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Escuridão em rua 
de São Gonçalo

Torneiras secas 
em pleno verão

Medo em bairros 
da Zona Norte

Usuários de drogas 
na Barra da Tijuca

Assaltos a taxistas 
e motoristas de app

Rodovia RJ-102 
está abandonada

 L A Rua Cônego Goulart, em Ne-
ves, São Gonçalo, fica muito es-
cura depois de uma determinada 
hora. Chego do trabalho por vol-
ta das 23h e passo por essa via, 
sempre tenho medo de acontecer 
algo. Muitos conhecidos meus já 
foram assaltados ali.

 L Há mais de 10 dias que, em mui-
tas residências de Cavalcanti, não 
cai um pingo de água. Todo ano 
é a mesma coisa, justamente no 
verão, quando mais precisamos 
de água. A Cedae precisa dar uma 
olhada nessa situação. Ninguém 
aguenta mais ficar sem água.

 L Madureira, Irajá e Campinho 
estão entregues aos bandidos. A 
polícia é até presente, mas não 
pode fazer muita coisa. Os pró-
prios policiais têm medo de en-
trar nas comunidades que cercam 
esses bairros. Nossa única saída 
é rezar para que nada aconteça.

 L Em vários pontos da Avenida 
Abelardo Bueno, na Barra da Ti-
juca, menores de idade ficam pe-
dindo dinheiro aos carros que pa-
ram no sinal, porém muitos deles 
estão completamente drogados e 
colocam vidas em risco.

 L Ladrões chamam taxistas e 
motoristas de aplicativo para Fa-
zenda Botafogo, como se fossem 
passageiros, mas só querem rou-
bá-los. Quando o carro chega ao 
local, eles rendem o motorista e 
levam tudo o que ele tem.

 L A RJ-102, via que liga Niterói 
à Armação dos Búzios, está sem 
nenhuma conservação. Não tem 
sinalização, o asfalto é velho e 
esburacado, sem acostamento, 
não tem iluminação e, em alguns 
pontos, é cheio de mato na via.

Anônimo
Por e-mail

Denise Rodrigues
Cavalcanti

Anônimo
Irajá

Luana Vaz
Barra da Tijuca

Anônimo
Fazenda Botafogo

Alexandre Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 29 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há um. Moro em Pa-
ciência. Antes de ser 
jornaleiro, trabalhava 
com informática. Na 
minha profissão, gosto 
de conhecer pessoas. 
Gosto da Praça do 7, 
mas falta saneamento. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gosto 
de tocar violão. Gosto 
das capas do jornal 
MEIA HORA.

ALAN
SILVA —

Paciência

RICARDO 
DE SOUZA 
MARQUES 
DA SILVA  
tem atual-
mente 25 
anos. Ele 
desapareceu 
em 7 de outu-
bro de 1999, 
em Magé (Baixada Fluminense), 
após se perder da família.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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A família de Rafaela e Manoel se reuniu através de videochamada

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Tão longe, tão perto
Pandemia impede reunião presencial, mas carinho é transmitido através da internet

 L NATAL DO NOVO NORMAL

‘P
ara estar junto, não é preciso estar 
perto e, sim, do lado de dentro’, já 
dizia o artista Leonardo da Vinci. 

Em meio à pandemia do coronavírus, as 
celebrações do Natal sofreram adaptações 
para evitar a disseminação da doença. Sem 
poder beijar, abraçar e aglomerar, as de-
monstrações de afeto entre as famílias fo-
ram feitas virtualmente, através de video-
chamadas. Elas mostraram que a distância 
não afasta as pessoas e, sim, reforça ainda 
mais os laços de amor e empatia.

Juntos há 14 anos, os personal trai-
ners Rafaela Pedrozo Damaso, de 30 anos, 
e Manoel Damaso Júnior, de 39, não ima-
ginavam que o primeiro Natal da filha, 
Manoela, de 4 meses, pudesse ser come-
morado desse jeito. “Nós sempre estive-
mos reunidos com a nossa família até an-
tes da data em si, para saber o que cada um 
ia levar e para tirar o amigo-secreto. Foi 
bem estranha essa questão social, de não 
estarmos juntos presencialmente. Mas ti-
vemos a união através de videochamada. 
A minha mãe mesmo veio até a porta do 
condomínio onde moro e eu entreguei o 
presente para ela dentro do carro, sem po-
der dar um abraço”, contou Rafaela, que 
mora em São Paulo.

Para esta família, o Natal mostrou que o 
valor de estar junto de quem se ama é o es-
sencial da vida. “Hoje damos muito mais 

valor ao abraço, o beijo e o contato. Es-
se ano ficamos só nós três aqui. Foi a pri-
meira vez que eu e o Manoel não compra-
mos presente um para o outro, mas a gente 
estava junto e vimos que não mudou na-
da. Não tinha nada faltando no sentido de 
questões materiais, tinha alimento na me-
sa, a gente estava junto, nossa filha estava 
bem. O que de lição a gente tira é que as 
coisas materiais têm que ser aproveitadas, 
mas desde que todo o resto esteja sendo fei-
to. Que você esteja bem de saúde, que você 
esteja ajudando o próximo, que você este-
ja bem espiritualmente e em todos os âm-
bitos da sua vida, principalmente estando 
perto de quem você ama”, disse.

O avô paterno da Manoela, o aposenta-
do Manoel Damaso Neto, de 70 anos, con-
tou que só pegou a netinha no colo uma 
única vez. No entanto, agradece a Deus o 
fato de todos estarem com saúde. “Acom-
panhamos de longe, babando muito e o 
amor só aumentando.”

Moradora da Vila Kosmos, a manicure Jés-
sica de Assis Ribeiro, de 29 anos, passou a vés-
pera de Natal acompanhada da filha, do na-
morado, dos pais, irmãs e sobrinho. Ela fez 
videochamada para se conectar com o restante 
dos familiares. Apesar do ano difícil, a carioca 
disse que a mensagem que este Natal deixou 
foi a de que devemos valorizar mais todos os 
momentos em família. “Quero que essa doen-
ça acabe logo e possamos viver nossas vidas 
com tranquilidade perto de quem amamos.”

 LA entrega dos presentes do Bom Velhinho 
este ano foi pela internet. O diretor e criador 
da Escola de Papais Noéis do Brasil, Lima-
chem Cherem, de 64 anos, falou dos desa-
fios que enfrentou para driblar a pandemia 
e continuar levando alegria para a criança-
da de forma segura. “Tivemos que aprender 
a lidar com a tecnologia. Trabalhamos mui-
to em redoma de vidro, dentro de vitrines, 
afastados dois tronos com separação de acrí-
lico. Foi muito difícil, uma situação de adap-

tação. Todo ano fechamos contratos com 25 
shoppings, mas este ano foram somente sete. 
Mais de 70% de baixa nos contratos. Mui-
tos Papais Noéis ficaram em casa deprimi-
dos. Apesar disso, conseguimos fechar o ano 
mantendo viva a magia do Natal”, explicou 
ele, que visitou ontem a Escola Municipal 
Tasso da Silveira, em Realengo, para orar pe-
las vítimas da chacina que ocorreu há nove 
anos e depois fez uma live onde sorteou 300 
prêmios para as crianças da comunidade. 

Até o Papai Noel foi pela internet

 L JESSYCA DAMASO
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RAPIDINHAS...

Serviço 
retomado

 LO Detran-RJ vai reto-
mar os serviços de em-
placamento em todo o 
Estado do Rio de Janeiro 
na segunda-feira. As ati-
vidades estavam suspen-
sas desde o dia 7, para re-
gularização do contrato 
com a empresa prestadora 
de serviço. Foram dispo-
nibilizadas três mil vagas 
para executar o serviço na 
segunda-feira.

Concurso para PRF: 1,5 mil vagas
 LO Ministério da Economia 

autorizou a realização de con-
curso público para a contra-
tação de 1,5 mil agentes da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). O aval foi publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU), quinta-feira.

Ainda não há data para 
que o concurso seja, de fato, 
aberto. O texto publicado no 
DOU afirma, porém, que o 
edital deve ser aberto em no 
máximo seis meses. 

Com 1,5 mil vagas, a au-

torização do Ministério da 
Economia é a maior da his-
tória da PRF. Ainda segundo 
a publicação no DOU, o pro-
vimento dos cargos terá que 
ser autorizado pelo Ministé-
rio da Economia e depende 
da existência de vagas e da 
adequação à Lei Orçamen-
tária Anual.

Com diversas etapas, o con-
curso da PRF será destinado 
para quem tem Nível Superior 
completo. Os salários podem 
ultrapassar os R$ 10 mil.

DIVULGAÇÃO / PRF

Hora de trocar presente
Saiba quais são as regras para os casos de produtos comprados pela internet

 L APÓS O NATAL...

N
este ano atípico em razão 
da pandemia do coronaví-
rus, muitas famílias opta-

ram por fazer as compras de Natal 
pela internet. Porém, para quem 
ganhou um presente que não gos-
tou ou veio com defeito, é preciso 
ter em mente que as regras para a 
troca do produto no ambiente on
-line são diferentes das lojas físicas. 

Segundo o advogado Pedro 
Henrique Moral, muitos consu-
midores se perdem no que va-
le para as compras pela internet. 
Ele afirma que há leis que assegu-
ram o consumidor. “Existe uma 
regra chamada direito de arre-
pendimento. Após o consumidor 
receber a compra, ele pode se arre-
pender e solicitar a devolução do 
produto”, esclarece.

Para isso, o consumidor deve 
realizar essa troca em até sete dias 
contados a partir do recebimento 
para solicitar a devolução. “A de-
volução do produto é possível caso 
o consumidor simplesmente não 
fique satisfeito com a mercadoria. 
Essa desistência deve ser comuni-

REPRODUÇÃO DA INTERNET

cada por escrito e o consumidor 
tem direito ao reembolso total dos 
valores pagos”, orienta Lilian Ca-
zorla, coordenadora adjunta de 
Direito da UniCarioca.

Especialistas ressaltam que a 
desistência vale tanto para pro-
dutos nacionais quanto para im-
portados. E indicam que o direito 
do arrependimento vale também 

para compras feitas por telefone 
ou catálogos.

Na compra on-line, os presen-
tes podem ser afetados por algum 
dano no trajeto entre o fornece-
dor e o consumidor final. “Quan-
do o produto chega ao comprador 
com algum defeito, seja de fábrica 
ou por conta do transporte, é fun-
damental entrar em contato com 

o fornecedor e enviar imagens de 
onde se encontra a avaria. Existem 
pessoas que agem de má-fé e soli-
citam a troca após mau uso, mas 
é função da loja fazer a troca sem 
qualquer custo extra para o clien-
te. Qualquer subtração de valor ou 
cobrança por conta do transporte 
da devolução de um objeto é ile-
gal”, explica Moral.

 LNo caso das lojas físicas, o Pro-
con-RJ explica que os estabeleci-
mentos precisam informar aos 
consumidores qual a sua política 
de troca. As informações como 
preços e parcelas devem ser cla-
ras e de fácil acesso.

Segundo o Código de Defesa 
do Consumidor, as lojas físicas 
não são obrigadas a efetuar tro-
ca de produtos porque o con-
sumidor não gostou ou pelo 
tamanho não ser o ideal. Pela 
legislação, a loja só é obrigada a 
efetuar a troca em caso de defei-
to do produto. Nestes casos de 
defeito, o prazo é de 30 dias para 
artigos não duráveis, como ali-
mentos, e de 90 dias para os não 
duráveis, como eletrodomésti-
cos. Para outros casos, a troca 
do produto por conveniência 
do consumidor é uma mera li-
beralidade da empresa. 

Trocas nas 
lojas físicas
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Bolsonaro volta a 

atacar João Doria
Governador de São Paulo é alvo do presidente

 L ‘CALCINHA APERTADA’

N
a véspera do Natal, o pre-
sidente Jair Bolsonaro fez 
uma transmissão ao vivo 

em redes sociais e dedicou par-
te dela para atacar o governador 
de São Paulo, João Doria, defen-
der o armamentismo e para di-
zer que não se responsabilizará 
por efeitos colaterais de vacinas 
contra o novo coronavírus dis-
tribuídas pelo governo. “Eu não 
me responsabilizo por ninguém. 
Afinal, quem tem que se respon-
sabilizar por medicamento não 
sou eu”, afirmou.

A transmissão teve cerca de 
uma hora e 20 minutos. E nesse 
período, Doria foi o alvo prefe-
rencial do presidente, mesmo sem 
mencionar o governador de São 
Paulo pelo nome, chamando-o, 
inclusive, de “calcinha apertada”.

“Eu quero o cidadão de bem 
armado. Com o povo de bem ar-
mado, acaba essa brincadeirinha 
de ‘vai ficar todo mundo em casa 
que eu vou passear em Miami’. Pe-
lo amor de Deus. Oh… calcinha 
apertada! Isso não é coisa de ho-
mem. Fecha São Paulo e vai pas-
sear em Miami. É coisa de quem 
tem calcinha apertada. Isso é um 
crime.”, disse Bolsonaro.

A declaração foi uma menção à 
viagem que João Doria fez a Mia-
mi na véspera de Natal, onde foi 
flagrado sem máscara em uma lo-
ja, em uma atitude contraditória 
em relação à recomendação que o 
governador de São Paulo vem fa-
zendo desde o início da pandemia.

O caso viralizou e fez com que 
o governador de São Paulo di-
vulgasse um vídeo pedindo des-
culpas. Segundo Doria, a viagem 
à Flórida foi para atender a duas 
conferências para as quais ele ha-
via sido convidado.

Bolsonaro não se responsabiliza por efeitos colaterais de vacinas

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

O papa Francisco insistiu on-
tem em sua tradicional mensagem 
de Natal na “necessidade de frater-
nidade” no mundo em um perío-
do de pandemia e pediu “acesso a 
vacinas e tratamento” para todos 
contra o coronavírus.

“Que o Filho de Deus renove 
nos líderes políticos e governa-
mentais um espírito de coope-
ração internacional, começan-
do pela saúde, para que todos 
tenham acesso a vacinas e trata-
mento”, disse Francisco durante 
a mensagem anual “Urbi et Or-
bi” (À cidade e ao mundo).

“Neste momento da história, 
marcado pela crise ecológica e pe-
los graves desequilíbrios econômi-
cos e sociais, agravados pela pan-
demia do coronavírus, precisamos 
mais do que nunca da fraternida-
de”, declarou o pontífice.

Francisco defendeu uma 
fraternidade concreta, além 

da família, etnia, religião, lín-
gua ou cultura. “E isto é válido 
também para as relações entre 
os povos e as nações”, insistiu 
Jorge Bergoglio.

O apelo por solidariedade se 
aplica “especialmente às pessoas 
mais frágeis, os enfermos e todos 
aqueles que neste momento es-
tão sem trabalho ou em graves 
dificuldades pelas consequên-
cias econômicas da pandemia, 
assim como às mulheres que 
nestes meses de confinamento 
sofreram violência doméstica”.

Francisco também fez refe-
rência a suas reflexões sobre os di-
fíceis reencontros familiares, para 
ele uma ocasião para engrande-
cer sua importância. “Meu pen-
samento se dirige neste momen-
to às famílias: as que não podem 
se reunir hoje, assim como as que 
se veem obrigadas a ficar em casa”, 
afirmou em sua mensagem.

Papa defende 
fraternidade
Pontífice dá mensagem de Natal

 L ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO

Papa Francisco pede vacinas para todos em mensagem de Natal

AFP

 LO Ministério da Saúde disse, na 
noite de ontem, que os casos de 
contaminação no país pelo co-
ronavírus se aproximam da mar-
ca de 7,5 milhões. Nas últimas 24 
horas, a pasta confirmou 22.967 
novas infecções de covid-19, tota-
lizando 7.488.560. Já as mortes ul-
trapassaram 190 mil vítimas. Nas 
últimas 24 horas, foram registra-

das 482 mortes. O balanço apon-
ta também 798.737 pacientes em 
acompanhamento, 2.355 mortes 
em investigação e, ainda, indica 
que 6.459.335 se recuperaram da 
doença. Os estados que registram 
mais mortes por covid-19 são: São 
Paulo (45.795), Rio (24.900), Mi-
nas Gerais (11.562), Ceará (9.952) 
e Pernambuco (9.544).

7,5 milhões de casos de covid-19 
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Juíza é morta na Barra 
A vítima foi esfaqueada pelo ex-marido na frente das três filhas. O acusado está preso

 L NA VÉSPERA DO NATAL

A 
juíza Viviane Vieira do 
Amaral Arronenzi, de 
45 anos, do Tribunal 

de Justiça do Rio (TJRJ), foi 
morta a facadas no início da 
noite de quinta-feira, véspe-
ra do Natal, na Barra da Ti-
juca, na Zona Oeste do Rio. 
Segundo a Polícia Militar, o 
assassinato ocorreu por volta 
das 18h, na Avenida Rachel de 
Queiroz. O autor do crime é o 
ex-marido da vítima, o enge-
nheiro Paulo José Arronenzi, 
de 52, que cometeu o assassi-
nato na frente das três filhas 
do casal. Ele foi preso.

Um vídeo que circula nas re-
des sociais mostra o momento 
do assassinato de Viviane. Na 
gravação, é possível ver que, 
aos gritos, as crianças, de 9 e 12 
anos, pedem que o pai pare de 
golpear a mãe. 

De acordo com a Guarda 
Municipal, agentes estavam 
na base do subgrupamen-
to, que fica ao lado do Bos-
que de Barra, quando foram 
acionados para ajudar a ví-
tima. No local, encontraram 
Viviane caída e desacordada. 
Paulo recebeu voz de prisão 
no local e foi encaminhado 
para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, na Barra, 
onde foi atendido e, depois, 
levado para a Delegacia de 
Homicídios (DH).

Prisão preventiva
Ontem, durante audiên-

cia de custódia, Paulo teve a 
prisão em flagrante conver-
tida em prisão preventiva. 
Ele foi encaminhado para a 
Cadeia Pública José Frederi-
co Marques, em Benfica. 

O corpo da juíza será cre-
mado hoje, às  10h30, no 
Crematório e Cemitério da 
Penitência, no Caju.

Viviane Arronenzi já tinha registrado queixa contra o ex, que não aceitava o fim do relacionamento

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

 LPaulo informou a Adailton 
Moraes, um guarda municipal 
que esteve na ocorrência, que 
fazia uso de remédios controla-
dos, além de participar de ses-
sões de terapia. O agente disse 
que o acusado de matar a juíza 
não demonstrou qualquer tipo 
de arrependimento. 

“Fomos até o local e a ví-

tima já estava inconsciente e 
sangrando muito em vários 
lugares. Ele (Paulo) não rea-
giu à prisão e também não de-
monstrou qualquer tipo de ar-
rependimento. Com ele, havia 
uma mochila, onde encontra-
mos algumas facas, remédios e 
documentos. Ele possuía cor-
tes nas mãos e foi encaminha-

do ao Hospital Lourenço Jorge. 
Depois, levamos ele para a Di-
visão de Homicídios da Capi-
tal, na Barra da Tijuca, onde foi 
feito o registro de ocorrência”, 
contou Adailton.

O guarda afirmou ainda que 
o Corpo de Bombeiros chegou 
rápido ao local do crime, mas a 
vítima já estava morta. 

‘Ele não demonstrou arrependimento’

 L O ex-marido da juíza não 
aceitava o fim do relaciona-
mento. Segundo a Polícia 
Civil, Paulo se calou na de-
legacia e disse que só vai ser 
manifestar em juízo. 

Ainda  de  acordo  com 
a Polícia Civil, Viviane já 
havia feito um registro de 
ameaça e  lesão corporal 
contra o ex-marido em se-
tembro. Na época, ela che-
gou a ter escolta policial 
concedida pelo Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ), mas 
logo pediu a suspensão.

Não aceitava 
separação

 LO presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj), Felipe Gonçal-
ves, afirmou que conversou com 
delegados da Polícia Civil que 
acompanham as investigações 
do assassinato da juíza e garantiu 
que o crime não ficará impune. A 
Amaerj e a Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) tratam o 
crime como feminicídio. A Polícia 
Civil confirmou que o acusado foi 
autuado por feminicídio.

O TJRJ divulgou um comuni-
cado e “lamentou profundamen-
te a morte da juíza Viviane Vieira 
do Amaral Arronenzi, vítima de 
feminicídio na Barra da Tijuca”.

De acordo com as associações 
de magistrados, Viviane integrava 
a Magistratura do Estado do Rio 
de Janeiro havia 15 anos. Atual-
mente, trabalhava na 24ª Vara Cí-
vel da Capital. 

Quinze anos na 
magistratura
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Mulher é encontrada 
morta dentro de casa
Filho alega uma tragédia acidental ao empurrá-la após discussão

 L FAMILIARES SE DIZEM ‘ESTRAÇALHADOS’

M
árcia Lanzane, de 43 
anos, foi encontrada 
morta dentro da pró-

pria casa em Guarujá, no litoral 
de São Paulo, na quinta-feira, e 
o filho de 23 anos é o principal 
suspeito do crime. Para a Polí-
cia Civil, ele afirmou que a mor-
te foi acidental. As investigações 
prosseguem. Familiares e amigos 
mostraram profunda comoção 
pela morte da mulher. 

De acordo com os familiares, 
o próprio filho teria ligado para 
amigos, desesperado, e, em segui-
da, acionado à polícia, afirman-
do que encontrou a mãe morta 
em casa. Inicialmente, o filho de 

Márcia não teria contado sobre ter 
envolvimento com o caso. Após a 
polícia suspeitar da situação e ao 
questioná-lo sobre o ocorrido, o 
jovem confessou que teria sido 
uma morte acidental após em-
purrá-la durante uma discussão. 
Em seguida, segundo ele, Márcia 
teria caído e batido a cabeça.

Fratura no pescoço
Na investigação, laudos apon-

taram fratura no pescoço de Már-
cia, o que poderia indicar sinais de 
esganadura. O filho negou que te-
nha machucado a mãe desse jeito.

O pai dele, Joel Eustáquio Viei-
ra, relata que já não era mais ca-

sado com Márcia. Ele afirma que 
ajudou a levantar informações 
sobre a morte da ex-mulher por-
que suspeitou que algo sério teria 
acontecido.

“Quando os investigadores 
chegaram na casa de minha ex
-esposa, chegaram também ao 
meu pedido, porque achei que 
tinha algo errado. Eu pedi para 
eles buscarem umas imagens in-
ternas na casa. É bem triste tudo 
que aconteceu, na verdade não va-
mos ter Natal por conta disso”, la-
menta. “Quando meu filho alegou 
que achou ela morta, ligou para as 
amigas de faculdade, não ligou pa-
ra ninguém da família, o que tam-

bém achei estranho”, acrescenta.
A irmã da vítima fez uma pos-

tagem nas redes sociais lamentan-
do o ocorrido. “Não me peçam pa-
ra tentar entender o porque você 
se foi tão nova, cheia de saúde, tão 
cheia de sonhos. Mesmo não es-
tando tão próximas, tínhamos co-
mo saber uma da outra através de 
mensagens, telefonemas. E ago-
ra? Que dor horrível, justo hoje, 
no meu aniversário, minha irmã. 
Por que?”, publicou a familiar.

“Estamos estraçalhados, cor-
rompidos por dentro. Um pre-
sente de aniversário, presente de 
Natal, que ninguém imagina ga-
nhar”, acrescentou a irmã.

Márcia Lanzane, 
de 43 anos, era 

separada de Joel 
Eustáquio Vieira, 
pai do suspeito

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Policiais da 13ª DP (Ipanema) 
prenderam na quinta-feira (24), 
na Lapa, Centro do Rio, mais um 
integrante de uma quadrilha espe-
cializada na prática do roubo co-
nhecido como ‘Boa Noite, Cinde-
rela’. O crime aconteceu no dia 10 
de outubro, quando a vítima saía 
de um bar no Leblon, Zona Sul. 
Após ser dopada, teve prejuízo de 
cerca de R$ 40 mil. Na época, ou-
tros dois envolvidos foram presos.

Segundo os policiais, a vítima 
relatou que se recordava apenas de 
ter se despedido de um amigo na 

saída do bar. Ao retomar sua cons-
ciência, solicitou auxílio a um ta-
xista, que foi identificado pela víti-
ma como sendo o criminoso. 

Durante as investigações, os ex-
tratos bancários foram analisados 
e identificaram que o homem era 
o principal beneficiário das tran-
sações. Em depoimento, ele con-
fessou que conhecia os integrantes 
do bando, que recebia um percen-
tual do faturamento decorrente 
do crime e que não era a primei-
ra vez que participava do golpe. 
O criminoso já foi indiciado pela 
prática do mesmo crime cometi-
do contra um turista francês.

De acordo com o delegado Fe-
lipe Santoro, as investigações con-
tinuam para identificar outras ví-
timas da quadrilha.

Taxista dá 
Boa Noite, 
Cinderela
Mulher é dopada 
e tem prejuízo de 
cerca de R$ 40 mil

 L RODOU NA LAPA

CONFESSOU 
QUE CONHECIA 

O BANDO E 
RECEBIA UM 
PERCENTUAL

Amigos também fizeram pos-
tagens relatando que Márcia era 
uma pessoa maravilhosa, alegre e 
batalhadora. O corpo já foi sepul-
tado e a Polícia Civil avalia a neces-
sidade de exumação. O filho da ví-
tima foi ouvido e liberado. 

A defesa afirmou, em nota, que 
o rapaz está muito abalado com 
ocorrido e destaca que ele não é 
o responsável pela morte da mãe. 
Veja o posicionamento na íntegra: 
“A defesa não teve acesso a todas 
as provas juntadas ao inquérito. 
Ele está profundamente abalado 
com a fatalidade ocorrida e asse-
gura que não é responsável pela 
morte de sua genitora. No devido 
tempo todas as circunstâncias que 
envolvem este caso serão esclareci-
das. Portanto, as acusações levan-
tadas até o presente momento são 
apenas especulações”.

‘Acusações são 
especulações’
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 L CRIME NA BAIXADA

Imagens mostram 
assassinato de PM
Assaltantes que roubavam um caminhão de 
cargas renderam e mataram policial no carro

I
magens de uma câmera de se-
gurança mostram o momento 
do assassinato do policial mili-

tar Anderson Quinhão Vieira, de 
43 anos, do 41ºBPM (Irajá), morto 
na quinta-feira durante um roubo 
de carga de eletrônicos na Avenida 
Narcisa Amália, no bairro Imbariê, 
em Duque de Caxias. Nas imagens 
é possível ver os assaltantes abor-
dando o carro em que estava o PM.

Baleado ao ser identificado, 
o sargento caiu no chão e os cri-
minosos fugiram com a carga 
roubada. O PM foi socorrido 
para o Hospital Geral Adão 
Pereira Nunes, em Saracuru-
na, mas não resistiu. O Portal 
dos Procurados divulgou on-
tem cartaz com título “Quem 
Matou?” para ajudar a Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) e ao Gru-
po de Pronta Resposta da Sub-

O sargento cai no chão depois de ser baleado pelos criminosos

REPRODUÇÃO
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A polícia investiga se foi cri-
minoso o incêndio que atingiu 
o Hospital e Clínicas São Gonça-
lo (HCSG), na Região Metropo-
litana do Rio, na quinta-feira. Há 
imagens de câmeras de seguran-
ça que mostram um funcionário 
saindo da unidade de saúde minu-
tos antes do incidente. Ele, que não 
teve a identidade revelada, será ou-
vido ainda esta semana na delega-
cia que investiga o caso.

Segundo o delegado Allan 
Duarte, todas as hipóteses estão 
sendo analisadas. O laudo da pe-
rícia é aguardado, assim como a oi-
tiva de testemunhas para identifi-
car as causas do incêndio.

O incêndio deixou um pacien-
te morto e três feridos. A vítima fa-

tal foi identificada como Carlos 
Santos, de 62 anos, que estava in-
ternado na UTI para tratar a co-
vid-19. Já os feridos foram enca-
minhados para outra unidade de 
saúde em estado de saúde estável. 

Em nota, o HCSG informou 
que segue todos os protocolos re-
comendados pelo Ministério da 
Saúde e Vigilância Sanitária, ze-
lando pelo bem-estar da popula-
ção e de quem necessita dos seus 
serviços. “Prezamos pelo cum-
primento de nossos valores e de 
nossa missão: salvar e preservar 
vidas”, afirma parte da nota.

A Polícia Civil informou 
que as investigações estão em 
andamento e que uma perícia 
foi realizada no local. 

Fogo criminoso 
ou acidental?
Imagens mostram um funcionário 

saindo minutos antes do incêndio

 L HOSPITAL EM SÃO GONÇALO

RAPIDINHA...

Seis BRTs incendiados na Ilha

 LSeis ônibus articulados do 
BRT foram incendiados na 
noite de quinta-feira, no Ter-
minal do BRT Aroldo Melodia, 
na Cidade Universitária, Ilha 
do Fundão, Zona Norte do Rio. 
Segundo o Corpo de Bombei-

ros, o quartel foi acionado às 
23h35 e as chamas totalmente 
controladas por volta da 1h de 
ontem. Não houve o registro 
de vítimas. A 37ª DP (Ilha do 
Governador) foi acionada pa-
ra investigar a origem do fogo. 

secretária de Inteligência da 
PM/SEPMERJ (GPRI), com 
informações que possam levar 
a identificação e prisão dos en-
volvidos no crime.

Com a morte do SGT/PM 
Quinhão chega a 54 o número 

de Agentes de Segurança Pública 
mortos no Rio em 2020, sendo 40 
da Polícia Militar, dois da Polícia 
Federal, três do Corpo de Bombei-
ros, quatro da Polícia Civil, dois da 
Marinha do Brasil, dois da Penal 
da SEAP e um do Exército.

GPS contradiz policiais
Viatura parou com as vítimas em três locais diferentes

 L DOIS JOVENS MORTOS EM BELFORD ROXO

O GPS da viatura da Polí-
cia Militar que foi utilizada 
na abordagem e morte dos jo-
vens Edson Arguinez Júnior e 
Jhordan Luiz em uma moto 
em Belford Roxo, na Baixada, 
aponta contradição dos agen-
tes envolvidos na operação. Em 
depoimento, os PMs Júlio Cé-
sar Ferreira dos Santos e Jorge 

Luiz Custódio da Costa alega-
ram que, após pararem as ví-
timas, as colocaram na viatura 
e as soltaram após 40 minutos.

As vítimas foram detidas na 
Estrada de Xerém, em Belford 
Roxo. Próximo a este local, o 
GPS aponta que a viatura pa-
rou em três pontos distintos: 
Rua Baiaré, Joaquim da Costa 

Lima e Estrada da Conceição.
Como os dados do GPS da 

viatura não combinam com o 
depoimento dado pelos poli-
ciais, uma das possibilidades 
na investigação é que, depois 
da abordagem, os militares te-
nham entregado os jovens para 
outra pessoa que teria assassi-
nado a dupla.
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Mengão pega Fortaleza
Rubro-Negro visita ex-time de Rogério Ceni e quer vitória como presentão de Natal

T
reinador do Flamengo, Ro-
gério Ceni não teve descan-
so durante o Natal, mas, mes-

mo assim, não deixou de curtir a 
noite com a família. Após o treino 
da manhã de quinta-feira, o co-
mandante rubro-negro viajou pa-
ra São Paulo, passou a noite com os 
entes e retornou ao Rio na manhã 
de ontem para comandar a ativi-
dade no Ninho à tarde. O Flamen-
go pega o Fortaleza hoje, às 19h, no 
Castelão, pelo Brasileirão.

No desembarque no Aeropor-
to Santos Dumont, Rogério Ceni 
mostrou simpatia e parou para 
cumprimentar com torcedores 
do Flamengo que avistaram o co-
mandante no local. A tendência 
é que ele faça três mudanças na 
equipe que encarou o Bahia no úl-
timo final de semana: Filipe Luís e 
Gabigol, suspensos, serão substi-
tuídos, respectivamente, por Renê 
e Pedro. Arão, recuperado de lesão, 
volta ao time titular na vaga do jo-
vem João Gomes.

Diego Alves fora
O Flamengo divulgou a lista 

de relacionados para pegar o For-
taleza e informou que Diego Al-
ves e Michael estão fora do jogo. 
O clube informou que, com do-
res no joelho direito, o atacante 
sequer participou das atividades 
de campo ontem. O goleiro sentiu 
um desconforto na parte anterior 
da coxa direita e fará tratamento 
nos próximos dias. O time cario-
ca precisa vencer para continuar à 
caça ao São Paulo, líder na tabela 
do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Diego Ribas 
será pai pela terceira vez. Através 
das redes sociais, o jogador de 35 
anos anunciou a gravidez da es-
posa Bruna Letícia Cunha, que 
terá uma menina. Diego já é pai 
de Matteo e Davi. 

Diego será pai pela terceira vez: ‘A cor rosa no fundo revelou que nosso terceiro fruto será uma menina! Assim começou nossa noite abençoada!’

RENAN OLIVEIRA / DIVULGAÇÃO

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, 
Bruno Melo; Felipe e Ronald; Osvaldo, 
Romarinho, David e Wellington Paulis-
ta. Técnico: Marcelo Chamusca

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Natan e 
Renê; Willian Arão, Gérson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Pedro. Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) 
Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)  
Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e 
Thiaggo Americano Labes (SC)  
Horário: 19h  
TV: Premiere 

FORTALEZA FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LCampeão da Libertadores, Bra-
sileirão, Carioca, Supercopa e Re-
copa pelo Flamengo, o português 
Jorge Jesus foi derrotado na Super-
copa de Portugal. O Benfica per-
deu para o Porto por 2 a 0 e o co-
mandante comparou o fracasso 
da equipe encarnada com a elimi-
nação do Flamengo no ano pas-
sado pela Copa do Brasil, diante 

do Athletico-PR: “O meu começo 
no futebol brasileiro também não 
foi fácil, também perdi a primei-
ra decisão no Flamengo. Só que 
eu tinha três semanas de trabalho, 
aqui tenho cinco meses. Estamos 
trabalhando em cima das nossas 
convicções, na melhor qualidade 
individual da equipe para ter uma 
equipe mais forte coletivamente”.

Jorge Jesus não esquece o Fla
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‘Vovô’ cheio de sonhos
Ídolo Nenê quer conquistar um título e jogar uma Libertadores pelo Fluzão

 L ‘É UM OBJETIVO QUE EU TENHO’

A
os 39 anos, o meia-atacan-
te Nenê é um dos princi-
pais jogadores do Flumi-

nense na temporada. Artilheiro 
da equipe, o jogador se destacou 
principalmente nas mãos do téc-
nico Odair Hellmann, que dei-
xou o Time de Guerreiros recen-
temente para assumir o Al Wals, da 
Arábia Saudita. 

Em entrevista à Rede Record, 
o jogador revelou alguns desejos 
que tem com a camisa do Flumi-
nense, que ocupa a sétima posição 
do Campeonato Brasileiro, com 
40 pontos. Hoje, a equipe coman-
dada por Marcão recebe o São 
Paulo, no Maracanã, pela 27ª ro-
dada do Brasileirão, às 21h.

“Quero conquistar um título 
importante com a camisa do Flu-

minense. Voltar a disputar uma 
Taça Libertadores também com o 
Fluminense é um objetivo grande 
que eu tenho”, disse Nenê.

Na manhã de ontem, o vo-
lante Martinelli participou do 
último treinamento com bo-
la antes do duelo de tricolores. 
Apesar de estar recuperado da 
lesão muscular na coxa, ele só 
deve ficar à disposição para o 
Fla-Flu do dia 6 de janeiro.

Desfalques certos são o ata-
cante Luiz Henrique e o zagueiro 
Luccas Claro, ambos lesionados 
na coxa direita, além do volante 
Hudson e do meia Ganso, que 
cumprirão suspensão automá-
tica por conta do acúmulo de três 
cartões amarelos. Artilheiro do Time de Guerreiros, Nenê se destacou principalmente nas mãos do técnico Odair Hellmann

DIVULGAÇÃO

 LO fato de continuar em ativi-
dade no período de festas não é 
visto como algo incomum pe-
lo versátil Calegari, que ocupa 
atualmente a lateral direita do 
Fluminense. “Este ano é atípi-
co no futebol profissional, mas 
na base a gente está treinando 
para a Copinha (Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior) neste mo-
mento. Além da preparação, 
tem de ver bem a ceia de Natal, 
descansar para dormir bem. 
No profissional também vem 
sendo assim, se cuidar ao má-
ximo para fazer bons treinos e 
bons jogos. Foi um ano ruim 
mundialmente, mas para mim, 
um ano de realizações”, disse o 
jogador de 18 anos.

Calegari: ‘Meu 
melhor ano’

Marcos Felipe; Julião (Calegari), Nino, 
Matheus Ferraz e Barcelos; Yuri, Yago 
Felipe e Nenê; Michel Araújo, Wellington 
Silva e Marcos Paulo. Técnico: Marcão

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, 
Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e 
Luciano. Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã 
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS) 
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA
-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Horário: 21h 
TV: Globo

FLUMINENSE

SÃO PAULO

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: GersonLUIZ HENRIQUE, 

LUCCAS CLARO, 
HUDSON E 

GANSO SÃO 
DESFALQUES
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Nova presidência 
e antiga estrutura
Durcesio Mello não fará mudanças até fevereiro

 L BOTAFOGO

O 
mandato do novo presi-
dente do Botafogo, Dur-
cesio Mello, começa na 

primeira semana de janeiro. No 
entanto, de acordo com o portal 
Uol, a posse do mandatário não 
desencadeará muitas mudanças 
no clube em um primeiro mo-
mento. Segundo o portal, a atual 
estrutura do departamento de fu-
tebol seguirá a mesma até o fim do 
Brasileirão, em fevereiro.

Durcesio e Vinicius Assunção, 
vice-presidente, já vivenciam o dia 
a dia do clube desde a vitória na 
eleição, no dia 24 de novembro, e 

conversam com Nelson Mufarrej, 
promovendo a transição gradual 
de poder. Mas a nova presidência 
entende que não é momento para 
mudanças bruscas que poderão se 
tornar um ‘passo em falso’ no fute-
bol da equipe.

Uma das promessas da chapa 
‘Botafogo de Todos’, de Durcesio 
e Vinícius, foi de manter o projeto 
de iniciar a ‘Botafogo S/A’. Atual-
mente, o Botafogo é o 18º coloca-
do no Brasileirão, a cinco pontos 
de deixar a zona de rebaixamento.

Amanhã, o Alvinegro encara 
o Corinthians, no Estádio Nil-

ton Santos, às 16h, pela 27ª ro-
dada. O técnico Eduardo Barro-
ca testou mudanças no ataque 
durante os treinamentos da se-
mana, já que Kalou e Warley 
não foram bem na vitória por 
2 a 1 sobre o Coritiba. Lecaros e 
Matheus Babi são opções.

Com as voltas de Bruno Nazá-
rio e Victor Luis de suspensão, a 
provável escalação é Diego Cava-
lieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis; José Welison, 
Caio Alexandre e Bruno Nazário; 
Warley (Lecaros), Kalou (Ma-
theus Babi) e Pedro Raul.

O empresário Durcesio Mello já vivencia o dia a dia do clube desde a vitória na eleição, no dia 24 

REPRODUÇÃO INTERNET

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 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 Série 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.

27ª RODADA

HOJE

 ATLÉTICO-MG  X  CORITIBA 17:00

 FORTALEZA  X  FLAMENGO 19:00

 GOIÁS  X  SPORT 19:00

 FLUMINENSE  X  SÃO PAULO 21:00

AMANHÃ

 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

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 26/12/2020 · MEIA HORA 11



ESPORTES

Ben 10 dá um até breve
Argentino Benítez se emociona na despedida e espera voltar um dia ao Vascão

 L ‘ESTAREI NA TORCIDA’

U
m dos destaques da tem-
porada na Colina, o meia 
argentino Martín Benítez 

não vai seguir no Vasco em 2021. 
O Cruzmaltino não chegou a um 
acordo com o Independiente e o 
jogador de 26 anos está livre no 
mercado para assinar com outra 
equipe. Ainda no Rio de Janeiro, 
o ‘Ben 10’ passou a noite de Natal 
com os atacante e agora ex-com-
panheiros, o também argentino 
Germán Cano e o colombiano 
Gustavo Torres.

Jorge Salgado, novo presiden-
te do Vasco, tentou estender o 
contrato até o fim do Brasileirão, 
mas em vão. Em sua despedida, 
na quinta-feira, Benítez chegou a 
chorar se despedindo dos compa-
nheiros e postou uma mensagem 
aos torcedores do Cruzmaltino 
nas redes sociais.

“É um dia muito especial, estou 
agradecendo às pessoas que esti-
veram no dia a dia. Eu fui muito 
feliz nesse tempo em que estive 
aqui no Vasco. Quero agradecer 
porque fizeram muita coisa para 
que eu ficasse tranquilo. Gostaria 
muito de jogar com o torcedor, 
mas não foi possível. Torcedores 
invadiram minhas redes sociais, fi-
zeram muitas coisas comigo e is-
so me deu muita confiança. Deus 
queira que, um dia, eu possa voltar, 
jogar com o torcedor e dar sem-
pre o melhor para o Vasco”, disse 
o meia, que embarca hoje para a 
Argentina, onde vai passar a vira-
da de ano e definir o futuro junto à 
diretoria do Independiente.

“Aqui (no Vasco) existem boas 
pessoas e jogadores de muita qua-
lidade, e sei que daqui a alguns 
anos estarão brigando lá em cima. 
Fizeram muito pela minha adap-
tação, foi muito rápido. Foi a pri-
meira experiência fora da Argen-
tina. O que fizeram foi muito legal, 
agradeço. Estarei na torcida daqui 
em diante”, concluiu o ‘Ben 10’. Os argentinos Benítez e Germán Cano, além do colombiano Gustavo Torres, celebram juntos o Natal

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LO lateral-esquerdo Ramon, com 
passagens pelo Vasco, Flamengo, 
Corinthians e outros grandes clu-
bes, anunciou na quinta-feira que 
se aposentou do futebol. O joga-
dor de 32 anos diz que é grato ao 
futebol, mas afirmou que não con-
segue mais voltar a jogar devido às 
lesões no joelho. Na despedida, se 
emocionou e fez discurso que to-
do o elenco e fez seus companhei-
ros também chorarem no centro 
de treinamento. “Acabou, chegou 
o dia que nenhum atleta quer que 
chegue, que ninguém nunca ima-
gina como será e como você che-
gará. Encerro meu ciclo, sou muito 
grato a tudo e todos por tudo que 
vivi. 14 anos de muitas alegrias, 
muitas mesmo”, afirmou.

Ramon pendura 
as chuteiras

 LDe saída do Inter-RS, o diretor 
executivo Rodrigo Caetano é es-
peculado no Vasco, que  tem a con-
corrência do São Paulo e do Grê-
mio. “Não tenho (futuro definido). 
Cumprirei meu contrato até 31 
de dezembro, vou com a delega-
ção para o jogo contra o Bahia em 
Salvador, e após meu desligamen-
to que pensarei num novo proje-
to ou novo desafio. Eu já tive uma 
conversa com futuro presidente, 
Alessandro Barcellos, e houve um 
entendimento de não seguir. Não 
tenho nada acertado. Agora, com a 
certeza da minha saída, talvez pos-
sa ter algum tipo de convite, mas 
vou analisar com muito carinho a 
partir de primeiro de janeiro”, afir-
mou Caetano, ao site UOL.

Caetano deixa 
o Internacional
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Jesus com 

Covid-19
Atacante da Seleção agora é 
desfalque para Pep Guardiola

 L FORÇA, GAROTO!

P
éssimo presente de Na-
tal para Gabriel Jesus. 
Ontem, o Manchester 

City confirmou que o atacan-
te brasileiro testou positivo pa-
ra a Covid-19, e o jogador será 
desfalque de Pep Guardiola nos 
próximos dias. Além do camisa 
9, o lateral-direito Kyle Walker 
e dois membros do estafe tam-
bém deram positivo.

O Manchester City não deu 
informações sobre o estado de 
saúde dos infectados e limitou-
se a dizer que todos cumprem 
quarentena de acordo com os 
protocolos da Premier League 
e do Reino Unido.

Já em período de isolamen-
to, a dupla deverá ser desfalque 
nos jogos contra o Newcastle, 
Everton, Chelsea, todos pelo 
Campeonato Inglês. A expec-
tativa é que os dois estejam à 
disposição para o clássico con-
tra o Manchester United, no 
dia 6 de janeiro, pela semifinal 
da Copa da Liga Inglesa.

Enquanto isso, o Chelsea, 

lube que mais gastou na últi-
ma janela de transferências, 
parece não estar satisfeito. O 
time de Londres já tem os dois 
próximos alvos para incorpo-
rar o elenco de Frank Lampard: 
Erling Haaland, do Borussia 
Dortmund e Declan Rice, do 
West Ham.

No entanto, antes dos Blues 
pensarem em investir em novos 
atletas, uma lista de jogadores 
deverá deixar o Stamford Brid-
ge, com todos na lista de trans-
ferências já a partir de janeiro. 
São eles: Rüdiger, Christensen, 
Jorginho, Marcos Alonso, Bar-
kley, Drinkwater e Moses.

Com as vendas desses atle-
tas, somadas ao dinheiro que 
entrará em caixa, o clube pen-
sará em investir em Haaland e 
Rice. Enquanto os alemães não 
pensam em se desfazer de seu 
principal artilheiro, que tam-
bém é alvo do Manchester City, 
o West Ham já definiu a pedida 
pelo volante: 85 milhões de eu-
ros (R$ 536 milhões). O Manchester City confirmou que o atacante brasileiro Gabriel Jesus testou positivo para Covid-19

JAVIER SORIANO / AFP
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A GATA DA HORA

assumiu o ruivo natural e mostrou todo o seu 

sex appeal em novo ensaio fotográfico. Inspirada na atriz 

Marina Ruy Barbosa, a modelo e bela fitness ostenta medidas 

perfeitas: 1,63m de altura, 60kg, 69cm de cintura e 100cm de 

bumbum. ‘E meu agachamento é perfeito’, brinca.

PAULA GINGER

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

MARI ARAÚJO / EDU GRABOSKI / DIVULGAÇÃO

 LProblemas para o técnico 
Zidane. O Real Madrid di-
vulgou ontem que o atacan-
te Rodrygo sofreu uma lesão 
muscular no bíceps femo-
ral da coxa direita, duran-
te a vitória de quarta-feira 
por 2 a 0 sobre o Granada, e 
o diagnóstico é considerado 
grave, apesar de o clube não 
estimar tempo de volta. Se-
gundo o jornal As, de Madri, 
o atleta de 19 anos vai desfal-
car no atual campeão espa-
nhol por três meses, ficando 
fora, inclusive, dos duelos 
com a Atalanta, pelas oita-
vas de final da Champions 
League, nos dias 24 de feve-
reiro e 16 de março.

Rodrygo para por três meses

 LOs funcionários da alfândega 
da Turquia descobriram uma 
grande quantidade de cocaí-
na, avaliada em mais de R$ 1 
milhão, escondida dentro de 
mais de 10 pinturas suposta-
mente feitas em homenagem 

ao ex-craque Maradona. Fo-
ram encontrados cerca de 2,60 
kg de cocaína nos quadros, que 
continham desenhos e carica-
turas do ex-jogador. O material 
era carregado por um cidadão 
alemão de origem croata.

Maradona: pó em quadro

AFP

p e l o s 
quatro grandes do Rio, 
Abel Braga não deve se-
guir no Inter para 2021. O 
novo presidente do clube 
gaúcho, Alessandro Bar-
cellos, quer mantê-lo até 
o fim do Brasileirão. Mas 
o treinador não quer per-
manecer no Colorado.

será pai 
mais uma vez. Revelado 
pelo Flamengo, o meia 
do Lyon, da França, anun-
ciou que sua esposa, Ma-
ria Eduarda, está grávida 
do segundo filho do casal. 
O jogador de 23 anos é pai 
de Benício, que está com 
oito meses de idade. 

p o d e 
voltar a transmitir a Sul
-Americana em 2021. 
Segundo a coluna ‘De Pri-
meira’, do UOL, a emisso-
ra consultou a Conmebol 
para analisar como estão 
os direitos de transmis-
são, que são vendidos pe-
la agência IMG.

será candidato à presidência 
do Paraguai em 2023, quan-
do acontecerá a próxima 
eleição. O anúncio foi feito 
em postagem em seu perfil 
no Twitter, com logomarca 
da futura campanha: “Or-
gulhoso de ser... paraguaio”, 
disse Chilavert, de 55 anos.

 LCOM PASSAGEM  LLUCAS PAQUETÁ

 LA REDE GLOBO LO EX-GOLEIRO CHILAVERT
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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
 

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

 
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.
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‘A união familiar foi o que 

nos alimentou’
Simaria reflete sobre o ano que está terminando e revela planos para 2021

A
pesar das dificuldades 
causadas pela pandemia 
do coronavírus, o ano de 

2020 foi de muita produtivida-
de para a classe artística, que se 
reinventou e manteve o conta-
to com o público através de lives, 
shows on-line e lançamento de 
EPs. As irmãs Simone e Simaria 
são um exemplo disso. As duas se-
guem divulgando seu DVD De-
baixo do Meu Telhado, lançado 
no mês passado, que já teve mais 
de 30 milhões de visualizações no 
YouTube. Além disso, o hit Foi Pá 
Pum está no TOP 50 do Spotify. 

“Jamais imaginávamos que 
o mundo viveria momentos de 
tamanha tristeza e incertezas, 
como foi 2020. Mas, ao mesmo 
tempo, foi um ano de muita 
reflexão e introspecção pa-
ra valorizarmos ainda mais 
as coisas que são realmen-
te essenciais para nossa vi-
da: saúde e família. O ano de 
2020 não está sendo fácil pa-
ra ninguém, mas a união 
familiar foi o que nos ali-
mentou e nos fez acre-
ditar em dias melhores. 
Que em 2021 tenhamos 
muita saúde, segurança, 
abraços apertados e mui-
tos shows para animar ain-
da mais a vida das pessoas”, 
diz Simaria.

A cantora posou para um en-
saio fotográfico ao lado dos filhos, 
Giovanna, de 8 anos, e Pawel, de 5. 
“Eu e meus filhos estamos ainda 
mais unidos. Afinal, são eles que 

Simaria posou 
para um ensaio 
fotográfico ao 
lado dos filhos, 
Giovanna, de

8 anos, e Pawel, de 5

dão a minha força”, afirma 
a artista, que, este ano, con-

seguiu passar Natal em casa 
e também vai comemorar o 
Réveillon em família. “Há mui-
tos anos não sei o que é passar 
Réveillon em casa, mas, neste 
ano, será assim. Em casa, em 
família e cercados de amor 
e saúde, que é o mais im-
portante”, destaca ela. 

Simaria chegou a 
ser acometida pela Co-
vid-19, mas se recu-
perou bem. “Graças a 
Deus, fui praticamen-

te assintomática, mas só 
o fato de testar positivo já 

gera insegurança e medo. 
Nunca se sabe como o nosso 
organismo vai reagir. Mas, pa-
ra mim, a maior dificuldade foi 
ficar longe dos meus filhos, sem 

poder abraçá-los”, conta.
E os planos para 2021 não pa-

ram. Simone e Simaria já espe-
ram ansiosas pela volta dos shows 
presenciais. “Vamos continuar 
trabalhando o DVD Debaixo do 
Meu Telhado, que já é sucesso pe-
lo Brasil com menos de um mês 
de lançamento. E, também, as-
sim que retornarem os shows, va-
mos levar o Bar das Coleguinhas 
2 pelo Brasil”, revela. 

Para a cantora, a fé em dias 
melhores não pode se perder 
nunca. “Que a esperança e a fé 
de dias melhores sejam renova-
das com a chegada de um novo 
ano. Se cuidem e zelem por aque-
les que amam. Que 2021 seja um 
ano iluminado e repleto de mui-
tas bênçãos”, deseja.

 L TABATA UCHOA
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RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Dionísio oferece pa-
ra Hélio o cargo de vice-presidente da 
empresa, em troca de um favor. Carol 
combina com Lino de voltar à Feira de 
São Cristóvão no dia seguinte para 
continuar a procura por Maria Adília. 
Cassiano (foto) sofre um acidente ao ex-
plorar a mina com Duque. Yvete avisa a 
Alberto sobre o desabamento na mina.

21h30. Globo: Rubinho (foto) volta 
para casa e recebe o apoio de Bibi. 
Garcia fala sobre o crime do qual foi 
testemunha para Junqueira. Jeiza 
comenta com o delegado que viu Ru-
binho com a quadrilha que roubava o 
caminhão. Silvana devolve o dinheiro 
que pegou da conta de Eurico. Jeiza 
arma uma invasão ao Morro do Beco.

19h40. Globo: Aparício fica feliz por 
Giovanni aceitar o emprego no Grand 
Bazzar. Camila confessa que ainda 
gosta de Giovanni. Shirlei escuta Jés-
sica falando mal dela. Felipe expulsa 
Jéssica da sua casa. Aparício anuncia 
a contratação de Giovanni no Grand 
Bazzar. Dinamite tenta convencer 
Leozinho a matar Fedora (foto).

FOTOS JOÃO VIEGAS / DIVULGAÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O desejo é a metade da vida; indiferença é a metade 

da morte.” (Autor desconhecido)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro
CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LO contato com os amigos vai 
estar em dia. O momento é 
bom para descobrir novos in-
teresses profissionais. Aposte 
na sensualidade para seduzir e 
fisgar uma nova paquera.
Números da sorte: 10, 82 e 55.

 LA sua atenção estará voltada 
para assuntos profissionais. 
Deixe o seu lado ambicioso 
falar mais alto. Você pode for-
talecer o relacionamento dia-
logando mais com o par.
Números da sorte: 38, 92 e 02.

 LVocê pode estar mais a fim 
de encantar as pessoas. Se está 
em busca de um novo amor, o 
seu lado exigente pode tornar 
a paquera um pouco complica-
da. Tente ser mais flexível.
Números da sorte: 21, 12 e 03.

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 momento é favorável para 
a organização no trabalho e 
na vida pessoal. No romance, 
você pode curtir momentos in-
tensos. Aproveite para curtir o 
tempo a sós com o par.
Números da sorte: 22, 94 e 58.

 LAo longo deste sábado, seu 
jeito comunicativo fica em 
destaque e facilita a convivên-
cia. Uma paixão recente pode 
evoluir para uma relação mais 
séria se você permitir.
Números da sorte: 23, 86 e 77.

 LHoje, uma oportunidade 
para conseguir uma renda ex-
tra vai surgir, mas não gaste 
tudo. No romance, o equilíbrio 
está no ar e você e o seu parcei-
ro vão se entender bem.
Números da sorte: 96, 06 e 51.

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

 LÉ dia de ser produtivo e a Lua 
emana excelentes energias 
para você se concentrar nas 
atividades de casa e do traba-
lho. Na vida amorosa, um bom 
papo ajudará a relação.
Números da sorte: 88, 16 e 34.

 LSeu lado ousado está aflo-
rado, arrisque ideia novas no 
trabalho. Só pense duas vezes 
antes de ir às compras. Chance 
de dar certo na paquera com 
alguém bem-humorado. 
Números da sorte: 62, 17 e 71.

 LConte com a sua intuição 
para resolver tarefas. Man-
tenha o foco no trabalho e 
não se distraia com atividades 
externas. Os momentos de ro-
mance serão divertidos.
Números da sorte: 99, 63 e 09.

SANTO ESTEVÃO
Foi um dos sete primeiros diáconos 
nomeados e ordenados pelos após-
tolos. É chamado de protomártir por 
ter se tornado o primeiro mártir da 
história da Igreja Católica, depois de 
morrer apedrejado num polêmico 
julgamento. O seu martírio ocorreu 
entre os anos 31 e 36 da era cristã. 
Pertencia a um grupo de cristãos 
que pregava uma mensagem mais 
radical, os chamados Helenistas. 
Pregava entre o povo que não po-
dia resistir à sua sabedoria e espírito 
cristão com que falava. Santo Este-
vão é bastante popular em alguns 
países europeus.

SANTO DO DIA

MENTIRA
Joãozinho chega em casa es-
baforido e fala para sua mãe:
— Oi ,  mãe.  Tenho uma 
notícia muito boa e outra 
muito ruim.
A mãe, cheia de curiosidade, 
fala para o filho:

— Certo, me conta primeiro 
a boa.
— Finalmente, consegui tirar 
10 em Matemática! — diz o 
menino.
— E qual é a ruim? — pergun-
ta a mãe.
— Que é mentira, eu repro-

vei outra vez.

MATEMÁTICA
Na aula de Matemática, a 
professora decide fazer uma 
pergunta para Joãozinho:
— Quanto que é 1 menos 1?
— É 1, professora.

— Não, Joãozinho, está erra-
do. Eu vou dar um exemplo. 
Eu tenho uma manga, eu a 
comi. O que sobrou?
— Sobrou o caroço.

ÓCULOS
Uma criança entra correndo 

em uma ótica e pergunta 
para o vendedor:
— Boa tarde, tio! Preciso de 
óculos. Você tem?
— Para o sol? — pergunta o 
vendedor.
— Não moço, é para mim 
mesmo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá.
MENSAGEM:
Yemanjá diz que devemos in-
vestir mais no nosso relaciona-
mento. Conversas instigantes, 
fetiches e fantasias intensifica-
rão o amor. Abuse da paciência, 
da atenção e quebre a mono-
tonia. Valerá também relaxar e 
curtir um filme.
SAUDAÇÃO:
Odoyà, Eruyá, salve a Rainha 
do Mar.
CORES:
Azul-claro, verde-água, branco 
e prata.
ELEMENTOS:
Água, mares e oceanos.
SIMPATIA:
Para trazer a paz no relaciona-
mento e a união afetiva, faça 
um banho de quatro rosas ver-
melhas e uma branca, acres-

cente uma colher de mel, uma 
colher de canela e ferva por 
cinco minutos em dois litros de 
água. Quando amornar, adi-
cione uma garrafa de cham-
panhe ou espumante e tome 
banho da cabeça aos pés, pe-
dindo união, compreensão e 
muito amor a Yemanjá.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março
CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LVocê tem tudo para se desta-
car na paquera graças ao seu 
encanto e charme. Também é 
um dia para aproveitar a sor-
te. Participe de promoções ou 
bolões, se possível.
Números da sorte: 61, 07 e 16.

 L Invista mais na sua imagem 
e até faça algumas compras 
para você ou para a família. A 
saudade de um ex-amor pode 
vir à tona. Cuide mais da sua 
saúde neste fim de ano.
Números da sorte: 98, 44 e 53.

 LA habilidade para se comu-
nicar será um grande trunfo 
hoje. Aposte no contato com 
pessoas queridas. No romance, 
saia da rotina e apimente um 
pouco as coisas com o par.
Números da sorte: 90, 72 e 27.
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 

FAMÍLIA LEIFERT 

APRESENTA LUA

 LA jornalista Daiana Gar-
bin mostrou, pela primei-
ra vez, o rostinho de Lua, 
de 2 meses, sua filha com 
o apresentador Tiago Lei-
fert. O clique foi publica-
do no Instagram da loura. 
Casados, os dois celebra-
ram o Natal grudadinhos. 
“Feliz Natal! O Natal mais 
especial de nossas vidas!”, 
escreveu ela. Em entrevis-
ta ao Mais Você, Tiago 
contou que combinou 
com Daiana de fazer to-
das as funções que preci-
sar para a mamãe de pri-
meira viagem.

NOITE FELIZ!
 LOs famosos celebraram o Natal no aconchego do lar, com suas 

famílias. Após a tradicional Noite de Feliz, alguns deles compar-
tilharam registros em suas redes sociais. Foi o caso de Giovanna 
Ewbank e Bruno Gagliasso (3), que posaram com os filhos, Zyan, 
Bless e Títi, para fotos, mostrando a decoração. Marília Mendon-
ça (6) encantou os fãs ao posar coladinha com o filho, Léo, do na-
moro com Murilo Huff. Ivete Sangalo (7) posou com o marido, o 
nutricionista Daniel Cady, e os três filhos: Marcelo, Marina e Hele-
na. Em viagem ao México, Anitta (1) celebrou com a família. As-
sim como Ludmilla (5), que voltou às redes sociais para mostrar o 
registro com a família. Sabrina Sato (2) foi outra que estourou o 
fofurômetro ao aparecer num clique com Duda Nagle e a filha, 
Zoe. Luciano Huck e Angélica (4) posaram ao lado da árvore de 
Natal com os filhos, Benício, Joaquim e Eva. 

BABADINHO

 LALÉM do ex-BBB Victor 
Hugo, que recebeu alta da 
UTI, ontem, e da influen-
ciadora Mileide Mihaile, 47 
funcionários que prestaram 
serviços na festa de Carlinhos 
Maia testaram positivo para 
o coronavírus e duas pessoas 
estão internadas na Unidade 
de Terapia Intensiva de hospi-
tais em Maceió e Penedo, ci-
dades do estado de Alagoas. 
A informação é do colunista 
Erlan Bastos. Ainda de acordo 
com a matéria, não foi reali-
zada a testagem em todos 
os convidados e em nenhum 
momento foi exigido o uso de 
máscara dos participantes. 

EM ALTA EM BAIXA

 LEx-A Fazenda 12, Lipe 
Ribeiro ficou noivo de 
Yá Burihan.

 LDiretor do clipe Modo 
Turbo criticou postura 
de Anitta na gravação.

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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