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CLIPE BAFÔNICO 17

PABLLO, SONZA E ANITTA 
NO MODO TURBO

ACUSADO DE 
SEQUESTRAR  

E MATAR 
ALUNO DA 

UFRJ É PRESO
Escondido em apê 

de bacanas na Lagoa 
com a companheira e 
cães da raça pit bull, 
Denner Alves tentou 
fugir pelo buraco do 

ar-condicionado

BOTA DEVE SER O 
PRIMEIRO A CAIR. E O 
VASCO... O SEGUNDO
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DUPLA SENA concurso 2175
26/12/2020

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 2.869.319,01)

Quina: 9 (R$ 5.017,96)

Quadra: 455 (R$ 113,43)

Terno: 9.390 (R$ 2,74)

Sena: não houve ganhadores

Quina: 11 (R$ 3.695,05)

Quadra: 549 (R$ 94,01)

Terno: 10.426 (R$ 2,47)

04 09 16 17 20 41

05 10 19 23 38 40
QUINA concurso 5451
26/12/2020

18 33 36 68 71
Quina: acumulou (R$ 614.062,87)
Quadra: 37 (R$ 9.009,42)
Terno: 3.282 (R$ 152,73)
Duque: 80.197 (R$ 3,43)

TIMEMANIA concurso 1581
26/12/2020
ATLETICO/MG

06 07 31 42 49 53 60

LOTERIA$

O QUE BOMBA

POLÍCIA PRENDE ACUSADO DE 
ENVOLVIMENTO NA MORTE DE 
ESTUDANTE. PÁGINA 8

MOTORISTA DE APLICATIVO É 
RESGATADO APÓS SEQUESTRO.
PÁGINA 8

CARLA DIAZ FALA SOBRE LUTA 
CONTRA CÂNCER. 
PÁGINA 16

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Caos em avenida 
de Nova Iguaçu

Buraqueira em 
Campo Grande

Estacionamento
irregular em Cosmos

Ponto de ônibus às 
escuras em Niterói

 L Falta um agente de trânsito nas 
proximidades da Avenida Gover-
nador Roberto Silveira, em Nova 
Iguaçu. O grande fluxo de carros 
no local deixa a via caótica.

 L As ruas André Gonçalves  e 
Domingos Meireles, em Campo 
Grande, estão cheias de buracos. 
Os carros sofrem para passar nes-
sas vias. Obras são necessárias.

 LNa Avenida Cesário de Melo, altura 
do número 8.961, em Cosmos, há um 
estacionamento irregular na ciclovia. 
Cadê a Guarda Municipal?

 L As lâmpadas do último ponto da 
Rua Teixeira de Freitas, em Nite-
rói, precisam ser trocadas. Muita 
escuridão e muito perigo!

Luan Vieira
Por e-mail

Márcia Ferreira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cauê Motta
Por e-mail

Anônimo
Niterói

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 
0,1159% 

DÓLAR: R$ 5,1762 (C); 
R$ 5,1779 (V)

Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
MEIA HORA multimídia

CADÊ VOCÊ

RICARDO RO-
DRIGUES DA 
SILVA  tem atual-
mente 38 anos. Ele 
desapareceu em 
4 de dezembro de 1998, em Niterói 
(Região Metropolitana do Rio), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

R
O
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U

LO
 R
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 LTENHO 55 anos e 
sou jornaleiro há 35. 
Moro no Rio Compri-
do. Antes de ser jorna-
leiro, era estudante. 
Na minha profissão, 
gosto de tudo. Gosto 
de tudo no meu bair-
ro. Torço pelo Flamen-
go. Nas horas vagas, 
gosto de tomar uma 
cerveja com os ami-
gos. Gosto de ler o 
jornaleiro jornalista 
no MEIA HORA.

JOSÉ HILTON 
SOUZA MOURA —

Botafogo

7 acertos: acumulou 
(R$ 3.666.434,38)
6 acertos: 1 (R$ 58.383,92)
5 acertos: 46 (R$ 1.813,16)
4 acertos: 1.276 (R$ 9,00)
3 acertos: 12.595 (R$ 3,00)

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Ampla 0800-280-0120

Disque Direitos Humanos 100

Anatel 1331

Delegacia da Mulher 180

Parques e Jardins 2323-3500

Fiscalização de Feiras 2273-3193

Disque-Sangue 0800-282-0708
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GERAL

O barraqueiro Severo Nunes: ‘É lamentável, vamos ficar em casa, não vou me arriscar, mas é triste’

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ 

Bairro dividido
Decisão da prefeitura de fechar Copacabana causa um racha de opiniões

 L RÉVEILLON NA PANDEMIA

A 
decisão da Prefeitura do 
Rio de cancelar a festa de 
Réveillon e fechar Copa-

cabana para evitar aglomerações 
por causa da pandemia do coro-
navírus parece não agradar a todos 
e gerou um racha de opiniões no 
bairro. Além de restringir o acesso 
para Copacabana apenas aos mo-
radores, a prefeitura decidiu proi-
bir qualquer queima de fogos, o 
uso de equipamentos de som em 
toda a orla e restringiu a perma-
nência de barraqueiros em ponto 
fixo na areia e no calçadão.

Para Plínio César, de 48 anos, o 
fechamento não passa de um ato 
político. “Esse fechamento é uma 
pouca vergonha, não fizeram na-
da nas eleições e agora querem fe-
char. Isso é política. Mandam as 
pessoas ficarem em casa sem tra-
balhar e os políticos todos com 
dinheiro”, opina o morador.

Já o motorista Marco Aurélio, 
de 49 anos, acredita que medidas 
como essas são necessárias para di-
minuir a circulação do vírus. “Eu 
sou a favor da vida, a vida é mais 
importante. Eu trabalho com pes-
soas e estamos passando uma si-
tuação bem difícil. Na primeira 
onda, foi um desastre. Quem teve 
recurso conseguiu se manter, mas 
quem não teve quebrou. No mo-
mento, acho necessário o fecha-
mento. Eu peguei Covid-19 e sei 
que não é brincadeira, que é uma 
coisa séria”, afirma. 

Sócio da confeitaria By Lopes, 
uma das mais tradicionais do 
bairro, Milton Araújo diz que o 
tempo é de incertezas. “Nós fun-
cionaremos até as 19h do dia 31, 
que é o horário padrão da casa. 
O fechamento do bairro é preo-
cupante, acaba impactando nas 
vendas. Normalmente, essa é a 
data mais importante do ano. 
Agora, traz incertezas.”

 LAs amigas Dirce Lopes, Dalila de 
Almeida e Helena Urias vieram de 
São Paulo para participar da festa 
de fim de ano carioca. Para elas, o 
tempo é de reclusão e as medidas 
para enfrentamento da Covid-19 
são necessárias. “Estamos aqui na 
fé, a gente toma as devidas pro-
vidências, não vamos andar sem 
máscara, mas viemos para ficar até 
o Ano Novo. Nós alugamos um 
apartamento e vamos ficar nele. 
Se der para sair, queria ir pelo me-
nos ao calçadão. Se não der, está 
tudo muito bom. Cada um tem 
que fazer a sua parte”, conta Dirce. 
“O governo mandou fechar, acho 
que é uma coisa certa. São medi-
das necessárias”, completa Dalila.

‘Medidas 
necessárias’

 LA prefeitura apresentará hoje o 
plano operacional com as medi-
das que serão tomadas para de-
sestimular aglomerações no Ré-
veillon. Entre elas estão bloqueio 
de estacionamento na orla e ruas 
no entorno a partir do dia 31; blo-
queio da circulação de transporte 
público para acesso a Copacabana 
e Barra a partir das 20h do dia 31; 
uso de equipamentos de som se-
rá proibido em toda a orla a partir 
da 0h do dia 31 até as 6h do dia 1º; 
permanência de barraqueiro em 
ponto fixo, na areia e no calçadão, 
ficará proibida das 0h do dia 31 as 
6h do dia 1º; proibida queima de 
fogos em toda a orla, desde a 0h do 
dia 31 até as 7h do dia 1º.

Para evitar 
aglomeração

As turistas Dirce Lopes, Dalila de Almeida e Helena Urias. ‘Cada um tem que fazer a sua parte’, diz Dirce

 LHá 40 anos trabalhando na altu-
ra do posto 5, o barraqueiro Severo 
Nunes conta que essa é a primeira 
vez que não vai passar a virada na 
praia. “A gente tem que cumprir a 
ordem, não podemos passar por 
cima da lei. Essa doença veio para 
ficar e até a vacina sair não pode-
mos trabalhar. Ficamos seis meses 
em casa e agora mais a virada do 

ano. (O cancelamento) Deixa to-
dos nós da orla muito triste, mas é 
necessário. Eu já estou aqui há 40 
anos, já passei 40 viradas de ano 
aqui, vi até quando o Bateau Mou-
che virou. Vivi muita coisa aqui. 
Infelizmente, esse vai ser o primei-
ro que não vou passar.”

Questionado se vai colocar al-
guém para trabalhar na virada, 

Severo diz que não. “Temos que 
trabalhar no certo para não nos 
prejudicar.” Sobre a redução nas 
vendas, ele afirma que o movi-
mento caiu em 50%. “Tem turis-
ta brasileiro, mas não tem de ou-
tros países, a redução nas vendas 
é de 50%. É lamentável, vamos 
ficar em casa, não vou me arris-
car, mas é triste.”

Primeira virada longe da praia em 40 anos
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Vai viajar neste 
fim de ano?
Fique ligado nas restrições de cidades turísticas

 L MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19

E
ste fim de ano será muito di-
ferente em todo o mundo 
por conta da pandemia do 

coronavírus, inclusive nos mu-
nicípios turísticos do Estado do 
Rio de Janeiro, como cidades da 
Região dos Lagos e da Região Ser-
rana. Por isso, quem está pensan-
do em viajar nestes últimas dias de 
2020 deve ficar ligado nas restri-
ções dos municípios. 

A Prefeitura de Búzios, por 
exemplo, não autorizou a realiza-
ção de nenhum tipo de evento ou 
show. A cidade conta com barrei-
ras sanitárias. Quem quiser entrar 
em Búzios precisa mostrar, a partir 
de um sistema de QRCode, que vai 
se hospedar ou frequentar bares e 
restaurantes do município. 

Em Cabo Frio, os meios de hos-
pedagem poderão funcionar com 
até 50% da sua capacidade máxi-
ma. O banho de mar está libera-

do, desde que sejam observadas as 
normas de distanciamento social 
e o uso de máscara. Os veículos de 
turismo vindos de outros municí-
pios deverão apresentar aos inte-
grantes das barreiras de controle o 
Documento de Arrecadação Mu-
nicipal impresso, com o compro-
vante do respectivo pagamento, 
para poder entrar em Cabo Frio.

A Prefeitura de Araruama sus-
pendeu a queima de fogos e as fes-
tividades de fim de ano. Os bares 
podem ficar abertos só até as 18h 
e é necessário respeitar a limita-
ção de 50% da sua capacidade to-
tal, com distanciamento de dois 
metros entre as mesas. 

Já em Rio das Ostras, está proi-
bido o funcionamento de bares e 
depósitos a partir das 20h. Os res-
taurantes devem funcionar com 
30% da sua capacidade total. Es-
tão suspensas as autorizações para 

entrada de transportes turísticos, 
exceto os que vêm trazendo turis-
tas com reservas confirmadas em 
meio de hospedagem com cadas-
tro no Ministério do Turismo.

Em Teresópolis, está permitida 
a entrada de moradores, proprie-
tários de imóveis na cidade, pes-
soas que trabalham no município 
e hóspedes com comprovante de 
agendamento ou reserva em ho-
téis e pousadas. Os três parques 
com sede na cidade estão abertos 
para visitação, com as devidas res-
trições de número de pessoas, en-
tre outras medidas. 

A Prefeitura de Petrópolis 
informou que suas barreiras 
sanitárias estão em operação 
nas entradas da cidade. Pessoas 
com sinais claros de síndromes 
gripais ou febre acima de 37,8 
graus serão orientadas a voltar 
aos municípios de origem. 

Barreira sanitária para entrar em Búzios neste fim de ano por conta da pandemia do coronavírus

MATHEUS COUTINHO / PREFEITURA DE BÚZIOS

 LEm entrevista ao programa Brasil 

em Pauta, da TV Brasil, o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, disse 
que todos os estados receberão a 
vacina simultaneamente. “Inde-
pendentemente da quantidade da 
vacina, ela será distribuída iguali-
tariamente dentro da proporcio-
nalidade dos estados.” 

A previsão do Ministério da 
Saúde é que 24,7 milhões de do-
ses de vacinas estejam disponíveis 
em janeiro. “O cronograma de dis-
tribuição e imunização é um ane-
xo do nosso plano de imunização”, 

afirmou Pazuello, ao acrescentar 
que o cronograma pode sofrer 
mudanças. “Você faz a previsão 
quando contrata, mas, às vezes, 
adianta; às vezes, atrasa.”

A expectativa de Pazuello é que 
alguns grupos prioritários come-
cem a receber a primeira dose da 
vacina no fim de janeiro. A vacina-
ção em massa deve começar a par-
tir de fevereiro. Segundo o minis-
tro, a vacinação da população em 
geral deve começar cerca de qua-
tro meses após o término da imu-
nização dos grupos prioritários.

Vacina para todos os estados

A reunião de secretariado do 
prefeito eleito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), para discutir 
as medidas de combate à Co-
vid-19 será realizada no dia 3. 
Na semana passada, o político já 
adiantou que vai aderir ao pla-
no nacional de imunização do 
Ministério da Saúde, que ainda 
não tem data de início.

Durante seu encontro com 
Nísia Trindade, presidente da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Paes falou sobre a angús-
tia da população em relação ao 
coronavírus. “Nós não vamos 
nos limitar à vacinação, a gente 
tem uma tarefa e um papel so-
bre a saúde urbana, novas for-
mas de pensar urbanismo na 
cidade”, disse ele. “Nós vamos 
iniciar esse plano de imuniza-
ção em breve”, acrescentou.

No dia 13, Paes pediu que os 
cariocas fiquem em casa para 

evitar a propagação do vírus. 
“Meu apelo aqui, desde já, co-
mo prefeito eleito do Rio, é que 
pessoas mais velhas não saiam 
de casa, se preservem, que evi-
tem o contato, isso é fundamen-
tal. Mas todos têm que estar 
atentos, até os que são mais jo-
vens, que já pegaram a doença, 
têm que usar máscaras de pro-
teção, manter o zelo com o dis-
tanciamento social. Não adian-
ta a gente achar que um governo 
vai entrar no dia 1º de janeiro e 
vai fazer um milagre ou impor 
uma série de restrições, que, se 
a população não colaborar, não 
valem de nada”, destacou.

No dia 19, Paes anunciou um 
acordo com o Instituto Butan-
tan para aquisição de vacina 
contra a Covid-19. O Butantan 
produz, em parceria com o la-
boratório chinês Sinovac, a va-
cina Coronavac. 

Plano de 
combate ao 
coronavírus
Reunião de Paes com secretariado 

para discutir medidas será dia 3

 L PANDEMIA
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A tropa canina do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (CBMERJ) 
cresceu. O 2º GSFMA (2° Gru-
pamento de Socorro Florestal 
e Meio Ambiente) recebeu um 
filhote da raça Bloodhound, de 
dois meses de idade, que vai re-
forçar as atividades de Busca, 
Resgate e Salvamento com Cães 
(BReSC) da corporação.

O cachorro Hórus já está rece-
bendo os primeiros treinamen-
tos para a sua formação opera-
cional. Junto ao seu condutor, ele 
será preparado para atuar em si-

tuações diversas em regiões de co-
bertura vegetal (matas, florestas e 

montanhas), áreas deslizadas ou 
estruturas colapsadas.

“Esta raça demonstra gran-

de aptidão para o tipo de tra-
balho que desempenhamos. É 
um animal de faro muito apu-
rado, que será capacitado por 
meio de uma técnica chamada 
Mantrailing, que utiliza o odor 
específico da vítima”, afirmou 
o tenente-coronel Henaut, co-
mandante do 2° GSFMA.

A aquisição também faz 
parte de um planejamento de 
renovação do efetivo canino do 
CBMERJ. Atualmente, o canil 
conta com 17 animais, sendo 
8 aptos ao serviço e 9 em trei-
namento.

GERAL

R$ 640 mil bloqueados
Justiça trava dinheiro do ex que matou juíza a facadas para futura indenização

 L CRIME BRUTAL NA FRENTE DAS FILHAS

A 
Justiça do Rio de Janeiro 
bloqueou R$ 640 mil de 
Paulo José Arronenzi, en-

genheiro que matou a facadas sua 
ex-mulher, a juíza Viviane Vieira 
do Amaral Arronenzi. O entendi-
mento para justificar o bloqueio 
foi de que, por ter cidadania ita-
liana, o assassino poderia, mes-
mo preso, transferir dinheiro para 
o país europeu por meio de tercei-
ros. Esse valor, agora, passa a ficar 
disponível para uma futura inde-
nização por danos morais e para 
garantir o sustento das três filhas 
do casal - que presenciaram, dia 
24, o feminicídio da mãe.

O pedido de arresto foi feito 
pelas meninas, todas menores de 
idade, em nome da avó, e concedi-
do sábado pelo juiz João Guilher-
me Chaves Rosas Filho durante o 
Plantão Judiciário. O processo está 

sob segredo de Justiça.
Filmado por uma testemunha, 

o crime ocorreu na frente das fi-
lhas - duas gêmeas de 7 anos e uma 
de 9 anos - na Barra da Tijuca, Zo-
na Oeste. O corpo de Viviane foi 

cremado na manhã de sábado no 
bairro do Caju, na região central.

O caso gerou comoção e des-
pertou manifestações de órgãos 
do Judiciário. O presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 

e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Luiz Fux, divul-
gou nota oficial em que os órgãos 
“se comprometem com o desen-
volvimento de ações que identifi-
quem a melhor forma de prevenir 
e de erradicar” o feminicídio.

Há três meses, a juíza chegou a 
denunciar o ex-marido por lesão 
corporal e ameaças. O próprio TJ 
providenciou escolta para Vivia-
ne, que abriu mão da proteção. Em 
2007, uma ex-namorada de Pau-
lo José Arronenzi já havia denun-
ciado o engenheiro por agressão.

Em 2020, o Estado do Rio re-
gistrou 67 feminicídios, segundo 
dados consolidados até novembro 
do Instituto de Segurança Pública 
(ISP). No ano passado, foram pra-
ticados 85 feminicídios, a maioria 
(47%) cometidos por compa-
nheiros ou ex das vítimas. A juíza Viviane Arronenzi foi assassinada pelo engenheiro Paulo José

REPRODUÇÃO

EM 2020, ATÉ 
NOVEMBRO, O 

ESTADO DO RIO 
REGISTROU 67 
FEMINICÍDIOS

O CANIL TEM 
8 ANIMAIS 
APTOS AO 

SERVIÇO E 9 EM 
TREINAMENTO

É a tropa canina dos Bombeiros!
Cão Hórus já treina para reforçar as atividades de busca, resgate e salvamento da corporação

 L ‘ANIMAL DE FARO MUITO APURADO’

O filhote Hórus, da raça Bloodhound, tem dois meses de idade

DIVULGAÇÃO / BOMBEIROS
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Preso na Lagoa
Acusado de envolvimento na morte de estudante

 L NA ZONA SUL

A 
Polícia Civil prendeu on-
tem Denner Dias Barcia 
Alves, acusado de ser 

um dos autores do assassinato 
do estudante de Farmácia da 
UFRJ Marcos Winícius Tomé 
Coelho de Lima, de 20 anos, em 
outubro. O jovem foi encontra-
do morto com quatro tiros em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, depois de ser seques-
trado na Urca, na Zona Sul.

Na ocasião, após sair de 
bicicleta de um shopping em 
Botafogo, Marcos foi aborda-
do por homens em uma cami-
nhonete e um carro, que ba-
teu na bicicleta e o derrubou. 
O jovem foi rendido e coloca-
do no veículo.

Ontem, investigadores ob-
tiveram a informação de que 
Denner estava escondido em 
um apartamento na Aveni-
da Epitácio Pessoa, na Lagoa. 
Quando os policiais fizeram 
o cerco, a namorada do acusa-
do, Bruna Crisostomo Alen-
car, retardou a abertura da 
porta, alegando a presença 

de cachorros da raça pit bull.
No imóvel, os policiais no-

taram que havia um quarto 
com o ar-condicionado fora 
do lugar, dando indícios de 
que o acusado havia fugido 
pelo vão para uma laje. Após 
uma busca por cerca de uma 
hora, Denner foi encontrado 
na sala de máquinas do eleva-
dor do prédio, com nove ta-
bletes de maconha em uma 
mochila. No apartamento, 
havia munições de revólver, 
balanças de precisão para pe-
sagem de drogas e coldres pa-
ra armas de fogo.

A ação foi realizada por 
agentes das delegacias de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente (DPCA) e de Homi-
cídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF). Denner e Bruna 
foram encaminhados para a 
DHBF, para ser formalizado 
o cumprimento do mandado 
de prisão temporária de Den-
ner. O casal será autuado pe-
los crimes de tráfico de drogas 
e posse de munição. Marcos foi morto a tiros

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

RAPIDINHAS...

Assassinado 
em Copa

 L Um homem foi assassi-
nado a tiros na Rua Júlio 
de Castilhos, em Copa-
cabana, na madrugada 
de ontem. A vítima ain-
da não foi identificada 
e não se sabe a motiva-
ção do crime. A ocorrên-
cia está a cargo da De-
legacia de Homicídios 
da Capital. A Polícia Ci-
vil informou, em nota, 
que as investigações es-
tão em andamento. 

Assalto, tiros e dois bandidos 
feridos em São Gonçalo

 L Dois homens foram pre-
sos por policiais militares 
após cometerem assalto 
em frente ao Partage Sho-
pping, no Centro de São 
Gonçalo, na noite de sá-
bado. Quando os bandi-
dos foram localizados pe-
los PMs do 7º BPM (São 
Gonçalo), houve troca de 
tiros. Os criminosos aca-
baram feridos.

Duas réplicas de pistola, 
um carro roubado e outros 

materiais foram apreendi-
dos. A Polícia Militar infor-
mou que, apesar de os po-
liciais terem sido atacados, 
passam bem. Ainda segun-
do a PM, os criminosos fo-
ram encaminhados para o 
Hospital Estadual Alberto 
Torres, localizado no Co-
lubandê, também em São 
Gonçalo. O estado de saú-
de deles não foi informado. 
O caso foi registrado na 73ª 
DP (Neves).

Um motorista de aplicativo 
foi sequestrado em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, na 
madrugada de ontem. Ele foi 
resgatado em Queimados, com 
as mãos amarradas, com vida, 
dentro do porta-malas do car-
ro que usa para trabalhar. 

De acordo com a Polícia 
Militar, os bandidos seques-
traram o motorista em Aus-
tin, em Nova Iguaçu, logo 
após ele ter deixado uma pas-

sageira em seu local de desti-
no. O condutor teve R$ 250 
roubados pelos criminosos. 

A vítima conseguiu pedir 
ajuda usando o aplicativo e in-
formou que teve quantia em 
dinheiro roubada. O resgate foi 
realizado por policiais milita-
res do 24º BPM (Queimados) 
no bairro Belmonte, em Quei-
mados. A ocorrência foi enca-
minhada para a 55ª DP (Quei-
mados), que investiga o caso. 

Resgatado 
após sequestro
Motorista foi levado por bandidos

 L NA BAIXADA

Motorista foi encontrado dentro do porta-malas de carro

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA
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Série B fica mais perto
Botafogo é derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, no Niltão, e se afunda de vez 

O 
Botafogo segue em si-
tuação dramática no 
Campeonato Brasilei-

ro. Na tarde de ontem, a equipe 
carioca recebeu o Corinthians, 
no Estádio Nilton Santos, pela 
27ª rodada da competição, e foi 
derrotada por 2 a 0. O equato-
riano Cazares e o meia Mateus 
Vital marcaram os gols da par-
tida. Com o resultado, o Glo-
rioso termina o ano na penúl-
tima colocação.

A primeira etapa foi de pou-
co brilho técnico por parte das 
duas equipes. O Botafogo teve 
dificuldades com as improvisa-
ções feitas pelo técnico Eduar-
do Barroca. Victor Luís, esca-
lado como ponta para ser o 
principal responsável por ar-
mar os ataques da equipe, foi 
pouco efetivo ofensivamente e, 
consequentemente, o Glorioso 
praticamente não levou perigo 
ao gol de Walter. Já Rafael Fors-
ter, que atuou como lateral-es-
querdo, esteve perdido e deu os 
melhores espaços para as joga-
das de ataque do adversário.

O Corinthians teve um pri-
meiro tempo discreto, mas se-
guro o suficiente para ser me-
lhor. Mesmo com apenas 45% 
de posse de bola, a equipe pau-
lista fez o “feijão com arroz”, 
explorou as fragilidades de seu 
adversário e conseguiu marcar 
aos 33 minutos, com Cazares.

Na volta do intervalo, o jogo 
melhorou e ficou mais agitado. 
Eduardo Barroca fez mudan-
ças no ataque do Botafogo, mas 
a equipe encontrou dificulda-
des para se lançar ao ataque. Já 
nos acréscimos, Mateus Vital 
fez boa jogada individual, le-
vou a melhor sobre a zaga do 
Glorioso e bateu bonito para 
definir para o Timão: 2 a 0.

Victor Luís recebe a marcação do atacante corintiano Jô durante o jogo disputado no Nilton Santos

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

BOTAFOGO

CORINTHIANS
Pressionou o Botafogo até o 
primeiro gol. Soube administrar o 
resultado e matar o jogo.

BOLA CHEIA
Cavalieri e 
Caio Alexandre

DEU PRO GASTO
Kanu, Forster, José 
Welison, Kalou, Babi, 
Lecaros e Victor Luís.

BOLA MURCHA
Benevenuto, Cícero, 
Warley, Rhuan, Éber 
Bessa e Pedro Raul.

PERNA DE PAU
Kevin

TÉCNICO
Barroca escalou mal e 
quando tentou mudar 
já era tarde.

ATUAÇÕES

Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu 
e Forster (Rhuan); José Welison 
(Lecaros), Caio Alexandre e Cícero 
(Bessa); Warley (Kalou), Pedro Raul e 
Victor Luis (Babi). Técnico: Barroca

Walter; Fágner, Gil, Jemerson e Fábio 
Santos; Gabriel, Ramiro (Piton), Gus-
tavo Mosquito (Léo Natel), Cazares 
(Marllon) e Otero (Mateus Vital); Jô 
(Xavier). Técnico: Vágner Mancini

Local: Nilton Santos 
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC) 
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e 
Éder Alexandre (SC) 
VAR: Wagner Reway (PB) 
Gols: 1º tempo: Cazares, aos 33 
minutos 2º tempo: Mateus Vital, 
aos 48 minutos 
Cartões amarelos: Ramiro 
e Éber Bessa

BOTAFOGO 0

CORINTHIANS 2

 LO zagueiro alvinegro Marce-
lo Benevenuto cobrou “espírito 
de decisão” dos companheiros, 
após a derrota de ontem para o 
Corinthians, no Nilton Santos. 
“A gente começou bem, só que 
quando toma o gol não con-
segue reagir. Essa saída para a 
gente é continuar trabalhan-
do. Individualmente se poli-
ciar também. Faltou espírito de 
decisão pela situação. O próxi-
mo jogo é fundamental a gente 
ganhar. Parece que, quando a 
gente perde a bola, vira as cos-
tas e desiste. Se ficar com essa 
mania, a gente vai tomar sem-
pre. Não tem jogada perdida. 
Espero que no próximo jogo 
a gente mude”, disse o jogador.

‘Faltou espírito 
de decisão’
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º SÃO PAULO 56 27 16 8 3 47 22 25

 2º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 3º FLAMENGO 49 26 14 7 5 46 35 11

 4º INTERNACIONAL 47 27 13 8 6 41 26 15

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 12

 6º GRÊMIO 42 25 10 12 3 33 21 12

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º FLUMINENSE 40 27 11 7 9 37 31 6

 8º SANTOS 39 27 10 9 8 38 35 3

 9º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 10º CEARÁ 36 27 9 9 9 38 37 1

 11º ATHLETICO-PR 34 27 10 4 13 24 28 -4

 12º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

ZONA NEUTRA

 13º BRAGANTINO 31 27 7 10 10 31 31 0

 14º FORTALEZA 31 27 7 10 10 24 25 -1

 15º SPORT 29 27 8 5 14 23 36 -13

 16º BAHIA 28 27 8 4 15 33 48 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 28 26 7 7 12 26 39 -13

 18º GOIÁS 23 27 5 8 14 27 42 -15

 19º BOTAFOGO 23 27 4 11 12 25 39 -14

 20º CORITIBA 21 27 5 6 16 21 37 -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 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. 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.

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

27ª RODADA

26/12 

 ATLÉTICO-MG 2 X 0 CORITIBA 

 FORTALEZA 0 X 0 FLAMENGO 

 GOIÁS 1 X 0 SPORT 

 FLUMINENSE 1 X 2 SÃO PAULO 

ONTEM

 BOTAFOGO 0 X 2 CORINTHIANS 

 BAHIA 1 X 2 INTERNACIONAL 

 PALMEIRAS 1 X 0 BRAGANTINO 

 SANTOS 1 X 1 CEARÁ 

 ATHLETICO-PR 3 X 0 VASCO

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO * 

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

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

 L PRA ESQUECER

Ano Novo na zona
Vasco joga mal e é atropelado pelo Furacão

E
m mais uma exibição ruim, 
o Vasco perdeu para o Athle-
tico Paranaense ontem, por 

3 a 0, na Arena da Baixada, e se 
complicou ainda mais no Brasi-
leirão. Com o revés para o Fura-
cão, o time cruzmaltino perdeu a 
oportunidade de sair da zona de 
rebaixamento e termina 2020 na 
17ª colocação na tabela. Os gols fo-
ram marcados por Carlos Eduar-
do, duas vezes, e Nikão.

O primeiro tempo do Vasco é 
para ser esquecido. Com muitos 
erros, o time carioca foi nulo em 
campo. Aos 15 minutos, a defesa 
saiu jogando errado. O volante 
Richard, ex-Vasco, roubou a bo-
la de Neto Borges e Nikão recebeu 
com liberdade para ajeitar o corpo 
e bater no cantinho, sem chances 
de defesa para Fernando Miguel.

Aos 37, o Athletico ampliou. O 
Vasco deu bobeira na defesa. Cit-
tadini arriscou de fora da área, Fer-
nando Miguel deu rebote, e Carlos 
Eduardo, esperto, fez 2 a 0.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Santos; Jonathan (Khellven), Pedro 
Henrique e Heleno e Abner; Richard 
(Jadson), Christian (Lucho) e Cittadini 
(Canesin); Nikão, Carlos Eduardo e 
Kayser (Walter). Técnico: Autuori

Miguel; Léo Matos (Pikachu), Werley, 
Castán e Neto Borges; Andrey (Tiago 
Reis), Marcos Jr (Talles), Juninho (Léo 
Gil) e Carlinhos; Vinícius (Torres) e 
Cano Técnico: Sá Pinto

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) 
Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS) 
Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS) 
Gols: 1º tempo: Nikão, aos 10 e Carlos Eduardo, aos 37 minutos. 
2º tempo: Carlos Eduardo, aos 15   Cartão amarelo: Carlinhos

ATHLETICO-PR 3 VASCO 0

Para o segundo tempo, o Vasco 
tirou Vinicius, Juninho e Marcos 
Junior e colocou Léo Gil, Gustavo 
Torres e Talles Magno, respectiva-
mente. Aos 4 minutos, Cano che-
gou a balançar as redes, mas estava 
em posição de impedimento, após 
passe de Gustavo Torres.

Apesar da melhora vascaína, 
quem conseguiu chegar ao gol foi 
o Athletico. Carlos Eduardo re-
cebeu na intermediária, arriscou 
de longe, e a bola entrou no canti-

nho de Fernando Miguel, fazendo 
o seu segundo na partida e o ter-
ceiro do Furacão. Depois disso, o 
time da casa apenas administrou 
o placar. “Sabíamos que era im-
portante não tomar gol no início. 
Sofremos, tentamos jogar e não 
conseguimos. Tentar levantar a 
cabeça. Sabemos da responsabili-
dade. Sabemos o que tem que fa-
zer, mas o tempo tá acabando. Tem 
que começar a fazer rápido”, disse 
o zagueiro Leandro Castan.

O Vasco 
até tentou, 

mas foi 
goleado pelo 

Athletico,
em Curitiba
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Jogando sem inspiração, o Fla-
mengo esbarrou num bloqueio 

defensivo forte e perdeu a única 
chance clara de gol num lance bi-
zarro: Pedro (foto) bateu o pênalti 
que sofreu e conseguiu a façanha 
de chutar com dois pés ao mesmo 
tempo, após escorregar ao chegar 
na marca, e ainda assim a bola en-
trou. Caracterizados os dois to-
ques, o árbitro anulou o gol. Sem 
força ofensiva, dominado pela for-
te marcação do Fortaleza, o Fla-
mengo se perdeu. As alterações 
de Ceni não surtiram efeito e dois 
pontos preciosos foram perdidos. 
Não basta torcer pelo insucesso do 
São Paulo. Será preciso mostrar 
serviço, admitir os erros e buscar 
soluções rápidas, porque o tem-

 LLeonardo e a turma do Paris 
Saint-Germain está monito-
rando o Réveillon de Neymar 
e seus parças. A preocupação 
com a farra etílica existe, mas 
não é a principal. O temor é a 
contaminação.

 LO Fla-Flu, dia 6, no Mara-

canã, será decisivo para as 
pretensões de Marcão no 
Fluminense: precisa vencer o 
clássico para fugir da panela.

 LJorge Salgado está montan-
do o novo comando do fute-
bol do Vasco. Rodrigo Caeta-
no está na fila.

FLAMENGO DEU MOLE

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

O TRUQUE DO SÃO PAULO

 LDepois de 11 jogos sem marcar, o 
artilheiro Thiago Galhardo fez de pê-
nalti o segundo gol do Internacional 
na vitória sobre o Bahia, chegando a 
16 gols no campeonato.

 LJogando em casa, o Botafogo perde 
para o Corinthians por 2 x 0 e vê o 
fantasma do rebaixamento cada vez 
mais perto. Situação passa de crítica 
para desesperadora.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO técnico Fernando Diniz sur-
preendeu escalando a força má-
xima e derrotando o Fluminense, 
no Maracanã, por 2 a 1, com dois 
gols de Brenner, ampliando pa-
ra sete pontos a vantagem do São 
Paulo sobre Flamengo e Atlético 
Mineiro na entrada da reta final do 

Campeonato Brasileiro, beneficia-
do pelo empate sem gols do Fla-
mengo com o Fortaleza, no Cas-
telão. Já com pinta de campeão, o 
São Paulo passa a jogar com a tran-
quilidade que a gordura acumula-
da proporciona. Será difícil mes-
mo superá-lo.

Sub-20: Vascão sai 
na frente na final
Pec e MT fazem os gols da virada sobre o Bahia

 L A UM EMPATE DO TÍTULO INÉDITO DA COPA DO BRASIL

A
tual campeão carioca sub-
20, o Vasco venceu o Bahia 
pelo jogo de ida da final da 

Copa do Brasil da categoria, de vi-
rada, por 2 a 1, ontem, no Estádio 
Pituaçu, em Salvador. Após o time 
baiano abrir o placar com Thiago, 
os Meninos da Colina buscaram a 
reação com Gabriel PEC e MT. O 
campeão sairá no domingo, dia 3, 
às 19h, em São Januário, quando 
o Vasco terá a vantagem do empa-
te para conquistar o título inédito.

O Bahia saiu na frente logo aos 
15 minutos, quando Douglas Bo-
rel cruzou para o atacante Thiago 
dominar, driblar JP Galvão e fina-
lizar de biquinho: 1 a 0.

Os Meninos da Colina empa-
taram aos 43, após bela troca de 

passes entre o paraguaio Matías, 
Laranjeira e Gabriel Pec na entra-
da da área: Laranjeira achou lindo 
passe de letra na área para o meia
-atacante Pec, que teve apenas o 
trabalho de tirar do goleiro: 1 a 1.

Aos 48, Gabriel Pec pressionou 
a saída de bola adversária e rolou 
para Laranjeira, que teve toda a 
calma para invadir a área e inver-
ter a jogada para MT chegar ba-
tendo de primeira: 2 a 1.

Na etapa final, o Vasco levou 
um susto logo aos 12, quando o 
zagueiro Zé Vitor perdeu a bola 
no campo de defesa: o Bahia ata-
cou com três jogadores contra um 
defensor vascaíno, mas Luiz Feli-
pe recebeu de frente com o goleiro 
Kadu e chutou raspando a trave.

Sete minutos depois, aos 19, 
Gabriel recebeu cruzamento na 
área, ganhou no alto e cabeceou a 
bola no travessão vascaíno. Ape-
sar da pressão adversária, o time 
de Diogo Siston administrou a 
vantagem e quase ampliou aos 
51, quando o atacante Figueiredo 
lembrou jogada de Pelé na Copa 
de 70: percebeu que o goleiro ad-
versário estava fora do gol e enga-
tilhou o chute de antes do meio de 
campo, com a bola passando per-
tinho da trave esquerda.

O Vasco jogou com Cadu; JP 
Galvão, Menezes, Zé Vitor e Caio 
Eduardo (Saulo); Caio Lopes, Ma-
tías e Laranjeira (Marcos Dias); 
João Pedro (Figueiredo), MT (Ro-
drigo) e Gabriel Pec (Arthur).

Enquanto o capitão Caio Lopes amarra a chuteira, Gabriel Pec comemora o primeiro gol do Vasco

JHONY PINHO / AGIF

A
FP

po não para. Como a diferença 
para o líder São Paulo subiu para 
sete pontos, mesmo com um jo-
go a menos, a tarefa fica mais di-
fícil, mas continua possível. Co-
mo tudo que resta ao Flamengo 
é o Brasileiro, é tratar de se atirar à 
luta com garra enquanto houver 
esperança.
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ESQUEMA 

CAPENGA
Time joga mais pela esquerda 
e prejudica Éverton Ribeiro

 L FLAMENGO

N
a noite de sábado, Rogé-
rio Ceni deixou o Cas-
telão insatisfeito com 

o empate sem gols diante do 
Fortaleza. Se não bastasse o 
tropeço, o Flamengo pouco 
criou durante os 90 minutos e 
foi ultrapassado pelo Atlético 
Mineiro na tabela do Brasilei-
rão. Apesar de admitir a baixa 
produção ofensiva da equipe, o 
técnico minimizou a condição 
ruim do gramado e mostrou 
confiança na briga pelo título.

“Produzimos abaixo do 
que esperávamos. O gramado 
é uma parte secundária. Talvez 
tenha influenciado na parte do 
pênalti, que o Pedro escorre-
gou. Não adianta usar como 
desculpa”, avaliou Ceni, que 
acredita no título brasileiro:

“Com certeza absoluta. Não 
se pode trabalhar no Flamengo 
se não acreditar que pode ser 
campeão. Independente da di-
ferença de pontos que termine 
esta rodada, é completamente 
possível diminuí-la e chegar na 

última rodada jogando pelo tí-
tulo”, acrescentou o técnico do 
Rubro-Negro.

Rogério Ceni ainda falou 
sobre o desempenho de Éver-
ton Ribeiro, principal jogador 
de criação. “É um jogador de 
criatividade, a função dele é 
fazer a bola correr. O lado de-
le, com o Isla, está mais preju-
dicado, estão mais sozinhos, o 
jogo acontece mais pelo lado 
esquerdo, com o Gerson. Pre-
cisamos apresentar um terceiro 
jogador para se apresentar para 
ele”, afirmou o treinador.

A partida também marcou o 
retorno do ex-goleiro ao Cas-
telão. Rogério foi treinador do 
Fortaleza em duas oportunida-
des, entre 2018 e 2020.

“É um prazer voltar e ver os 
caras que treinei. A dificulda-
de que o Flamengo enfrentou 
se deve ao sistema de três anos 
que foi montado. Acho que o 
Fortaleza pode chegar na Sul
-Americana. Tem jogadores e 
futebol para isso”, finalizou. Rogério Ceni enfrentou o Fortaleza, seu ex-time, pela primeira vez como treinador do Flamengo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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 L FLUMINENSE

‘Ferimos mais o 

time adversário’
Marcão elogia atuação diante do São Paulo e 
afirma que a partida foi decidida no detalhe

O 
técnico Marcão não es-
condeu sua frustração 
com a derrota por 2 a 1 do 

Fluminense para o São Paulo, na 
noite de sábado, em jogo válido 
pela 27ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Em entrevista coletiva 
no Maracanã, o comandante do 
Tricolor das Laranjeiras destacou 
que a equipe foi mais veloz e teve 
mais competitividade do que em 
partidas anteriores.

“No jogo do Atlético Goia-
niense (derrota por 2 a 1, dia 16) 
a equipe foi lenta, sem transição. 
Nesse jogo ferimos mais a equipe 
adversária, conseguimos ter mais 
velocidade no último terço, tive-
mos a chance de fazer o primeiro 

gol. Quando perdíamos o jogo, ti-
vemos chances com Caio (Paulis-
ta), Fred, de situação melhor para 
o gol”, disse Marcão, que em segui-
da traçou um panorama sobre a 
postura dos seus comandados.

“Foi um jogo difícil, contra 
o líder do campeonato e nossa 
equipe duelou com eles o tem-
po todo. Foi resolvido no detalhe. 
Lógico que a gente queria e mere-
cia uma sorte melhor, mas acre-
dito que a gente melhorou no úl-
timo terço”, completou.

O técnico também exaltou a 
maneira como os jovens forma-
ram o meio de campo. Aos seus 
olhos, o Tricolor das Laranjeiras 
soube conter o ímpeto adversário.

“Gostei do tripé (Yuri, Yago 
Felipe e Michel Araújo) nesse jo-
go contra um São Paulo que pro-
duz muito. Anulamos em alguns 
momentos a equipe do São Pau-
lo. A gente tentará dar continuida-
de. Lógico que a gente quer todo 
mundo inteiro para fazer a melhor 
escolha”, finalizou Marcão.

O Fluminense entra em cam-
po na semana que vem, dia 6, no 
clássico contra o Flamengo, no 
Maracanã, às 21h30, pela 28ª ro-
dada, quando o zagueiro Nino vai 
cumprir suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo. Se Luccas Claro 
não se recuperar a tempo da lesão 
na coxa, as opções para o setor são 
Frazan e Luan Freitas.

O Fluminense, do técnico Marcão, precisa voltar a vencer para poder sonhar com uma vaga no G-4

DANIEL CASTELO BRANCO
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A GATA DA HORA

fecham o ano com chave de ou-

ro e juntinhas em um ensaio especial de fim de ano do Bella 

da Semana, com muita sintonia e sedução. As gatas aprovei-

tam e deixam recado para o leitor: “Que em 2021 todos te-

nham a chance de recomeçar e correr atrás dos seus sonhos”.

PAULA FERNANDES E NATI SOUZA

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

BELLA DA SEMANA / 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.
 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

FOTOS REPRODUÇÃO DA INTERNET

 CRITICADO POR FESTÃO 
 LDesde que começaram os 

primeiros boatos sobre a fes-
ta de Réveillon de Neymar em 
Mangaratiba, o jogador re-
cebeu críticas do mundo in-
teiro. Jornais internacionais 
questionaram como o joga-
dor do Paris Saint-Germain 
comemora a data se o Brasil 
ultrapassou a marca dos 190 
mil mortos por conta do co-

ronavírus. Algumas pessoas 
próximas de Neymar falam 
em 50 convidados. Outros 
especulam em torno de 500 
pessoas. Segundo o colunis-
ta Leo Dias, do site Metrópo-
les, a festa contará com shows 
de Wesley Safadão, Ludmil-
la, Alexandre Pires, Menos é 
Mais, Léo Santana, Harmonia 
do Samba e outros.

‘TIVE MEDO’, DIZ CARLA DIAZ SOBRE CÂNCER

 LCarla Diaz se emocionou ao 
falar sobre sua luta contra o 
câncer, descoberto em julho, 
no programa Altas Horas, da 
Globo, sábado. A atriz, de 30 
anos, que está curada, teve um 
nódulo maligno na tireoide. 
“Faço questão de falar porque 

não é fácil. Quem passa por al-
go assim, quem vê a fragilida-
de da vida pesa bastante”, dis-
se Carla. “Sei quantas noites 
fiquei sem dormir, o quanto 
eu tive medo. Mas tive muita 
fé e força para seguir em fren-
te”, acrescentou.

RÉVEILLON EM 
ILHA PRIVATIVA 

 LRafa Kalimann decidiu passar o Réveillon em 
uma ilha exclusiva e resolveu dividir o paraíso 
com mais três amigas. A influenciadora digital 
revelou quem são as suas companheiras, on-
tem, nos Stories do Instagram: Manu Gavassi, 
Thelma Assis e Bruna Marquezine. “Vocês não 
têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até 
agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gen-
te, bem conectadas com a natureza”, contou 
Rafa, que não disse onde o quarteto está, mas 
mostrou a praia e a vista para o mar.

A influenciadora digital explicou que elas 
decidiram passar o Réveillon juntas porque 
viveram momentos especiais no Big Brother 
Brasil 20 e Marquezine fez parte, já que tor-
ceu muito pelas três enquanto acompanhava 
o reality show da Globo. “Nosso ano teve mui-
tos momentos importantes, a gente quis virar 
juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna 
foi adotada por esse trio!”, brincou a namo-
rada de Daniel Caon. “Será como na ilha de 
Lost, real”, afirmou Thelma. “A Bruna está até 
bronzeada”, observou Rafa. “Qual será a mo-
da do cabelo que você vai lançar?”, questio-
nou ela. “Wild”, respondeu Manu. “Meu boy 
está aqui, boy de Thelma Regina”, comentou 
a influenciadora digital. “Meu boy o univer-
so está cuidando”, brincou a cantora. “O meu 
também”, completou Marquezine.

CIRURGIA DE 
EMERGÊNCIA

 LNivea Stelmann contou 
no Instagram que pas-
sou por uma cirurgia de 
emergência. A atriz, de 
46 anos, teve que ante-
cipar a retirada de um 
mioma do útero após 
ter uma hemorragia. 
“Foi tão grande que per-
di meu DIU na hemorra-
gia, para vocês terem 
noção do tanto que o co-
lo do útero estava aber-
to”, explicou Nivea.

SHOW LOTADO NA PANDEMIA
 LO DJ Rennan da Penha se 

apresentou em uma casa de 
shows completamente lo-
tada na Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste do Rio, na ma-
drugada de ontem. O can-
tor foi muito criticado na in-
ternet. “Fui contratado para 
fazer dois shows. Sei que vai 
ter muita gente falando que 

é errado fazer show numa 
pandemia, mas é uma coi-
sa que eu não escolhi, assim 
como meus 25 funcionários 
também não escolheram”, 
explicou Rennan nos Stories 
do Instagram, citando ainda 
os funcionários da casa de 
shows, que “também preci-
sam de emprego”.

EM ALTA EM BAIXA

 LAnitta, Marília Mendon-
ça e Luísa Sonza: as artis-
tas mais ouvidas do ano.

 LRaissa Barbosa foi des-
pejada do apartamen-
to onde morava.



CELEBRIDADES E TV

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Guto tenta tranquilizar 
Benê. Clara conta para Lica que Luís 
arrumou um teste para Fio. Nena e 
Das Dores vão para o julgamento do 
assassinato de Vicente. Mitsuko se 
sente mal no restaurante e desmaia. 
O muro da lanchonete é pichado. Be-
nê termina com Guto.

19h40. Globo: Bruna finge para 
Giovanni que vai ajudá-lo no Grand 
Bazzar. Beto confessa para Henrique 
que armará para que Tancinha flagre 
Apolo com outra mulher no dia do ca-
samento. Rebeca devolve o presente 
de Aparício. Apolo aceita o serviço de 
transporte fora do estado.

21h. SBT: Érica vai ao Café Boutique 
com Tomás Ferraz e finge ser sua na-
morada. Mais uma vez, Dani e Maria 
brigam por conta da boneca. Kelly fla-
gra Érica e Tomás. Maria Cecília vê a ce-
na e fica incomodada. Francis e Clarita 
perseguem um menino. Eduarda pede 
que Carol se afaste de Junior.

18h30. Globo: Amadeu termina 
o namoro com Isabel. Hélio aceita 
a proposta feita por Dionísio. Isabel 
resolve deixar a república. Samuel co-
menta com Ester que desconfia que 
Klaus Wagner seja o próprio Dionísio. 
Maria Adília conta para Lino que é sua 
mãe e os dois se abraçam.

21h. Record: O carro de Poderosa é 
parado por policiais. O policial diz que é o 
fim da linha e a manda descer do veículo. 
No apartamento de Leandro, Fernanda 
observa Tobias, que está todo sujo de 
sangue, em choque. Fernanda pergunta 
para ele como se deu a tragédia de Ra-
miro. Pedro observa, desconfiado.

21h30. Globo: Eugênio leva Irene para 
casa e Caio desconfia. Rubinho mostra 
o laboratório para Sabiá. Jeiza encontra 
o carregamento de armas de Sabiá. Os 
policiais invadem o barraco onde Bibi está 
com Rubinho. Jeiza conta para Caio que 
Bibi está abrigada com Rubinho no morro. 
Ritinha observa Cibele com Ruyzinho.

 L ‘MODO TURBO’

É hit que fala, né?
Clipe de Anitta, Pabllo e Sonza está bombando

A
nitta, Pabllo Vittar e Luísa 
Sonza se juntaram para 
fechar o ano em grande 

estilo. Há uma semana, as can-
toras lançaram a música Modo 

Turbo e seu clipe bafônico, ins-
pirado no universo gamer, que 
já tem mais de 18 milhões de vi-
sualizações no YouTube. 

Em entrevista coletiva, as can-
toras falaram sobre a parceria. “O 
Rafinha me mostrou a base dessa 
música, que era do Rennan da Pe-
nha e dele. E eu falei: ‘Me dê agora 
essa base’. A gente fez a letra na mi-
nha casa. Aí, o Rennan foi na casa 
da Anitta...”, iniciou Luísa. “O Ren-
nan começou a me mandar umas 
músicas que ele tinha e me man-
dou essa. Aí, eu falei: ‘Nossa, essa é 
incrível’. Ele disse que era da Luísa 
Sonza e eu mandei mensagem pra 
ela: ‘Vamos chamar a Pabllo Vit-
tar’”, continuou Anitta. 

Modo Turbo é uma músi-
ca da Luísa, que três anos atrás 
nem pensava em cantar ao la-
do de Pabllo e Anitta. “Eu senti 

a responsabilidade. É uma res-
ponsabilidade que qualquer um 
queria, estar com duas artistas 
tão incríveis e que eu sou tão fã”, 
comemorou. “É muito impor-
tante para mim, como artista 
LGBTQ+, estar aqui apoiando 
minhas amigas, que são grandes 
artistas do pop no Brasil. Estou 
muito feliz de estar representan-
do todas as meninas e meninos 

que fazem parte da comunidade 
LGBTQ+”, disse Pabllo.

Acostumada a gerenciar tudo 
que está à sua volta, Anitta confessa 
que criou alguns “climas” nos bas-
tidores da gravação do clipe. “Eu 
sempre crio uns climas. Sempre 
me meto onde eu não fui chama-
da. Sempre rola uns climas, assim. 
Só umas vibes mesmo. Aí, depois 
passa”, explicou a Poderosa. 

Pabllo, Sonza e Anitta com os looks do clipe da música ‘Modo Turbo’

DIVULGAÇÃO

 L TABATA UCHOA

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 28/12/2020 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 28/12/202018



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O desejo exprime-se por uma carícia, tal como o 
pensamento pela linguagem.” (Jean-Paul Sartre)

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

 LEscute a sua intuição para 
evitar problemas. Não deixe a 
saúde de lado. No romance, a 
intimidade com o companhei-
ro pode dar as caras. Pode ter 
novidades na paquera.
Números da sorte: 93, 48 e 03.

 LFaça um esforço para manter 
os pés no chão. Concentre-se 
nas tarefas que precisam ser 
feitas agora, mas não deixe de 
lado seus planos para o futuro. 
Evite confrontos na vida a dois.
Números da sorte: 49, 94 e 40.

 LCuidado com algumas atitu-
des que podem atropelar os 
outros na busca pelo sucesso. 
Relaxe e curta os bons momen-
tos quando estiver a sós com o 
par. A paquera vai fluir bem.
Números da sorte: 23, 05 e 41.

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

 LTenha calma para dar con-
ta das tarefas de casa. Será 
bastante exigido também no 
trabalho. Se está a fim de uma 
pessoa que mora longe, é me-
lhor não se empolgar demais.
Números da sorte: 06, 60 e 87.

 LHoje, confie nos seus instin-
tos. Será preciso escolher as 
palavras com cuidado para 
não gerar confusão com os 
filhos ou com a sua cara-me-
tade. Evite brigas sérias.
Números da sorte: 43, 52 e 97.

 LFaça um esforço extra no tra-
balho. Os chefes podem pegar 
no seu pé, mas as chances de 
ser recompensado são boas. A 
tensão astral pode gerar con-
flitos no amor ou na paquera. 
Números da sorte: 35, 80 e 26.

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

 LHá chances de conseguir um 
novo emprego ou um cargo 
que deseja há tempos. No 
amor, uma declaração de cari-
nho pode fortalecer os víncu-
los. Abra-se com amigos.
Números da sorte: 54, 27 e 81.

 LAtenção redobrada com as-
suntos financeiros, evite gas-
tar muito. Fique atento para 
fugir de prejuízos. O ciúme e 
a possessividade podem atra-
palhar a vida amorosa.
Números da sorte: 82, 19 e 64.

 LAtritos podem surgir em 
casa, ainda mais se você agir 
de maneira inflexível. Tente 
ouvir mais antes de agir. As di-
ferenças podem estremecer a 
relação com o par.
Números da sorte: 65, 83 e 20.

OS SANTOS INOCENTES
A festa de hoje, instituída pelo Papa 
São Pio V, ajuda-nos a viver com pro-
fundidade este tempo da Oitava do 
Natal. Essa festa encontra o seu 
fundamento nas Sagradas Escritu-
ras. Quando os Magos chegaram 
a Belém, guiados por uma estrela 
misteriosa, “encontraram o Menino 
com Maria e, prostrando-se, adora-
ram-no e, abrindo os seus tesouros, 
ofereceram-lhe presentes, ouro, 
incenso e mirra”. A festa de hoje 
também é um convite a refletirmos 
sobre a situação atual desses mi-
lhões de crianças vítimas do aborto, 
da fome e da violência.

SANTO DO DIA

ASSALTO
Um bandido vai assaltar um 
rapaz:
— Passa a carteira!
— Calma! Calma! Eu não te-
nho dinheiro!
— Eu pedi dinheiro? Eu que-
ro é a carteira, que a minha 

já está muito velha.

DESEMPREGADA
A mulher desempregada es-
tava consultando os classifi-
cados e decide ligar para um 
anúncio de emprego. No fim 
da conversa, a senhora que a 

atendeu lhe pergunta:
— E quanto a senhora espera 
ganhar por dia?
— Ah, por menos de cem 
reais por dia eu nem saio de 
casa!
A mulher responde, de for-
ma categórica:

— Mas isso é um absurdo! Eu 
sou professora e não ganho 
tudo isso!
— E por que a senhora acha 
que eu parei de dar aula?

FARMÁCIA
Uma mulher chega à farmá-

cia e pergunta:
— Por acaso, vocês teriam 
algum remédio para esque-
cimento?
O farmacêutico responde:
— Tem, sim.
E ela pergunta:
— Tem o quê?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu Sete Capas.
MENSAGEM:
Hoje, Seu Sete Capas nos traz 
a proteção e o alerta de inimi-
gos por perto. Exu também nos 
pede cuidado com o que fala-
mos e deixamos mostrar.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exu, Mojubá. 
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para se proteger dos inimi-
gos, pegue sete velas, uma 
de cada cor, passe pelo cor-
po pedindo a Sr. Sete Capas 
proteção e livramento. Vá 
até um encruzo e acenda as 
sete velas, sete cigarros e co-
loque sete copos de cachaça. 
Chame por Exu Sete Capas.

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

 LA desatenção pode atra-
palhar o seu rendimento no 
trabalho e em casa. Faça um 
esforço para ter uma vida sau-
dável. Use o seu charme para 
se dar bem na conquista.
Números da sorte: 27, 63 e 00.

 LÉ dia de fechar a carteira para 
os gastos. Ciúme e desconfian-
ça podem originar brigas no 
relacionamento. Aposte no 
seu charme para resolver os 
problemas com o par.
Números da sorte: 91, 19 e 37.

 LSeu humor pode azedar na 
hora de lidar com as tarefas 
de casa. Faça um esforço para 
controlar seu temperamento 
mais explosivo. Um amor an-
tigo pode reaparecer.
Números da sorte: 20, 92 e 02.
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