aproximadamente 4 mil jovens e 
crianças que agora, com as férias 
escolares, ficam sem o que fazer. 
Queremos lazer e cultura.

 L Os ônibus que passam pela Ave-
nida Martin Luther King, em Irajá, 
são sempre assaltados pelas mes-
mas pessoas. Arrastões também 
acontecem de forma frequente. 
As pessoas têm medo de passar 
no local. Isso é um absurdo.

 L Alguns ônibus da l inha 544 
(Nova Iguaçu—Méier) não param 
em todos os pontos que os pas-
sageiros pedem. Quando o ponto 
de ônibus está cheio, eles passam 
direto para não encher o carro e 
acabam deixando as pessoas.

 L Costa Barros tem tiroteio qua-
se todos os dias. Está ficando 
inviável de morar neste lugar. As 
pessoas que vivem lá estão com 
medo de sair a qualquer hora, te-
mendo ser assaltadas ou atingi-
das por uma bala perdida.

Leonel Malaquias
Barra da Tijuca

Anônimo
Por e-mail

Marcelo Silva
Nova Iguaçu

Anônimo
Irajá

Lucas Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Costa Barros
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SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045
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 LTENHO 51 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há quarenta e dois. 
Moro em Mesquita. 
Antes de ser jornalei-
ro estudava. Na minha 
profissão, gosto de tra-
balhar com o público, 
pois os clientes são o 
melhor daqui. Torço 
pelo Vasco. Nas horas 
vagas gosto de tomar 
uma cerveja. Gosto de 
ler o caderno de espor-
tes no MEIA HORA

ISMAEL
FERREIRA —

Nilópolis

THADEU 
MACHADO 
DA SILVA 
tem atual-
mente 29 
anos. Ele 
desapareceu 
em 05 de 
agosto de 
2008, em 
Campos dos Goytacazes, após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Rodoviários da Transporte Campo Grande aprovaram a paralisação por maioria: à tarde, volta ao trabalho 

REGINALDO PIMENTA

CRISE PARA TODOS
Rodoviários fazem greve, patrões dizem que não têm grana e passageiros ficam à míngua

 L EM MEIO À PANDEMIA

U
ma greve de rodoviá-
rios deixou muitos pas-
sageiros de ônibus a 

pé, ontem, na Zona Oeste do 
Rio. Motoristas da Transporte 
Campo Grande, que circula na 
região, paralisaram as ativida-
des ainda de madrugada, exi-
gindo o pagamento do décimo 
terceiro salário e melhores con-
dições de trabalho, além da en-
trega de cestas básicas. Os ôni-
bus da empresa só voltaram a 
circular no início da tarde, após 
um acordo com os patrões.

Ao todo, 12 linhas estiveram 
fora de operação, incluindo a 
397 (Campo Grande x Can-
delária), a 393 (Bangu x Can-
delária), a 369 (Bangu x Can-
delária) e a 388 (Santa Cruz x 
Candelária).

Os funcionários acabaram 
aceitando uma proposta da 
empresa para dividir o benefí-
cio em mais de quatro parcelas. 

Durante a paralisação, os ro-
doviários debateram se aceita-
riam a proposta inicial da em-
presa, que era de parcelar o 
décimo terceiro em cinco ve-
zes. A contraproposta da cate-
goria era receber em, no máxi-
mo, duas vezes. Os rodoviários 
também cobraram a entrega de 
cestas básicas e o pagamento 
das horas extras.

“Nós fazemos horas extras 
e a empresa não está pagando. 
Estamos reivindicando a carga 
horária: já que não estão pa-
gando hora extra, faremos só 
sete horas de trabalho. A cesta 
básica é outro problema: vem 
descontada no contracheque, 
mas a gente não recebe”, afir-
mou Edivaldo Cordeiro, um 
dos representantes dos rodo-
viários que participaram da 
mobilização.

 LA paralisação atrapalhou quem 
saiu cedo para trabalhar. A auxi-
liar administrativa Laís Andrade 
teve que pegar o trem por falta do 
369 (Bangu x Candelária). “Passei 
em frente à garagem, e às 7h40 ti-
nha muitos motoristas na porta, já 
imaginei que era algum problema 
desse tipo. Descobri que não teria 
nem o 369, nem o 397, então deci-

di ir para o trabalho de trem”, disse.
A crise financeira e os proble-

mas de gestão das empresas desá-
guam em um cenário caótico para 
o lado dos trabalhadores, que con-
vivem com demissões em massa e 
sucateamento dos veículos, além 
do fim da função de cobrador. Nos 
últimos cinco anos, 17 empresas 
fecharam as portas e 15 mil pes-

soas foram demitidas, segundo 
cálculos do Rio Ônibus. 

“Eu já trabalhei em empresa 
em que o patrão chegou e disse: 
‘não tenho dinheiro para 13º. 
Quer receber, vai para a Justiça’. 
É a certeza da impunidade. A 
classe acabou há muito tempo”, 
disse um ex-rodoviário, demi-
tido no meio da pandemia.

Passageiros prejudicados, funcionários em apuros

 LO Sindicato das Empresas de 
Ônibus do Rio disse que as conces-
sionárias estão com dificuldades 
financeiras não só para pagamen-
to de salários, mas até para gastos 
considerados simples, como com-
bustíveis e trocas de pneus, fruto 
da falta de aumento da tarifa, das 
gratuidades sem fonte de custeio e 
da falta de controle do poder pú-
blico sobre o transportes clandes-
tino: “O congelamento da tarifa há 
23 meses, a expansão sem controle 
do transporte clandestino e a con-
cessão de gratuidades sem fonte de 
custeio são alguns dos problemas 
que levaram as empresas de ôni-
bus na capital a um colapso eco-
nômico-financeiro”.

Rio Ônibus: 
falta dinheiro

 LA Supervia informou que, nos 
trens, até as 9h da manhã de 
ontem, “foi observado um au-
mento de 3,5% no número de 
passageiros em relação à média 
das últimas duas quartas-fei-
ras”. “O ramal Santa Cruz apre-
sentou um aumento de 2.252 
passageiros (7,2%)”, disse a 
concessionária, acrescentan-
do que Bangu teve o maior au-
mento absoluto: 37,7%.

Já a Rio Ônibus criticou a fal-
ta de projetos para a criação de 
subsídios públicos, bem como o 
veto do presidente Jair Bolsona-
ro ao auxílio federal para empre-
sas de transportes afetadas pela 
pandemia da Covid-19.

Movimento 
maior nos trens

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 17/12/2020 · MEIA HORA 3



GERAL

Vacina livre no Brasil
Termo de responsabilidade só será assinado em caso de aprovação emergencial

 L GRATUITA E NÃO-OBRIGATÓRIA

A
pós o lançamento do 
plano nacional de imu-
nização contra a Co-

vid-19, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, falou so-
bre a utilização do termo de 
responsabilidade no processo 
de vacinação no Brasil. A me-
dida era um desejo manifesta-
do pelo presidente Jair Bolso-
naro. De acordo com Pazuello, 
o “termo de consentimento li-
vre e esclarecido” somente será 
usado em caso de aprovação de 
uma vacina para uso emergen-
cial em grupos específicos.

O ministro da Saúde voltou 
a afirmar que a vacina não será 
obrigatória, mas será gratuita pa-
ra toda a população. Questiona-
do em entrevista coletiva sobre o 
uso do termo de responsabilida-
de, Pazuello explicou que ele não 
será necessário para imunizantes 
registrados pela Anvisa:

“Não será exigido termo algum 
nos postos de vacinação para ne-
nhum brasileiro, quando nós dis-
ponibilizarmos as vacinas regis-
tradas, seguras e garantidas pela 
Anvisa. A aprovação normal é o 
registro da vacina. E esse registro 
segue para a Anvisa, que vai ava-
liar a documentação e produção, 
concedendo ou não esse registro. 
Isso é a normalidade. Dentro des-
sa normalidade, não há a necessi-

Pazuello, ministro da Saúde, destacou que as vacinas que tiverem registro da Anvisa não contarão com termo de responsabilidade 

AFP

 LA Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) reuniu em uma car-
tilha orientações para diminuir 
os riscos de transmissão da co-
vid-19 durante o período de 
festas do Natal e do Réveillon. 
Diante do aumento de casos 
em todo o país, festas chega-
ram a ser canceladas. A Fiocruz 
orienta a quem deseja fazer re-

uniões que estipule um limite 
de convidados, garantindo o 
distanciamento de dois metros 
e que realize o evento em locais 
abertos e ventilados.

 LMas a fundação alerta: “Ne-
nhuma medida é capaz de im-
pedir totalmente a transmis-
são do novo coronavírus”, diz 
a cartilha.

Fiocruz orienta sobre riscos
 LDo plano de compensação de 

leitos de covid-19 apresentado 
pelo governo estadual à Defen-
soria Pública e ao Ministério 
Público (MP) estaduais, para 
fazer frente à desativação do 
Hospital de Campanha do Ma-
racanã (previsto para ser des-
montado definitivamente no 
próximo dia 18), 65 leitos ain-

da não foram ativados.
 LO plano foi apresentado no 

dia 7 de outubro e previa a 
abertura de 177 leitos, mas se-
gundo a  Defensoria Pública, 
só foram abertos 112. A infor-
mação do plano de compensa-
ção aparece em petição do úl-
timo dia 10, protocolada pela 
Defensoria Pública e MP co-

mo recurso à extinção do pro-
cesso, no Tribunal de Justiça do 
Rio, em que os órgãos pediam a 
ativação de todos os leitos para 
o tratamento de covid-19 dos 
hospitais de campanha do Ma-
racanã e do Riocentro. A Pre-
feitura diz ter sido notificada 
dia 10 e que tem até 30 dias pa-
ra apresentar seus argumentos.

Plano de compensação ainda não cumprido

dade de termos de responsabiliza-
ção”, declarou.

O ministro reconheceu, no 
entanto, que o termo deverá ser 
utilizado em caso de aprovação 
emergencial de um imunizante 
pela Anvisa. Ele citou os Esta-

dos Unidos e a Inglaterra como 
exemplos de países onde já há 
aprovação emergencial para a 
vacina da Pfizer e também que 
nenhum país no mundo possui 
registro em agência regulado-
ra. Para a vacinação antes do 

registro, Pazuello afirmou que 
somente “grupos limitados po-
derão receber” e “em quantida-
des limitadas”.

“Estamos diante de um ou-
tro modelo: a autorização de uso 
emergencial, que permite que o 

laboratório disponibilize a vacina 
para grupos específicos mesmo 
sem a conclusão dos testes clínicos. 
Todos que forem voluntários a re-
ceber terão que assumir esse com-
promisso por escrito”, completou 
o ministro da Saúde.
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GERAL

Educação apresenta 
dois planos de aulas
Retorno na rede estadual está previsto para fevereiro e pode ser híbrido

 L ANO LETIVO DE 2021

A 
Secretaria de Estado 
de Educação (Seeduc) 
apresentou ontem duas 

possibilidades de modelos de 
ensino para a volta das ativida-
des escolares em 2021: híbrido 
(remoto e presencial, com tur-
mas em sala de aula em dias al-
ternados) ou somente remo-
to, a serem adotados de acordo 
com as recomendações do Co-
mitê Científico e das autorida-
des de saúde. O retorno está 
previsto para fevereiro.

Antes desse retorno, os pro-
fessores terão acesso a cursos 
on-line de capacitação para o 
uso de ferramentas educacio-

nais adequadas a essa nova rea-
lidade, por meio de uma trilha 
formativa de ensino híbrido, 
com carga horária de 110h.

No primeiro bimestre leti-
vo, a proposta da Secretaria se-
rá a de desenvolver competên-
cias e habilidades do currículo 
essencial, dando continuidade 
aos estudos de 2020. De acor-
do com a pasta, a ideia é tra-
balhar os anos de 2020 e 2021 
como um, de maneira que os 
conteúdos de 2020 sejam en-
sinados em 2021. Já a partir de 
maio, será iniciado um traba-
lho com os conteúdos referen-
tes à série em que o aluno está.

Paulinho é velado no Rio
Amigos e familiares se despedem do cantor do Roupa Nova

 L VÍTIMA DE COVID

Amigos, membros da ban-
da e familiares de Paulo César 
Santos, o Paulinho, vocalista e 
percussionista do grupo Rou-
pa Nova, se despediram on-
tem do cantor no Memorial do 
Carmo, na Região Portuária do 
Rio. À tarde, o corpo do mú-
sico foi cremado. Integrantes 
do Roupa Nova, como Ricar-
do Feghali, Cleberson Horsth 
e Kiko compareceram ao ve-
lório do amigo para a última 
despedida.

Paulinho morreu na úl-
tima segunda-feira, aos 68 
anos. Ele estava internado na 
UTI do hospital Copa D’Or, 

na Zona Sul do Rio, tratando 
complicações provocadas pe-
la Covid-19. O músico foi con-
taminado pelo novo corona-
vírus enquanto se recuperava 
de um transplante de medula 
óssea feito em setembro. Pau-
linho tratava de um linfoma. 
Em novembro ele voltou a ser 
internado, já com a Covid-19.

Mais homenagens
A cantora Luiza Possi fez 

uma série de vídeos no Insta-
gram Stories para homenagear 
Paulinho. A artista relembrou 
o fato de ter cantado “Volta Pa-
ra Mim” aos 3 anos de idade. Ricardo Feghali, do Roupa Nova, compareceu ao velório ontem

AG. NEWS

O cantor Genival Lacerda, 
de 89 anos, segue internado no 
Hospital da Unimed, em Reci-
fe, para se tratar da Covid-19. 
O músico está internado des-
de o dia 30 de novembro. De 
acordo com a assessoria de im-
prensa do artista, houve piora 
no quadro clínico.

Segundo o filho de Genival, 
João Lacerda, o pai está em es-
tado gravíssimo. “Os médicos 
seguem cuidando dele no hos-
pital, mas nessas últimas horas 
não se tem melhora”, disse.

Em 9 de dezembro, a asses-
soria do cantor divulgou uma 
nota dizendo que o estado de 
Genival era “animador”, mas 
com o tempo de internação ele 
acabou tendo uma piora e hoje 
o quadro é gravíssimo.

AVC em maio
Em 26 de maio deste ano, 

Genival Lacerda sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral 
Isquêmico (AVC). Recupera-
do, ele teve alta três dias depois 
de ser internado no Hospital 
d’Ávila, na Zona Oeste da ca-
pital pernambucana.

Genival 
Lacerda 
internado
Cantor foi 
internado no dia 
30 de novembro

 L ESTADO GRAVE

As aulas, inicialmente em fevereiro, podem ser presenciais ou virtuais 

REPRODUÇÃO

Genival está internado

DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

Preso no Terreirão
Lourival ‘Mais ou Menos’ ergueu prédio irregular

 L MILÍCIA NA ZONA OESTE

U
m homem foi preso na ma-
nhã de ontem como res-
ponsável pela construção 

de um prédio no Terreirão, Re-
creio dos Bandeirantes, Zona Oes-
te, que não passou por qualquer 
fiscalização. Lourival das Chagas 
Silva Junior, conhecido por ‘Mais 
ou Menos’, admitiu que construía 
um edifício com 98 unidades: 
quarto e sala de 38m² a 42m², além 
de dois quartos de 55m² a 64m².

Policiais civis lotados na De-
legacia de Proteção ao Meio Am-
biente (DPMA) se depararam 
com a obra irregular na Rua FW, 
nº 100, sem licença, responsável 
técnico e fiscalização de órgão 
público. Tampouco há, segundo 
a Polícia, memorial de incorpora-

ção e, mesmo assim, algumas uni-
dades já foram vendidas. Ou seja, 
o modus operandi do investigado 
é idêntico ao adotado pela milícia 
que atua na região.

Unidades a R$ 270 mil

Além da prisão de ‘Mais ou 
Menos’, outras 15 pessoas foram 
levadas para a sede da DPMA, na 
Cidade da Polícia, na Zona Norte. 
Em site de vendas de imóveis, uni-
dades de quarto e sala são anun-
ciadas por R$ 270 mil. Soman-
do as 98 unidades, totaliza-se R$ 
26,46 milhões. O delegado Mario 
Andrade, titular da DPMA, citou 
o perigo de tragédias como o de-
sabamento de um edifício na Mu-
zema no ano passado. Prédio construído sem licença

REPRODUÇÃO / ARQUIVO PESSOAL

RAPIDINHA...

Uruguaiana: presos no camelô 
 LGuardas municipais do Gru-

pamento de Operações Espe-
ciais (GOE) prenderam na 
terça-feira dois ambulantes 
acusados de aplicar golpe em 
clientes que compravam ce-
lular pelas redes sociais e re-
tiravam o produto no came-
lódromo da Uruguaiana, no 

Centro. A denúncia partiu do 
cunhado de uma vítima, que, 
após realizar o pagamento no 
sábado, notou que o apare-
lho entregue era diferente. Os 
agentes conduziram os supos-
tos vendedores para a 4ª DP 
(Centro), onde o caso foi regis-
trado como estelionato.

PM da reserva é baleado
Subtenente levou um tiro na boca e três no tórax

 L TENTATIVA DE ASSALTO EM BANGU

Um policial militar da reserva 
foi baleado ontem durante tenta-
tiva de assalto na Avenida Cônego 
de Vasconcelos, em Bangu, Zona 
Oeste. Ronaldo Barbosa dos San-
tos, que levou um tiro na boca e 
três no tórax, ainda conseguiu di-
rigir até o Hospital São Matheus, 
no mesmo bairro, onde deu entra-
da em estado de saúde gravíssimo.

Os agentes do 14ºBPM (Ban-
gu) chegaram ao local por vol-
ta das 10h após serem acionados 
por conta do tiroteio. Os oficiais 
conseguiram recuperar o veículo 
roubado que os bandidos usavam.

A Polícia Civil informou que, 
segundo a 34ª DP (Bangu), as in-
vestigações estão em andamento 
para apurar os fatos. Diligências 
estão sendo realizadas em busca de 
informações que ajudem a identi-

Ronaldo Barbosa dos Santos

REPRODUÇÃO

ficar a autoria do crime.
Já na Rodovia Presidente Du-

tra, na altura de Pindamonhan-
gaba, interior de São Paulo, um 
policial militar lotado no 15ºB-

PM (Duque de Caxias) foi detido 
na terça-feira com R$ 521 mil em 
dinheiro em uma mala no carro. 

Policiais militares estavam em 
patrulhamento na região quando 
desconfiaram de um veículo que 
trafegava pela zona rural da cida-
de. Na abordagem, o PM carioca, 
de 38 anos, estava com um carona 
com anotações por associação cri-
minosa e estelionato.

Na delegacia em Pindamo-
nhangaba, o policial alegou que 
transportava de Campinas para 
Queluz a quantia lícita, resultante 
da venda de cabeças de gado, a pe-
dido de um empresário que faria a 
compra de gados. O PM e o carona 
foram ouvidos e liberados, e a Po-
lícia Civil vai apurar a origem do 
dinheiro. Os valores foram retidos 
e caso notificado à Polícia Federal.

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 17/12/2020 · MEIA HORA 7



GERAL

Van capota e deixa um 
morto e 15 feridos
Acidente foi na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande 

 L TRANSPORTE CLANDESTINO

U
m acidente grave envolven-
do uma van de passagei-
ros, que operava de forma 

clandestina, deixou uma pessoa 
morta e outras 15 feridas na ma-
nhã de ontem, na Avenida Brasil. 
Segundo informações do Corpo 
de Bombeiros, o veículo capotou 
e saiu da pista, na altura de Cam-
po Grande, na Zona Oeste do Rio.

O acidente ocorreu por volta 
das 5h30. O veículo havia saída 
de Campo Grande e seguia para 
Coelho Neto. Um pneu do veícu-
lo teria furado e o motorista aca-
bou perdendo a direção. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 6h. Um 
helicóptero pousou na pista pa-
ra socorrer um dos feridos, de 
maior gravidade, que foi levado 
para o Hospital Estadual Alber-
to Torres, em São Gonçalo. Os de-
mais foram encaminhados para 

os hospitais municipais Pedro II, 
em Santa Cruz, e Albert Schweit-
zer, em Realengo. O resgate con-
tou com o apoio dos quartéis de 
Sepetiba, Ricardo de Albuquer-
que, Santa Cruz e Realengo 

Por conta do resgate das víti-
mas, a pista sentido Centro foi 
fechada para o trabalho dos pa-
ramédicos. O trânsito na re-
gião ficou complicado. 

A Prefeitura do Rio infor-
mou que a van não tinha au-
torização da Secretaria Muni-
cipal de Transportes (SMTR) 
para fazer transporte alterna-
tivo de passageiros. 

Já no Elevado do Joá, tam-
bém ontem, uma pessoa mor-
reu e outra ficou ferida em um 
acidente envolvendo dois car-
ros, na altura de São Conrado, 
na Zona Sul. A colisão ocorreu 
no sentido Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros comandou a operação de resgate 

REGINALDO PIMENTA

Sepultamentos em Campos
Vítimas de acidente são enterradas na zona rural da cidade

 L ACIDENTE MATOU SETE PESSOAS

Os quatro irmãos e a pri-
ma que estavam entre os sete 
mortos no acidente ocorrido 
na noite de segunda na RJ-208 
(estrada que liga a localidade 
da Tapera a Lagoa de Cima, em 
Campos dos Goytacazes) fo-
ram enterrados por volta das 
18h de terça, no Cemitério de 
Ponta da Lama, na zona rural.

O velório de cinco das sete 
vítimas — o motorista, a pri-

ma e três dos irmãos — acon-
teceu em uma igreja evangéli-
ca na localidade de Tapera. Ana 
Laisa, que foi encontrada por 
último, não foi velada e o cor-
po foi direto para o cemitério.

Os corpos dos irmãos En-
zo Gabriel, de 2 anos, Ana Lai-
sa, de 4, Kemilly Sophia, de 6, 
Phandora, de 8, e o da prima, 
Brunna Vitória, de 3 anos, fo-
ram os últimos a serem sepul-

tados. Erick, um outro primo, 
de 12 anos, foi enterrado mais 
cedo no Campo da Paz. Já Adil-
son, de 45 anos, que era o mo-
torista e amigo da família, no 
Cemitério do Caju.

Duas jovens, Fernanda, de 18 
anos (mãe da Brunna), e Vitó-
ria, de 13, conseguiram sobrevi-
ver depois que o carro de passeio 
saiu da pista e caiu de uma ponte 
dentro de um rio, segundo tes-

temunhas, quando o motorista 
tentou desviar de uma bicicleta. 
Elas foram encaminhadas para o 
hospital Ferreira Machado, mas 
já receberam alta.

Em nota, o Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER
-RJ) informou que irá sinalizar 
o trecho da ponte onde ocorreu 
o acidente nos próximos dias, e 
que irá também aguardar o lau-
do policial.

Contas 
reprovadas

Da rua para 
a prefeitura

 LO Tribunal de Contas do 
Município (TCM) do Rio, 
reunido ontem, elabo-
rou um parecer contrário 
à aprovação das contas da 
prefeitura, do ano de 2019, 
e rejeitando a gestão do pre-
feito Marcelo Crivella (Re-
publicanos). Agora, a de-
cisão segue para a Câmara 
Municipal, que irá decidir 
se aprova ou não as contas 
da prefeitura. Em sua defesa, 
Crivella disse que precisou 
tomar medidas drásticas.

 LEscritor e ex-morador de 
rua, Leo Motta foi convi-
dado pela futura secretá-
ria municipal do Rio Lau-
ra Carneiro, da Assistência 
Social, para ser consultor e 
ajudar na tarefa de resolver 
os problemas de cerca de 15 
mil pessoas em situação de 
rua na cidade. “Vou fazer a 
ligação da população de rua 
com a prefeitura, indicando 
e traçando os melhores ca-
minhos e planos para tratar 
essa população”, explicou.

RAPIDINHAS...

Ação da PF 
em Niterói

 LO prefeito de Niterói, Ro-
drigo Neves (PDT), foi on-
tem alvo de uma operação 
da Polícia Federal e do Mi-
nistério Público Federal, 
que cumpriram mandado 
de busca e apreensão em sua 
casa, mirando possíveis irre-
gularidades na contratação 
de obras do BRT Transoceâ-
nica, no total de R$ 34 mi-
lhões. Neves chamou a ação 
de absurda e disse que nun-
ca foi ouvido ou convidado 
a prestar esclarecimentos.
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Todos de olho no Puskás
Arrascaeta concorre hoje a prêmio de gol mais bonito na festa ‘Fifa The Best’

T
odos os olhos dos rubro-ne-
gros estarão voltados, hoje, 
para Zurique, na Suíça, onde 

ocorre o evento ‘Fifa The Best’, que 
premia os melhores da temporada 
2019/2020, de forma virtual, devi-
do à pandemia da Covid-19. Den-
tre as principais nomeações do dia 
estão o de melhor jogador, melhor 
jogadora e o prêmio Puskás, de 
gol mais bonito, no qual concor-
re o uruguaio Giorgian De Arras-
caeta, pelo gol de bicicleta contra o 
Ceará, na vitória do Flamengo por 
3 a 0, no Castelão, pelo Campeo-
nato Brasileiro, em agosto de 2019.

Na categoria de melhor jo-
gador estão Robert Lewando-
wski (Bayern de Munique, da 
Alemanha), favorito ao prê-
mio, Lionel Messi (Barcelona, 
da Espanha) e Cristiano Ro-
naldo (Juventus, da Itália). A 
ausência de Neymar (PSG, da 
França) gerou críticas nas re-
des sociais. Na premiação de 
melhor jogadora estão Lucy 
Bronze (Manchester City, da 
Inglaterra), Pernille Harder 
(Chelsea, da Inglaterra) e Wen-
die Renard (Lyon, da França).

Renovação com Thiago Maia
O Flamengo, que só volta a jo-

gar no domingo, às 18h15, con-
tra o Bahia, no Maracanã, está 
mais perto de ampliar o víncu-
lo do voltante Thiago Maia, que 
na terça-feira começou a fazer 
fisioterapia, como parte de sua 
recuperação de lesão. Segundo 
o globoesporte.com, o clube já 
iniciou negociações com o Lille, 
da França, para prorrogar o em-
préstimo do jogador, de 23 anos, 
que sofreu lesão ligamentar no 
joelho, na partida contra o Atlé-
tico-GO, no dia 14 de novembro. 
Ele passou por cirurgia e já está 
em fase de recuperação. 

Arrascaeta concorre ao Puskas pelo gol de bicicleta contra o Ceará, na vitória por 3 a 0, pelo Brasileirão, no Castelão, em agosto de 2019

DIVULGAÇÃO

 LO Jogo das Estrelas, evento bene-
ficente de fim de ano realizado por 
Zico no Maracanã, foi cancelado 
devido à Covid-19. “Foi uma deci-
são difícil, mas com certeza a mais 
acertada e correta nesse momento 
que vivemos. Nos últimos meses 
discutimos vários cenários, todos 
com um jogo sem público, seja no 
Maracanã ou até mesmo no CFZ, 

que foi onde começou o evento. 
Mas, com o crescimento de casos 
de Covid e com tantas mortes de 
pessoas queridas, não havia ne-
nhuma possibilidade de colocar-
mos em risco todos os jogadores e 
as pessoas que trabalham no even-
to”, explicou Júnior Coimbra, filho 
do ídolo rubro-negro Zico e orga-
nizador do evento.

Zico cancela Jogo das Estrelas
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Gatito mais perto 
de voltar ao gol
Paraguaio deve retornar contra o Corinthians

 L BOTAFOGO

F
ora de combate desde setem-
bro, Gatito Fernández vive a 
expectativa para ficar à dis-

posição do técnico Eduardo Bar-
roca para o jogo do próximo sá-
bado, às 21h, contra o Coritiba, no 
estádio Couto Pereira, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Em entrevista 
ao programa de TV ‘Donos da Bo-
la’, o gerente de futebol do Alvine-
gro, Túlio Lustosa, não confirmou 
a presença do goleiro paraguaio 
neste fim de semana, mas garan-
tiu que ele estará 100% contra o 
Corinthians, no próximo dia 27.

“A partir do momento que teve 
convocação, mandamos relatório 
médico e recomendamos que Ga-
tito não atuasse no primeiro jogo 
do Paraguai. Infelizmente o colo-
caram, voltou a sentir e retardou o 
retorno. É uma figura importan-
te, não que o Cavalieri não esteja 
bem, pelo contrário. No outro jo-
go, depois do Coritiba, o Gatito es-
tará apto”, disse Túlio.

Ainda na entrevista, Túlio 
declarou que segue confiante 
na recuperação da equipe na 
competição. Ele revelou que 
teve uma conversa com os jo-
gadores e que houve um pacto 
para mudar a postura.

“A responsabilidade da função 
é dar a cara nesse momento, mos-
trar ao torcedor que estamos tra-
balhando e empenhados em mu-
dar esse cenário ruim. Tivemos 
várias reuniões com os atletas e, 
após a chegada do Barroca, tínha-
mos expectativa muito grande de 
fazer bons jogos contra Flamengo, 
São Paulo e Internacional. Infeliz-
mente não conseguimos pontos e 
aquela derrota para o São Paulo foi 
a gota d’água para cobrar o que já 
tinha sido conversado e eles disse-
ram que fariam nos jogos”, disse. 

Gatito Fernández se machucou enquanto jogava pelo Paraguai

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Ex-jogador do Fluminense e ex
-auxiliar do Botafogo, Renê Weber 
é mais uma vítima da Covid-19. 
Ele não resistiu à doença e morreu 
ontem, aos 59 anos, após 18 dias 
internado no Hospital São Lucas, 
em Copacabana, Zona Sul.

Revelado pelo Internacional, 
Renê construiu nos anos 80 uma 
história importante com a camisa 
do Fluminense, que usou as redes 
sociais para “lamentar profunda-
mente o falecimento”. “Peça muito 
importante do título brasileiro em 
1984 e dos Cariocas de 1984 e 85, 
Renê disputou 137 jogos e mar-
cou 15 gols com a camisa Tricolor. 
Nossos sentimentos e muita força 
aos amigos e familiares”, escreveu o 
clube, que relembrou a jogada do 
gol do título carioca de 1984, que 
completou ontem 36 anos, em vi-
tória por 1 a 0 sobre o Flamengo.

“Renê Weber lançava Aldo, 
que cruzava para Assis fazer 
mais um contra o rival. Com a 

marca do Carrasco e do grande 
Renê, conquistávamos o bicam-
peonato carioca em 1984. Obri-
gado por tanta entrega por essas 
cores, Renê. Recordar é viver”, 
postou o Tricolor.

Como atleta, também defen-
deu o América-RJ. Renê foi trei-
nador do próprio América e da 
Seleção sub-20. Foi auxiliar de 
Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG, 
São Paulo, Vasco e Botafogo, on-
de trabalhou este ano até a saída de 
Paulo Autuori, em outubro. “Mi-
nha homenagem ao meu irmão 
Renê Weber. Obrigado por tudo, 
amigo! Devo muito da minha vida 
profissional a você. Esteja na paz 
do Senhor”, lamentou Autuori.

O Botafogo lembrou que Re-
nê também foi auxiliar de Au-
tuori no título brasileiro em 95: 
“Profissional de alto nível. Era 
querido por todos, zelava pela 
excelência no trabalho e manu-
tenção do bom ambiente”.

Renê Weber 
morre no Rio
Ex-jogador é vítima da Covid-19

 L LUTO NO FUTEBOL

Weber tinha 59 anos, ficou 18 dias internado, mas não resistiu

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LEx-jogadores do Botafogo, o za-
gueiro argentino Joel Cari e o ex-
goleiro Jefferson se manifestaram 
nas redes sociais, relembrando o 
período em que atuaram juntos 
no clube. Ambos ainda falaram 
sobre a possibilidade de um dia 
retornarem em uma outra fun-
ção. Tudo aconteceu por conta 
da página  “@bfrmilgrau” no Ins-
tagram, que publicou uma ima-
gem dos dois juntos em 2016. O 
argentino foi o primeiro a se ma-

nifestar: “Que tempos bons, que 
saudades…”. Depois foi a vez do 
ex-goleiro, que planejou um re-
torno ao Glorioso. “Um dia vamos 
voltar juntos, irmão! Máximo res-
peito”. Carli concordou com Jef-
ferson. “Vai ser um prazer imen-
so. Respeito, admiração e gratidão 
demais”. Carli e Jefferson atuaram 
juntos pelo Botafogo de 2016 a 
2018, quando Jefferson se apo-
sentou. O argentino permaneceu 
até o começo desse ano.

Carli e Jefferson nas redes
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 L TROPEÇO EM GOIÂNIA

Flu dá molinho
Tricolor perde outra chance de entrar no G-4

O 
Fluminense perdeu mais 
uma vez a chance de en-
trar no G-4 do Campeo-

nato Brasileiro. Na noite de ontem, 
o Tricolor encarou o Atlético-GO 
no Estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia, e foi derrotado por 2 a 1. 
Wellington Rato e o goleiro Jean, 
de pênalti, cometido por Nenê, 
marcaram para os donos da casa, 
enquanto Felippe Cardoso dimi-
nuiu para o Tricolor.

No final, Felipe Cardoso la-
mentou: “Sabíamos que seria 
um jogo muito difícil pela inten-
sidade que a equipe deles propõe. 
Mas acho que faltou um pouco o 
último passe. Agora é pensar no 
próximo jogo”.

O time teve dificuldade pa-
ra produzir ao longo da primei-
ra etapa. Apesar de ter 57% da 
posse de bola, o Tricolor encon-
trou um Atlético-GO bem orga-
nizado e que deu poucos espaços. 
Prova disso é que o Flu só conse-
guiu uma finalização no primeiro 
tempo e não levou perigo algum 
ao gol de Jean.

Já o Dragão soube fazer o que 
se propôs e aproveitou os erros de 
seu adversário. O primeiro gol saiu 
aos 42 minutos, em linda jogada 
de Ferrareis e Marlon Freitas. O 
ex-jogador do Fluminense cru-
zou rasteiro para Wellington Ra-
to completar, sem chances para 
Marcos Felipe.

No segundo o tempo, o Flu-
minense tentou ser mais agres-
sivo, mas acabou dando mar-
gem para contra-ataques do 
Dragão. Marcos Felipe brilhou 
com excelente defesa em finali-
zação de Wellington Rato.

Já no fim, o árbitro recorreu 
ao VAR para marcar pênalti em 
toque no braço de Nenê. O golei-
ro Jean foi para a cobrança e am-
pliou a vantagem. Nos acrésci-
mos, aos 47, Lucca conseguiu 
um lindo cruzamento e Felippe 
Cardoso subiu para fazer o gol de 
honra do Fluminense.

Nenê cometeu pênalti no fim ao tocar a bola com o braço na área

MAILSON SANTANA  /FLUMINENSE FC / DIVULGAÇÃO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º SÃO PAULO 53 26 15 8 3 45 21 24

 2º ATLÉTICO-MG 46 26 14 4 8 44 34 10

 3º FLAMENGO 45 24 13 6 5 42 32 10

 4º PALMEIRAS 41 24 11 8 5 36 23 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º INTERNACIONAL 41 25 11 8 6 37 25 12

 6º GRÊMIO 41 24 10 11 3 32 20 12

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º FLUMINENSE 40 26 11 7 8 36 29 7

 8º SANTOS 38 25 10 8 7 37 33 4

 9º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

 10º CORINTHIANS 33 25 8 9 8 26 29 -3

 11º CEARÁ 32 25 8 8 9 35 36 -1

 12º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

ZONA NEUTRA

 13º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 14º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 15º SPORT 28 25 8 4 13 22 34 -12

 16º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 25 24 6 7 11 25 36 -11

 18º CORITIBA 21 25 5 6 14 20 33 -13

 19º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

 20º BOTAFOGO 20 25 3 11 11 23 36 -13

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os 
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do 
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Sé-
rie B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado 
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

 

26ª RODADA

ONTEM

 SÃO PAULO  3 X 0 ATLÉTICO-MG 

 ATLÉTICO-GO  2 X 1 FLUMINENSE 

SÁBADO

 SPORT  X  GRÊMIO 19:00

 INTERNACIONAL  X  PALMEIRAS 21:00

 CORITIBA  X  BOTAFOGO 21:00

DOMINGO

 VASCO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATHLETICO-PR 16:00

 FLAMENGO  X  BAHIA 18:15

 FORTALEZA  X  CEARÁ 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)
 12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 11  GOLS: Cano (Vasco)

27ª RODADA

26/12

 SANTOS  X  CEARÁ 17:00

 ATLÉTICO-MG  X  CORITIBA 17:00

 FORTALEZA  X  FLAMENGO 19:00

 GOIÁS  X  SPORT 19:00

 FLUMINENSE  X  SÃO PAULO 21:00

27/12

 BOTAFOGO  X  CORINTHIANS 16:00

 BAHIA  X  INTERNACIONAL 16:00

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 16:00

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

Jean; Dugu, João Victor, Éder e Nata-
nael; Pereira, Marlon Freitas, Welling-
ton Rato (Janderson), Chico (Oliveira) 
e Ferrareis (Danilo Gomes); Zé Roberto 
(Roberson). Técnico: Marcelo Cabo

Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro 
(Matheus Ferraz), Nino e Danilo Barcelos; 
Hudson, Yuri (Lucca), Michel Araújo 
(Pacheco) e Nenê (Ganso); Fred e Marcos 
Paulo (Felipe Cardoso). Técnico: Marcão

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia Juiz: Rodrigo Dalonso Ferrerira (SC) 
Auxiliares: Thiago Labes (SC) e Éder Alexandre (SC) Gols: 1º tempo: Wellington 
Rato, aos 42. 2º tempo: Jean, aos 42, Felipe Cardoso, aos 47. 
Cartões amarelos: Hudson, Lucca, Ganso, Pacheco e Roberson

ATLÉTICO-GO 2 FLUMINENSE 1
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 L SANGUE NOVO

Dupla da Seleção 
retorna ao Vascão
Volante Bruno Gomes e lateral Riquelme podem 
ser relacionados contra o Santos em São Januário

E
stacionado na zona de rebai-
xamento, o Vasco pode co-
meçar a recorrer aos garotos 

das divisões de base em busca de 
soluções que elevem a qualidade 
da equipe. O técnico Ricardo Sá 
Pinto, que balança no cargo, pode 
relacionar o volante Bruno Gomes 
e o lateral-esquerdo Riquelme pa-
ra a partida contra o Santos, do-
mingo, em São Januário, pela 26ª 
rodada do Brasileirão.

Os dois, que são destaques na 
Seleção Brasileira sub-20, partici-
param na última terça da golea-
da do Brasil sobre o Peru por 6 a 
0. Bruno Gomes começou o jogo 
como titular, enquanto Riquel-
me entrou no decorrer e ainda 
marcou um dos gols. Enquanto 
o volante de 19 anos já atua entre 
os profissionais desde 2019, o la-
teral-esquerdo de 18 é esperança 
da torcida, que corneta frequen-
temente as atuações de Neto Bor-
ges e Henrique.

Na 17ª colocação, com 25 pon-
tos, o Gigante da Colina precisa se-
car os concorrentes diretos na bri-
ga contra o rebaixamento: Sport, 
Bahia e Athletico Paranaense. Mas 
terá que fazer o dever de casa con-

tra o Peixe. Suspensos pelo terceiro 
amarelo, o atacante Talles Magno, 
o apoiador Léo Gil e o lateral-es-
querdo Neto Borges serão ausên-
cias certas. Se Sá Pinto mantiver a 

coerência, deverá escalar Vinícius, 
Andrey e Henrique como substi-
tutos, respectivamente. Mas Bru-
no Gomes e Riquelme correm por 
fora na escalação.

Riquelme, de 18 anos, corre por fora para substituir Neto Borges 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Vanderlei Luxemburgo está 
internado desde sexta-feira com 
Covid-19 no Hospital Sírio Liba-
nês, em São Paulo. Ontem, o téc-
nico de 68 anos relatou que já te-
ve falta de ar, mas garantiu estar 
bem melhor. “Bom dia, galera. 
Faltou um pouco de ar ontem à 
noite, mas depois voltou. Mas es-
tou bem, fiz a barba, fica com as-
pecto ruim. Acordei bem melhor 
hoje, nem fui medicado ainda. Só 
não tomei café, estou um pouco 
cansado. Tchau. Beijo!”, declarou.

O treinador apresentou dores 
de cabeça em sua casa, no Rio, 
e decidiu seguir para o hospi-
tal, onde foi diagnosticado pela 
segunda vez com Covid-19. Há 
cinco meses, Luxa já havia testa-
do positivo. Jogadores também 
têm apresentado diagnósticos 
confirmados da doença pela se-
gunda vez, como o meia Gustavo 
Scarpa (Palmeiras), o zagueiro 
Thiago Heleno (Athletico-PR) e 
o atacante Talles Magno (Vasco).

“Para comprovar a reinfec-
ção, teria de guardar o vírus da 
primeira infecção e comparar 
com o novo vírus. É preciso ter 
um banco de vírus, até para sa-
ber se é o mesmo tipo de coro-
navírus que atingiu a pessoa 
na segunda vez. É um trabalho 

bastante sofisticado”, comentou 
o diretor da Sociedade Brasilei-
ra de Infectologia (SBI), Estêvão 
Urbano. “O diagnóstico exato de 
reinfecção exige critérios mais 
rigorosos. Há poucos casos pu-
blicados e reportados”, comple-
tou o médico.

Luxa melhora 
após falta de ar
Treinador de 68 anos está internado 

em São Paulo por conta da Covid-19

 L FORÇA, POFEXÔ!

Luxa pegou Covid pela 2ª vez

VAN GOMES/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 
 
ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,

 

TÉC. TELECOMUNICAÇÃO 
Empresa contrata: Técnicos para 
serviços  terceirizados com ex-
periência em automação de por-
tões, CFTV, interfones e etc. Diária 
R$150,00. Tels.:2268-7851/ 
98844-9133
 

SERRADOR V/TEXTO
Acabador e serrador para Mar-
moraria com experiência. Com-
parecer Estrada dos Bandeiran-
tes, 12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à cobrar.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Natal/ Ano Novo. 
Melhor preço da Areia, Areola, 
saibro . Pedra 0,1,2,3  Preços 
imbatíveis. Aceitamos cartões.. 
T.96438-9722/

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

AMARRAÇÃO AMOROSA 
Trago pessoa amada 3/ 9dias 
ao seus pés, pagamento após 
resultado, consultas: tarô, ba-
ralho cigano/ búzios, 35anos 
de trabalhos, sucesso absoluto. 
T.97957-9388 Whatsapp/ 3598-
3271. Botafogo.
 
ANA BAIANA 
Amarração para amor infalível, 
benzimentos, simpatias amor, 
faz/ desfaz trabalho. Tenha pes-
soa amada seus pés.  Ligue já!  
T.98106-2395 WhatsApp

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Praça 
do Magali/ Aricuri. 96669-8287.

 

AMANDINHA BAIXADA 
Morenaça 24, carinhosa, com-
pleta, sem frescuras, cabelão, 
quadril liberado, seios fartos. 
Atendo casais, hotéis/ residên-
cias. Tel.:99993-8899

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, 
dominadora preferencia (homens 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398

 

COROA BEBEL 
Morenaça, linda, massagem 
relaxante, aparelhada, sozinha, 
carinhosa. Atendo casais, cava-
lheiros. Novo endereço com Cruz 
Vermelha. (30,00) T.3903-6970/ 
T.99753-2119

 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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A GATA DA HORA

dá uma surra de sensualidade, simpatia e 

charme. Torcedora do Vascão e moradora de Nilópolis, a bel-

dade não dispensa uma boa praia, curtição com os amigos 

e malhação. Que nocaute! No Instagram, ela tira uma baita 

onda como a maravilhosa @Vanessa_criistrine. Confere lá!

VANESSA CRISTINE

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

ARQUIVO PESSOAL

 LO Bangu anunciou a reno-
vação do contrato do volante 
Marcelo Mattos, de 36 anos, até 
junho do ano que vem, quan-
do termina o Campeonato Ca-
rioca. “Gostaria de agradecer 
primeiramente a Deus. Tam-
bém agradeço ao Jorge Varela 
(presidente do Bangu) pela 
confiança no meu trabalho 
e por permitir a sequên-
cia do trabalho no Bangu”, 
disse o atleta via assessoria. 
O volante, conhecido pela 
raça, chegou ao alvirrubro 
para a disputa da Série D do 
Campeonato Brasileiro des-
te ano. O Bangu caiu na pri-
meira fase. Mattos atuou em 
sete dos 14 jogos da equipe.

Marcelo Mattos fica no Bangu

 LCom gol do brasileiro Rober-
to Firmino nos acréscimos, o 
Liverpool venceu ontem o 
Tottenham por 2 a 1, em jo-
go válido pela 13ª rodada, e é 
o novo líder do Inglês com 29 
pontos, três a mais que o pró-

prio Tottenham. No sábado, às 
9h30 (de Brasília), o Liverpool 
visitará o 12º colocado Crystal 
Palace (18 pontos). Já o Totte-
nham vai receber o quarto co-
locado Leicester (24 pontos) 
no domingo, às 11h15.

Firmino garante liderança

DIVULGAÇÃO

fará cur-
sos de reciclagem para o 
departamento de comu-
nicação evitar piadas ho-
mofóbicas sobre o São 
Paulo. Recentemente, o 
perfil do clube na inter-
net disse que o estádio do 
Morumbi ‘é cheio de fru-
tinhas’ como ‘panetone’.

parou 
nos 26 pontos ao perder do 
Barcelona, que chegou aos 
20. Willian José abriu o pla-
car, mas Jordi Alba e De Jong 
fizeram 2 a 1, ontem, em jo-
go adiantado da 19ª rodada 
do Espanhol. Com 642 gols 
pelo Barça, Messi está a um 
de igualar Pelé pelo Santos.

e m p a t o u 
em 1 a 1 com a Atalan-
ta, ontem, pela 12ª roda-
da do Italiano. Em tarde 
pouco inspirada, Cristia-
no Ronaldo perdeu pê-
nalti. A Juve segue in-
victa e em terceiro lugar, 
com 24 pontos, atrás de 
Milan (28) e Inter (27).

Hazard voltou 
ontem aos treinos no Real 
Madrid, da Espanha. O jo-
gador, que corria o risco de 
não atuar mais em 2020 
por causa de uma lesão 
muscular, tem chance de 
voltar aos campos na ro-
dada deste fim de semana 
do Campeonato Espanhol.

 LO CORINTHIANS  LO REAL SOCIEDAD

 LA JUVENTUS LO BELGA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

AGNEWS

‘EMOÇÃO DE 
UMA MÃE’

 LSandra Annenberg foi 
às lágrimas ao saber que 
a filha, Elisa, de 17 anos 
de idade, passou para 
uma faculdade dos Esta-
dos Unidos. A jornalista 
compartilhou o momen-
to em seu Instagram, on-
tem. “A emoção de uma 
mãe recebendo notícia, 
no meio da gravação, de 
que a filha passou na fa-
culdade”, escreveu ela 
na legenda. 
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MARAVILHOSA!
 L Gracyanne Barbosa 

participou de um ensaio 
fotográfico em cima de 
uma laje, no Morro do 
Vidigal, na Zona Sul do 
Rio, na tarde de ontem. 
Nas imagens, a musa fit-
ness aparece mostran-
do seu corpão esculpido 
a base de muita muscu-
lação e usando um bi-
quíni bem pequenini-
nho e diferentão.

CHEIA DE 
CHARME

 LAos 42 anos, Caroli-
na Dieckmann exibiu 
seu corpo sequinho no 
Instagram, ontem, ao 
mostrar mais um mode-
lo de biquíni de sua co-
leção, Feline by Lôra. Ao 
usar um modelo azul 
marinho e laranja, com 
a calcinha de cintura bai-
xa, a atriz mostrou cur-
vas perfeitas, fazendo 
charminho pras fotos. 

BABADINHO

 LAPÓS contar que testou 
positivo para a Covid-19, 
Babu Santana deu detalhes 
sobre seu estado de saúde 
no Instagram, ontem. “Es-
tou tentando dar uma des-
contraída aqui porque deu 
um susto. Pai está assustado 
com esse negócio de Covid, 
gente. Não é brincadeira”, 
começou ele, que continuou: 
“Estou bem. Tive sintomas le-
ves, mas a gente já sabe que 
é uma loteria. A gente não 
sabe como vai se manifestar 
em cada organismo. Fique 
em casa se você puder”. 

EM ALTA EM BAIXA

 LAlok revela que a fi-
lha, Raika, pode ter alta 
nas próximas semanas.

 LÁudio mostra Tom Crui-
se gritando supostamente 
com equipe em filmagem.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LZilu Camargo falou sobre os momentos difí-
ceis que passou após se separar de Zezé Di Ca-
margo, em uma live com Milton Cunha. Ela e 
o cantor foram casados durante 30 anos e ter-
minaram o relacionamento em 2014. Segun-
do Zilu, ela ficou de luto durante dois anos. 
“Quando eu me separei, em 2014, fiquei dois 
anos de luto. Eu não tinha ânimo nem expres-
são para nada. Fui internada várias vezes e pas-
sei por quinhentos problemas”, disse. 

‘DOIS ANOS DE LUTO’
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UM ANO DE CASADAS! 
 LLudmilla se declarou para a esposa Brun-

na Gonçalves através do Instagram, on-
tem. É que a dançarina comemora mais 
um ano de vida, além das duas celebra-
rem o primeiro ano de casadas. “É o dia da 
minha pessoa favorita, o dia em que você 
veio ao mundo trazendo muita luz pra to-
dos à sua volta e o segundo é que estamos 
fazendo um ano de casadas e que seja o 
primeiro de muitos, desde que você che-
gou aqui tudo mudou pra melhor. Te amo 
demais”, escreveu a funkeira.  



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Bóris (foto) se emociona com a de-
monstração de carinho dos alunos com Lica. Benê e 
Keyla assistem à despedida de Lica. K1 desconfia da fal-
ta de sinais de gravidez em K2. Tato recebe seu salário e 
compra um carrinho de bebê para K2, que fica arrasada.

19h40. Globo: Giovanni (foto) salva Aparício dos ban-
didos, mas acaba atingido por um deles. Felipe defende 
Shirlei dos insultos de Adônis. Shirlei se sente lisonjeada 
ao ser defendida por Felipe. Aparício vai com Giovanni 
para o hospital e Dinamite conclui que os bandidos atin-
giram a pessoa errada. Camila descobre sobre Aparício.

21h30. SBT: Junior (foto) beija Maria Cecília. Matilde 
chega ao orfanato com uma caixa de vidro coberta por 
um pano. Dani ganha um uniforme do orfanato. Matilde 
tira o pano do aquário de vidro e mostra que Brunilda é 
na verdade uma grande aranha. Maria segue Carol até 
a sua casa, que oferece comida a ela.

18h30. Globo: Alberto fica desnorteado e pede ajuda 
a Ester. Isabel (foto) desconfia de que algo está errado 
com Ester depois que fala com ela ao telefone. Taís con-
fessa a Olívia que ainda é apaixonada por Hélio. Donato 
pergunta a Marizé se ela sabe de algo que possa estar 
acontecendo com Lipe na escola.

21h00. Record: Leandro chega conduzido pelos po-
liciais. Ele debocha de Maria Antônia (foto) e todos 
se revoltam. Pedro sugere levar Antônio Júnior para 
ser curado na igreja. Poderosa acusa Tobias. Furacão 
também depõe. Olympia e Miguel também prestam 
depoimento. Tobias nega todas as acusações.

21h30. Globo: Rubinho pede para Bibi (foto) levar 
um recado para um traficante. Heleninha convence 
Eugênio a tentar agradar Joyce. Bibi discute com Caio. 
Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico 
veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala 
para Eugênio que levará Joyce a um restaurante.

Fãs em choque
Anitta revela que sofreu estupro na adolescência

 L NOVA SÉRIE NA NETFLIX

A
nitta fez uma revelação 
que deixou os fãs cho-
cados. Na série docu-

mental ‘Anitta: Made In Ho-
nório’, que estreou na Netflix, 
na madrugada de ontem, a es-
trela contou ter sido estuprada 
aos 15 anos. Às lágrimas, Anitta 
disse que o estuprador era um 
rapaz com quem ela se relacio-
nou na adolescência. 

A cantora disse que o episódio 
ocorreu quando ela tinha 14 para 
15 anos e se relacionava com uma 
pessoa da qual tinha muito medo. 
O namorado tinha tanta ascen-
dência sobre ela, que Anitta con-
cordou em manter relações se-
xuais com ele. “Quando cheguei 
lá, eu realizei que não era certo eu 
fazer aquilo por medo nem na-
da. Eu falei que não queria mais, 
mas ele não ouviu. Ele não falou 
nada. Ele só seguiu fazendo o que 

queria fazer. Quando ele acabou, 
ele saiu, foi abrir uma cerveja, e 
eu fiquei olhando assim pra cama 
cheia de sangue. Faz muito pouco 
tempo que parei de achar que isso 

é culpa minha. Faz muito pouco 
tempo que eu parei de achar que 
eu causei isso pra mim. Sempre 
tive medo do que as pessoas iam 
falar. ‘Como ela pode ter sofrido 
isso e hoje ser tão sexual, ser tão 
aberta?’. Não sei. O que eu sei é 
que peguei isso que vivi e trans-
formei numa coisa pra me fazer 
sair por cima, me fazer sair me-
lhor”, assume.

Para a cantora, a Anitta como 
é hoje  surgiu após o estupro. “Pra 
todos vocês que se perguntam de 
onde que nasceu Anitta, nasceu 
daí. Nasceu da minha vontade e 
necessidade de ser uma mulher 
corajosa, que nunca ninguém 
pudesse machucar, que nunca 
ninguém pudesse fazer chorar, 
que nunca ninguém pudesse 
magoar, que sempre tivesse uma 
saída pra tudo. Foi daí. Eu criei 
essa personagem aí”, completou.

Anitta em ‘Made in Honório’

DIVULGAÇÃO / NETFLIX

 LLarissa de Macedo Machado ou, 
simplesmente, Anitta: a dualidade 
das personalidades sobressai no 
documentário da Netflix. A série 
traz seis episódios desvendando 
os bastidores da vida da popstar, 
desde o lado pessoal, a família, os 
romances e até as rotinas de grava-
ções em meio a polêmicas.

“Dessa vez, estamos contando 
mais sobre a minha intimidade, 
os bastidores da minha vida, mos-
trando as características da Anitta 
personagem e da Larissa por trás 
do personagem. Ao contrário da 
primeira série, ‘Vai Anitta’, que es-
treou em 2018 também na Net-
flix, essa tem um foco mais inti-

mista”, disse a cantora à imprensa.
Perfeccionista, Anitta revela 

que os “surtos” que ela tem com 
sua equipe são sempre justifica-
dos. “O cancelamento vem, mas 
não estou muito preocupada. Já 
estou acostumada. Ninguém quer 
ver só elogios, e, sim, qualidades e 
defeitos também”, diverte-se.

Série mostra lado mais íntimo da popstar
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Errar é humano, mas é também humano perdoar.”

(Plauto)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LPrepare-se para encarar no-
vidades no trabalho. Nas ami-
zades, uma briga não está des-
cartada. O desejo vai incendiar 
o romance. Mostre seu lado 
sensual na paquera.
Números da sorte: 55, 82 e 91.

 LAs parcerias com colegas de 
trabalho ganham destaque 
hoje, junte forças em busca 
do resultado desejado! Deixe 
as cobranças de lado para não 
desgastar a vida amorosa.
Números da sorte: 92, 20 e 29.

 LConcentre-se nas tarefas de 
trabalho que estão pendentes. 
Podem pintar boas novas pra 
quem busca um serviço. A ro-
tina será a maior vilã a dois. A 
paquera deixa a desejar.
Números da sorte: 12, 39 e 57.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LOs astros favorecem os assun-
tos de casa, resolva tudo antes 
de focar em outra coisa. Não 
será difícil transformar pa-
quera em romance. Na união, 
mostre o lado mais romântico.
Números da sorte: 76, 49 e 22.

 LPoderá contar com o apoio 
do pessoal de casa. Só não dei-
xe parentes se intrometerem 
demais na sua vida amorosa. 
Pode ser que a paquera dê 
uma patinada, não desista.
Números da sorte: 23, 14 e 77.

 LSua habilidade de comuni-
cação estará turbinada, mas 
problemas não estão descar-
tados no trabalho. Um bom 
papo será sua arma secreta na 
vida amorosa, aproveite.
Números da sorte: 33, 69 e 06.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LBom momento para se en-
volver em atividades diferen-
tes. Controle o orçamento. Os 
amigos podem dar uma força 
na paquera. O romance ganha 
mais animação hoje.
Números da sorte: 07, 16 e 34.

 LVocê fará o possível para con-
seguir o reconhecimento que 
merece. Não aponte os erros 
dos outros. Vai encantar o par 
com seu jeito natural de ser. 
Aja com sutileza na conquista.
Números da sorte: 80, 17 e 62.

 LO espírito de equipe estará 
em destaque, inclusive no tra-
balho. O bom humor aumenta 
suas chances de se dar bem na 
conquista e melhora o roman-
ce, evite entrar em discussões.
Números da sorte: 63, 99 e 27.

SÃO LÁZARO
Lázaro era de uma aldeia da Judeia 
chamada Betânia. Sua residência 
ficava perto de Jerusalém. Era irmão 
de Marta e de Maria. Era muito ami-
go de Jesus e o abrigou por diversas 
ocasiões na sua casa. É personagem 
de um dos milagres narrados na Bí-
blia: o Filho de Deus o ressuscitou, 
a pedido da sua irmã Marta. Teve 
a missão de limpar as lágrimas de 
Jesus logo após a crucificação. Na 
tradição católica, é invocado para 
afastar dores e doenças. Antigas 
tradições relatam que a casa de 
Lázaro permaneceu aberta para os 
cristãos. É o padroeiro dos pobres.

SANTO DO DIA

HOSPÍCIO
O louco chega desesperado 
para o diretor do hospício 
onde está internado e diz:
— Preciso que você me tro-
que de quarto agora.
— Mas por quê? Há algum 
problema com o quarto? — 

pergunta o diretor.
— É que meu colega de quar-
to está ficando mais louco do 
que o normal. Cada dia ele 
acha que é um animal dife-
rente. Um dia, era um leão. 
No outro, um jacaré. No ou-
tro, um javali. No outro, uma 

cobra. Mas hoje estou mor-
rendo de medo dele, hoje ele 
é um galo.
O diretor sorri e pergunta:
— Mas por que você está 
com medo, se ele é apenas 
um galo?
E o louco responde:

— Você não está vendo que 
eu sou uma galinha?

CHAT
Dois jovens conversam pela 
internet.
Ela: Oi.
Ele: Oi.

Ela: Tem quantos anos?
Ele: 19.
Ela: Mora onde?
Ele: São Paulo.
Ela: Tem filhos?
Ele: Qual é? Quer me conhe-
cer ou me cadastrar no Bolsa 
Família?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá diz que devemos 
investir mais no nosso rela-
cionamento. Conversas ins-
tigantes, fetiches e fantasias 
intensificarão o amor. Abuse 
da paciência e da atenção. 
Quebre a monotonia. Valerá 
também relaxar e curtir um 
filme.
SAUDAÇÃO:
Odoyà, Eruyá, salve a rainha 
do mar.
CORES:
Azul claro, verde água, bran-
co e prata.
ELEMENTO:
Água.
SIMPATIA:
Para trazer a paz no relacio-
namento e a união afetiva, 
faça um banho de quatro 

rosas vermelhas e uma bran-
ca. Acrescente uma colher de 
mel, uma colher de canela e 
ferva por cinco minutos em 
dois litros de água. Quando 
amornar, adicione uma gar-
rafa de champagne ou espu-
mante e tome banho da ca-
beça aos pés, pedindo união, 
compreensão e muito amor 
a Yemanjá.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LTerá disposição para cuidar 
dos seus interesses, especial-
mente os que envolvem di-
nheiro e trabalho. Vai querer 
segurança na paquera. Cuida-
do com o ciúme a dois.
Números da sorte: 70, 79 e 43.

 LÉ hora de mostrar seu lado 
responsável no trabalho. Bom 
momento para tomar a inicia-
tiva na conquista. O romance 
vai precisar de uma atenção 
extra no dia de hoje.
Números da sorte: 44, 89 e 98.

 LConfie no seu sexto sentido. 
Fuja de pessoas fofoqueiras e 
de quem não confia. Mante-
nha sua vida amorosa longe 
das redes sociais. Astral de se-
dução domina a paquera.
Números da sorte: 45, 18 e 90.
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