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detalhes do 

casamento de 
Andressa Urach

BABADO

PÁGINA 16

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

DICAS DE 
PRESENTES 
DE ATÉ 
50 PRATAS

O MEU AMIGO-OCULTO É...

Para você mandar bem no Natal, o MEIA 
garimpou as lojas na Saara em busca de 
promoções que não pesam no bolso
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Falta água em
Honório Gurgel

Buraqueira sem fim
em Campo Grande

Vazamento em 
Rocha Miranda

Cratera atrapalha
parada de ônibus

Lâmpada queimada 
na Barro Vermelho

Postes sem luz 
em via do Méier

 L Moradores da Rua General Pin-
to Amando, em Honório Gurgel, 
vivem sem água. Algo precisa ser 
feito imediatamente. Todo ano é 
a mesma coisa. Muitas casas que 
não têm cisterna ficam totalmen-
te sem água e as famílias depen-
dem da boa vontade dos outros.

 L A Rua Aracaju, em Campo Gran-
de, está repleta de buracos, que-
brando os carros dos moradores. 
Os impostos são cobrados e pa-
gos em dia, mas a conservação 
da região está em falta. Isso é um 
absurdo! Alô, prefeitura!

 L Na Rua Tinguá, esquina com a 
Rua Paulo Viana, em Rocha Mi-
randa, tem um vazamento de 
água há mais de uma semana! A 
Cedae precisa tomar providencias 
urgente! Tem muita água jorran-
do no local e sendo desperdiçada.

 L Na Av. Marquês de Paraná 312, 
no Centro de Niterói, há uma cra-
tera que atrapalha os ônibus de 
pararem no ponto. Os coletivos, 
que já estão em péssimo estado, 
podem acabar quebrando de vez, 
prejudicando os passageiros.

 L Na Estrada do Barro Vermelho, 
em frente ao número 55, tem um 
poste com a lâmpada queimada 
há mais de um mês! Alô, Rio Luz, 
é preciso tomar providencias! 
Quando os assaltos começarem 
a acontecer, os moradores serão 
os mais prejudicados!

 L As luminárias que ficam em fren-
te ao número 35 da Rua Soares, 
no Méier, estão com problemas e 
não acendem,  proporcionando 
ambiente que favorece a ação de 
assaltantes. O 1746 da prefeitura 
sempre está fora do ar e não con-
seguimos contato com ninguém.

Fátima Andrade
Por e-mail

Jade Serra
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Joel Cella
Por e-mail

Diego Silva
Niterói

Anônimo
Rocha Miranda

Enorê Rodrigues
Por e-mail

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,1217 (C); 
R$ 5,1223 (V)

POUPANÇA: 
0,12% 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045
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 LTENHO 49 anos de 
idade e sou jornaleira 
há nove. Moro em 
Bangu. Antes de ser 
jornaleira, fui do lar. 
Na minha profissão, 
gosto das amizades 
que conquisto. O bom 
daqui é o comércio 
e precisa melhorar a 
segurança. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas, gosto de assistir 
TV. Gosto de ler as notí-
cias no MEIA HORA.

ANDREA
RODRIGUES —

 Bangu

RENATO 
CARBO-
NETTI 
LOPES  
tem atual-
mente 36 
anos. Ele 
desapareceu 
em 1º de 
março de 
2001, em Tomás Coelho (Zona Nor-
te), após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes se reuniu com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, para discutir plano de vacinação contra Covid-19

ESTEFAN RADOVICZ

Combate à Covid
Paes vai à Fiocruz e reafirma que vai aderir ao plano nacional de vacinação

 L PANDEMIA

O 
prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), se 
reuniu ontem com Nísia 

Trindade, presidente da Fiocruz, 
para discutir o plano de vacina-
ção contra a Covid-19 do mu-
nicípio. O futuro secretário de 
Saúde, Daniel Soranz, também 
participou do encontro. Paes 
reafirmou que vai aderir ao pla-
no nacional de imunização do 
Ministério da Saúde, que ainda 
não tem data para começar.

Ao deixar a reunião, Paes op-
tou por não falar sobre datas. Ele 
e Nísia assinaram uma carta de 
entendimento. “A Prefeitura do 
Rio vai seguir o plano nacional 
de imunização. Eu vim aqui me 
atualizar e as respostas que eu te-
nho da Fiocruz são muito positi-
vas”, disse o prefeito, que reforçou 
a importância da Fiocruz para o 
combate ao coronavírus. 

Sobre o encontro, Paes contou 
que foram abordados diversos as-
suntos. “Nós discutimos diversos 
temas, mas sabemos que o tema 
que angustia a população diz res-
peito à Covid-19”, afirmou. “Nós 
não vamos nos limitar à vacina-
ção, a gente tem uma tarefa e um 
papel sobre a saúde urbana, novas 
formas de pensar urbanismo na 
cidade”, completou. “Nós vamos 
iniciar esse plano de imunização 
em breve”, finalizou.

Nísia reforçou que a Fiocruz 
está produzindo a vacina de Ox-
ford, mas a instituição também dá 
apoio à pesquisa clínica de outras 
vacinas, como a do Instituto Bu-
tantan, de São Paulo, e da Janssen, 
da Johnson & Johnson. “As vaci-
nas que o programa nacional de 
imunização, a partir do registro 
da nossa autoridade sanitária, a 
Anvisa, registrar, nós estaremos 
apoiando como tem que ser”, de-
clarou a presidente da instituição. 

 LO vice-presidente Hamilton 
Mourão aproveitou seu pro-
grama de rádio para reforçar a 
promessa do governo federal 
de vacinar a população contra 
a Covid-19. Em Por Dentro da 

Amazônia, ele disse que a imu-
nização estará disponível nos 
próximos meses. “Essa é uma 
batalha que está sendo enfren-
tada sem descanso, mas com a 

certeza de que muito em breve 
teremos uma vacina distribuída 
em todo o território nacional, ao 
longo, inclusive, dos cantos mais 
afastados da nossa Amazônia, 
para que possamos definitiva-
mente voltar a uma vida normal 
e abraçar nossos entes queridos”, 
afirmou Mourão, lamentando as 
mortes causadas pelo coronaví-
rus no Brasil.

Mourão: ‘Em breve teremos vacina’

 LO Governo do Estado e a Pre-
feitura do Rio não cumpriram a 
promessa de abrir todos os leitos 
extras para o tratamento da Co-
vid-19. Os prazos dados pelas au-
toridades terminaram, respecti-
vamente, sexta-feira e sábado, mas 
o compromisso não foi integral-
mente cumprido.

A Secretaria Estadual de Saúde 
se comprometeu a abrir 130 novos 

leitos para pacientes de Covid-19 
até sexta-feira, mas só cumpriu 
com 107. No município, o prefeito 
Marcelo Crivella afirmou, no iní-
cio do mês, que seriam mais 170 
leitos de enfermaria até sábado. 
No entanto, apenas cinco foram 
abertos. Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o restante, além 
de mais 50 UTIs, serão entregues 
até o dia 29, totalizando 220 leitos. 

Leitos extras não são abertos
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 L LUTO

Despedida da 
Nicette Bruno
O corpo da atriz foi cremado no Caju

O 
corpo da atriz Nicette Bru-
no foi cremado no Crema-
tório da Penitência, no Ca-

ju, na Zona Portuária do Rio, na 
tarde de ontem. A artista estava in-
ternada na Casa de Saúde São Jo-
sé, no Humaitá, desde o dia 26 de 
novembro e morreu no domingo, 
aos 87 anos, vítima da Covid-19.

O velório de Nicette começou 
às 11h e seguiu os protocolos de se-
gurança por conta da pandemia 
do coronavírus. Parentes e amigos 
se despediram da atriz em local 

aberto e com acesso controlado. 
Uma das filhas de Nicette, a 

atriz Beth Goulart foi a primeira a 
chegar ao local. Em seguida, che-
garam os outros filhos da artista: 
Paulo Goulart Filho e Bárbara 
Bruno. A atriz Francoise Forton 
e o ator Giuseppe Oristânio tam-
bém se despediram de Nicette. A 
família deixou o crematório por 
volta das 15h30. 

As cinzas serão levadas para 
o jazigo da família, no Cemité-
rio da Consolação, em São Pau-

lo, onde o marido de Nicette, 
Paulo Goulart, está enterrado. 
O ator morreu em 2014.

No domingo, Beth fez uma 
homenagem para a mãe no Ins-
tagram. “Perdemos nossa mãe, 
mas sabemos que todos os brasi-
leiros também perderam um pou-
co desta mãe e avó de todos que 
a senhora representava. Estamos 
órfãos de sua presença, mas estare-
mos sempre preenchidos por seu 
amor e talento. Vá em paz. Te amo. 
Mande nosso beijo ao papai.” Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, no velório da mãe

AGNEWS

 LEm homenagem a Nicette Bru-
no, Tony Ramos participou do 
programa Encontro com Fátima 
Bernardes, da Globo, na manhã 
de ontem. O ator se emocionou 
ao falar sobre a colega de pro-
fissão e amiga, que morreu no 
domingo, vítima da Covid-19. 

Para Tony Ramos, uma das 
principais característica do traba-
lho de Nicette era a versatilidade. 
Ele destacou que a atriz conseguia 
transitar entre os mais diferentes 
papéis e brilhava em todos eles. O 

ator também relembrou o legado 
deixado pela artista para o teatro.

Tony comentou ainda sobre 
conversas que tinha com Nicette 
e com Paulo Goulart, com quem 
a atriz foi casada. Tony contou que 
conversava com o casal de atores 
sobre assuntos ligados à espiritua-
lidade e à humanidade. “A perda 
da Nicette é difícil, ela era uma 
mulher de muita fé, de muita es-
perança. Lamentavelmente, esse 
vírus fez isso com a nossa querida 
Nicette”, afirmou.

Nicette estreou na TV em 1959. 
Ela atuou em várias produções de 
sucesso na Globo, como as novelas 
Selva de Pedra (1986), Mulheres de 
Areia (1993) e a segunda versão da 
série Sítio do Picapau Amarelo, on-
de interpretou Dona Benta entre 
2001 e 2005. Sua última aparição 
na TV foi em março, no remake da 
novela Éramos Seis.

Em 1952, Nicette Bruno co-
nheceu o ator Paulo Goulart no 
teatro. Eles se casaram em 1954 e 
tiveram três filhos.

Tony Ramos se emociona ao falar da amiga
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Após mais de um mês de espe-
ra, a novela sobre a falta d’água no 
Rio parece estar chegando ao fim. 
A Cedae colocou em operação, 
ontem, o motor da Elevatória do 
Lameirão, que estava operando 
apenas com 75% da sua capaci-
dade desde o dia 14 de novembro. 
De acordo com a companhia, a 
unidade já voltou a operar 100% 
e o sistema de abastecimento para 
os municípios do Rio de Janeiro e 
de Nilópolis está sendo normali-
zado, podendo levar até 48 horas 
para ser restabelecido. 

Ainda de acordo com a Cedae, 
cerca de 25 funcionários da com-
panhia participaram da opera-
ção. O motor de 35 toneladas foi 
instalado na galeria de bombas da 
elevatória, localizada a 64 metros 
de profundidade. A unidade tem 
a função de bombear água a uma 
altura de até 120 metros (equiva-
lente a um prédio de 44 andares), 
criando a pressão necessária para 
iniciar o processo de distribuição 
para os municípios do Rio de Ja-
neiro e de Nilópolis.

“Assim que o motor chegou 
à unidade, na sexta-feira, colo-
camos equipes trabalhando du-
rante o fim de semana para que 
pudéssemos reduzir o prazo e 
voltar a operação com toda a ca-
pacidade da elevatória” afirmou 
o presidente da Cedae, Edes Fer-
nandes de Oliveira.

Moradores do Rio e de Niló-
polis começaram a reclamar, em 
14 de novembro, de falta de água 
por causa de um reparo realizado 
pela Cedae. A companhia fez ma-
nutenção em um dos motores da 
Elevatória do Lameirão, conjun-
to de aparelhos responsável pelo 
abastecimento dos municípios.

Cedae 
opera com 
100% 

Fornecimento pode 
levar até 48h para 
ser normalizado

 L FALTA D’ÁGUA L OPERAÇÃO VERÃO

A 
Operação Lei Seca come-
çou ontem a Operação Ve-
rão, com blitzes diurnas de 

fiscalização e conscientização nos 
principais acessos às praias, áreas 
de lazer e cachoeiras. As ações se-
rão realizadas em toda a Região 
Metropolitana e no interior do 
estado e vão durar até o fim da 
estação, em março.

Durante todo o verão, também 
serão intensificadas as ações edu-
cativas nas áreas de lazer e praias, 
para alertar a população sobre os 
riscos de beber e dirigir. As blitzes 
noturnas continuarão acontecen-
do normalmente.

As blitzes da Lei Seca ficaram 
suspensas por quase sete meses 
devido à pandemia do coronaví-
rus e voltaram em outubro, com 
novos procedimentos, orienta-
dos pela Secretaria Estadual de 
Saúde. Nesse novo modelo da 
operação, é feita uma triagem 
com o uso de etilômetro passi-
vo, ou seja, sem necessidade de 
sopro e sem contato com o mo-
torista. Sendo detectada a pre-
sença de álcool, é realizada uma 

segunda triagem. Caso o resulta-
do dê positivo novamente, é rea-
lizado o tradicional teste do ba-
fômetro, com o bocal descartável 
e todos os procedimentos de hi-
giene. Após o uso dos aparelhos, 
eles são higienizados.

Durante a abordagem, o mo-
torista e o policial ficam separa-
dos por uma barreira proteto-
ra de plástico transparente. Há 
totens de álcool em gel para os 
motoristas abordados e para os 
agentes. A reorganização na es-
trutura da blitz da Lei Seca le-
va em consideração um maior 
distanciamento entre as pes-
soas. Todos os profissionais que 
atuam na operação usam másca-
ras e protetor facial.

Praias lotadas

Ontem, foi o primeiro dia do 
verão, que chegou com tudo no 
Rio. A máxima foi de 38,6°C, com 
sensação térmica de 48,6°C, am-
bas registradas às 13h, na estação 
Irajá, na Zona Norte da cidade. 
Apesar da pandemia do corona-
vírus, as praias ficaram lotadas. 

Lei Seca durante o dia
Blitzes ocorrem nos acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer 

Praias ficaram lotadas no primeiro dia do verão, ontem

DANIEL CASTELO BRANCO

Os valores do IPVA 2021
Saiba como calcular o imposto. Vencimentos começam em 21 de janeiro

 L FIQUE DE OLHO!

A Secretaria de Estado de Fa-
zenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) 
divulgou ontem os valores venais 
dos veículos, que servem de base 
para o cálculo do IPVA 2021. O 
imposto que o contribuinte de-
verá pagar corresponde à alíquota 
de cada veículo, que é de 4% para 
carros flex, 2% para motos e 1,5% 
para carros movidos a Gás Natural 
Veicular (GNV).

O IPVA deverá ser pago em co-

ta única ou em três parcelas men-
sais, iguais e sucessivas. Quem 
pagar o valor integral terá um des-
conto de 3% do imposto. O venci-
mento da cota única e da primeira 
parcela será no mesmo dia, a par-
tir do dia 21 de janeiro de 2021, de 
acordo com o número do final da 
placa do veículo. 

Para quem tem carro flex, basta 
multiplicar o valor do veículo por 
4 e dividir por 100. Os donos de 

moto precisam multiplicar o valor 
da motocicleta por 2 e dividir por 
100. Já os motoristas que têm car-
ros movidos a gás (GNV) multi-
plicam por 1,5 e dividem por 100.

O tributo poderá ser quitado 
por meio de boletos bancários, 
que poderão ser emitidos nos si-
tes do Banco Bradesco (www.bra-
desco.com.br) ou da Secretaria de 
Estado de Fazenda (www.fazenda.
rj.gov.br). O pagamento da Guia 

de Regularização de Débitos — 
GRD deverá ser efetuado em di-
nheiro e poderá ser realizado em 
qualquer agência bancária.

Além da GRD, os motoristas 
precisam pagar a Guia de Recolhi-
mento de Taxas (GRT), também 
obtida no site do banco, que reú-
ne as taxas do Detran-RJ — a de 
licenciamento anual e a de emis-
são do Certificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo (CRLV).
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Presentões com 
Mesmo sem gastar muito é possível presentear familiares neste Natal. O MEIA 

 L ‘CLIENTES PROCURAM PEÇAS MAIS BARATAS PARA ECONOMIZAR’

O 
desemprego e a inseguran-
ça econômica, agravada 
pela pandemia de corona-

vírus, vão influenciar os cariocas 
nas compras de Natal. Segundo 
a Federação Nacional dos Ban-
cos (Febraban), 77% das famílias 
brasileiras pretendem reduzir os 
gastos, mas presentear os familia-
res faz parte dos planos de 6,7 mi-
lhões de pessoas, segundo o Ins-
tituto Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ). Pensando nisso, 
o MEIA HORA foi à região da Saa-
ra, que tem cerca de 700 lojas de di-
versos segmentos, e separou dicas 
e opções de presentes de até R$ 50.

“Os clientes estão procurando 
as peças mais baratas para econo-
mizar. Mas dá para comprar um 

presente bacana com R$30. Temos 
opções de blusas, vestidos, maca-
cão nessa faixa de preço”, garante 
Claudia Guerra, 52, supervisora 
da Licci, loja de roupas femininas 
que tem peças a partir de R$9,90. 

Preço e variedade são os atra-
tivos que o empresário Marcos 
Levy, 40, escolheu para atrair a 
clientela em sua loja de bijuteria, 
a Vivat. Entre colares, pulseiras, 
anéis e brincos, a peça mais ca-
ra custa R$18,99. E quem levar a 
partir de cinco peças leva em um 
precinho camarada de atacado. 

“É possível presentear, gastar 
pouco e ainda sair com um bom 
presente. As peças com olho grego, 
árvore da vida estão saindo bas-
tante neste fim de ano pelo sim-
bolismo. Dizem que traz sorte”.

Economizar tem sido a regra 

para quem decidiu manter a com-
pra de presentes de Natal. É o caso 
de Marcia Cristina Costa, 48. “Ano 
passado dei presentes, esse ano vai 
ser lembrancinha. Vou presentear, 
mas vai ser um gasto comedido”.

Na casa da Alexandra Lemel-
le, 19, o amigo oculto foi manti-
do, mas o valor é de R$50. Ela sabia 
que na Saara dava pra encontrar 
opções bacanas neste preço. “Den-
tro desse valor comprei um short, 
uma blusa e um colar. Montei um 
look completo”, contou a jovem, 
satisfeita com a compra.

Nas ruas da Saara há opções 
de brinquedos para a criançada a 
partir de R$9,80, meias temáticas, 
com mais de 200 estampas diver-
tidas, por R$25, roupas plus size a 
partir de R$25 e blusas masculinas 
a partir de R$19,90. Maria Cristina fez compras na loja Vivat. Mix de pulseiras por R$ 12

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

Nas lojas das ruas da Saara há opções de brinquedos para a criançada com valores a partir de R$9,80 Alexandra Lemelle montou look completo para o amigo oculto

 L ALINE CAVALCANTE
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preço camarada
percorreu as ruas da Saara e encontrou diversas opções que custam até R$ 50

A loja Licci tem presentes a partir de R$9,90

Colar por R$ 14,99 no varejoMix pulseiras R$14,99 no varejo: opção de presente boa e barata

Loja Julia Plus tem peças a partir de R$25: qualidade e bom preço

Modelo plus size Sheila Ricchezza e a peça de R$39

Vendedor Sebastião Moreira Barbosa mostra meias que custam R$25
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GERAL

A deputada Renata Souza 
(Psol) esteve ontem na Dele-
gacia de Repressão aos Crimes 
de Informática (DRCI), na Ci-
dade da Polícia, na Zona Norte 
do Rio, para registrar um bo-
letim de ocorrência por conta 
das ameaças recebidas na últi-
ma semana pela rede social Fa-
cebook. O agressor chegou a 
ameaçar a vida da parlamentar: 
“Você fala demais... Vai perder 
a linguinha”. No mesmo post, 
afirmou: “Por isso que Marieli 
(sic) morreu”.

Na saída da DRCI, a depu-
tada falou com a imprensa. “É 
grave, afinal de contas, sou pre-
sidente da Comissão de Direitos 
Humanos, que trabalha com vá-
rios temas graves de violação e 
não podemos subestimar qual-
quer tipo de ameaça. E esta é 
uma ameaça que cita inclusive 
Marielle Franco, sem dúvida ne-
nhuma, a gente já perdeu uma 
parlamentar importante na ci-
dade do Rio e precisamos que as 
autoridades policiais possam fa-
zer uma investigação que traga 
para nós uma resposta contun-

dente sobre esses criminosos”, 
afirmou Renata.

De acordo com a parlamen-
tar, essa foi a última de uma 
sequência iniciada no mês de 
abril. A deputada disse que co-
municou as ameaças tanto ao 
governador em exercício, Cláu-
dio Castro, quanto ao secretá-
rio de Polícia Civil, Allan Tur-
nowski, e também o presidente 
da Alerj, André Ceciliano.

Renata Souza 
cobra respostas
A deputada estadual do Psol 

recebeu ameaças pelo Facebook

 L REGISTROU OCORRÊNCIA

Renata Souza foi à delegacia

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHA...

Dono de trailer é sepultado
 LO corpo do comerciante ví-

tima de bala perdida, no do-
mingo, foi sepultado na tar-
de de ontem, no Cemitério de 
Nova Iguaçu, na Baixada. Jo-
sé Ignacio Pereira era dono de 
um trailer e estava trabalhan-
do quando foi atingido pelos 
disparos no Jardim Ambaí, na 
região de Miguel Couto. Além 

dele, um homem de 48 anos, 
motorista de ônibus — que foi 
incendiado por criminosos — 
sofreu queimaduras de segun-
do grau nas pernas e braços e 
passou por cirurgia. Ele segue 
internado em estado estável no 
Hospital Geral de Nova Igua-
çu. Em uma nota, a Fetranspor 
repudiou o ataque criminoso. 

 L OPERAÇÃO

Líder foragido
Quadrilha que extorquia políticos está na mira

I
gor Patr ick de Souza, 
apontado como o líder da 
quadrilha que atuava em 

páginas de redes sociais que 
extorquiam políticos, segue 
foragido. O promotor do 
Gaeco, Michel Zoucas, afir-
mou que a casa do suspeito 
mostrava que até pouco tem-
po estava habitada. “Ele res-
ponde uma ação penal, foi 
tentado cumprir um manda-
do de prisão contra ele na re-
sidência conhecida e ele não 
foi encontrado, então ele é 
considerado foragido, até 
porque os dados na residên-
cia mostravam que até pou-
co tempo ela estava habitada.” 

Ontem pela manhã, a Dele-
gacia de Repressão aos Crimes 
de Informática (DCRI), com 
apoio do Grupo de Atuação 
Especial no Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco/MPRJ), 
realizou uma operação contra 
os criminosos. Igor Patrick de 
Souza usava a divulgação de 
notícias falsas em redes sociais 

desde 2017 para extorquir e co-
meter crimes contra as vítimas.

“Isso também é uma moda-
lidade de extorsão, a partir do 
momento que você cria uma 
notícia falsa, negativa, geran-
do um grande prejuízo, uma 

ameaça a um político, a um 
agente econômico e depois vai 
até essa pessoa condicionando 
a remoção daquele perigo que 
você mesmo criou a uma con-
tratação, a uma doação, é uma 
extorsão”, ressaltou Zoucas. 

Polícia faz operação contra quadrilha que extorquia políticos

REPRODUÇÃO DE VÍDEO / DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

PMs são denunciados
Quatro pessoas morreram em operação no Vidigal

 L PRISÃO DECRETADA

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
denunciou ontem quatro po-
liciais militares que participa-
ram de uma operação em ja-
neiro deste ano no Morro do 
Vidigal, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio, onde quatro 
pessoas morreram. Eles foram 
indiciados por homicídio do-
loso (quando há intenção de 
matar) e uma tentativa de ho-
micídio. O processo foi distri-

buído para o Juízo da 4ª Vara 
Criminal da Capital, que re-
cebeu a denúncia e decretou 
a prisão preventiva dos acusa-
dos. De acordo com a PM, os 
agentes estão presos na Unida-
de Prisional da PMERJ.

De acordo com a denún-
cia, os crimes foram cometidos 
por motivo torpe, pelo fato de 
os PMs terem suspeitado que as 
vítimas eram integrantes do trá-
fico de drogas na localidade. No 

documento, os promotores rela-
tam que os denunciados Pedro 
Jeremias Lemos Pinheiro, Vic-
tor Barcelleiro Batista, Ricar-
do de Moraes Mattos e Rafael 
Nascimento Rosa invadiram a 
residência de um morador da 
comunidade, onde se esconde-
ram e se posicionaram para ati-
rar contra as vítimas, sendo duas 
delas “amplamente reconheci-
das no meio em que viviam co-
mo honestas e trabalhadoras”.
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Polícia apura racismo 
Agentes vão à Gávea tratar de acusações feitas por Gerson contra Ramirez do Bahia

A
gentes da Delegacia de Cri-
mes Raciais e Delitos de In-
tolerância (Decradi) foram 

à Gávea, na manhã de ontem, para 
se reunir com Rodrigo Dunshee, 
vice jurídico do Flamengo, e tratar 
sobre o caso de racismo contra o 
jogador Gerson, na partida de do-
mingo, contra o Bahia.

Durante a vitória do Flamengo 
por 4 a 3, Gerson acusou o meia 
colombiano Ramirez de ter di-
to “Cala a boca, Negro”. “Além de 
apoiar o Gerson na esfera crimi-
nal, o Flamengo representará ao 
STJD contra o atleta que ofen-
deu racialmente o Gerson, assim 
como o fará contra o Mano Me-
nezes, que apoiou a ofensa racial 
e chamou de ‘malandragem’. Te-
mos que banir o racismo da nossa 
sociedade”, avisou Dunshee. 

Após o encontro com o VP 
jurídico rubro-negro, os agentes 
da Decradi vão se encontrar com 
Gerson para apurar o caso. O meia 
Ramírez, o técnico Mano Mene-
zes e o árbitro Flavio Rodrigues de 
Souza serão intimados pela espe-
cializada a prestar depoimento so-
bre a acusação de Gerson.

“Instaurei inquérito e combi-

nei com o Departamento Jurídi-
co do Flamengo para que o Ger-
son viesse aqui para que pudesse 
relatar tudo o que aconteceu. Pedi 
para CBF os documentos referen-
tes ao jogo (súmula). Injúria racial 
é crime e tem que ser punido. Im-
portante as pessoas entenderem 
que não pode haver mais racismo”, 
afirmou a delegada Marcia Noe-
li, responsável pelo caso. Gerson 
comparecerá ao Decradi, no Cen-

tro do Rio, hoje, quando prestará 
seu depoimento. 

Após o pedido da CBF para in-
vestigação, o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva analisará a sú-
mula e o vídeo do jogo para estu-
dar como agir. A Procuradoria do 
órgão pode solicitar novas provas, 
caso julgue necessário.

Os agentes da Decradi vão ouvir Gerson hoje. Ramírez e Mano Menezes também serão chamados

VENÊ CASAGRANDE

STJD ANALISARÁ 
A SÚMULA E O 

VÍDEO DO JOGO 
PARA ESTUDAR 

COMO AGIR

 LO Flamengo e o meia Pepê en-
caminharam a renovação de 
contrato por mais seis meses. 
O atual vínculo do jovem com 
o Rubro-Negro vai até o dia 31 
deste mês, mas o técnico Rogério 
Ceni pediu à diretoria a perma-
nência do jogador no elenco. O 
desejo do comandante será aten-
dido pela cúpula, que está apala-
vrado com o estafe do atleta para 
assinar o novo compromisso nos 
próximos dias.

A diretoria não vê motivos 
para não atender à solicitação 
de Ceni. Como o custo mensal 
de Pepê para o clube é peque-
no (o salário do jogador é cerca 
de R$ 20 mil) e o Campeonato 
Brasileiro vai até o fim de feve-
reiro, a cúpula tratou de enca-
minhar a permanência do meia 
de 22 anos.

O acerto não envolverá au-
mento salarial e nem luvas, o 
que facilitou a negociação.

Pepê perto de renovar contrato
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O preço está ‘salgado’?
Presidente eleito Jorge Salgado quer estender o empréstimo do meia Benítez

 L VASCO

A 
posse de Jorge Salgado co-
mo presidente é só na se-
gunda quinzena do ano 

que vem. Mas, como o Vasco tem 
questões urgentes a serem resol-
vidas, o futuro mandatário veio a 
público ontem. Da sala dos bene-
méritos de São Januário, o empre-
sário de 73 anos concedeu entre-
vista coletiva na qual foi abordado 
sobre assuntos de longo, médio e 
curto prazo. Alguns curtíssimos, 
como a permanência de Benítez, 
cujo contrato vence em 10 dias. E 
a ideia é manter o meia argentino, 
mas sem asfixiar o clube.

“O assunto Benítez volta e meia 
vem à baila. Ele assinou contrato 
de empréstimo até 31 de dezem-
bro e esse é um ano atípico. Já fa-
lei com o procurador do Benítez 
(Adrián Castellanos), e a ideia é 
tentar estender até o final do Cam-
peonato Brasileiro. Antes disso, 
qualquer decisão é temerária, por 
não saber como vamos terminar o 
campeonato. Obviamente quere-
mos terminar bem. Estamos cons-
truindo as bases para contar com 
esse jogador”, garantiu Salgado.

O atual mandatário, Alexan-
dre Campello, fechou um acor-
do com o Independiente (ARG), 
que cedeu o atleta, mas optou por 
não sacramentar o negócio sem o 
aval do sucessor. E, a poucos dias 
do fim do vínculo do meia com o 
Vasco, o final parece que não será 
feliz para o clube de São Januário.

“Não houve nenhuma sinali-
zação positiva. Isso não é desejo do 
procurador, mas do presidente do 
Independiente. Já falei com o em-
presário a nossa proposta, que é es-
tender o empréstimo. Nada mais 
justo que o contrato dele se esten-
da até fevereiro. Ele (empresário) 
é a pessoa que conversa com o pre-
sidente do Independiente e com o 
jogador. Já tentei falar com o presi-
dente do Independiente duas ve-
zes”, afirmou Salgado. O acordo entre Campello e o Independiente é de cerca de R$ 25 milhões por 60% dos direitos de Benítez

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 LA próxima gestão entende que 
o acordo firmado entre Campel-
lo e o Independiente não agrada 
Salgado - compra de 60% dos di-
reitos econômicos por 4 milhões 
de euros (cerca de R$ 25 milhões). 
“Contratos devem ser prolonga-
dos, é questão lógica. Se o cam-
peonato foi adiado, o empréstimo 
também deveria ser. Gostaríamos 
de comprar o Benítez. Vamos ten-
tar realizar a compra do Benítez, 
mas é preciso ter o pé no chão, con-
versar com o presidente do Inde-
pendiente e ver o fluxo de caixa do 
Vasco. O Benítez é prioridade, mas 
tem outras prioridades também. 
É um jogador que se encaixou. O 
que for possível nós vamos fazer”, 
decretou Salgado.

Quer estender 
o empréstimo

 LO atacante Ribamar não partici-
pou do treino para os jogadores do 
Vasco que não entraram em cam-
po na vitória de domingo sobre o 
Santos, por 1 a 0. A atividade, tradi-
cionalmente, é realizada logo após 
as partidas. O fato gerou descon-
forto e irritou o técnico Ricardo Sá 
Pinto, além de outras figuras im-
portantes do departamento de fu-
tebol. A informação foi divulgada 
inicialmente pelo site GE. Segun-
do o staff do atacante, ele disse à 
comissão técnica que não se sentiu 
bem durante a partida enquanto 
estava no banco de reservas e pe-
diu sua liberação do treinamento. 
Com contrato até 31 de dezembro, 
ele dificilmente voltará a vestir a 
camisa do Vasco.

Ribamar falta 
treinamento
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 L FLUMINENSE

Borja está na mira
Colombiano não deve ser aproveitado no Porco

A
té o fim do Campeonato 
Brasileiro, dia 24 de feverei-
ro, o Fluminense não fará 

contratações. A diretoria, no en-
tanto, já estaria se movimentado 
para montar um elenco forte para 
a temporada de 2021, até porque 
está confiante na conquista da va-
ga na Libertadores. 

Segundo o jornalista Jorge Ni-
cola, dos canais ESPN, o clube das 
Laranjeiras estaria interessado na 
contratação do atacante colom-
biano Miguel Borja, artilheiro do 
Junior Barranquilla que foi devol-
vido ao Palmeiras.

Maior investimento da história 
do Porco (R$ 35 milhões), o ata-
cante de 27 anos - fará 28 no dia 
26 de janeiro - não está nos planos 
do Palmeiras, que tenta recuperar 
o investimento. A princípio, Bor-
ja diz que se reapresentará ao clube 
paulista após o Réveillon, mas não 
descarta ser negociado.

“Vou me apresentar no dia 10, 
tenho direito a uns dias de férias, 
vou chegar e conversar com o trei-
nador (Abel Ferreira). Estou dis-
ponível para o Palmeiras. Se não 
quiserem, vou pedir para meu em-
presário ver uma situação melhor 
para o futuro. Não interessa ga-
nhar dinheiro se você está infeliz. 
O importante é estar feliz e jogan-
do. Quando saí do Palmeiras, pen-
sei em não voltar mais. Não queria 
voltar mais. Mas hoje penso que 
posso ser importante para o Pal-
meiras, que tenho meu valor e que 
poderia ajudar na Libertadores”, 
afirmou Borja, ao site GE.

Campeão no sub-17
Ontem, em Curitiba, o Flumi-

nense foi campeão do Campeo-
nato Brasileiro Sub-17 ao vencer 
o Athletico-PR, por 2 a 1. Aos 47 
minutos do segundo tempo, em 
confusão generalizada no cam-
po, o atacante João Neto, do Flu, 
foi agredido com uma voadora no 
rosto. Foram três jogadores expul-
sos de cada lado. O atacante Borja, de 27 anos, custou R$ 35 milhões ao Palmeiras

DIVULGAÇÃO / PALMEIRAS

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 FLAMENGO 48 25 14 6 5 46 35 11

 3º ATLÉTICO-MG 46 26 14 4 8 44 34 10

 4º INTERNACIONAL 44 26 12 8 6 39 25 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 42 25 10 12 3 33 21 12

 6º PALMEIRAS 41 25 11 8 6 36 25 11

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 26 11 7 8 36 29 7

 8º SANTOS 38 26 10 8 8 37 34 3

 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 ATHLETICO-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 31 26 7 10 9 31 30 1

 14º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 15º SPORT 29 26 8 5 13 23 35 -12

 16º BAHIA 28 26 8 4 14 32 46 -14

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 28 25 7 7 11 26 36 -10

 18º BOTAFOGO 23 26 4 11 11 25 37 -12

 19º CORITIBA 21 26 5 6 15 21 35 -14

 20º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

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.

 * Não encerrado até o fechamento desta edição. 

26ª RODADA

16/12
 SÃO PAULO  3 X 0 ATLÉTICO-MG 

 ATLÉTICO-GO  2 X 1 FLUMINENSE 

19/12
 SPORT 1 X 1 GRÊMIO 

 INTERNACIONAL 2 X 0 PALMEIRAS 

 CORITIBA 1 X 2 BOTAFOGO 

20/12
 VASCO 1 X 0 SANTOS

 BRAGANTINO 0 X 1 ATHLETICO-PR 

 FLAMENGO 4 X 3 BAHIA

 FORTALEZA 0 X 2 CEARÁ

ONTEM
 CORINTHIANS  X  GOIÁS * 

ARTILHARIA

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

27ª RODADA

SÁBADO

 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

DOMINGO

 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
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Honda tem lesão 
e vira desfalque
Japonês sentiu dores na coxa diante do Coritiba

 L BOTAFOGO

U
m exame realizado ontem 
apontou uma lesão na co-
xa esquerda do meia Hon-

da, do Botafogo. Não há prazo de-
terminado para seu retorno aos 
gramados. No último sábado, o 
japonês já havia sentindo descon-
forto durante a vitória por 2 a 1 
sobre o Coritiba, no Couto Perei-
ra. Ele deixou o campo quando o 
Glorioso ainda perdia por 1 a 0. 
Por conta da lesão, o camisa 4 não 
enfrentará o Corinthians, no pró-
ximo domingo, no Nilton Santos.

Em meio à briga pela perma-
nência na elite do Brasileiro, o ex

-lateral-esquerdo Júlio Cesar, que 
saiu do Botafogo de forma polê-
mica em 2014, ao lado de Emerson 
Sheik, Bolívar e Edilson, comen-
tou a situação atual do Alvinegro.

Segundo ele, um dos pontos 
que pode explicar a má fase do Bo-
tafogo é a excessiva troca de técni-
cos em 2020. Só nesta temporada, 
o Glorioso teve Alberto Valentim, 
Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, 
Ramón Díaz e Eduardo Barroca, 
atual comandante.

“Troca de treinadores é sempre 
ruim, e quando acontece desse jei-
to que foi no Botafogo, é pior ain-

da. O momento do clube é com-
plicadíssimo, não vai ser fácil para 
escapar do rebaixamento, mas eu 
acredito que vai se livrar. Tem ca-
misa, torcida e um bom técnico 
agora. Sou fã do Barroca, trabalhei 
com ele no Botafogo. Ele tem tu-
do para ser um grande treinador”, 
comentou Júlio Cesar, de 38 anos.

Campeão carioca em 2013, Jú-
lio César rescindiu no ano seguin-
te antes de terminar a temporada. 
“Muitos problemas, clube sem 
dinheiro, salários atrasados. Foi 
muito complicado o extracampo 
daquele ano”, disse o ex-jogador.

O meia Honda, sem prazo para seu retorno aos gramados, não enfrentará o Corinthians, domingo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Uma história curiosa tem 
chamado a atenção nos no-
ticiários da Inglaterra. Fotos 
íntimas dos jogadores Diego 
Costa, do Atlético de Madrid, e 
de Gabriel Jesus, do Manches-
ter City, foram encontradas em 
uma Bíblia entregue em uma 
loja de caridades.

As imagens foram publica-
das pelo The Sun, jornal inglês, 
e ambos os jogadores aparecem 
com uma mesma mulher, no 
entanto, em momentos distin-
tos. Os atletas parecem estar re-
laxados nas fotos, que não se 
sabe quando foram tiradas.

Piadas na internet

De acordo com a reporta-
gem, a Bíblia estava em uma 
sacola entregue por uma mu-
lher a uma loja de caridade em 
Marylebone, no centro de Lon-
dres. O assunto rendeu várias 
piadas nas redes sociais. “En-
contrar fotos do Jesus na Bí-
blia ok, mas o Diego Costa?”, 
ironizou um internauta. “Pen-
sa num rolê aleatório do Diego 
Costa e do Gabriel Jesus”, pos-
tou outro. Uns estranharam a 
qualidade das imagens e apos-
taram que é montagem. Será? 

A pessoa que fez a ‘doação’ 
ainda não foi identificada, po-

Fotos íntimas 
dentro da Bíblia
Mulher misteriosa entrega na loja

 L DIEGO COSTA E GABRIEL JESUS

Diego Costa, do Atlético de Madrid, aparece na foto com uma mulher

FOTOS REPRODUÇÃO/THE SUN

Gabriel Jesus e a mulher na foto

rém, trata-se de uma mulher 
com feições espanhola ou lati-
na, que queria deixar o Reino 
Unido sem levar consigo a Bí-
blia na mala com as fotos. 

Vale lembrar que Gabriel Je-
sus, de 23 anos, assinou com o 
Manchester City em 2017 e ter-
minou o relacionamento com 
a modelo Fernanda Queiroz no 
início do ano. Já Diego Costa, 
de 32, é centroavante  sergi-
pano naturalizado espanhol e 
disputou as duas últimas Co-
pas do Mundo pela Fúria.
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 LCOM PASSAGEM por clubes como São Paulo, Atlético-MG, Fortaleza, 
Vitória, Chapecoense e RB Salzburg, o meia Richarlyson, de 37 anos acertou 
com o América-RJ para a disputa da seletiva do Cariocão de 2021: “Torcedor 
americano, estou lisonjeado por estar fazendo parte desse projeto. Agora 
é fazer o melhor dentro de campo e fazer história no América. Muito feliz”.

RICHARLYSON É DO AMÉRICA-RJ
REPRODUÇÃO DO TWITTER
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A GATA DA HORA

já deu mostras de que vai deixar geral baban-

do nas praias cariocas por causa do seu corpo cheio de cur-

vas. Sempre sexy, a musa fitness pretende lançar em breve 

uma plataforma exclusiva para a venda de seus conteúdos 

mais picantes. Babe por ela no Instagram @thay.verissimo.

THAY VERÍSSIMO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO ex-craque Ronaldinho 
Gaúcho revelou ontem que 
sua mãe, Dona Miguelina, 
de 71 anos, está internada no 
CTI (Centro de Tratamento 
Intensivo) do Hospital Mãe 
de Deus, em Porto Alegre, 
com Covid-19. “Queridos 
amigos, minha mãe está 
com Covid e estamos na lu-
ta para que ela se recupere 
logo. Ela está no centro de 
tratamento intensivo, rece-
bendo todos os cuidados. 
Agradeço desde já as ora-
ções, as energias positivas e 
o carinho de sempre. Força, 
mãe”, compartilhou o ex-jo-
gador em sua conta oficial 
no Twitter e no Facebook.

Mãe de R-10 no CTI com Covid

 LAtual campeã olímpica da 
categoria até 57kg de Judô, a 
brasileira Rafaela Silva está fo-
ra das Olimpíadas de Tóquio, 
em 2021. Pega no exame an-
tidoping (fenoterol) durante 
os Jogos Pan-Americanos de 

Lima, em 2019, a atleta foi pu-
nida com dois anos exclusão 
do esporte e entrou com um 
recurso na Corte Arbitral do 
Esporte (CAS), mas não con-
seguiu reduzir a pena em últi-
ma instância. 

Rafaela fora da Olimpíada

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

entrou 
em campo ontem, dian-
te do Goiás, com o nome 
de Luiz Eduardo, de 11 
anos, na camisa de todos 
os jogadores. O garoto re-
centemente deu forte de-
poimento sobre discrimi-
nação racial viralizou nas 
redes sociais.

Rena-
ta Fan teve crise de choro no 
Jogo Aberto, da Band, on-
tem, ao ver imagens da des-
pedida de D’Alessandro do 
Inter-RS, no sábado: “Sem-
pre falei que quando caiu 
(para a Série B), eu não cho-
raria mais no programa. Mas 
é um choro bom esse”.

L e w i s 
Hamilton foi escolhido 
pela BBC como o espor-
tista do ano, repetindo o 
feito de 2014. O britânico 
é heptacampeão da F-1. 
“Tem sido um ano inco-
mum. Por favor, tentem e 
sejam positivos neste pe-
ríodo difícil”, disse.

América Mi-
neiro (vice-líder da Série 
B), Lisca questionou o gol 
anulado pela árbitra Edina 
Alves Batista, em marca-
ção do assistente, no fin-
zinho do 2 a 2 com a líder 
Chapecoense, domingo: 
“As imagens mostraram 
que a posição era legal”.

 LO CORINTHIANS  LA APRESENTADORA

 LO PILOTO DE F-1 LO TÉCNICO
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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,

 

CAIXA V/TEXTO
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa ven-
dedora, jogos, bolões, expe-
riência em casa lotérica, boas 
referências, enviar curriculo 
para centrolotericoempregos@
gmail.com
 

PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de pintor,  lanternei-
ro e mecânico automotivo. Sa-
lário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí. Tel: 96484-
1420/ 99540-3535/ 3172-0272
 

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

 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

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.

 

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 
Comunicativa, cheirosa, rostinho 
encantador, aparelhada, jamais 
anunciada, totalmente liberal. 
Aceito cartão. R$130,00 2 horas 
completo. Tel:(21)98631-1086
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 
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‘NUNCA FIZ ISSO. ESTOU REGISTRANDO QUEIXA’

 LFelipe Prior recebeu mais 
uma acusação de assédio 
no fim de semana. O ex-B-
BB foi acusado de ter passa-
do a mão na bunda de uma 
jovem durante uma festa. 
De acordo com relatos da 
vítima, ela o mandou parar 
e ele a teria xingado em se-
guida. Pessoas que estavam 
no local afirmam que a mu-
lher também foi agredida 
por um amigo dele. Felipe 
procurou a delegacia pa-

ra negar a acusação e pres-
tar queixa contra a jovem. 
Procurado pela coluna de 
Leo Dias, do site Metrópo-
les, ele negou as acusações. 
“Nunca fiz isso. Jamais pas-
saria a mão em qualquer 
menina. Tenho até teste-
munhas que viram tudo”, 
disse ele. O ex-BBB afirmou 
ainda que estava na dele-
gacia. “Estou registrando 
queixa, pois ela me chamou 
de estuprador”, declarou.

105 CM DE 

BUMBUM! 

 LDenise Dias revelou que ga-
nhou mais 5 cm de bumbum. 
Recentemente, ela investiu 
alto para ter o físico que sem-
pre sonhou, ostentando, ho-
je, 105 cm de popozão. O 
segredo? A gata vem inves-
tindo numa tecnologia de 
estimulação magnética fun-
cional, além das injeções com 
bioestimulador nas regiões 
glútea e posterior da coxa.

O CASAMENTO DE ANDRESSA
 LEnfim, casados! Andressa Urach e Thiago 

Lopes oficializaram a união na tarde de on-
tem. A cerimônia, discreta, aconteceu ao ar 
livre, em uma pousada na Praia Grande, San-
ta Catarina. Como Andressa já tinha anun-
ciado, a celebração foi apenas entre os dois. 
Uma equipe reduzida de maquiagem, cabe-
lo e fotografia registrou alguns dos momen-
tos nas redes sociais. Mais cedo, ela postou al-
guns registros da pousada onde a cerimônia 
foi realizada e se disse ansiosa para a noite de 
núpcias. “No dia do casamento do cartório, 
estarão apenas convidados muito íntimos. 
Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de 
casamento com convidados para evitar aglo-
merações de pessoas em respeito a quem está 
com Covid-19 e aos familiares que perderam 
seus entes queridos”, explicou Urach. O casal 
vai passar a lua de mel em um hotel de luxo 
na República Dominicana.

EX-CASAL?

 LA série Anitta — Made 
in Honório, da Netflix, 
continua dando o que 
falar. É que internautas 
estão apontando o can-
tor Vitão, atual de Luísa 
Sonza, com um possível 
affair da cantora no pas-
sado. Em coletiva, a Po-
derosa revelou que pre-
feriu esconder o rostos 
dos seus peguetes nos 
períodos de gravação 
com emojis para evitar 
polêmicas. Mesmo es-
condendo a identida-
de do rapaz, os fãs espe-
culam que a pessoa por 
trás do rosto de gatinho 
é o cantor Vitão.

MC BIN LADEN REVIVE BRUMAR
 LMC Bin Laden, dono do hit Tá 

Tranquilo, Tá Favorável, virali-
zou nas redes sociais ao afirmar 
que pretende homenagear o 
ex-casal Brumar, formado por 
Bruna Marquezine e Neymar. 
O funkeiro pretende batizar 
seus filhos com os nomes dos 
artistas. “Meu filho vai se cha-

mar Neymar”, disse ele ao ca-
nal de Matheus Mazzafera no 
YouTube. Questionado sobre a 
possibilidade de ser uma meni-
na, respondeu: “Vai se chamar 
Bruna Marquezine”. No entan-
to, durante o papo, Bin Laden 
disse que sua namorada não é 
a favor da homenagem.

EM ALTA EM BAIXA

 LPaulo Gustavo e Tha-
les celebraram cinco 
anos de casados.

 LStéfani Bays desabafou 
sobre assalto em casa: 
“Vivendo um pesadelo”.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Chega o dia de K2 dar o 
depoimento sobre gravidez em um do-
cumentário. Tina alerta Noboru sobre 
o estado de saúde de Mitsuko. Boris 
orienta Roney. Guto encontra com 
Benê e ela diz que não está à vontade 
para conhecer os pais dele. K1 fala para 
Keyla que K2 não está grávida.

19h40. Globo: Aparício insiste que 
Giovanni aceite trabalhar no Grand 
Bazzar e o rapaz desconfia das suas 
intenções. Jéssica descobre que Felipe 
pretende contratar um ortopedista para 
Shirlei e briga com o namorado. Tanci-
nha escuta Apolo dizer para Adriana 
que deseja viajar logo para esquecê-la.

21h. SBT: Junior diz que gosta mui-
to de Maria Cecília e que ela não 
precisa esconder que eles estão jun-
tos. O rapaz a convida para jantar. 
Carmen continua a espionar Cintia 
da sua casa, através da câmera e 
microfone que estão escondidos na 
diretoria do orfanato.

18h30. Globo: Dionísio passa mal 
e Alberto pede socorro para Guiomar. 
Ester conta para Samuel e Lindaura so-
bre a discussão que teve com Dionísio. 
Guiomar leva Dionísio para o hospital. 
Samuel confessa para a filha que não 
sabe o que fazer para se defender de 
Dionísio. Lino viaja para o Rio de Janeiro.

21h. Record: Poderosa pede para 
Rosa Flor esperar mais para incri-
minar Tobias também. Ramiro não 
deixa Donatella levar seus pertences. 
Poderosa decide usar Cindy para fis-
gar Tobias. Donatella deixa a casa de 
Ramiro e beija Tobias. Furacão pede 
para Miguel tentar convencer Pode-
rosa a desistir da vingança.

21h30. Globo: Rubinho foge da pri-
são. Dantas fala com Shirley sobre sua 
desconfiança com Mira. Cibele conse-
gue um kit para fazer o exame de DNA. 
Irene exige que Mira continue no escri-
tório de Eugênio. Bibi encontra Rubinho. 
A polícia vai à casa de Bibi. Yuri fica feliz 
com a fuga de Rubinho. Edinalva pede 
dinheiro a Eurico. Ritinha ameaça Ruy.

Gargalhadas garantidas
‘220 Volts’, de Paulo Gustavo, vai ao ar hoje à noite, na Globo

 L PELA PRIMEIRA VEZ NA TV ABERTA

A
s gargalhadas estão garanti-
das com Paulo Gustavo e o 
programa 220 Volts Especial 

de Fim de Ano, que vai ao ar hoje à 
noite, na Globo. A atração já é su-
cesso no Multishow e ganha espa-
ço pela primeira vez na TV aberta.

Com Marcus Majella no elen-
co e participações de Herson Ca-
pri, Deborah Secco, Iza, Angélica, 
Mallu Vale, Rafael Zulu e Pedro 
Novaes, o programa aborda si-
tuações típicas das festas de fim 
de ano. A atração foi gravada em 
meio à pandemia do coronaví-
rus. “Eu amei gravar o programa. 
A gente (a equipe) ficou com me-
do por causa da pandemia. É uma 
loucura gravar com aquele proto-
colo todo. Quando você entra no 
estúdio, parece que está em uma 
sala de cirurgia, né? Todo mun-
do com aquele negócio na cabe-
ça, luva. Dá medo de pegar o co-
ronavírus. Mas a gente amou fazer 
e se divertiu muito. Como eu não 
sou da Globo, não conheço a tur-
ma lá dentro. Mas uma coisa que 
me deixou superfeliz e orgulho-
so foi que todo mundo que estava 
envolvido com o programa estava 
empolgado de estar trabalhando 
em um projeto que já conhecia do 

Multishow, da internet”, comemo-
ra Paulo Gustavo.

O ator acredita que o teatro foi 
o que proporcionou a oportuni-
dade para que ele atuasse em ou-
tros meios. “Eu faço televisão e 
faço cinema porque eu faço tea-
tro. Para mim, o natural seria isso 
mesmo de estar na TV por último. 
Mas eu estou muito feliz. A Globo 
é uma empresa que realmente joga 
um holofote em cima do talento. 
Eu fico superorgulhoso de poder 
estar ali no especial de fim de ano, 
fazendo um trabalho que eu amo 
tanto, que é o 220 Volts.”

Alguns personagens muito 
queridos do público não podem 
ficar de fora do especial. É o caso 
da Dona Hermínia, que foi ins-
pirada na mãe de Paulo Gustavo. 
“Tenho uma família de mulheres 
muito fortes, muito empodera-
das. A Dona Hermínia foi sendo 
construída e lapidada ao longo 
desses anos. Mas ela realmente é 
uma personagem que é a parte de 
mim mesmo. Eu trato essa perso-
nagem como uma coisa meio sa-
grada para mim. Porque a perso-
nagem mudou a minha vida para 
sempre. Nunca imaginei que essa 
peça ia virar um programa, um fil-
me. Que fosse ter essa repercussão 
toda nacionalmente.” Paulo Gustavo: ‘Superorgulhoso de estar ali no especial de fim de ano’

JOÃO COTTA/TV GLOBO

 LApesar de estar fazendo o es-
pecial de fim de ano e de Minha 
Mãe É Uma Peça virar um se-
riado na Globo em 2021, Pau-
lo Gustavo não pensa em um 
contrato fixo com a emisso-
ra. “Eu tenho o sonho de ser 
ator, trabalhar durante mui-
tos anos, ter saúde. Tenho o 
sonho de poder trabalhar com 
quem me dá liberdade artísti-
ca. Isso é a coisa mais valiosa 
e importante para um artista. 
Se eu tenho um lugar que me 

dê essa liberdade, esse é o lugar 
certo para mim. Independen-
te de onde seja”, garante o ator, 
que é só elogios para a emis-
sora. “Eu acho a Globo uma 
empresa poderosa. A qualida-
de do 220 Volts lá está incrível. 
Minha Mãe É Uma Peça virou 
seriado lá, vai ter 20 episódios. 
Acho que, no próximo ano, eu 
vou ter programa lá. Depois, eu 
não sei como será a minha vida, 
não. Aí, deixa a vida me levar”, 
brincou o ator.

‘Minha Mãe É Uma Peça’: seriado

 L TABATA UCHOA

 LEngana-se quem pensa que o 
ator precisou mudar sua lingua-
gem para se adaptar à TV aberta. 
“Amadureci como ator, mas ama-
dureci como ser humano tam-
bém. Coisas que eu fazia no pas-
sado no 220 Volts não cabem mais 
eu fazer hoje em dia, né? Com esses 
anos todos e esse ganho de cons-
ciência que a gente foi tendo, tem 
coisas que não tem mais graça fa-
zer. Eu mesmo sou contra várias 
coisas que eu fiz, falei e brinquei no 
passado. Tem coisa que eu gosta-

ria de apagar para sempre. E apa-
gar para sempre é uma forma de 
me redimir também, de me des-
culpar, porque inevitavelmente a 
gente acaba sendo preconceituoso 
numa piada ou outra”, reflete. “O 
filtro pra TV aberta, para mim, é o 
mesmo filtro para TV fechada. Já 
tenho esse filtro meu. Principal-
mente nessa era do cancelamento, 
que tem essa parte muito raivosa, 
essa galera na internet que não es-
tá querendo resolver, refletir. Uma 
galera que está querendo brigar.”

‘Amadureci como ser humano’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“No homem, o desejo gera o amor. Na mulher, o amor 

gera o desejo.” (Jonathan Swift) 

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

 LUm passo importante na car-
reira pode ser dado. Faça exer-
cícios em casa, cuide mais da 
sua saúde. Na paquera, pode 
se envolver com alguém po-
pular ou que conheceu agora.
Números da sorte: 78, 15 e 51.

 LO momento é bom para 
aprender novas habilidades. 
Dedicar-se às compras ou man-
ter o contato com os amigos 
pode te animar. Prepare uma 
surpresa romântica.
Números da sorte: 16, 52 e 70.

 LO dia está para mudanças 
inesperadas. Valorize a sua 
intuição para fazer boas esco-
lhas. No amor, o momento é 
propício para seduzir o parcei-
ro e realizar seus fetiches.
Números da sorte: 62, 89 e 35.

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

 LO seu lado sociável está ativo, 
terá facilidade em fazer ami-
zades. Retome antigos con-
tatos e se abra para conhecer 
novas pessoas. O carinho vai 
fortalecer o romance.
Números da sorte: 45, 18 e 72.

 LO trabalho ocupará o seu 
foco, mas não deixe a família 
de lado. Aproveite e termine 
suas tarefas. Reserve um tem-
po para cuidar da saúde. O 
amor vai ter poucas novidades.
Números da sorte: 91, 73 e 46.

 LVocê contará com uma dose 
extra de sorte para se destacar 
em casa e no trabalho. Você 
estará irresistível para novas 
paixões. Aproveite para viver 
uma aventura com amigos.
Números da sorte: 02, 83 e 29.

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

 LA Lua avisa que você vai ter 
muita disposição hoje. Apro-
veite para iniciar um projeto 
na vida profissional. No amor, 
confie no seu charme. Evite 
discussões com familiares.
Números da sorte: 48, 21 e 93.

 LSua paciência pode estar mais 
curta hoje. Concentre-se em 
tarefas que podem ser feitas 
a sós, confie no seu potencial. 
Dia bom para esbanjar sensua-
lidade no romance.
Números da sorte: 85, 04 e 76.

 LO seu lado sonhador vai se 
fortalecer hoje. É tempo de 
aceitar desafios e colocar os 
sonhos em prática. No amor, 
uma amizade tem boas chan-
ces de evoluir para algo a mais.
Números da sorte: 14, 41 e 77.

SANTA FRANCISCA 
XAVIER CABRINI
Santa Francisca nasceu na região 
da Lombardia, na Itália, em 1850. 
Última dos 13 filhos de Agostinho 
Cabrini e Estela Oldini, recebeu no 
batismo o nome de Maria Francisca, 
ao qual, mais tarde, juntou o de Xa-
vier, pelo seu amor e veneração ao 
apóstolo das Índias. Aos 11 anos de 
idade, fez um voto de castidade. Aos 
40, começou uma série de viagens, 
percorrendo a América. Ganhou no-
toriedade por lutar contra a fome e 
as enfermidades. A santa fundadora 
das Missionárias do Sagrado Cora-
ção morreu em 1917.

SANTO DO DIA

CAIXAS
O sujeito consegue um em-
prego em uma transporta-
dora. No primeiro dia, seu 
chefe pergunta:
— Você escreveu “este lado 
para cima” nas caixas que 
transportam os copos de 

cristal?
— Sim, senhor! E para ter cer-
teza de que todos iam ler, eu 
escrevi em todos os lados!

TAREFA DE CASA
Na aula de Matemática, Pe-
drinho decide perguntar 

para o professor:
— Professor, o senhor seria 
capaz de brigar comigo por 
algo que eu não fiz?
Intrigado, o professor res-
ponde para o aluno:
— Evidentemente que não, 
Pedrinho.

O menino, então, diz:
— Ah, bom! Fico aliviado 
com isso, porque eu não fiz 
a minha tarefa de casa.

CANA
O bêbado chega à delegacia 
após uma briga de rua.

— Você também estava na 
confusão? — pergunta o de-
legado.
— Não, senhor!
— Então, por que está aqui?
O bêbado responde:
— O policial disse: “Cana pra 
todo mundo”. Então, eu vim.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Hoje, Ewá nos ensina a con-
fiar mais em nós mesmos, 
nas próprias qualidades e no 
próprio potencial. O funda-
mental é olhar sempre para 
novos horizontes e traçar 
novas metas.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Terra (mata virgem).
SIMPATIA:
Para obter sucesso nas con-
quistas e escolhas, passe pelo 
corpo 15 punhados de canji-
ca cozida e lavada, arrume 
em uma cesta, passe tam-
bém 15 moedas e 15 búzios 
abertos. Arrume tudo sobre 

a canjica e coloque na mata, 
pedindo sucesso a Ewá.

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

 LLembranças do passado po-
dem te deixar mais sensível 
hoje. Seu lado protetor deve 
marcar o romance e o conta-
to com os familiares. Evite ser 
possessivo e ciumento.
Números da sorte: 48, 30 e 84.

 LA comunicação vai estar em 
alta. Aproveite para fazer no-
vos contatos ou reacender an-
tigas amizades. Mostre todo 
o seu charme e não perca ne-
nhuma chance de paquera.
Números da sorte: 22, 58 e 76.

 LVocê pode conquistar um 
emprego novo ou um cargo 
melhor no atual trabalho. 
Também vai ter facilidade para 
lidar com dinheiro. Um rela-
cionamento sério pode surgir.
Números da sorte: 14, 59 e 77.
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