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Conhece alguma  
mulher vítima de 

agressão? Não se cale! 
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Falta d’água em 
Nova Iguaçu

Usuário de drogas 
em Caxias

Esgoto vazando no 
Centro do Rio

Assalto dentro do 
Souza Aguiar

Av. Leonel Brizola 
com problemas

Estrada do Tingui é 
só buraqueira

 LOs moradores do bairro Autódromo, 
em Nova Iguaçu, estão sem água há 
muitos dias. O pior é que as contas che-
gam direitinho. Nós temos que acordar 
de madrugada, o único horário em que 
pinga alguma coisa, para podermos 
encher os baldes ou as caixas.

 L Usuários de drogas assaltam  
transeuntes nas esquinas das 
ruas Marcelo e Júnior, próximo ao 
Campo Beira Rio, no bairro São 
Bento, em Duque de Caxias. Falta 
policiamento na região! As pes-
soas estão ficando com medo de 
passar pelo local por conta disso.

 L Tem um bueiro com vazamento 
de água e esgoto na esquina da 
Avenida Rio Branco com a Rua 
Evaristo da Veiga, no Centro do 
Rio de Janeiro. Virou uma poça 
gigante de água e esgoto. Quan-
do os carros passam acabam mo-
lhando os pedestres.

 L Sou funcionária do Hospital 
Souza Aguiar e vi um jovem que 
estava como acompanhante de 
uma idosa ser assaltado dentro 
da unidade. Em anos de profissão 
nunca tinha visto isso. Levaram o 
celular e a carteira do rapaz.

 L A Avenida Leonel Brizola, antiga 
Av. Presidente Kennedy, na altu-
ra de Duque de Caxias, está com 
muitos buracos, a iluminação é 
precária e não há fiscalização nos 
cruzamentos. Virou um verdadei-
ro rali do desespero.

 L Muita falta de consideração 
da prefeitura com a Estrada do 
Tingui, em Campo Grande. Do 
cruzamento dela com a Carvalho 
Ramos até o Salin é uma bura-
queira tremenda, quebrando nos-
sos carros. Um absurdo!

Marcelo Silva
Por e-mail

Anônimo
Duque de Caxias

Luiz Soares
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Centro do Rio

Alexandre Caetano
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Jorge Cruz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 50 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há quatro. Moro em 
Padre Miguel. Antes 
de ser jornaleiro fui 
garçom. Na minha 
profissão gosto de 
fazer amizade com os 
clientes. Aqui precisa 
melhorar a segurança. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas gos-
to de ir à igreja. Gosto 
de ler os esportes no 
MEIA HORA.

VANDERSON
DE OLIVEIRA —

 Padre Miguel

QUETH-
LEEN LEAL 
DIAS 
tem atual-
mente 30 
anos. Ela 
desapareceu 
em 15 de 
dezembro 
de 2006, em 
Magé (Baixada Fluminense), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 18/12/20202 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Um dos suspeitos é escoltado após receber voz de prisão: o grupo tinha um esquema de vigilância sofisticado

REGINALDO PIMENTA

POLICIAIS DO MAL
Cinco PMs são presos por tentativa de homicídio contra inspetor da Polícia Civil

 L ALVO INVESTIGAVA ESQUEMA ILEGAL

U
m relatório da investigação 
que levou à prisão dos seis 
envolvidos — entre eles 

cinco policiais militares — na 
tentativa de assassinato do inspe-
tor da Polícia Civil Bruno Rodri-
go da Silva Rodrigues, no dia 14 de 
abril, na Vila Valqueire, Zona Oes-
te do Rio, divulgado no início da 
tarde de ontem, mostra detalhes 
do planejamento do crime. O do-
cumento traz imagens registradas 
pelos criminosos, desde o levan-
tamento dos endereços e das pla-
cas de carro que pertenceriam ao 
inspetor, até o horário de trabalho 
dele na 39ª DP (Pavuna).

Um policial envolvido em parte 
da investigação e que não pode se 
identificar disse que o ataque traz 
semelhanças com o que resultou 
na morte da vereadora Marielle 
Franco (PSol) e do motorista An-
derson Gomes, em 14 de março de 
2018. “O modus operandi é o mes-
mo usado pelo pessoal que matou 
a Marielle”, diz o investigador.

O grupo estava sendo inves-
tigado pelo inspetor por suposta 
participação em esquema de con-
trabando de cigarros na Feira da 
Pavuna. O relatório traz imagens 
de uma das armas usadas na tenta-
tiva de homicídio, feitas na casa de 
um dos acusados, e o percurso dos 
carros usados no crime e na fuga, 
registrado pelas antenas de telefo-
nia de um dos aparelhos celulares 
usados pelos bandidos.

Em um grupo do WhatsApp, 
os bandidos determinam até a 
escala de vigilância na porta da 
delegacia e o monitoramento 
do trajeto feito pelo inspetor: 
“Preciso que um de vocês vá até 
o campo amanhã para ver se o 
juiz está lá”, diz uma das men-
sagens. “Campo” seria a delega-
cia onde o inspetor trabalhava e 
“juiz” seria o próprio inspetor.

 LA troca de mensagens no What-
sApp prossegue com um usuário 
identificado como “Cap Thiago”, 
que parece comandar toda a ação: 
“Se for escala 24x72 deve estar na 
terça. Negativo quanto à escala. É 
expediente. Segundo foi levanta-
do. Ele chega às 10h. A partir do 
momento que constatar que ele 
está lá. Não pode sair de lá. Para 

poder monitorar. Vai um só de vo-
cês. para checar a presença dele. O 
outro vai cumprir outra missão”.

A operação ‘Um Por Todos’, 
que culminou ontem na prisão 
dos acusados, foi feita pela Polí-
cia Civil e pelo Ministério Públi-
co do Estado (MPRJ), por meio 
do Grupo de Atuação Especial no 
Combate ao Crime Organizado 

(Gaeco), com apoio da Correge-
doria da PM. Foram feitas bus-
cas nos quatro batalhões, onde os 
acusados são lotados: 7º BPM (São 
Gonçalo), Batalhão de Vias Espe-
ciais (BPVE), 15º BPM (Caxias) e 
35º BPM (Itaboraí). Foram presos 
cinco PMs e um informante (X-
9). Também foram cumpridos 15 
mandados de busca e apreensão.

Mensagens mostram detalhes da organização

 LA PM informou que as armas dos 
policiais foram recolhidas, assim 
como celulares e outros pertences 
que possam fazer parte das investi-
gações. Os militares serão ouvidos 
na Cidade da Polícia. Outros oito 
mandados de busca e apreensão 
expedidos também contra poli-
ciais militares foram cumpridos. 
Os seis envolvidos diretamente na 
tentativa de homicídio já foram 
denunciados pelo MPRJ e tive-
ram as prisões preventivas decre-
tadas pela Justiça. São eles: os PMs 
Sergio Berbereia Basile, Mauro Si-
mões de Castro, Joamilton Tomaz 
Ribeiro, Euclydes José do Prado Fi-
lho e Fagner Alves da Silva, além de 
Sergio Leonardo dos Santos.

Armas 
recolhidas

 LOs acusados planejaram o cri-
me em represália à atuação inves-
tigativa do inspetor envolvendo 
condutas de PMs na área da 39ª 
DP, em especial na Feira da Pavu-
na e sobre o comércio de cigarros. 
Segundo a Justiça, em frente à re-
sidência da vítima, Sergio Basile e 
Mauro efetuaram mais de 20 tiros 
contra o inspetor Bruno Rodrigo, 
que sobreviveu ao ataque após se 
abrigar e reagir. Joamilton foi mo-
torista do veículo no qual estavam 
os atiradores. Já Sergio Leonardo 
e Euclydes vigiaram e monitora-
ram a vítima. Já Fagner forneceu 
aos demais denunciados na em-
boscada o outro veículo, que tinha 
placa adulterada.

Represália e 
emboscada
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Feminicídio brutal
Ex esfaqueia jovem diante de filho de 4 anos

 L EM JAPERI

A 
mãe de uma jovem que, 
no último domingo, 
morreu após ser espan-

cada e esfaqueada no bairro Vi-
la Central, em Japeri, na Baixa-
da Fluminense, acusou ontem o 
ex-da filha pelo crime, por não 
aceitar o fim do relacionamen-
to. “Esse amor bandido levou a 
vida dela”, disse. Dociene Lorrai-
ne dos Reis, de 27 anos, deixou 
quatro filhos, de 11, 8, 4 e 2 anos. 

Segundo a 63ª DP (Japeri), a in-
vestigação foi concluída e o com-
panheiro da vítima foi identifica-
do como autor das agressões. A 
Justiça decretou a prisão dele, que 
é considerado foragido.

Ainda de acordo com a famí-
lia, o filho de 4 anos presenciou o 
crime e foi quem pediu socorro 
para a mãe. “Ele falou para mim: 
‘meu pai arrancou o olho da mi-
nha mãe com a faca e matou ela. 
Fiquei com a mão suja de sangue 
tentando acordar ela. Ela ficava ge-
mendo’. O avô o deixou vendo TV 
e foi ver. A vizinha viu a movimen-
tação e chamou o SAMU”, contou 
a mãe da vítima.

A avó conta que dos quatro fi-

lhos de Dociene, apenas os dois 
mais novos moravam com a jo-
vem. O mais velho mora com os 
avós paternos, em Mesquita, e o 
de 8, com o pai. Ela explicou que 
o relacionamento da filha com o 
ex durou três anos, e era de cheio 
de términos e retomadas. Inclusi-
ve, o homem já tinha histórico de 
agressões contra a vítima.

“Há dois anos, com uma 
pistola, ele deu uma coronhada 

que abriu a cabeça dela. Há um 
ano, ele deu uma coça de pau 
que a deixou toda deforma-
da”, lembra indignada a mãe. 
“Eu temia que pudesse aconte-
cer esse fim, sempre falava pa-
ra ela: ‘Deixa esse homem pra 
lá’”, acrescentou.

O enterro do corpo de Docie-
ne foi na quarta-feira, no Cemi-
tério de Engenheiro Pedreira, no 
Parque Macujá, em Japeri.

Dociene tinha 27 anos e já havia sido agredida pelo ex antes 

ACERVO DE FAMÍLIA

RAPIDINHAS...

Explosivos 
malocados

 LA Polícia Civil do Mato 
Grosso do Sul prendeu um 
homem, de 26 anos, em 
flagrante, com 262 kg de 
explosivos escondidos em-
baixo da cama em que ele 
dormia com a esposa. A 
cunhada, de 24 anos, tam-
bém foi presa. O suspeito 
disse que estava guardan-
do a carga explosiva para a 
cunhada, que alegou serem 
do ex-marido.

Agressor  
é preso

 LPoliciais da Delegacia da 
Criança e Adolescente Víti-
ma (Dcav) prenderam, on-
tem, um homem acusado 
de repetidas agressões con-
tra a esposa e as duas filhas. 
A esposa fez várias denún-
cias e o homem, que estava 
foragido, foi localizado em 
Inhaúma, na Zona Norte. As 
filhas eram menores de ida-
de, na época em que os cri-
mes aconteceram. 

MP quer plano 
de PM e Civil

 LO Ministério Público do Rio 
pediu que as polícias Civil e 
Militar elaborem ou revisem 
o conjunto de regras que regu-
lamenta o uso de helicópteros, 
veículos blindados e drones 
durante operações. Segundo o 
MP, ficou clara a inexistência de 
um modelo a ser seguido por 
parte da Polícia Civil, no uso de 
drones e blindados. Na PM, a 
situação notada é idêntica em 
relação aos helicópteros.

Carrefour: 6 
denunciados

 LO Ministério Público do 
Rio Grande do Sul denun-
ciou, ontem, seis pessoas pela 
morte de João Alberto Silvei-
ra Freitas, em um supermer-
cado do Carrefour, em Porto 
Alegre, no dia 19 de novem-
bro. Os denunciados são três 
seguranças — incluindo dois 
que espancaram a vítima — e 
três funcionários do merca-
do. Eles já haviam sido indi-
ciados pela Polícia Civil.

Prédio é 
interditado

 LPoliciais da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambien-
te (DPMA), em operação 
da Força Tarefa de Combate 
a Milícias, interditaram on-
tem um prédio de 37 apar-
tamentos, que estava sendo 
construído de forma irregular 
no Recreio, na Zona Oeste do 
Rio. No local, um homem foi 
identificado como o respon-
sável pela edificação e enca-
minhado para depor.

O surfista de ondas grandes Fe-
lipe Cesarano, o ‘Gordo’, ficou de-
tido entre a tarde de quarta-feira e 
ontem, após causar a morte de um 
sargento da Marinha, Diogo da 
Silva, de 36 anos, em um acidente 
envolvendo seus carros na Autoes-
trada Lagoa-Barra, sentido Zona 
Sul, pela manhã. O carro de Cesa-
rano invadiu a pista contrária e ba-
teu de frente no veículo do militar, 
que morreu no local. Cesarano es-
capou com ferimentos leves.

O perito responsável pelo exa-
me de alcoolemia contou que o 
surfista riu durante a perícia e fa-
lava de forma repetitiva e confusa. 
As informações foram divulgadas 
pelo Bom Dia Rio, da TV Globo. 

“O indagado (Cesarano) refere 
que estava em uma boate por volta 
de 5h e (...) está no IML, mas não 
sabe pra quê. Ri durante o exame, 
fala de forma repetitiva, confusa, 
refere que teria tomado só cerve-
ja. Não consegue realizar as mano-

bras do exame neurológico (andar 
pé ante pé, fazer o quatro, dedo/
nariz)”, diz o laudo. A Polícia Civil 
disse que o teste de bafômetro deu 
positivo e que o surfista  responde-
rá por homicídio culposo, em que 
não há a intenção de matar.

Tragédia sem 
fim no trânsito
Surfista que causou morte de militar 

estava embriagado, diz a polícia

 L BATIDA DE FRENTE

O surfista Felipe Cesarano

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 
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GERAL

Matrículas abertas 
hoje na rede municipal
Matrícula.Rio inscreve novos alunos e realiza transferências

 L SOMENTE PELA INTERNET

A 
Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, in-

forma que o período de matrí-
cula para o ano letivo de 2021 
para as unidades escolares da 
Rede Municipal de Ensino co-
meça hoje, a partir das 8h. A 
inscrição é pelo site Matrícula.
Rio. Os alunos que já estudam 
na rede, inclusive nas creches e 
Espaços de Desenvolvimento 
Infantil (EDI), e não desejam 
se transferir, terão a matrícu-
la renovada automaticamen-
te, com vaga garantida, e não 
necessitam acessar o site. Tam-
bém será possível realizar as 

transferências internas.
Os novos alunos da Educa-

ção Especial poderão se inscre-
ver entre hoje e  a próxima se-
gunda-feira. Para as creches, 
os responsáveis de crianças 
de 6 meses a 3 anos e 11 me-
ses terão de 5 a 10 de janeiro 
para acessar o site. As transfe-
rências internas de Pré-escola, 
Ensino Fundamental e EJA (4 
anos em diante) poderão pedir 
a mudança de unidade de 8 a 13 
de janeiro. Novos alunos da pré
-escola, Ensino Fundamental e 
Ensino de Jovens e Adultos (4 
anos em diante) terão prazo de 
19 a 24 de janeiro.

Mutirão do Detran amanhã 
Objetivo da campanha é registrar veículos em 31 postos do Rio

 L SÓ COM AGENDAMENTO

O Detran-RJ realiza mais um 
mutirão de serviços, amanhã, 
para atender à população em 31 
postos. O atendimento será ex-
clusivamente para os serviços de 
transferência de propriedade, 
transferência de jurisdição (mu-
dança de Estado) e alteração de 
característica de veículos. Este úl-
timo inclui o registro da troca da 
instalação de GNV para pegar o 
desconto do IPVA.

Serão disponibilizadas 4.696 
vagas. O atendimento será das 8h 
às 17h. A exceção é o posto da Bar-
ra, que atenderá das 8h às 13h pa-
ra não coincidir com um evento 
que acontecerá no shopping onde 

o posto está localizado. Os servi-
ços precisam ser agendados no si-
te do departamento (www.detran.
rj.gov.br) ou pelo teleatendimento 
(21) 3460-4040/4041/4042 a par-
tir das 11h30 da manhã de hoje.

Para evitar aglomerações, o de-
partamento reforça que é preciso 
respeitar o horário agendado, sem 
antecipação, para que não ocor-
ram filas, o que não é desejável na 
pandemia. O órgão também pede 
que as pessoas não levem acom-
panhantes. Só serão atendidas 
as pessoas que agendarem. Sem 
agendamento para compensar 
os dias fechados, o atendimento 
acontece só nos dias úteis. Atendimento acontece em 31 postos, mas só sob agendamento

IMAGEM INTERNET

Os consumidores têm até 
a próxima segunda-feira para 
quitar dívidas com até 99% de 
desconto, por meio do Feirão 
Serasa Limpa Nome. Os débi-
tos podem ser liquidados pelo 
site, app da Serasa, WhatsApp 
(11 99575-2096) ou telefone 
(0800 591 1222). Os que pre-
ferem o atendimento presen-
cial podem se dirigir a uma das 
mais de sete mil agências dos 
Correios em todo o Brasil, que 
contam com as mesmas condi-
ções de desconto.

Confira o passo a passo para 
renegociar: 

1º passo: Acessar o site www.
serasa.com.br ou baixar o apli-
cativo no celular, digitar o CPF 
e preencher cadastro. É possí-
vel regularizar débitos  pelo 
WhatsApp (11) 98870-7025.

2º passo: Na plataforma, to-
das as informações financeiras 
do consumidor já aparecerão 
na tela, incluindo as dívidas. Se 
quiser conhecer as condições 
oferecidas para pagamento, 
basta clicar para ser direcio-
nado até uma nova página.

3º Passo: Depois que você 
escolher uma das alternativas 
de valor, é só escolher se vai ser 
à vista ou em parcelas e a me-
lhor data de vencimento.

4º Passo:  a plataforma da 
Serasa gera um ou mais bole-
tos, com base na forma de pa-
gamento escolhida, já com a 
data de vencimento que vo-
cê selecionou. Com o boleto, 
o consumidor pode pagar di-
retamente pelo aplicativo do 
banco em que tiver conta ou 
imprimir e pagar na agência 
ou nas casas lotéricas.

Pra você 
sair do 
vermelho
Feirão Serasa 
Limpa Nome vai 
até segunda-feira

 L ATENÇÃO!

Matrículas têm abertura hoje e seguem até o dia 24 de janeiro

DIVULGAÇÃO / CECÍLIA BASTOS
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GERAL

 L COVID-19

STF: vacina vai 
ser obrigatória
Estados estabelecerão medidas para imunização, 
mas cidadão não poderá ser vacinado à força

O 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deu aval on-
tem para que os gover-

nos locais possam estabelecer 
medidas para a vacinação com-
pulsória da população contra a 
Covid-19. Conforme o enten-
dimento, a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municí-
pios podem estabelecer medi-
das legais pela obrigatoriedade, 
mas não podem determinar a 
vacinação forçada.

O caso foi julgado de forma 

preventiva. Até o momento, 
nenhum dos laboratórios que 
desenvolvem a vacina contra o 
novo coronavírus pediu auto-
rização da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para comercialização do pro-
duto. Com a decisão, nenhuma 
lei poderá prever que o cidadão 
seja levado à força para tomar 
a vacina, mas a eventual nor-
ma poderá prever a restrição de 
direitos pela falta de compro-
vação da vacinação, como dei-

xar de receber um benefício, ser 
proibido de entrar em algum 
lugar ou ser impedido de rea-
lizar matricula escolar na rede 
pública de ensino.

Também ontem, o presiden-
te Jair Bolsonaro assinou uma 
medida provisória para abrir 
um crédito extraordinário de 
R$ 20 bilhões ao Ministério da 
Saúde. O recurso será destina-
do à compra de vacinas contra 
a Covid-19 e imunizar a popu-
lação brasileira.

DANIEL CASTELO BRANCO

Aglomerações como esta da Saara, ontem, no Centro do Rio, preocupam os especialistas
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 L MUITO ANTES DA ELEVATÓRIA DO LAMEIRÃO

Falta d’água nas 
favelas é histórico
Ativistas discutem desabastecimento nas comunidades

O 
Rio está passando pela 
segunda crise hídrica em 
menos de um ano. De-

pois da geosmina é a vez da fal-
ta d’água por causa de proble-
mas na Elevatória do Lameirão. 
O momento atual tem chamado 
a atenção porque afeta áreas que 
não estão acostumadas a ficarem 
desabastecidas pela Cedae. Mas 
uma grande parcela da popula-
ção do estado já convive com essa 
realidade há anos: as favelas.

“De uma forma geral, sem-
pre está faltando água em al-
gum lugar; ou só falta à noite, 
ou de fato não tem há algum 
tempo, ou vai e volta e o mo-

rador tem que ficar esperando 
determinado horário”, aponta 
Anísio Borba, de 37 anos, mo-
rador do Complexo da Maré.

Na Zona Oeste, a Cidade de 
Deus é mais uma com proble-
ma histórico de falta d’água.

“Uns amanhecem com água, 
outros sem. No dia seguin-
te, os que estavam com ficam 
sem. Isso é muito ruim, ainda 
mais com os casos da Covid-19 
crescendo”, destaca André Me-
lo, 45, cria da CDD.

No Centro do Rio, o Mor-
ro dos Prazeres aparece como 
uma possível exceção do pro-
blema histórico da falta d’água 
nas favelas do estado. A região 
conta com uma elevatória pró-
pria, instalada há alguns anos.

“O cara que trabalha, que 
pega o BRT da vida lotado, co-
mo ele chega em casa e não tem 
água para tomar banho, para 
lavar aquela roupa que está ali 
compartilhando em um espa-
ço de aglomeração mesmo sem 
querer?”, critica Zoraide Go-
mes, 48, dos Prazeres.

Em Niterói, os moradores 
do Morro do Preventório co-
memoram o problema da fal-
ta d’água ser algo bem pontual, 
já que a favela é abastecido pela 
companhia Águas de Niterói.

“Nesse momento, está tudo 
normalizado, mas o verão está 
vindo aí, quando a gente fica 
praticamente sem água”, con-
ta Elizabeth Barbosa, 48, cria 
da comunidade.

“É um serviço 
pago que não 

tem qualidade”

“Sempre ouvimos 
que a Cedae e 

o governo estão 
fazendo uma 

análise, mas essa 
análise a gente 

nunca vê”

“Sempre que 
falta água, as 
pessoas me 

acionam e vamos 
em cima do 
manobreiro”

“Em um 
estado com 

muitas 
nascentes, 
com fonte 
de água 

potável, as 
pessoas têm 

água suja 
chegando 
em suas 

torneiras”

“As áreas 
mais 

carentes 
têm mais 

problemas 
e ainda é 

muito difícil 
o morador 

ter uma água 
potável, que 

não é tão 
confiável”

PAULO SILVA 
Parque Ipanema (Mesquita)

ANÍSIO BORBA
Complexo da Maré

ELIZABETH BARBOSA
Preventório (Niterói)

ZORAIDE GOMES 
Morro dos Prazeres

ANDRÉ MELO 
Cidade de Deus

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOALNÓIZ PROJETO SOCIAL / DIVULGAÇÃO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com
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NÃO DEU PRO ARRASCA
Meia do Mengão perde o Puskás de gol mais bonito pro coreano do Tottenham 

A 
torcida rubro-negra era 
muito grande, mas o meia 
uruguaio Arrascaeta per-

deu a disputa do Prêmio Puskás, 
de gol mais bonito, para o atacan-
te sul-coreano Son Heung-min, 
do Tottenham, da Inglaterra. O 
anúncio do vencedor foi feito on-
tem, durante a cerimônia ‘Fifa The 
Best’, realizada em Zurique, na Suí-
ça, sem a presença dos concorren-
tes nem de público.

O gol do jogador do Mais Que-
rido, de bicicleta, foi marcado na 
vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no 
Castelão, pelo Campeonato Bra-
sileiro do ano passado.

A cerimônia de ontem pre-
miou o atacante Robert Lewan-
dowski, do Bayern de Munique, 
da Alemanha, como o melhor jo-
gador do mundo, superando os gi-
gantes Lionel Messi, do Barcelona, 
da Espanha, e Cristiano Ronaldo, 
da Juventus, da Itália. Na tempora-
da europeia de 2019/2020, Lewan-
dowski marcou incríveis 55 gols 
em 47 partidas e ajudou sua equi-
pe a conquistar a Liga dos Cam-
peões da Europa, a Supercopa da 
Uefa, o Campeonato Alemão, a 
Copa da Alemanha e a Supercopa 

da Alemanha, sendo artilheiro em 
três destas competições. Na carrei-
ra, ele já soma 508 gols em 754 jo-
gos, com 22 títulos conquistados.

O prêmio de melhor técnico fi-
cou com o alemão Jürgen Klopp, 
campeão mundial de clubes pelo 
Liverpool, em cima do Flamengo. 
E o alemão Neuer, do Bayern, foi 
o melhor goleiro. Já o brasileiro 
Alysson, do Liverpool, foi eleito o 
goleiro da seleção da Fifa, que ain-

da teve Alexander-Arnold (Liver-
pool) e Alphonso Davies (Bayern), 
nas laterais; Virgil van Dijk (Liver-
pool) e Sergio Ramos (Real Ma-
drid), na zaga; Joshua Kimmich 
(Bayern), De Bruyne (Manches-
ter City) e Thiago Alcântara (Ba-
yern), no meio; e CR7, Messi e Le-
wandowski, no ataque.

O sul-coreano Son, à direita, levou a melhor sobre o uruguaio Arrascaeta no Prêmio Puskás, da Fifa

REPRODUÇÃO

JÜRGEN KLOPP, 
DO LIVERPOOL, 

FOI ELEITO 
O MELHOR 
TÉCNICO

 LA vitória do São Paulo sobre o 
Atlético-MG, por 3 a 0, na noi-
te de quarta-feira, fez a equipe 
de Fernando Diniz se conso-
lidar ainda mais como grande 
favorita ao título do Brasilei-
rão. Além de aumentar a dife-
rença para o segundo colocado 
— o próprio Galo —, o Trico-
lor paulista ampliou as chances 
matemáticas de conseguir a ta-
ça, reduzindo as do Flamengo, 
de acordo com o site Infobola.

Pelos cálculos do matemá-
tico Tristão Garcia, o São Pau-
lo pulou de 56% para 68% de 
chances de conquistar o Bra-
sileirão. Já o Flamengo, que 
tem dois jogos a menos e está 
na terceira colocação, caiu de 
19% para 17%. 

O Galo viu suas chances di-
minuírem de 15% para 7%. 
Palmeiras e Grêmio alimen-
tam 3%, enquanto Fluminense 
e Internacional têm apenas 1%.

Chances de título diminuíram
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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

16/12
 SÃO PAULO  3 X 0 ATLÉTICO-MG 

 ATLÉTICO-GO  2 X 1 FLUMINENSE 

AMANHÃ
 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

 L BOTAFOGO

Aposta na base
Ideia é promover mais jovens para o profissional

O 
Botafogo vem enxer-
gando a base como 
uma alternativa para 

minimizar algumas carências 
do elenco na reta final do Cam-
peonato Brasileiro de 2020, 
visto que a janela de transfe-
rências se encontra fechada. 
Com um alto aproveitamento 
das revelações da base no fute-
bol profissional, a direção do 
clube analisa outras promo-
ções de última hora para o ti-
me de cima.

O que aumenta ainda mais 
a possibilidade de a torcida al-
vinegra ver outros jovens no 
elenco até o fim desta tempo-
rada é a chegada de Eduardo 
Barroca ao comando técnico. 
O treinador já trabalhou no 
Sub-20 do Alvinegro e conhe-
ce bem as pratas da casa. Com 
ele, mais duas promessas ga-
nharam espaço no elenco 
nos últimos jogos: o zaguei-
ro Helerson e o atacante Lu-
cas Campos.

O pouco dinheiro também 
influencia o uso desses jovens 
na equipe principal. Entre 
muitos jogadores da base que 
subiram, o Botafogo teve algu-
mas boas surpresas, como o za-
gueiro Kanu e o volante Caio 
Alexandre. O atacante Luis 
Henrique começou o ano com 
titular, mas acabou por ser ven-
dido para o futebol europeu. 

Vale lembrar que dos 38 jo-
gadores que compõem o elen-
co do Botafogo, 14 deles têm 
passagem pela categoria de ba-
ses do clube, que, agora, vê ne-
les a esperança de ajudar nu-
ma arrancada que possa tirar o 
time da lanterna do Campeo-
nato Brasileiro e de permane-
cer na Série A da competição, 
no ano que vem. Amanhã, às 
18h15, a equipe vai enfrentar 
o Coritiba, no Couto Pereira, 
e no dia 27 receberá o Corin-
thians, no Nilton Santos.

Barroca trabalhou na base e conhece bem a prata da casa

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LEm um processo que corre na 
Justiça desde 2015, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) acatou 
ontem um recurso feito pelo Bo-
tafogo contra a produtora Porta 
dos Fundos e fará o julgamento do 
caso, em data ainda a ser decidida.

O clube pede R$ 5 milhões 
de indenização por danos de 
imagem, por conta de um ví-

deo da produtora, intitulado 
‘Patrocínio’, de 2015, em que 
uma camisa do Alvinegro apa-
rece cheia de patrocinadores, 
e personagens, representando 
jogadores do Flamengo, fazen-
do piada. O Botafogo, que per-
deu nas instâncias inferiores da 
Justiça, reclama do uso comer-
cial sem autorização.

STJ julgará recurso do clube
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Salgado derrota Leven
Eleição do dia 7 de novembro é anulada e Vascão define o seu presidente eleito

 L BATEU O MARTELO!

E
m julgamento virtual, o cole-
giado da 1° Câmara Cível do 
Rio invalidou ontem a elei-

ção do Vasco ocorrida presencial-
mente no dia 7 de novembro. Com 
isso, Leven Siano não é mais pre-
sidente sub judice e passa a valer 
apenas o pleito do dia 14 de no-
vembro, vencido por Jorge Salga-
do, que concederá entrevista cole-
tiva e presencial na segunda-feira.

“Torcida vascaína, agora sim. 
Vamos olhar para o futuro. E o fu-
turo do Vasco começa agora, com 
a assinatura da Justiça. Agradeço a 
todos que estiveram comigo nessa 
caminhada, a todos da @muito-
maisvasco, e a todos os sócios que 
votaram nas duas eleições. Agra-
deço também ao (os concorren-
tes) Leven, Julio Brant, Alexandre 
Campello e Sérgio Frias, que como 
eu se apresentaram para servir ao 
Vasco nesse próximo triênio. Va-
mos juntos colocar o Vasco onde 
ele deve estar. No topo. Como clu-
be e como time”, afirmou Salgado.

O presidente eleito já conver-
sou com o atual (Campello) para 
dar seguimento à transição e ten-
tará prorrogar o empréstimo do 
meia Martín Benítez. Especula-se 
que o ex-diretor vascaíno Rodri-
go Caetano, de saída do Inter-RS, 
pode substituir André Mazzuco.

Já Leven reconheceu a derrota: 
“Sou uma pessoa de palavra, por-
tanto acato o resultado como eu 
mesmo propus. O Vasco não me-
rece mais indefinição (...). Isso ape-
nas causaria tumulto e mais frus-
tração e meu objetivo foi sempre 
dar alegria ao torcedor, de forma 
que eu não vou alimentar esperan-
ças não realizáveis (...). É estranho 
que o clube tenha um Presiden-
te que não me derrotou, mas lhe 
desejo sorte. Neste momento me 
aposento da política do clube.”

Os ídolos Edmundo, Felipe e 
Pedrinho estão entre os 150 con-
selheiros eleitos do Vasco.

Salgado vai tentar manter Benítez. Especula-se que Rodrigo Caetano pode substituir André Mazzuco

DIVULGAÇÃO
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 LDos 41 gols do Vasco na tempo-
rada, 21 são do atacante Germán 
Cano. Em entrevista à ESPN, o 
jogador falou da fase do clube e 
do momento pessoal na carrei-
ra. “Há um tempo atrás, eu não 
esperava tudo que estou viven-
do aqui no Vasco. É muito difícil 
fazer todos esses gols, creio que 
isso acontece pelo trabalho diá-
rio, em casa, no CT. Não é um 
peso não (a importância de ser o 
‘salvador’ do time). Me trouxe-
ram para fazer gol e é o que vim 
fazer, ajudar o Vasco com meus 
gols. Não tenho peso. Me encan-
ta ajudar o Vasco fazendo gols, 
que é o que gosto de fazer, espero 
seguir assim da mesma forma”, 
encerrou o argentino de 32 anos.

Cano está 
encantado

 LM o r r e u 
ontem Luiz 
Henrique, 
roupeiro do 
time sub-20 
do Vasco. O 
funcionário 
morreu aos 
51 anos por complicações cardía-
cas causadas pela Covid-19. É o se-
gundo profissional que falece por 
decorrência do vírus neste mês no 
clube. No início de dezembro, o 
enfermeiro Miro, que trabalhava 
em São Januário, também mor-
reu. Luiz estava no Vasco há três 
anos e já havia trabalhado no Bo-
tafogo durante longo período. Os 
atletas o chamavam carinhosa-
mente de Henricão.

Roupeiro do 
sub-20 morre

 LOS MENINOS da Colina vence-
ram o Atlético-MG por 1 a 0, ontem, 
em São Januário, e farão a final da 
Copa do Brasil Sub-20 contra o Bah-
ia. O gol foi marcado por Gabriel Pec, 
aos 22, após tabelar com MT e tocar 
na saída do goleiro. O time: Cadu; 
Caio Eduardo, Zé Vitor, Menezes e 
JP Galvão; Caio Lopes, Marcondes 
(Rodrigo) e Laranjeira (Andrey); João 
Pedro (Figueiredo), MT (Arthur) e 
Gabriel Pec (Marcos Dias).

FINALISTA DA COPA DO BRASIL SUB-20
RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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Tricolor ganha 
tempo pra treinar
Próxima pedreira é o líder São Paulo, no Maraca

 L MARCÃO AGRADECE

D
epois de perder para o 
Atlético-GO e ver frustra-
da a sua segunda tentati-

va nas últimas rodadas de voltar 
ao G-6 do Campeonato Brasi-
leiro — a primeira havia sido no 
empate com o Vasco —, o Flumi-
nense ganhou um período mais 
longo de preparação que vai até o 
próximo dia 26, quando enfren-
tará o líder São Paulo. É mais uma 
pedreira na competição.

A derrota por 1 a 0 em Goiânia, 
na noite de quarta-feira, foi a pri-
meira do técnico Marcão em sua 
volta ao comando do Tricolor.

“Não ficamos satisfeitos, te-
mos que criar opção para to-
da hora estarmos finalizando, 
gente mais próxima, dar pro-
fundidade. Treinaremos essa 
semana para que consigamos 
equacionar essa questão o mais 
rápido possível, para que nossa 
equipe se torne perigosa e crie 
situações de muita dificuldade 
para o adversário. Vamos tra-
balhar, criar situações, tentar 
algumas variações, tudo que 
já fizeram e deu certo, e tentar 
criar situações novas, para que 
possamos eliminar essa situa-
ção que não tem acontecido”, 
afirmou o treinador.

Marcão não gostou e prometeu melhorar o rendimento da equipe

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

A Justiça argentina determi-
nou que o corpo do ex-jogador 
Diego Maradona, que morreu no 
dia 25 de novembro, aos 60 anos, 
de parada cardiorrespiratória, 
deverá ser conservado por conta 
de uma ação de reconhecimento 
de paternidade. A família preten-
dia cremar o corpo.

O advogado do ídolo alegou 
que já há amostras de DNA de 
Maradona, mas, apesar disso, 
o tribunal determinou que o 
corpo  não deve ser cremado.

Maradona teve cinco filhos 
reconhecidos em vida. Porém, 
há seis processos de pedido de 
filiação em curso na Justiça, 
que aguarda a definição sobre 
a validade das reivindicações 
desses supostos herdeiros pa-
ra definir a herança do ídolo.

Já um ex-médico do craque, Al-
fredo Cahe, deu uma declaração 
polêmica sobre a morte de seu an-

tigo paciente. Ele comparou o fa-
lecimento de Maradona a um sui-
cídio e disse que o ex-jogador não 
tinha mais vontade de viver.

“A última vez que vi o Die-
go vivo foi na clínica de Olivos. 
Ele estava praticamente dopa-
do e dormindo, não pude falar 
com ele, nem com o psiquia-
tra, nem com a psicóloga. Ime-
diatamente as portas se fecha-
ram. A única vez que o vi, ele 
estava dormindo. E na segun-
da vez que fui vê-lo, o suicídio 
já havia ocorrido”, afirmou em 
entrevista ao programa de TV 
“Confrontado”.

“Digo suicídio porque o 
Diego estava cansado. Todos 
esses acontecimentos foram 
consequência de um suicídio. 
Uma das suas cuidadoras me 
disse: “Ele não quer mais viver, 
está cansado da vida, já fizemos 
de tudo”, completou.

Justiça proíbe 
cremação
Disputa por herança de Maradona

 L RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE

Maradona morreu aos 60 anos de parada cardiorrespiratória

AFP

 LA diretoria do Fluminense já 
garantiu que irá manter Mar-
cão como técnico até o fim do 
Brasileirão, em fevereiro de 
2021, mas já começou a estudar 
outros treinadores para depois 
do campeonato. Segundo o si-
te Netflu, um dos cotados para 
assumir o time das Laranjeiras 
é Dorival Júnior.

O técnico teve uma passa-
gem relâmpago pelo Flumi-
nense no fim de 2013, quando 

substituiu Vanderlei Luxem-
burgo na reta final do Cam-
peonato Brasileiro. Comandou 
a equipe em cinco partidas, 
com três vitórias, um empate 
e uma derrota.

Ainda de acordo com o 
portal, outros nomes tam-
bém estão sendo analisados. 
A classificação ou não para a 
Libertadores do ano que vem 
deve influenciar diretamente 
na decisão da diretoria.

Dorival Júnior na mira pra 2021?
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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
 

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

 

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.

 
ADRIANA TRANS 
Primeira vez, seios fartos,  meiga, 
carinhosa, ativa, passiva, com 23 
motivos. Com local: Hotel, Motel. 
Gardênia Azul Tel.:98131-2812
 

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
 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.

 
BAIXADA NOVA IGUAÇU 
Universitária, Comunicativa, 
cheirosa, rostinho encantador, 
aparelhada, jamais anunciada, 
totalmente liberal. Aceito cartão. 
R$130,00 2 horas completo. 
Tel:(21)96650-3381

 

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

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
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A GATA DA HORA

é um presentão de Natal para o leitor, com linge-

rie vermelha. Uma das estrelas do site Diamond Brazil, a modelo 

tem 20 anos, é natural do interior de Santa Catarina e atualmen-

te mora em Curitiba-PR, onde cursa faculdade. Desde pequena 

sempre gostou das câmeras fazendo ensaios fotográficos.

RAFAELA HANIG

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

ANDREA SCHAEFER / DIVULGAÇÃO
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

A Estação Primeira de 
Mangueira anunciou que 
vai homenagear Cartola, Ja-
melão e Mestre Delegado no 
desfile de julho de 2021, que 
só acontecerá caso haja au-
torização do poder público 
e das autoridades sanitárias. 
A coluna Espaço do Sambis-
ta teve acesso com exclusi-
vidade ao logo do enredo 
“Angenor, José e Laurindo”, 
de autoria do carnavalesco 
Leandro Vieira. 

Segundo Leandro Viei-
ra, através do centenário do 
Mestre Delegado, que acon-
tece em 2021, a Mangueira 
fará uma reparação impor-
tante em sua história, quan-

do deixou de homenagear 
outros dois grandes nomes 
que passaram em branco 
em seus centenários: Carto-
la, seu fundador, e Jamelão, 
que através de sua voz eter-
nizou sambas antológicos 
que ganharam o mundo.

“Quando houver desfile, 
quero que a Verde e Rosa es-
teja mergulhada no imenso 
estado de poesia que sopra 
do universo de três artistas 
que nos deixaram como le-
gado algo intangível. Mi-
nha sexta proposta autoral 
é uma tripla homenagem. 
É nessa ‘trinca de reis’ que 
eu boto fé de verdade”, disse 
Leandro Vieira.

LOGO DO ENREDO 
DA MANGUEIRA
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DIVULGAÇÃO

SAMBA PARA 
O CASTOR

 LA Unidos de Bangu divul-
gou o seu samba-enredo 
para o próximo Carnaval. 
A agremiação optou em 
não realizar disputa de 
samba devido à pande-
mia da Covid-19. A obra 
embalará o enredo “Deu 
Castor na cabeça”, desen-
volvido pelos carnavales-
cos Clécio Régis e Marcus 
Paulo. O intérprete é Luis 
Oliveira (foto).

ENREDO DA TIJUCA

 LA Unidos da Tijuca fará no 
domingo, a partir das 13h, 
em sua quadra, a Feijoada do 
Pavão para apresentar ofi-
cialmente a equipe e o enre-
do que desfilará em 2021. 

NOVIDADE

 LA Em Cima da Hora 
anuncia mais um refor-
ço para o seu Carnaval: 
Caio Cidrini assume co-
mo carnavalesco da es-
cola em dupla com Alex 
Carvalho. Para o próxi-
mo desfile, a Em Cima 
da Hora retorna à Mar-
quês de Sapucaí reedi-
tando o samba “33 – 
Destino D. Pedro II”.

ACESSO DEFINE ORDEM DOS DESFILES DE 2021
A Lierj, entidade que organiza 

os desfiles do Grupo de Acesso, 
que acontecem sexta e sábado, no 
Sambódromo da Marquês de Sapu-
caí, realizou na tarde de ontem o 
sorteio da ordem dos desfiles mar-
cados para julho de 2021 (09/07 e 
10/07), que só vão acontecer caso 
tenha autorização do poder pú-
blico e das autoridades sanitárias. 
Além disso, os presidentes decidi-
ram trocar o nome do grupo, que 
passou de Série A para Série Ouro.

A Em Cima da Hora abre o Car-
naval na sexta-feira e a Lins Impe-
rial começa no sábado. A Unidos 
de Padre teve o direito de escolher 
sua ordem, por ter sido vice-cam-
peã em 2020. No primeiro dia, vão 
desfilar sete escolas. O segundo te-
rá oito agremiações. Veja na ima-
gem como ficou a ordem oficial.
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A Coluna ‘Espaço do Sambista’ entra em recesso de fim de ano e voltará no dia 8 de janeiro
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INVESTIGAÇÃO POR BIGAMIA
 LMayra Cardi pode ter um 

problema na Justiça. Segun-
do o site Notícias da TV, a ex-B-
BB teria se casado com o ator 
Arthur Aguiar (foto) antes de 
formalizar o fim da união com 
o primeiro ex-marido. A mãe 
de Sophia se casou com Egil 
Greto Guarize em 2014, nos 
Estados Unidos. Em 2017, eles 

deram início ao processo de 
separação, mas não chega-
ram a assinar o divórcio. Na-
quele mesmo ano, Mayra vol-
tou ao Brasil e se casou com 
Arthur em dezembro. Atra-
vés do Stories, no Instagram, a 
coach ironizou as informações 
que vazaram e disse que elas 
são mentirosas.

EM ALTA EM BAIXA

 LBoletim médico de Mar-
co Ricca diz que ator está 
apresentando evolução.

 LLima Duarte teve nome 
usado em fake news para 
promover remédio.NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

Você recentemente 
passou por um momento 
delicado com a sua famí-
lia. Como você recebeu to-
dos os acontecimentos e 
ainda por cima continuou 
tocando o projeto da live?

Cheguei a pensar em desis-
tir da live, porque é uma situa-
ção que me deixou muito tenso 
e eu não queria passar isso pa-
ra as pessoas. Foi tudo muito 
rápido. Passaram-se 14 dias e 
até hoje eu ainda fico um pou-
co mexido falando sobre isso. 
Isso foi um milagre em minha 
vida e me deixa mais firme na 
minha missão. No processo de 
retomada à realidade, eu ficava 
ouvindo as musicas que tinha 
separado para a live. Naquele 
momento eu percebi que preci-
sava conduzir o projeto. Eu sei 

ESPECIAL COM O 
REI...DAS PISTAS

 LAlok viveu momentos delicados nas últimas se-
manas. Após ser diagnosticado com coronavírus, 
a mulher, Romana, que até então estava grávida, 
também testou positivo e deu à luz prematura-
mente a segunda filha do casal, Raika. Passado o 
susto, o DJ fará, amanhã, às 21h, a Alive, uma live 
especial de fim de ano que será transmitida pelo 
canal oficial de Alok no YouTube e, também, pe-
lo Multishow. Na entrevista, Alok fala sobre a live, 
sobre o susto ao lado da família, o Instituto Alok e 
muito mais. Confira:

GABRIEL WICKBOLD

que muitas pessoas não estão bem. 
Vivi na pele o que as pessoas estão 
passando. Então o que eu quero é 
levar uma cura emocional através 
da minha música.

Quando a gente pensa 
em ‘especial de fim de ano’, 
a gente pensa no Rei...

Pois é! Para fazer esse espe-
cial foi preciso pedir a bênção 
do Roberto Carlos. Eu queria 
de alguma forma homenagear 
ele, também. Liguei para ele e 
falei sobre a ideia do remix de 
‘Jesus Cristo’. Ele curtiu e me 
mandou o material. Quando 
eu terminei de fazer a primei-
ra versão, ele me ligou pedindo 
para mudar algumas coisas. É 
incrível poder trabalhar com o 
Roberto Carlos. Ele é um exem-
plo de artista e ser humano. 

Qual é a sensação de ser 
eleito o quinto melhor DJ do 
mundo?

Quando eu fiquei sabendo foi 
muito louco, porque ser o quinto 
melhor do mundo é um impacto. 
Ao mesmo tempo, me traz uma 
grande responsabilidade. Acredito 
que isso seja um reflexo do traba-
lho que, não só eu, mas toda a mi-
nha equipe tem feito ao longo do 
tempo. Mas o mais legal para mim 
é saber que eu posso representar o 
Brasil em um ranking mundial.

Você recentemente inau-
gurou o Instituto Alok. Co-
mo surgiu a sua vontade de 

criar esse projeto?
Tive algumas depressões 

ao longo da vida. Aos 24 anos, 
eu estava com dinheiro, com 
popularidade, e são coisas que 
todo mundo acredita que seja 
o sucesso da vida. Se esse era o 
sentido da vida, ela não tinha 
mais sentido nenhum para 
mim. Foi quando eu conheci 
um medium que me trouxe 
para a luz numa perspectiva 
de ser salvo através da carida-
de. Nesse momento eu passei 
a me conectar mais com o di-
vino e com trabalhos de cari-
dade. Foi o que trouxe sentido 
de novo à minha vida.

PAULA FICOU 
SEM DEDÃO

 LA ex-BBB Paula von 
Sperling, vencedora do 
BBB 19, postou uma fo-
to em que aparece de bi-
quíni no Instagram. Pau-
la recebeu vários elogios 
pela imagem, mas tam-
bém houve quem apon-
tasse que a foto foi edi-
tada, pois ela aparece 
sem o dedão em uma 
das mãos. “Seu corpo é 
tão lindo. Para quê pho-
toshop com erro tão 
grotesco?”, questionou 
uma seguidora.

PEGOU GERAL
 LEm uma entrevista à 

revista JP, Xuxa relem-
brou como era a vida de 
solteira. “Antes de Jun-
no, foi a primeira época 
da minha vida em que 
eu estava ‘pegando’. 
Nunca fui de ficar com 
alguém, mas me dei o 
direito de ‘pegar’. Eu 
‘pegava’ um cara e solta-
va, ‘pegava’ outro... De-
vo ter tido uns três caras 
diferentes em um ano”.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h00. Globo: Lica enfrenta K2, e K1 
tenta conter a amiga. Dóris conta a Jose-
fina que está grávida. Gabriel revela que 
é homossexual, na sala de aula. Lica en-
frenta Taís no recreio. K1 repreende K2 por 
continuar mentindo para Tato. Ellen fica 
tensa com as investidas de Jota.

19h40. Globo: Beto leva Tancinha 
ao teatro para conhecer Claudia Raia. 
Leozinho se imagina sendo punido 
pela morte de Teodora e Aparício. 
Rodrigo vai à casa de Francesca para 
ter aula de dança. Aparício agradece 
Giovanni por ter salvado sua vida.

21h00. SBT: Vivi volta correndo ao 
quarto após ver o engenheiro e per-
ceber que ele é o pai de Matias. Vivi 
conta com a ajuda das amigas para 
que ele não lhe veja. Maria Cecília 
contrata Francis. Carol vê Junior e 
Maria Cecília se beijando.

18h30. Globo: Alberto liberta Es-
ter, mas a ameaça. Alberto destrata 
Samuca quando o menino pergunta 
por Ester. Cassiano vai à casa de Al-
berto avisar que está com Samuca e 
nota algo errado com Ester. Alberto 
pega Samuca na escola.

21h00. Record: Poderosa comemo-
ra. Antônio Júnior é internado à força. 
Poderosa e Tobias trocam ameaças. 
Donatella ameaça entregar o dossiê 
contra Ramiro. Rosa Flor prende o mé-
dico que fez o transplante de Peppe. 
Xavier cobra Donatella.

21h30. Globo: Joyce conversa com 
Simone sobre a viagem da filha. Cláu-
dio e Ivana chegam a Angra dos Reis. 
Eurico exige que Eugênio convença 
Joyce a abrir mão de sua parte na em-
presa. Bibi perde o emprego no salão. 
Silvana ganha no jogo.

Luto na televisão
Atriz Christina Rodrigues morre de Covid-19

 L TRABALHOU EM ‘SEGUNDO SOL’, ‘MALHAÇÃO’ E ‘ZORRA TOTAL’

A 
atriz Christina Rodri-
gues, de 47 anos, mor-
reu em decorrência de 

complicações da Covid-19, 
ontem, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da Tijuca, 
na Zona Norte. Segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde, ela 
deu entrada na UPA na noite de 
segunda-feira (14), com relatos 
de quadro gripal há sete dias e 
doenças pré-existentes (diabe-
tes, hipertensão e asma).

A Central Estadual de Re-
gulação (CER) já havia cons-
tatado a necessidade da trans-
ferência para um leito de UTI 
na quarta-feira (16) e “inicia-

do a busca ativa pelo leito que 
atendesse às necessidades clí-
nicas da paciente”.

Na manhã de terça (15), sen-
tada em um banco da UPA en-
quanto aguardava por vaga no 
CTI, a atriz já não conseguia 
respirar sem oxigênio.

Christina era conhecida por 
atuar em quadros do Zorra To-
tal, programa de humor que fez 
parte da grade de programação 
da Globo. Ela também fez par-
ticipações em novelas da emis-
sora, tais como Malhação: So-
nhos e Beleza Pura. A atriz, que 
também era produtora, não era 
casada e não teve filhos. Christina atuou em ‘Malhação’

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada é tão doce, gostoso e recompensador quanto a 

sua companhia.” (Autor desconhecido)

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

 LMudanças de última hora po-
dem agitar as coisas no traba-
lho. Ouça sua intuição. Aposta 
na sua sensualidade na paque-
ra! Clima de paixão no roman-
ce, aproveite o momento.
Números da sorte: 02, 74 e 83.

 LVocê vai se divertir muito 
perto das pessoas que ama, 
mas não descuide da saúde! 
Na conquista, vai querer um 
lance mais sério. A união segue 
protegida nesta sexta.
Números da sorte: 57, 75 e 21.

 LO trabalho pedirá mais de-
dicação para ficar em dia com 
as tarefas. Bate-papo nas re-
des sociais pode indicar nova 
paquera. Não deixe a rotina 
atrapalhar a paixão.
Números da sorte: 94, 76 e 31.

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

 LA sorte está soprando para o 
seu lado, inscreva-se em con-
cursos e sorteios. Novidades no 
trabalho. Aposte no roman-
tismo a dois. Um romance já 
iniciado tem chance de firmar.
Números da sorte: 77, 59 e 68.

 LCurtir o seu canto sozinho 
será bom. No trabalho, mante-
nha os pés no chão. Olho aber-
to com a saúde. Paquera anda 
devagar. Controle o ciúme a 
dois para evitar discussões.
Números da sorte: 96, 87 e 69.

 LDará um show de simpatia ao 
conversar com amigos, colegas 
de trabalho, familiares e pes-
soas em geral. Pode se dar bem 
na conquista. Aposte mais no 
diálogo e na união.
Números da sorte: 07, 88 e 25.

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

 LCuide das suas obrigações 
antes de partir para o lazer. 
Valorize o companheirismo 
com o par. Um novo romance 
pode começar a partir de uma 
amizade que já possui.
Números da sorte: 44, 53 e 98.

 LPode encontrar maneiras de 
dar um salto na sua vida profis-
sional. Tente não deixar o par 
de escanteio. Uma paquera 
inesperada com alguém po-
pular pode dar certo.
Números da sorte: 99, 54 e 63.

 LSeu lado impulsivo e ousado 
deixa o dia mais animado. A 
ousadia será a chave do suces-
so para conquistar seu alvo na 
paquera. Na união, aposte na 
criatividade e surpreenda.
Números da sorte: 55, 37 e 73.

NOSSA SENHORA DO Ó
Nossa Senhora do Ó é uma invoca-
ção à Virgem Maria, que se originou 
na cidade de Toledo, na Espanha, no 
século 6, pelo décimo Concílio, pre-
sidido pelo arcebispo Santo Eugê-
nio. A festa é conhecida pela liturgia 
como “Expectação do parto de Nos-
sa Senhora”, que é a devoção inspi-
rada nos últimos dias de gravidez da 
Mãe de Jesus, em sua expectativa, 
natural de mãe de primeira viagem, 
de ver seu primogênito. Ao esperar 
Jesus, Nossa Senhora ultrapassa os 
ímpetos afetivos de uma mãe co-
mum e eleva-se ao plano universal 
da divina da salvação.

SANTO DO DIA

TÁXI
Renato, que está de passa-
gem por São Paulo, resolve 
pesquisar o preço de uma 
corrida de táxi até o hotel 
que escolheu para ficar:
— Boa tarde, motorista! 
Quanto você cobra para me 

levar até esse hotel aqui?
— 50 reais!
— E as malas?
— Ah, as malas são de graça! 
Vão no maleiro.
— Então, meu amigo, me 
faça um favor: leve só as ma-
las, que eu vou andando!

BATALHA
O bravo, brioso e brilhante 
soldado chega ao quartel e 
causa o maior espanto: ele 
está com o uniforme sujo e 
rasgado e tem hematomas 
no rosto.
— O que houve? — pergunta 

o comandante.
— Foi uma luta difícil: 100 
contra dois. Mas terminamos 
vencendo os dois.

DINHEIRO
Todo mundo reunido no tribu-
nal. O juiz olha para o réu e diz:

— Quer dizer que, além de 
roubar dinheiro, também 
roubou relógios, anéis e um 
colar de pérola, Sr. Ricardo? 
Por que fez isso?
— É, sim, meritíssimo. Me dis-
seram que só o dinheiro não 
traz felicidade!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá
MENSAGEM:
Ewá vem trazendo uma sex-
ta-feira de bastante sucesso 
e boas concretizações. Mo-
mento de agradecer e come-
morar as graças alcançadas.
SAUDAÇÃO:
Hi hó Ewá
CORES:
Vermelho, rosa, amarelo e 
coral.
ELEMENTOS:
Florestas e matas virgens.
SIMPATIA:
Para atrair sucesso e boas 
conquistas, faça um banho 
com três cravos da Índia, três 
rosas brancas, 3 rosas ama-
relas, três pitadas de wagí e 
três colheres rasas de açúcar 
mascavo. Macere tudo com 
as mãos e em seguida acenda 

uma vela verde e uma amare-
la. Deixe o banho descansar 
e quando as velas acabarem 
jogue da cabeça aos pés.

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

 LVai contar com boas energias 
com dinheiro. Será preciso re-
forçar a confiança com o par. 
Na paquera, não sufoque o 
alvo para não queimar suas 
chances, dialogue mais.
Números da sorte: 44, 08 e 35.

 LTerá energia para correr atrás 
dos seus interesses pessoais. 
Vai se destacar na conquista 
sem fazer esforço. Generosi-
dade e descontração marcam 
a vida amorosa hoje.
Números da sorte: 90, 99 e 81.

 LSeu sexto sentido ajudará a 
descobrir o que as pessoas es-
condem. Bom momento para 
planejar as finanças com o par. 
Cuidado com um romance 
proibido, fofocas podem rolar.
Números da sorte: 55, 64 e 82.
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