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Miss Bumbum World 2019, Suzy Cortez 
posa de Mamãe Noel, dá dica de ceia 
fit e conta como passar a noite feliz
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Rodovia está em 
péssimo estado

Muito lixo em via de 
Coelho da Rocha

Falta água em 
Rocha Miranda

Falta condução para 
o Morro de Itaipu

Buracos, esgoto 
entupido e escuridão

Bairro Pilar precisa 
de policiamento

 L O estado da rodovia RJ-104 está 
precário em Alcântara. Tem muita 
cratera nesse trecho, é horrível 
passar por lá. Meu carro teve um 
dos pneus furados ao passar por 
um buraco na via. O DER (Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem) simplesmente não faz nada.

 L Queria que a prefeitura fizesse 
uma limpeza na Rua José do Pa-
trocínio, em Coelho da Rocha. Os 
moradores são mal-educados e 
jogam lixo demais na via. A coleta 
também não é feita regularmente, 
então o lixo acaba ficando jogado 
na rua. Muito triste isso.

 L Na Avenida dos Italianos, em 
Rocha Miranda, não tem água 
nem para lavar o rosto. Como será 
nosso Natal? Todo ano, na mesma 
época, a situação é exatamente 
igual. Não vemos uma gota de 
água em nossas torneiras. Quem 
não tem cisterna sofre muito.

 L No Morro de Itaipu, em Belford 
Roxo, não têm ônibus. Temos que 
andar um bom pedaço para pegar 
condução. Nenhum ônibus ou van 
sobe aqui. A distância até o ponto 
de ônibus mais próximo é muito 
grande. Sofremos muito.

 L Na Rua Manuel Cunha, em Coe-
lho da Rocha, São João de Meriti, 
estamos abandonados. Buracos 
enormes na via, esgoto entupido 
e a iluminação é precária. Parece 
que a prefeitura abandonou essa 
rua e algumas outras da região.

 L Não há viatura policial para ga-
rantir a segurança dos morado-
res na Av. Leonel Brizola, em Pilar, 
bairro de Duque de Caxias. Nin-
guém vê nenhuma viatura circu-
lando pela região, os assaltos são 
frequentes e o povo tem medo.

Victor Mancha
Por e-mail

Samara Lopes
Por e-mail

Luciana Saloto
Por e-mail

Lucas Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

José Inácio
Por e-mail

Anônimo
Duque de Caxias
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 LTENHO 53 anos de 
idade e sou jornaleira 
há cinco. Moro em 
Senador Vasconcelos. 
Antes de ser jornaleira, 
fui auxiliar administra-
tivo. Na minha profis-
são, gosto de conver-
sar com o público. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gosto 
de malhar na acade-
mia. Gosto de ler as 
manchetes do jornal 
MEIA HORA.

ROSANE
LOPES —

 Bangu

TALES 
ARAUJO 
DAVID  
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 28 de 
fevereiro de 
2001, em 
Angra dos Reis, após se perder da 
família.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Celebrando a vida 
Famílias que venceram a Covid pedem que o Natal seja comemorado com consciência

 L FIM DE ANO NA PANDEMIA

E
m um ano de pandemia do 
coronavírus, com tantas per-
das e incertezas, famílias in-

teiras que se contaminaram com 
a Covid-19 no Rio terão a chan-
ce de celebrar este Natal de forma 
segura e aliviada após superarem 
a batalha contra a doença. Passa-
do o desespero, elas compartilham 
dois desejos em comum: que to-
dos comemorem o fim do ano 
com consciência para preservar 
seus familiares e que os brasileiros 
tenham direito à vacina em 2021.

É o caso da família de Beatriz 
Monteiro Sant’Ana Felix, de 24 
anos. A estudante de Comunica-
ção Social da UFRJ relatou mo-
mentos de apreensão ao descobrir 
que ela, o pai e a mãe estavam in-
fectados com coronavírus e como 
fizeram para que sua irmã gêmea 
não se contaminasse.

A primeira pessoa a apresentar 
os sintomas foi a mãe, Reni Mon-
teiro Sant’Ana Felix, de 53 anos. 
Depois, foi o pai, Itamar Felix Pe-
reira, de 51. Beatriz pegou o coro-
navírus pelo convívio. Os três mo-
ram na Vila da Penha e mudaram 
a rotina para que a quarta inte-
grante da família, Bruna Monteiro 
Sant’Ana Felix, de 24, não ficasse 
doente. “A partir do momento que 
um de nós apresentava sintomas, 
a pessoa era posta em isolamento. 
Iniciamos o uso de máscara den-
tro de casa e tomamos outras me-
didas”, contou Beatriz.

Para Beatriz, neste fim de ano, o 
melhor é não causar aglomerações 
e se reunir só com os familiares que 
moram na mesma casa. “Todos es-
tamos sentindo falta da família e 
amigos, mas nossa postura do Na-
tal 2020 pode significar tê-los co-
nosco no Natal do ano que vem. 
Ninguém aguenta mais de sauda-
de, mas prefiro pensar em ter sau-
dade de quem está seguro e vivo.”

 LCom quatro pessoas contamina-
das, os familiares da técnica de en-
fermagem Zuleica Paula dos San-
tos Salgado, de 47 anos, e do seu 
marido, Luciano Salgado Filho, de 
51, que trabalha como condutor 
de emergência do Samu, podem 
comemorar a cura da Covid-19. 
“Meu marido, minha filha e meu 
genro fizeram o teste e deu positi-
vo. Fiz três vezes o teste e deu ne-
gativo. Só quando fiz a tomogra-
fia que confirmou o coronavírus. 

Aí eu já estava com 50% do pul-
mão tomado e precisaram me in-
ternar”, relembrou ela, que diz que 
poder respirar sem ajuda de apare-
lhos e saber que voltaria a ver sua 
família não tem preço. 

Os desejos para 2021 são unâ-
nimes entre as famílias: a chegada 
da vacina. “Que todos consigam 
receber essa vacina”, pediu Zuleica. 
“Meu maior desejo é que tenha-
mos uma vacina o quanto an-
tes”, complementou Beatriz.

Desejo para 2021: a vacina

A família de Zuleica: a técnica de enfermagem precisou ficar internada

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Beatriz com sua família: ela, o pai e a mãe tiveram Covid-19

 LA vendedora Cláudia Gomes Bo-
nifácio de Sá, de 50 anos, ficou in-
ternada durante 20 dias, 10 deles 
no CTI do Hospital Santa Marta, 
em Niterói, de onde recebeu alta 
no dia 25 de maio e seguiu para ca-
sa, sob aplausos da equipe médica 
que a acompanhou durante esse 
período angustiante. De acordo 
com ela, os sintomas começaram 
a aparecer após idas e vindas do 
hospital para tratar uma crise de 
vesícula logo no começo da pan-

demia. “Eu já estava com minha 
imunidade baixa. Então, nesse in-
tervalo, acabei pegando Covid. Fiz 
o exame e a tomografia e acusou 
que meu pulmão já estava bastan-
te comprometido. Na mesma ho-
ra, me internaram e eu fui para o 
CTI. Entrei no hospital muito mal, 
mas a gratidão de sair de lá cura-
da foi indescritível. Vi muita gente 
que entrava lá e não saía, mas Deus 
escutou muito as minhas orações e 
consegui vencer essa batalha.”

‘Deus escutou minhas orações’
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Vacinação em janeiro
Grupos prioritários devem começar a receber vacina contra Covid no fim do próximo mês

 L CALENDÁRIO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

O 
ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, disse que, no 
fim de janeiro, alguns gru-

pos prioritários devem começar 
a receber a primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19 e que a va-
cinação em massa deve começar 
a partir de fevereiro. Pazuello deu 
entrevista ao programa Brasil em 

Pauta, da TV Brasil, que vai ao ar 
no domingo, às 19h30.

“Nós vacinaremos todos os 
brasileiros de forma igualitária, 
de forma proporcional ao núme-
ro de pessoas por estado e de gra-
ça. Confiem na estrutura do SUS, 
confiem que aqui existem pessoas 
que estão realmente trabalhando 
para que a gente tenha a vacina dis-
tribuída o mais rápido possível e a 
todos os brasileiros”, disse Pazuel-
lo, que também afirmou que a va-
cina será voluntária e gratuita.

Até o momento, nenhuma va-
cina contra a Covid-19 foi aprova-
da para uso no Brasil pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). O país tem contrato 
“com quatro a cinco laboratórios”, 
sendo que três vacinas estão na úl-
tima fase de estudos no Brasil: da 
Astrazeneca, da Pfizer e da Janssen. 

De acordo com o Plano Nacio-
nal de Imunização, nas primeiras 
fases, serão vacinados grupos es-
pecíficos, como trabalhadores da 
saúde, idosos, pessoas com co-
morbidades, profissionais de se-
gurança, indígenas e quilombo-
las, por exemplo. A expectativa do 
ministro é que a vacinação chegue 
aos demais públicos cerca de qua-
tro meses após a vacinação dos 
grupos prioritários. “São quatro 
grandes grupos prioritários e, após 
esses grupos, que a gente visualiza 
30 dias para cada, a gente começa 
a vacinar a população dentro das 
faixas etárias”, explicou Pazzuelo.

Após aprovada, a vacina es-
tará disponível em 38 mil pos-
tos espalhados pelo país. 

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello disse que vacinação em massa deve começar a partir de fevereiro

REPRODUÇÃO DA TV BRASIL

 LA expectativa do Ministério da 
Saúde é que, nos próximos me-
ses, o país tenha acesso a 258,4 
milhões de doses de várias vaci-
nas contra o coronavírus. O se-
cretário de Vigilância em Saú-
de, Arnaldo Medeiros, disse que 
parte desse volume já começa a 
chegar em janeiro.

Segundo Medeiros, a expectati-
va é ter doses do consórcio Covax 
Facility, da vacina de Oxford, da 

vacina da Pfizer e da Coronavac, 
produzida pela chinesa Sinovac e 
o Instituto Butantan. 

A Fiocruz pretende entregar 
um primeiro lote de um milhão 
de doses da vacina de Oxford na 
semana de 8 de fevereiro. A me-
ta é produzir mais um milhão de 
doses na segunda semana de fe-
vereiro e, a partir daí, estabelecer 
uma meta de 700 mil doses diá-
rias do imunizante.

Total de 258,4 milhões de doses 
 LO governo de São Paulo e o Ins-

tituto Butantan anunciaram, on-
tem, que a vacina Coronavac, 
produzida em parceria com o la-
boratório Sinovac, apresentou efi-
cácia suficiente para pedir registro 
de uso emergencial. Entretanto, 
os dados sobre a eficácia da vaci-
na, entre eles a porcentagem, não 
foram divulgados. O diretor do 
Butantan, Dimas Covas, explicou 
que foi um pedido do SinoVac. O 

objetivo é que, antes, os dados se-
jam comparados a resultados de 
análises em outros países.  

Porém, o secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, pontuou que a Coro-
naVac teve porcentagem superior 
ao valor mínimo recomendado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que é de 50%. Co-
vas afirmou que a vacina, na fase 3 
de testes, é segura. 

Governo de SP: Coronavac é eficaz

 LA Polícia Civil informou que a 
Delegacia do Consumidor (De-
con) instaurou um inquérito pa-
ra apurar imagens que circulam 
nas redes sociais do que seria a 
venda de uma vacina falsa con-
tra a Covid-19 e a suspeita é que 
a informação da venda seja falsa. 
Segundo os relatos, um ambulan-
te estaria vendendo o falso pro-
duto em Madureira.

A imagem que circula na inter-
net mostra uma caixa semelhan-
te às que são utilizadas pelo verda-
deiro medicamento. No texto que 
acompanha a foto, relatam que o 
falso medicamento estaria sendo 
vendido por R$ 50 e viria com um 
“certificado de vacinação”.

Os agentes realizaram diligên-
cias no local e constaram que não 
havia nenhuma comercialização 
das supostas vacinas. “A suspeita é 
de que a informação veiculada so-
bre a venda da vacina seja fake ne-
ws”, afirmaram em nota. A Guarda 
Municipal informou que agentes 
não constataram a comercializa-
ção da falsa vacina no seu patru-
lhamento em Madureira. 

Suspeita de 
fake news
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 L PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES

Só para moradores
Proposta do governador em exercício é que Copacabana seja ‘fechada’ no Réveillon  

 L AS

O 
governador em exer-
cício do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro 

(PSC), se reuniu, na manhã 
de ontem, com o prefeito do 
Rio, também em exercício, 
Jorge Felippe (DEM). Du-
rante o encontro, segundo 
informação divulgada pe-
la TV Globo, Castro propôs 
ao prefeito da capital que 
Copacabana, na Zona Sul, 
seja “fechada” apenas para 
moradores no Réveillon. O 
principal objetivo dessa me-
dida seria justamente evitar 
aglomerações por conta da 
pandemia do coronavírus.

Vale destacar que a pro-
posta de Cláudio Castro 
passa também por uma ar-
ticulação com o MetrôRio 
para encontrar uma solu-
ção para reduzir o público.

As festas públicas em Co-

pacabana já  t inham sido 
canceladas pela Prefeitura 
do Rio por conta dos riscos 
da disseminação do corona-
vírus, assim como as festas 
em quiosques. Entretanto, 
os estabelecimentos estão 
autorizados a funcionar, co-
mo vêm operando desde a 
reabertura, em julho, “com 
quantidade reduzida de me-
sas, distanciamento de 1,5 m 
entre elas e seguindo todos 
os protocolos de segurança e 
higiene”, segundo a conces-
sionária Orla Rio.

Ao fim da reunião, que 
ocorreu no Palácio Guana-
bara, o prefeito e o gover-
nador do Rio, ambos inte-
rinos, decidiram que, ainda 
ontem, a prefeitura recebe-
ria um repasse de R$ 66 mi-
lhões para ações de combate 
ao coronavírus.

GABRIEL MONTEIRO / SECOM 

 LO prefeito eleito de Conceição 
de Macabu, no Norte Flumi-
nense, Dr. José Castro, morreu 
na segunda-feira, aos 70 anos, 
vítima da Covid-19. Ele estava 
internado na Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do Hospi-
tal Unimed, em Macaé. 

A informação foi confirma-
da pelo diretório estadual do 
Partido Social Democrático 
(PSD), do qual Castro era fi-
liado. Segundo a nota, o prefei-
to eleito tinha comorbidades e, 
por conta da Covid-19, sofreu 
complicações de saúde.

Prefeito eleito é vítima da Covid

 LUm aluno do Colégio Pedro 
II morreu, na segunda-feira, 
por complicações da Covid-19. 
Eduardo Leal Keller, que estava 
no 7º ano, foi internado no Hos-
pital Universitário Pedro Ernes-
to, em Vila Isabel, na Zona Nor-
te. O menino estava internado 
na UTI Pediátrica da unidade 

e não resistiu às complicações 
da doença. Eduardo estudava 
no campus Humaitá II desde a 
Educação Infantil, o Pedrinho. 
O colégio afirma se solidarizar 
com a família e “recomenda aos 
demais membros da comuni-
dade escolar que continuem se 
apoiando mutuamente”. 

Pedro II dá adeus a aluno

 L O cantor ser tane jo Ma-
theus, que fazia dupla com 
Lucas, morreu por conta de 
complicações da Covid-19. 
A informação foi confirma-
da pela família ao site G1 na 
terça-feira. Matheus estava 
internado em um hospital 
de Presidente Prudente, em 
São Paulo, e precisou ser en-
tubado no dia 16.

O maior sucesso da dupla 
Matheus e Lucas é Paciência, 
gravada em 1990. A dupla 
tem mais de 25 anos de car-
reira e uma trajetória bem-
sucedida na Europa. Os ser-
tanejos já ganharam mais de 
40 discos de ouro, 25 de pla-
tina e cinco de diamante. 

Morre cantor 
Matheus

O Réveillon de 
Copacabana é uma 
tradição, mas, este 

ano, não acontecerá 
devido à pandemia
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Enfim, preso em casa
De tornozeleira eletrônica, Crivella saiu do presídio para cumprir prisão domiciliar

 L PREFEITO AFASTADO

A 
novela da prisão domi-
ciliar de Marcelo Crivel-
la terminou no começo 

da noite de ontem. De torno-
zeleira eletrônica, ele saiu do 
presídio em Benfica direto para 
casa após o ministro Humber-
to Martins, presidente do STJ, 
determinar à Coordenadoria 
de Processamento de Feitos de 
Direito Penal do TTRJ, que fos-
se colocado imediatamente em 
prisão domiciliar. Crivella saiu 

do presídio em uma viatura da 
polícia, às 19h20, e levado pa-
ra casa em um condomínio na 
Barra da Tijuca. Ele não falou 
com a imprensa na saída.

A nova decisão do ministro do 
STJ se deu após petição da defe-
sa, informando que o TJ estaria 
retardando o cumprimento da 
liminar, na qual o presidente da 
Corte Superior substituiu a pri-
são preventiva por regime domi-
ciliar, com uso de tornozeleira 

eletrônica. O prefeito está proibi-
do de manter contato com tercei-
ros, terá que entregar telefones, 
computadores e tablets às autori-
dades, impedido de sair sem au-
torização e de usar telefones.

As medidas cautelares são vá-
lidas até que o ministro Antonio 
Saldanha Palheiro, relator do 
habeas corpus da defesa, anali-
se o mérito, o que deve aconte-
cer após o fim do recesso forense.

A novela começou quando o 

desembargador plantonista, Joa-
quim Domingos de Almeida Ne-
to, decidiu não expedir o alvará 
de soltura do prefeito, preso em 
operação do MPRJ sob acusação 
de ser líder do “QG da Propina”. 
Inicialmente, havia a informação 
de que o alvará tinha sido assina-
do às 9h47 de ontem. No entanto, 
o magistrado proferiu despacho 
que não caberia a ele tomar pro-
vidências e, sim, à relatora Rosa 
Helena Macedo, que decretou a 

prisão preventiva. A Secretaria 
Estadual de Administração Peni-
tenciária (Seap) alegou que não 
havida sido notificada.

À tarde a desembargadora de-
terminou que fosse feita verifica-
ção e busca e apreensão na resi-
dência do prefeito. “Retirando os 
terminais telefônicos fixos, com-
putadores, tablets, laptops, apa-
relhos de telefone celular e smart 
TVs, de forma a dar fiel cumpri-
mento à medida”, ordenou.

Crivella saiu do presídio em viatura da polícia, às 19h20, e levado para casa em um condomínio na Barra

REPRODUÇÃO/GLOBONEWS

 LA desembargadora Rosa He-
lena Penna Macedo Guita, da 2ª 
Câmara Criminal do TJRJ, de-
cidiu manuter as prisões do em-
presário Adenor Gonçalves e do 
ex-delegado de polícia Fernando 
Moraes. Ambos participaram da 
audiência de custódia por video-
conferência e um dia depois dos 
demais porque estão com suspei-
ta de covid-19.

Internados no Hospital Ha-
milton Agostinho de Castro, 
no complexo de presídios de 
Gericinó, em Bangu, Adenor 
e Moraes foram levados tive-
ram a companhia de advoga-
dos. Adenor disse ter certeza de 
que ficará provada sua inocên-
cia. Já o ex-delegado Fernando 
Moraes afirmou não conhecer 
nenhuma das pessoas relacio-
nadas na denúncia do Ministé-
rio Público estadual.

Segundo a Seap, todos as seis 
presos durante operação da Po-
lícia Civil, na terça-feira, ingres-
saram no presídio José Frederi-
co Marques, em Benfica, na noite 
de ontem, e já foram transferidas 
para outras unidades, cumprin-
do as decisões judiciais”. 

 LMarcelo Crivella teria interferi-
do no resultado do Carnaval de 
2018 a pedido do Rafael Alves, se-
gundo a denúncia do MPRJ, que 
apura suposto esquema do “QG 
da Propina” e resultou na prisão 
do político. Naquele ano, as esco-
las Grande Rio e Império Serrano 
foram rebaixadas, mas permane-
ceram no Grupo Especial. 

Mesmo alheio à folia, Crivel-
la, de acordo com os promoto-
res, por influência direta de Al-
ves, escreveu carta à Liesa em que 
manifestava que não se oporia a 
expedição de convite às duas 
agremiações, para que partici-
passem do desfile do grupo es-
pecial de 2019.

Além do prefeito, o documen-
to foi assinado por Marcelo Al-
ves, então presidente da Riotur e 
irmão de Rafael. Segundo a de-
núncia, Alves se vangloriava de 
ter obtido a carta assinada por 
Crivella e trocou mensagens com 
Sérgio Mizrahy, doleiro que de-
latou o esquema ao MPRJ e que 
era diretor da Grande Rio. “[...] 
todos viram (sic) quem manda 
sou eu e ponto”, escreveu em uma 
das mensagens. 

Prisões são 
mantidas

Interferido no 
Carnaval 2018
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Chuva mata mulher e 

três casas desabam
Diversos municípios do Rio foram atingidos pelo temporal

 L TRAGÉDIA EM CAXIAS

U
ma mulher identificada 
como Fátima Marina Fer-
nandes de Carvalho, de 61 

anos, morreu na terça-feira, em 
decorrência do forte temporal 
que atingiu Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. A suspeita 
de que a enxurrada teria feito mais 
uma vítima fatal foi descartada pe-
la Defesa Civil Municipal. A chuva 
ainda provocou desmoronamen-
to de três casas e arrastou diversos 
veículos. O município entrou em 
estágio de atenção, pelos mais de 
200mm de chuva que atingiram 
o município em um intervalo de 
poucas horas.

Segundo o superintendente 
municipal de Defesa Civil, André 
Xavier, a localidade mais atingida 
foi o distrito de Xerém, em especial 
os bairros Carreteiro, Santo Antô-
nio Vila Canaã, Barreiros e

Vila Urussaí. Sirenes de alerta 

chegaram a ser acionadas. O ór-
gão orienta que, em caso de emer-
gência, os moradores busquem lo-
cais seguros. O prefeito de Caxias, 
Washington Reis, deu uma entre-
vista ao Bom Dia Rio, da TV Glo-
bo, sobre as medidas tomadas com 
as 150 famílias que foram afetadas 
por conta da chuva. 

“Primeiro nós vamos avaliar, 
com a Defesa Civil, as casas conde-
nadas. Vamos, através do aluguel 
social, do programa social Minha 
Casa, Minha Vida, vamos relocar 
essas famílias. O mais importan-
te é restabelecer a vida e hoje esta-
mos com um aparato, que vamos 
trabalhar de madrugada de novo 
e vamos passar o Natal com tudo 
em ordem”, afirmou ele.

Em caso de emergência: Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros pelos 
telefones 08000230199, 199, 193 
ou 2673-2203. Forte temporal atingiu Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP DO MEIA HORA

‘Agora terá festinha dela no céu’
ONG Rio de Paz levou doações à família das primas mortas no dia 5

 L EMILLY VICTÓRIA FARIA 5 ANOS ONTEM

‘Agora, ela vai ter a festinha dela 
no céu porque eu ia fazer aqui para 
ela’, disse Ana Lúcia Silva Moreira, 
mãe de Emilly Victoria dos San-
tos, que faria 5 anos ontem quan-
do recebeu a equipe do Rio de Paz 
em sua casa. A ONG levou doa-
ções à família, que é muito humil-
de. Emily e a prima Rebeca Beatriz 
Rodrigues dos Santos, de 7 anos, 
foram mortas no dia 5 desse mês, 
por uma bala perdida enquanto 

brincavam na porta de casa. O cri-
me aconteceu na comunidade do 
Barro Vermelho, em Jardim Gra-
macho, Duque de Caxias, na Bai-
xada. No local, ainda há mancha 
de sangue.

Com as mortes de Emily e Re-
beca, só este ano, 12 crianças fo-
ram mortas por armas de fogo no 
estado do Rio de janeiro, ou seja, 
uma por mês, de acordo com esta-
tísticas da ONG Rio de Paz.

Emily foi enterrada com o ves-
tido de princesa que pediu à mãe 
para usar no dia do aniversário. Já 
estava tudo pronto para a come-
moração. “Ia ser festa de pobre, 
dignamente, mas ela ia ter a fes-
tinha dela. Eu só quero justiça e 
eu vou conseguir essa justiça, a de 
Deus porque a do homem eu não 
tenho”, lamentou Ana, que ainda 
mantém as roupinhas da filha no 
guarda-roupa. “Não consigo tirar. 

Vai doer”, contou ela. As bonecas 
também estão guardadas.

Articulador social e mobiliza-
dor politico do Rio de Paz, João 
Luis Silva cobrou mudanças na 
política de segurança do estado. 
“Ao chegar aqui (no local do cri-
me) um misto de sentimentos ab-
sorve a gente: raiva, revolta, tristeza 
porque a gente chega numa casa e 
se depara com a dor de uma famí-
lia que perdeu duas crianças.”

Os mais de cinco milhões de 
estudantes que irão fazer o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 terão acesso ao car-
tão de confirmação de inscrição a 
partir do dia 5 de janeiro. No do-
cumento, que ficará disponível na 
Página do Participante, estão re-
gistrados o número de inscrição, 
data, hora e local do exame. Apesar 
de não ser obrigatório, é recomen-
dado que os candidatos levem o 
cartão de confirmação impresso 
no dia do exame. A prova impressa 
vai acontecer nos dias nos dias 17 
e 24 de janeiro de 2021, já a versão 
digital, está marcada para os dias 
31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Com a pandemia do coronaví-
rus, todo o cronograma do Enem 
foi modificado. Agora, a reaplica-
ção da prova, para pessoas que fo-
rem afetadas por problemas de es-
trutura, vai acontecer nos dias 24 e 
25 de fevereiro. Os resultados, por 
sua vez, estão previstos para a par-
tir do dia 29 de março.

Entre os canais de informa-
ção sobre o exame, o Inep dis-
ponibiliza o aplicativo do Enem, 
que reúne dados da inscrição, 
cronograma e alertas, além de 
permitir que o participante 
confira o local de prova e, após 
o exame, tenha acesso ao gaba-
rito e ao resultado. No aplicati-
vo, o participante também po-
de realizar um simulado, como 
preparação para a prova.

Já no site do Enem, é possível 
verificar o cronograma, além de 
instruções para antes, durante e 
depois do exame.

Enem 
2020: 
cartão 
no dia 5 
No documento, os 
candidatos podem 
checar o número 
de inscrição e data

 L CONFIRMAÇÃO
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POLÍCIA

Subtenente 

eletrocutado
 LUm subtenente do Corpo 

de Bombeiros morreu ele-
trocutado na noite de ter-
ça-feira, na Estrada do Pau 
da Fome, na Taquara, Zo-
na Oeste. O oficial Nilson 
Teixeira, de 52 anos, tentou 
retirar fios de um poste que 
estavam caídos na rua e re-
cebeu a descarga elétrica. Se-
gundo o Corpo de Bombei-
ros, o quartel de Jacarepaguá 
foi acionado às 18h12, mas a 
vítima morreu no local.

RAPIDINHA...

Bando fora de área de cobertura
Operação 180 prende 20 pessoas e recupera 156 celulares na Baixada

 L CRIME DE RECEPTAÇÃO

Vinte pessoas foram presas 
e 156 celulares recuperados, ter-
ça-feira, durante a Operação 180 
realizada contra receptadores de 
telefones por agentes de 19 dele-
gacias do Departamento-Geral 
de Polícia da Baixada (DGPB). A 
ação aconteceu em diversos locais 
da Baixada Fluminense e teve co-
mo objetivo apreender aparelhos 
roubados ou furtados, levantar in-
formações de locais em que acon-

tecem comercialização ilícita dos 
equipamentos e prisões em fla-
grante de envolvidos nesta práti-
ca criminosa.

Segundo o diretor do Depar-
tamento-Geral de Polícia da Bai-
xada, delegado Giniton Lages, os 
celulares são visados pelos crimi-
nosos por conta do seu valor e fa-
cilidade de comercialização. Além 
disso, a ação possibilitou a recu-
peração dos aparelhos, que serão 

devolvidos às vítimas que regis-
traram ocorrência em relação ao 
furto ou roubo. “Essas ações po-
dem impactar o combate ao crime 
de furto e roubo e prevenir a recep-
tação de aparelhos de telefone ce-
lular”, disse o delegado.

Prisões em Nova Iguaçu
Também na Baixada, agentes 

do 20ºBPM (Mesquita) prende-
ram ontem, na Rua Margarida 

Apolônia, Centro de Nova Igua-
çu, dois criminosos em uma ten-
tativa de roubo a um veículo Toyo-
ta Hilux. Ao tentarem impedir o 
crime, os militares foram atacados 
por bandidos e houve confronto. 
Na ação, os criminosos tentaram 
fugir, mas foram capturados. Com 
eles foi apreendida uma pistola ca-
libre .38mm e um celular. A dupla 
foi presa e encaminhada para a 
52ªDP (Nova Iguaçu).

Trio roda na Zona Norte
Ladrões queriam dar o bote num veículo com carga de celulares, mas a polícia evitou

 L QUADRILHA DA MARÉ E DA PENHA

T
rês criminosos das comuni-
dades da Maré e da Penha, na 
Zona Norte, que integravam 

uma quadrilha de roubo de car-
ga e atuavam na região da Leopol-
dina, foram presos na terça-feira 
antes de cometerem um assalto. 
As prisões foram executadas por 
policiais civis da 21ª DP (Bonsu-
cesso), da Delegacia de Roubos e 
Furtos (DRF) e da Subsecretaria 
de Inteligência, com apoio de PMs 
do 16ª BPM e da CPP (Coordena-
doria de Polícia Pacificadora). 

Identificados como Matheus 
Barros Reis, Anderson Ataide de 
Jesus e Rafael da Silva de Olivei-
ra, eles foram presos em dois car-
ros que seguiam um veículo com 
carregamento de telefones celu-
lares, em Olaria. Na abordagem, 
Matheus Barros Reis, um dos mo-
toristas, tentou fugir, mas foi cap-
turado. O suspeito havia deixado 
seu celular no caminho (no intui-
to de impedir o acesso ao seu con-
teúdo), que foi encontrado na rua 
com a tela quebrada. No automó-

vel em que dirigia, os agentes en-
contraram um simulacro de pisto-
la. Após consulta, verificaram que 
o carro foi roubado, em São João 
de Meriti, na Baixada Fluminense. 

Na abordagem ao outro veícu-
lo, os criminosos chegaram a ati-
rar nos agentes para evitar a pri-
são. Segundo a polícia, os suspeitos 
desceram do carro e fugiram a pé 
pela região, mas foram presos. 
Rafael da Silva Oliveira tentou se 
esconder em uma casa, mas sem 
sucesso. Com eles foi encontrada 
uma pistola com numeração ras-
pada. Já Anderson Ataide havia si-
do preso duas vezes pelos crimes 
de roubo e receptação, além de res-
ponder por inquérito militar pela 
prática de roubo. 

Segundo as investigações, Ra-
fael da Silva possui 13 anotações de 
quando era adolescente por atos 
infracionais análogos a crimes pa-
trimoniais. Os três foram encami-
nhados para a 21ª DP e autuados 
por tentativa de roubo e, um deles, 
também por receptação. Matheus Barros Reis, Anderson Ataide de Jesus e Rafael da Silva de Oliveira foram presos em Olaria

DIVULGAÇÃO/ POLÍCIA CIVIL
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Ceni está com moral
Lateral chileno Isla rasga elogios ao treinador rubro-negro: ‘Estou surpreso’

O 
lateral-direito Isla con-
cedeu entrevista coleti-
va na tarde de ontem e 

abordou diversos assuntos do 
Flamengo. Um deles foi o tra-
balho de Rogério Ceni no co-
mando da equipe rubro-ne-
gra. O chileno encheu a bola do 
seu atual técnico e o comparou 
com o argentino Marcelo Biel-
sa, atualmente no Leeds Uni-
ted, da Inglaterra, e com quem 
trabalhou em 2015 no Marseil-
le, da França.

“Estou surpreso sobre o trei-
nador brasileiro. Agora o Rogé-
rio... Ele trabalha muito bem, 
está muito ligado a um treina-
dor que eu tive, Marcelo Bielsa. 
A intensidade, como fala, me 
lembra muito o Bielsa”.

Isla chegou ao Flamengo de-
pois de um longo período sem 
entrar em campo, pois estavam 
sem clube, mas deu conta do 
recado e hoje é um dos atletas 
do elenco que mais atua. Ques-
tionado sobre o segredo para 
ter um bom desempenho físi-
co, o chileno brincou: “O meu 
segredo é o mate. Fisicamente, 
eu joguei na Europa e aqui no 

Brasil tem que se cuidar muito 
porque se joga muito. Aqui tem 
que se cuidar muito. Estou cui-
dando bastante da minha ali-
mentação.”

Bruno Henrique
O vice-presidente geral e ju-

rídico do Flamengo, Rodrigo 
Dunshee de Abranches, afir-
mou ontem que o clube irá de-
fender Bruno Henrique caso o 

atacante seja denunciado por 
xenofobia. O meia Ramírez, 
que foi acusado de racismo por 
Gerson, diz ter sido xingado 
pelo camisa 27. Na última ter-
ça-feira, o Flamengo anunciou 
que irá ao STJD contra Ramí-
rez também por uma ofensa a 
Bruno Henrique.

O Flamengo de Isla volta a campo no sábado para pegar o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileiro

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

TÉCNICO É 
COMPARADO 

AO ARGENTINO 
MARCELO 

BIELSA

 LO Flamengo anunciou na tar-
de de ontem a renovação com 
o meia Pepê. Ele assinou novo 
vínculo com o Rubro-Negro 
até junho de 2021.

Pepê, de 22 anos, foi revela-
do pela base do Flamengo, mas 
teve raras chances e nunca con-
seguiu se firmar no time profis-
sional. Com a chegada de Ro-
gério Ceni, passou a ter mais 
chances. Partiu do treinador, 
inclusive, o pedido pela reno-

vação de seu contrato, que ia 
até o dia 31.

Desde que chegou, Rogé-
rio vem apostando em alguns 
garotos revelados na base do 
Flamengo. Além de pedir a re-
novação de Pepê, o técnico so-
licitou o retorno imediato de 
Rodrigo Muniz, que estava no 
Coritiba, e já manifestou dese-
jo nas voltas de Hugo Moura, 
que também foi emprestado ao 
Coritiba.

Pepê renova com o Flamengo  LO Flamengo acertou ontem 
a extensão do contrato de Yuri 
César, promessa da categoria 
de base rubro-negra e que es-
tá emprestado ao Fortaleza até 
fevereiro de 2021. O meia-a-
tacante marcou presença no 
Ninho do Urubu e assinou o 
novo compromisso, que terá 
multa rescisória de 70 milhões 
de euros, cerca de 440 milhões 
de reais. Yuri César chegou ao 
Fortaleza a pedido de Rogério 
Ceni, atualmente treinador do 
Flamengo.

Yuri César tem 
novo contrato
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Galo namora Benítez
Argentino tem contrato de empréstimo com o Vascão até o fim de dezembro 

 L DE SAÍDA

O 
Vasco está cada vez mais 
perto de perder o meia 
Martín Benítez. Segun-

do informações da Radio Ita-
tiaia, o jogador estaria nego-
ciando com o Atlético-MG. 

Com contrato de emprés-
timo até o fim de dezembro, 
o Vasco tinha até o dia 5 para 
exercer a compra, mas perdeu o 
prazo. O argentino, de 25 anos, 
pertence ao Independiente  e 
tem direitos fixados em 4 mi-
lhões de dólares.

Jorge Salgado, futuro presi-
dente do Gigante da Colina, já 
havia se posicionado contra o 
alto investimento que o clube 
teria que fazer para manter o 
atleta em São Januário.

Em entrevista ao GE, o em-
presário do meia, Adrian Cas-
tellano, revelou que a situação 
de Benítez está definida.

“Falei com o presidente Sal-
gado e ele só pretende estender 
o empréstimo, mas o Indepen-
diente não aceita. Já o informei. 
Para mim, é um tema encerra-
do. Benítez volta à Argentina 
no final do ano”, disse o agente 
do meia argentino.

Ainda de acordo com o a re-
portagem, o diretor de futebol 
do Independiente, Jorge Da-
miani, afirmou que o presi-

dente do Vaco, Jorge Salgado, 
não entrou em contato com o 
time argentino.

“Não, o Salgado não falou 
comigo e tampouco com o 
presidente. O Independiente 
conversa com outro clube bra-
sileiro, com um turco, com um 
saudita e outro da MLS. Todos 
esses estão interessados. La-
mentavelmente, o Vasco está 
perdendo a opção de comprá

-lo. Certamente, em 31 de de-
zembro, o Benítez volta ao In-
dependiente ou irá para outro 
clube”, disse o dirigente.

O Vasco tem um acordo 
com o Independiente pa-
ra adquirir 60% do passe de 
Benítez, pelo valor de US$ 4 
milhões, aproximadamente 
R$20,5 milhões. O negócio 
foi firmado pelo presidente 
Alexandre Campello, porém 
o pagamento não foi feito. O Vasco fez acordo com o Independiente por Benítez, mas não pagou 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 LAlém de Ribamar, que foi dis-
pensado na última terça-feira, 
o Vasco também encaminhou a 
saída do volante Fellipe Bastos. 
Assim como o companheiro, o 
jogador possuía contrato até o 
dia 31 de dezembro e não terá 
seu vínculo renovado. A infor-
mação foi divulgada pelo “GE”.

Fellipe se desentendeu com 
o técnico Ricardo Sá Pinto após 
não ser relacionado para uma 
partida, no início de dezembro. 
Desde então, ele vinha treinan-
do separado do restante do 
elenco. O meia marcou quatro 
gols ao longo da temporada.

Além de Bastos e Ribamar, o 
zagueiro Breno, o meia Bruno 
Cosendey e os laterais Rafael 
França, Ramon e Alexandre 
Melo deixarão São Januário, 
aliviando cerca de R$ 1 milhão 
da folha salarial do Vasco.

Por outro lado, o zaguei-
ro Marcelo Alves e o atacante 
Ygor Catatau, que pertencem 
ao Madureira, prorrogaram o 
empréstimo até fevereiro.

Fellipe Bastos 
é mais um a 
deixar o clube

EMPRESÁRIO 
DO ‘BEN 10’ 

AFIRMA QUE A 
NEGOCIAÇÃO 

FOI ENCERRADA
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 L DOR DE CABEÇA

Maraca ocupado
Final da Liberta pode prejudicar o Fluminense

P
or conta da final da Liber-
tadores, programada para 
o dia 30 de janeiro, Flamen-

go e Fluminense podem perder o 
Maracanã em partidas do Cam-
peonato Brasileiro. A Conmebol 
entrou em contato com a admi-
nistração do estádio, que deve ce-
der o palco a partir do dia 11 de ja-
neiro. Com isso, o Rubro-Negro 
será afetado no duelo com o Pal-
meiras, enquanto o Tricolor não 
poderá jogar no estádio contra 
Sport, Botafogo e Goiás.

Mesmo só no final de janeiro, a 
final exige preparação pela Con-
mebol, e por isso, o pedido da enti-
dade de ter o Maracanã quase três 
semanas antes. De acordo com o 
Ge.com, tanto a administração 
do estádio quanto a CBF já sa-
biam dessa necessidade da en-
tidade sul-americana. A data 
de entrega ainda não está defi-
nida e, por isso, a dupla-Fla-Flu 

aguarda um posicionamento 
definitivo para se pronunciar.

Já o Fluminense, mais afe-
tado, podendo perder até três 
mandos no Maracanã, já está 
ciente da possibilidade, mas 
acredita que pode manter o 
duelo com o Goiás no estádio, 
um dia depois da final. A CBF 
espera a posição da Conmebol 
o quanto antes para detalhar as 
rodadas afetas, como dia, horá-
rio e novo local.

Thiago Silva defende Marcão
O zagueiro Thiago Silva saiu 

em defesa de Marcão, técnico do 
Fluminense. Após Celso Barros 
criticar em uma rede social a esco-
lha do ex-volante para comandar 
o Tricolor. “Você deveria agradecer 
ao Marcão pela permanência do 
Fluminense na primeira divisão. 
E dar créditos para que ele possa 
desenvolver o seu trabalho”.

Fluminense deve deixar de jogar no Maracanã por três rodadas, contra Sport, Botafogo e Goiás

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO 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 CORINTHIANS 36 26 9 9 8 28 30 -2

 10º CEARÁ 35 26 9 8 9 37 36 1

 11º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

 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 26 7 9 10 24 25 -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 26 4 8 14 26 42 -16

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.

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

27ª RODADA

SÁBADO

 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

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 SANTOS  X  CEARÁ 18:15

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

ARTILHARIA

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

28ª RODADA

06/01
 BOTAFOGO  X  ATHLETICO-PR 19:15

 GRÊMIO  X  BAHIA 20:30

 SPORT  X  FORTALEZA 20:30

 CORITIBA  X  GOIÁS 20:30

 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 21:30

 BRAGANTINO  X  SÃO PAULO 21:30

07/01
 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01

 LO Fluminense acertou on-
tem o pagamento integral dos 
salários referentes a outubro 
e novembro de atletas e fun-
cionários. Com isso, o clube 
encerrará 2020 sem nenhuma 
dívida na CLT, já que o salário 
referente a dezembro vence so-
mente em janeiro. Anterior-
mente, a diretoria havia pago 
somente 20% dos salários de 
outubro. Além de quitar o dé-
bito, o Fluminense entrou em 
acordo com os atletas e ganhou 
um novo prazo para fazer va-
ler o acordo de redução salarial 
firmado em abril, quando teve 
início a pandemia da Covid-19. 
A diretoria se comprometeu a 
fechar o ano sem dívidas.

Diretoria 
quita salários
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Honda recebe 
proposta de fora
Meia japonês tem até janeiro para meter o pé

 L BOTAFOGO

O Botafogo pode perder o 
meia japonês Honda, no pró-
ximo ano, para o mercado eu-
ropeu. Segundo informações 
do jornal português A Bola, o 
atleta foi procurado pelo Por-
timonense, de Portugal. 

O clube espera uma resposta 
até janeiro, período de fecha-
mento das janelas de transfe-
rências no país. Caso a o negó-
cio se feche, Honda desfalcará 
o Botafogo para a sequência 
do Campeonato Brasileiro, 
que termina no fim de feverei-
ro devido à pandemia do novo 
coronavírus.

O presidente do Portimo-
nense, Rodiney Sampaio, já de-
clarou publicamente interesse 
no meia japonês do Botafogo.

“Vamos aguardar mais al-
guns dias. Para já, o Honda 
tem contrato com o Botafogo, 
e, até por uma questão de res-
peito para com este clube, não 
nos vamos intrometer. Assim 
que ele termine o vínculo com 
o Botafogo poderá haver de-
senvolvimentos. Não importa 
a idade, se ele vier para o Porti-
monense, é para ganhar e não 
para passear. Se a negociação 
der certo, vai ser uma aquisição 
muito boa”, afirmou o dirigen-
te ao jornal O Jogo.

Aos 34 anos, Honda che-
gou ao Botafogo em janeiro 
deste ano, com bastante ex-
pectativa da torcida e dos di-
rigentes. Por enquanto, foram 
27 partidas e três gols marca-
dos. Recentemente, o japonês 
mostrou publicamente sua in-
satisfação quando o Botafogo 
demitiu Ramon Díaz, mas a si-
tuação acabou controlada in-
ternamente.  

Honda tem 27 jogos com a camisa Botafogo e marcou três gols

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O time de futebol femini-
no do Botafogo conquistou o 
acesso para a primeira divisão 
do Campeonato Brasileiro ao 
passar pelo Ceará nas quartas 
de final. No domingo passado, 
o Alvinegro bateu os adversá-
rios fora de casa, por 1 a 0, após 
já ter vencido o jogo de ida, no 
Rio, por 2 a 1. O MEIA HORA 
conversou com a zagueira Ana 
Clara Valle, de 25 anos, que co-
mentou a trajetória pessoal e da 
equipe no torneio.

Formada em Educação Físi-
ca pela Uerj, Ana foi contratada 
pelo Botafogo em julho do ano 
passado para integrar a comis-
são técnica e ser a preparadora 
física do time feminino do Bo-
tafogo. Quando era ainda mais 
nova, como atleta, já havia so-
mado passagem pelas catego-
rias de base do Vasco e da Sele-
ção Brasileira, conquistando um 
Sul-Americano sub-17. E, após 
uma série de baixas no elenco 
principal da equipe alvinegra, 
ela recebeu convite para voltar 
aos gramados.

“Uma zagueira nossa teve 
uma lesão séria no joelho e o 
clube não tinha dinheiro pra 

Da comissão 
para o campo
Preparadora física vira zagueira

 L FUTEBOL FEMININO

 LO Botafogo sofre com mais 
um processo na Justiça. E, no-
vamente, de um rosto conheci-
do: Walmer Machado, segundo 
colocado nas últimas eleições 
presidenciais, entrou com um 
processo contra Nelson Mufar-
rej e o clube, cobrando R$ 241 
mil alegando uma quebra de 
contrato que tinha com o Al-
vinegro. O atual membro do 
Conselho Deliberativo e vice 
nas últimas eleições cobra este 

valor do atual presidente por-
que alega que havia uma cláu-
sula de exclusividade no pro-
cesso envolvendo a Odebrecht, 
que ele foi contratado pelo clu-
be ainda na gestão de Carlos 
Eduardo Pereira para defendê
-lo na Justiça. Na metade desse 
ano, Walmer Machado foi re-
tirado do processo, que ainda 
corre na Justiça. Walmer afir-
ma que o atual processo é ape-
nas contra Mufarrej.

Candidato cobra R$ 200 mil
 LO orçamento do Botafogo no 

futebol feminino para 2020 foi 
de R$ 800 mil, o que é considera-
do baixo para contratar atletas de 
primeira divisão ou ter uma vasta 
comissão técnica. “Sabendo disso, 
a gente priorizou por um grupo 
de atletas muito coeso e compro-
metido, com um trabalho de co-
missão impecável. Nós traçamos o 
nosso objetivo lá atrás, há um ano 
e meio, com planejamento, que foi 
recompensado agora. Na pande-

mia, nós chegamos a ter encontros 
de videoconferência cinco vezes 
por semana. Foi tudo fruto do tra-
balho”, disse Ana Clara.

Na semifinal, o Botafogo te-
rá pela frente o invicto Bahia, que 
tem um dos melhores ataques (28 
gols) e a defesa menos vazada (2). 
O jogo de ida, no Rio, está previsto 
para o dia 10 de janeiro, enquan-
to a volta será uma semana depois. 
Napoli e Real Brasília fazem a ou-
tra semifinal da competição.

Orçamento anual de R$ 800 mil

ir ao mercado, então não tinha 
reserva para a posição. Aí a co-
missão me pediu para atuar, 
mas só em caso de necessida-
de. Mas logo no primeiro jogo, 
uma outra defensora testou po-
sitivo para a covid-19. O trei-
nador ainda tentou improvi-
sar uma lateral na zaga, mas ela 
acabou se lesionando com cin-
co minutos de jogo. Aí tive que 
entrar. Alguma coisa dizia para 
eu jogar (risos)”, explicou Ana.

Ana Clara, 25 anos, é zagueira

TALITA GIUDICE/BOTAFOGO
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     ESPORTES 

 L O MEIA Lucas Pa-
quetá, cria da base 
do Flamengo, chegou 
há pouco tempo ao 
Olympique de Lyon, 
mas não precisou de 
muito tempo para se 
adaptar e tem feito 
ótimas atuações pelo 
time francês. Na tarde 
de ontem, o jogador 
brasileiro confirmou 
a boa fase e marcou 
o seu primeiro gol, na 
partida contra o Nan-
tes, pelo campeonato 
nacional. Lucas Paque-
tá trocou o Flamengo 
pelo Milan, da Itália, 
no fim de 2018. Depois 
de duas temporadas, 
44 jogos e apenas um 
gol marcado, o meia 
deixou o time italiano 
e foi para o Lyon.

LUCAS PAQUETÁ MARCA PELO LYON 
DAMIEN LG / LYON
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A GATA DA HORA

é o presente que todos sonham neste Natal. Na-

tural de Santa Catarina, a Ilha da Magia, a beldade tem 27 anos, 

já venceu o reality ‘A Casa das Pimentinhas’ e quase foi presa por 

fazer um ensaio sensual nu em frente a um shopping. Isso que é 

ousadia! No Insta, ela aparece como @rangelcarlosoriginal.

RANGEL CARLOS

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

CLOVIS PEROZIN/DIVULGAÇÃO
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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 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
 

SERRALHEIRO V/TEXTO
de Alumínio, Instalador de 
vidro temperado e alumínio. 
Salário inicial R$ 3.000,00 ur-
gente! Trabalhar Ilha do Go-
vernador  Tel.:3975-1592/ 99685-
1996 zap
 

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!
 

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

 

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.
 
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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

O
 IN

ST
A

G
R

A
M

‘MINHA CEIA É FIT’ 
Em comemoração ao 

Natal, a coluna traz um 
presentão para os lei-
tores: cliques da Miss 
Bumbum World 2019, 
Suzy Cortez, vestida de 
Mamãe Noel. A gata 
afirma que gosta de fes-
tejar a data com a famí-
lia. “Para mim, o Natal é 
o tempo que represen-

ta a união da família. 
Passo com eles. E tam-
bém é festa por causa 
do ano novo que vem 
chegando. Além de um 
momento que estudo 
projetos para pôr em 
prática no ano seguin-
te. Mas vale alertar que 
estamos em meio a uma 
pandemia. Então, nada 

de aglomerações nes-
te fim de ano”, diz Su-
zy, que ainda conta que 
não deixa a dieta de la-
do, mesmo tendo uma 
mesa com a ceia tradi-
cional no Natal da sua 
família. “Minha ceia é 
fit, o que eu como é so-
pa de lentilha e clara de 
ovos”, revela.

FIM DO NOIVADO

 LChegou ao fim o noi-
vado do cantor Nego do 
Borel com a atriz Duda 
Reis. O término foi con-
firmado pelo funkeiro, 
ontem, em suas redes 
sociais. “A vida é mesmo 
uma caixinha de surpre-
sas, com caminhos que, 
às vezes, não consegui-
mos entender. Mas a 
certeza que trago comi-
go é de que nosso amor 
foi real! Seguiremos em 
frente, mas teremos 
sempre um ao outro”, 
disse. O relacionamento 
de Nego do Borel e Duda 
Reis foi marcado por po-
lêmicas e discussões fa-
miliares, principalmente 
envolvendo os pais da jo-
vem, que não apoiavam 
o romance.

BABADINHO

 LANDRESSA URACH se ca-
sou com Thiago Ramos na se-
gunda-feira e já tem planos 
com o novo marido. A mode-
lo, que já é mãe de um ado-
lescente, contou que planeja 
ter três filhos com o amado e, 
inclusive, já deu início às ten-
tativas de engravidar. “Já co-
meçamos na noite de núpcias, 
mas estarei fértil apenas em 
26 de dezembro”, disse ela 
em entrevista ao colunista Leo 
Dias, do site Metrópoles.

EM ALTA EM BAIXA

 LFernando Zor comemo-
rou dois anos com Maia-
ra e torce por casamento.

 LApós polêmica, PC Si-
queira afirma que vive 
de doações. 
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Iza, Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Daniel, Ludmilla, Claudia Leitte e Mumuzinho: os técnicos 

Teló recorda com carinho do 
especial de Natal do primeiro 
The Voice que ele participou. “Foi 
no dia 25. Foi uma noite muito 
especial. Preparamos um show 
sensacional. É uma noite ímpar, 
um showzaço”, garante o cantor.

O Natal é uma das épocas do 
ano preferidas de Iza. “Amo o Na-
tal, acho que é a época do ano que 
eu mais gosto. Este ano realmen-

te vai precisar ser diferente. Acho 
que o programa vai ser um abra-
ço muito gostoso, muito quente 
para quem vai estar assistindo.”

Lulu Santos ficou feliz da vi-
da com a oportunidade de se 
apresentar ao lado dos colegas. 
“É maravilhoso porque a gente 
teve a oportunidade de cantar 
uns com os outros, que é a coisa 
que a gente mais gosta de fazer: 

se apresentar. É o nosso presen-
te de Natal. A gente vai alegrar a 
noite de Natal trazendo doçu-
ra, amor e música. Uma vez que, 
por força das circunstâncias, os 
encontros presenciais não são 
recomendáveis. Juntos, levare-
mos às casas a festividade e o afe-
to, como uma visita de um fami-
liar que, ainda por cima, canta, 
dança e veste um modelito.” 

TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Malu conta para 
Edgar sobre a ideia que teve para 
aumentar os lucros do colégio. Juca 
reclama com Lica por tê-lo beijado. 
Felipe sai com Gabriel e Lica para 
grafitar. Samantha e MB pensam 
em fazer um novo clipe da banda. 
Benê pede ajuda a Tina com o jantar.

19h40. Globo: Adônis finge es-
tar passando mal. Beto observa a 
festa de Apolo de longe para ga-
rantir que o piloto assine o con-
trato e fique distante de Tancinha. 
Penélope ensaia com Leonora co-
mo contará para os filhos sobre 
seu namoro com Henrique.

SBT: A emissora não vai exibir o ca-
pítulo de hoje da novela por conta 
da programação especial de Natal.

18h30. Globo: Samuel deixa uma 
mensagem gravada no celular de 
Ester avisando que se encontra-
rá com Dionísio. Juliano avisa a 
Quirino que vai atrás de Doralice. 
Dionísio inventa uma desculpa pa-
ra justificar que não foi ele quem 
roubou as joias da família.

Record: A emissora não vai exibir o 
capítulo de hoje da novela por conta 
da programação especial de Natal.

21h30. Globo: Ivana se reconhece 
com as roupas de Ruy. Zeca procura 
Abel e Mere se apresenta como sua 
mãe. Rubinho comenta com Bibi (foto) 
que cuidará da contabilidade de Sabiá. 
Jeiza revela para Cândida a ficha policial 
de Amilcar. Joyce vê Eugênio com Irene. 
Garcia chega à casa de Heleninha.
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Presente de Natal da 
família ‘The Voice Brasil’
Todos os técnicos do programa se reúnem em especial hoje, na Globo

 L NOITE DE MUITA MÚSICA

A 
família The Voice Brasil 
vai ser a responsável pela 
trilha sonora desta véspe-

ra do Natal na Globo. O especial 
natalino do reality show musical 
vai ao ar hoje, depois da novela A 
Força do Querer. É a primeira vez 
que todos os técnicos se reúnem 
no palco do programa. Carlinhos 
Brown, Lulu Santos, Iza, Michel 
Teló, Claudia Leitte, Daniel, Lud-
milla e Mumuzinho juntam seus 
talentos aos finalistas da última 
edição, Ana Canhoto, Douglas 
Ramalho e Izrra, além, é claro, 
do campeão de 2020, Victor Al-
ves. E o apresentador Tiago Lei-
fert também não vai ficar de fora. 

“Este ano será um superespe-
cial de Natal e espero que o público 
goste bastante”, diz Leifert. “É mui-
to especial a gente poder estar nas 
casas das pessoas, as quais a gente 
pede licença, com votos de felici-
dade, boa sorte, muita saúde. Tam-
bém estarei com a minha família, 
sobretudo dentro de um cuidado 
que é necessário se ter neste Natal. 
Vamos tomar todos os cuidados, 
porque a saúde é de maior impor-
tância”, afirma Brown, ressaltando 
que seguirá as medidas de prote-
ção contra o coronavírus.

 LLudmilla comemora a oportu-
nidade de levar alegria para os fãs 
em uma noite tão simbólica. “É o 
máximo essa troca de energia, ain-
da mais no final do ano, época que 
normalmente nos reuníamos.” 

Claudia Leitte é outra que tam-
bém se alegra com a possibilida-

de de interação, mesmo que por 
meio das câmeras. “Poder estar na 
casa das pessoas em uma noite tão 
importante me deixa honrada e só 
reforça o compromisso de levar o 
meu melhor, com muito amor.” 

Apesar de todos as dificuldades 
por conta da pandemia do coro-

navírus, Mumuzinho conseguiu 
tirar muitas lições de 2020. “Este 
ano foi de muitas reflexões para 
todos. Um ano que todos precisa-
mos nos reinventar, rever as prio-
ridades, valorizar ainda mais as 
pessoas que estão ao nosso lado. 
Essa pandemia nos tornou mais 

humanos e nos ensinou a ter ain-
da mais empatia pelo próximo.” 

O cantor Daniel conta que 
o Natal sempre significou um 
momento de emoção. “É a che-
gada do ser de luz, a chegada da 
esperança nos nossos corações, 
de renascimento.”

Claudinha: ‘Compromisso de levar meu melhor, com muito amor’

JOÃO COTTA / TV GLOBO

 L TABATA UCHOA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Esperar é o tormento do desejo.”

(J. M. de Macedo)

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

 LO desejo de fugir da rotina 
pode surgir a qualquer mo-
mento do dia. Experimente 
novas maneiras de organizar 
a ceia natalina. As conquistas 
amorosas vão te surpreender.
Números da sorte: 17, 35 e 62.

 LCom a Lua ao seu favor, é um 
bom momento para se apro-
ximar de gente divertida e de 
quem te faz bem. Cuidado 
com as exigências. Críticas po-
dem estremecer o romance.
Números da sorte: 00, 81 e 27.

 LA criatividade vai espantar o 
tédio nesta véspera do Natal, a 
família também vai embarcar 
nessa. Atenção com a saúde. 
Há sinais de bom humor e mui-
to romantismo com o par.
Números da sorte: 28, 82 e 37.

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 tensão das festas e a orga-
nização da casa podem causar 
estresse, fique perto de quem 
consegue te acalmar. Não seja 
inflexível. No relacionamento, 
o clima pode esquentar.
Números da sorte: 92, 11 e 29.

 LControle os nervos. Aposte 
em telefonemas ou mensa-
gens para demonstrar carinho 
neste dia tão especial. Alguém 
que conheceu há pouco tempo 
pode roubar seu coração.
Números da sorte: 12, 30 e 66.

 L Informações erradas podem 
atrapalhar o seu dia. Na dúvi-
da, confira tudo duas vezes ou 
poderá deixar algo passar. Há 
chance de conquistar algo im-
portante com o seu par.
Números da sorte: 67, 22 e 04.

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

 LPode pintar uma boa oportu-
nidade de ganhar um dinheiro 
extra ainda hoje. Na paque-
ra, você terá que redobrar a 
atenção para não pecar pelo 
excesso. Cuide da sua saúde.
Números da sorte: 05, 95 e 68.

 LTome a iniciativa para ajudar 
nos preparativos e passar um 
tempo com a família. Evite fa-
zer cobranças ou apontar er-
ros do parceiro. Evite qualquer 
tipo de briga hoje.
Números da sorte: 87, 42 e 96.

 LOs astros indicam que será 
necessário lidar com as coisas 
do jeito que der. Aposte na sua 
intuição, o sexto sentido está 
tinindo. No relacionamento, 
você estará mais sensível.
Números da sorte: 97, 43 e 16.

SANTA TARSILA
Tarsila era tia de Gregório Magno, 
que foi um dos grandes Papas da 
história. As grandes companheiras 
de Tarsila eram suas irmãs, Emiliana 
e Jordana. Tarsila vivia com as irmãs 
na casa herdada do pai como se es-
tivesse num mosteiro. Ela seguia 
o Evangelho e pregava o exemplo 
da caridade e da castidade. Tarsila 
permaneceu na paz do seu retiro e 
na entrega do seu amor a Deus, até 
que foi ao Seu encontro na glória de 
Cristo. Ao prepararem o corpo para 
o sepultamento, encontraram calos 
em seus joelhos e cotovelos, resul-
tado de suas constantes orações.

SANTO DO DIA

AULA DE PORTUGUÊS
A professora faz perguntas 
sobre a Língua Portuguesa 
para os alunos.
— Marquinhos, qual é a primei-
ra letra da palavra coelho?
— C, professora!
— Acertou!

E continua:
— Dudinha, a palavra índio se 
escreve com i ou h?
— I, professora!
— Isso mesmo! Pedrinho, 
qual é a primeira letra da 
palavra Brasil?
— B, tia!

— Isso mesmo!
E, então, chega a vez de 
Joãozinho, que está mexen-
do no celular.
— Joãozinho, a palavra queijo 
começa com que letra?
Joãozinho olha distraído, 
sem ter ouvido a professora, 

e pergunta:
— Quê? — fala Joãozinho, por 
pura sorte.
— Isso mesmo, muito bom! — 
aplaude a professora.

MAÇÃ
A mãe pergunta para seu filho:

— Cadê a maçã que estava aqui 
na mesa?
O menino responde:
— Dei para um menino que es-
tava com fome.
A mãe pergunta:
— Quem era esse menino?
— Eu, mamãe.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a vida, o 
dom da vida. A criatividade 
estará em alta na sua vida! 
Momento bem especial para 
falar e ensinar, colocar coisas 
e pessoas nos seus devidos lu-
gares. Organização em todos 
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babà.
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer vida e força para 
própria vida, tome durante 
sete quintas-feiras banho de 
água de canjica cozida e um 
copo de leite de cabra. Mis-
ture tudo e, após o banho, 

jogue da cabeça aos pés. Use 
roupas brancas.

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

 LResponsabilidade com os 
gastos. Faça listas e pondere 
as despesas de fim de ano. Evi-
te gastos desnecessários. Uma 
paquera passageira e animada 
tem tudo para agitar sua vida.
Números da sorte: 14, 05 e 95.

 LPode ser difícil manter a cal-
ma em casa. Busque não per-
der a cabeça com familiares. 
Você e sua cara-metade vão se 
divertir, mesmo se tiverem que 
ficar isolados dos outros.
Números da sorte: 06, 78 e 51.

 LA Lua vai destacar seu lado 
comunicativo hoje. Aproveite 
para entrar em contato com 
velhos amigos e familiares dis-
tantes. Na vida a dois, o com-
panheirismo vai estar em alta.
Números da sorte: 43, 52 e 16.
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