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Carros atrapalham 
em Coelho Neto

Asfalto danificado 
em Vila Valqueire

Esgoto vazando em 
Rocha Miranda

Carros nas calçadas 
em via de Olaria

Som incomoda em 
Parque Anchieta

Escuridão toma 
conta de escadaria

 L Na Avenida dos Italianos, em 
Coelho Neto, n° 1.248, tem uma 
pizzaria que funciona todos os 
dias da semana, e, no local, além 
do barulho após as 22h, motos 
e carros estacionam em cima da 
calçada, obstruindo a entrada e 
saída de carros e pedestres.

 L Na Rua das Tulipas, em Vila 
Valqueire, o asfalto está comple-
tamente destruído em algumas 
partes. Até as calçadas estão 
danificadas. É horrível passar ali 
tanto de carro como a pé! Alô, 
prefeitura! Vamos agir!

 L Na Rua Tinguá, em frente ao 
número 356, em Rocha Miranda, 
tem um vazamento de esgoto há 
15 dias! A Cedae precisa tomar 
providências urgentemente! 
Quando os carros passam acabam 
molhando as pessoas.

 L Motoristas estão estacionando 
seus carros nas calçadas da Rua 
Leopoldina Rego, em Olaria. Os 
pedestres precisam driblar os 
veículos para poder andar. Não 
vemos nenhum guarda municipal 
para multar ou rebocar.

 LSolicitamos à Prefeitura do Rio e 
à Polícia Militar, 41º batalhão de 
Colégio, que verifiquem um baile 
funk com som alto e aglomeração 
na Rua Betonica, n° 421, no Parque 
Anchieta. Nessa rua tem muitos ido-
sos e crianças que não conseguem 
dormir. Alô, polícia!

 L Após a Rioluz remover um pos-
te com refletores, moradores de 
Santa Teresa reclamam da falta 
de iluminação pública na esca-
daria que liga a Rua Cardeal Dom 
Sebastião Leme à Rua das Graças. 
Além da falta de segurança, o lo-
cal está totalmente escuro.

Jackson Valente
Por e-mail

Josias Barbosa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Joel Cella
Por e-mail

Anônimo
Olaria

Anônimo
Por e-mail

Luis Leite
Por e-mail
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 LTENHO 51 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há dez. Moro em São 
João de Meriti. Antes 
de ser jornaleiro era 
comerciante. Na mi-
nha profissão gosto 
do atendimento ao 
público. No meu bairro 
gosto dos amigos. Tor-
ço pelo Flamengo. Nas 
horas vagas gosto de 
curtir a família.  Gosto 
de ler tudo no jornal 
MEIA HORA.

FRANCISCO
DAS CHAGAS —
 Coelho da Rocha

RONALDO 
BARBOSA 
DOMIN-
GOS
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 7 de mar-
ço de 2003, 
em Campo Grande (Zona Oeste), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Sargento reformado da Polícia Militar do Rio, Ronnie Lessa é acusado de ter feito os disparos

REGINALDO PIMENTA

Lessa quer voltar
Preso pela morte da vereadora Marielle Franco diz que teme a morte em cela federal

 L PEDE ATÉ AJUDA INTERNACIONAL

A 
defesa do policial militar 
reformado Ronnie Les-
sa, preso sob a acusação 

de matar a vereadora Mariel-
le Franco (Psol) e o motoris-
ta Anderson Gomes, afirmou, 
ontem, que pretende buscar 
ajuda internacional para que 
ele retorne à Penitenciária Fe-
deral de Porto Velho, em Ron-
dônia, ou consiga uma trans-
ferência para o Rio. De acordo 
com o advogado Bruno Castro, 
a família teme que ele seja mor-
to por outros detentos da Peni-
tenciária Federal de Segurança 
Máxima de Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul, para onde 
foi transferido no último dia 9 
de dezembro, por ser policial.

“A defesa ainda não esteve 
com o Ronnie após essa trans-
ferência, por isso não temos 
nenhuma informação verídi-
ca de ameaças de morte. Mas 
podemos afirmar que existe, 
sim, esse receio e preocupação. 
O que a defesa quer entender é 
o motivo dessa transferência. 
Isso é uma espécie de tortura fí-
sica e psicológica contra ele. Se 
for possível, vamos buscar aju-
da internacional para conse-
guir o retorno dele para Porto 
Velho ou até mesmo para o Ba-
talhão Prisional Especial (BEP) 
no Rio. Ele ainda é policial mi-
litar”, explicou o advogado. 

PCC e Comando Vermelho

Sozinho, Lessa está no presí-
dio que reúne os principais líde-
res do Comando Vermelho (CV) 
no Rio e integrantes do Primeiro 
Comando da Capital (PCC), que, 
entre os crimes que respondem, 
está o de homicídio de policiais. Já 
estiveram presos no local os trafi-
cantes Fernandinho Beira-Mar e 
Nem da Rocinha. 

 LA vereadora Marielle Franco 
foi morta a tiros dentro de um 
carro na Rua Joaquim Palha-
res, no bairro do Estácio, na Re-
gião Central do Rio, no dia 14 
de março de 2018. Além da ve-
readora, o motorista do veícu-
lo, Anderson Gomes, também 
foi baleado e morreu. Uma 
outra passageira, assessora, foi 

atingida por estilhaços.
Em 12 de março de 2019, 

dois dias antes de o crime com-
pletar um ano, a Polícia Civil e 
o Ministério Público prende-
ram o homem apontado como 
o autor dos disparos que mata-
ram Marielle e Anderson: o po-
licial militar reformado Ron-
nie Lessa, de 48 anos.

Na mesma operação, tam-
bém foi preso o ex-PM Élcio 
Vieira de Queiroz, que foi expul-
so da corporação. Ele é aponta-
do como o motorista do carro 
usado no crime. Lessa e Queiroz 
foram denunciados por homi-
cídio qualificado de Anderson e 
Marielle, e pela tentativa de ho-
micídio da assessora.

Prisão ocorreu após um ano de investigações

 LEm junho desse ano, o bom-
beiro Maxwell Simões Corrêa, 
de 44 anos, foi preso pela Polí-
cia Civil. O Ministério Público 
afirma que ele “atrapalhou de 
maneira deliberada” as investi-
gações sobre o atentado contra 
Marielle.

A operação identificou que 
o bombeiro é braço direito de 
Ronnie Lessa, apontado como 
o autor dos disparos no atenta-
do, e que teria ajudado a sumir 
com as armas usadas no crime.

Corrêa foi preso em casa, 
uma mansão de três andares 
num condomínio de luxo no 
Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio.

Prisão de 
bombeiro

 LNo recém-lançado livro ‘Ma-
taram Marielle’ (Editora In-
trínseca), os jornalistas Vera 
Araújo e Chico Otávio revelam 
bastidores da investigação da 
morte da vereadora Marielle 
Franco e do seu motorista, An-
derson Gomes.

Nas páginas do livro-repor-
tagem há descrições do sub-
mundo do crime carioca, com 
atuação de traficantes, milicia-
nos, ex-policiais, bicheiros e as 
disputas travadas entre eles e a 
relação com a morte de Marielle.

O trabalho é resultado das 
matérias feitas pela dupla na 
cobertura do caso e de docu-
mentos da investigação.

Livro sobre 
Marielle
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Números assustadores
Só no Natal houve seis feminicídios no país. Violência contra a mulher é grave no Rio

 L VÍTIMAS INDEFESAS

O 
caso recente da juíza Vi-
viane Vieira do Amaral 
Arronenzi, de 45 anos, 

assassinada a facadas na vés-
pera de Natal pelo ex-marido, 
o engenheiro Paulo José Arro-
nenzi, na frente das filhas do 
casal, trouxe à tona um pro-
blema que perdura há muito 
tempo na sociedade brasileira: 
o feminicídio. Esse termo foi 
criado para indicar o assassina-
to de uma mulher, apenas pela 
condição dela ser mulher. Ge-

ralmente sua motivação é por 
desprezo, ódio e também pelo 
sentimento de perda do con-
trole sobre uma mulher, men-
talidade em que seus parceiros 
a enxergam apenas como uma 
propriedade. 

A Lei do Feminicídio, de 9 
de março de 2015, qualifica o 
crime de homicídio quando 
ele é cometido contra a mu-
lher por razões da condição 
de sexo feminino, incluindo-o 
no rol dos crimes hediondos. 

Mesmo com avanços legais, 
ao menos seis mulheres foram 
vítimas de feminicídio duran-
te o período do Natal. Viviane 
Vieira do Amaral Arronenzi, de 
45 anos, moradora de Niterói 
(RJ); Thalia Ferraz, 23, de Jara-
guá do Sul (SC); Evelaine Apa-
recida Ricardo, 29, de Campo 
Largo (PR); Loni Priebe de Al-
meida, 74, de Ibarama (RS); 
Anna Paula Porfírio dos San-
tos, 45, de Recife (PE); e Aline 
Arns, 38, de Forquilhinha (SC). 

São alguns exemplos de mu-
lheres brasileiras que tiveram 
suas vidas interrompidas por 
conta da discriminação.  

Segundo o Dossiê Mulher 
2020, publicado pelo Institu-
to de Segurança Pública, houve 
registros de 128.322 mulheres 
vítimas de violência em âmbito 
doméstico e familiar no estado 
do Rio de Janeiro em 2019, 6% 
a mais do que em 2018. Na prá-
tica, foram 10.694 vítimas por 
mês, 352 vítimas por dia ou 15 

vítimas a cada hora. Isso quer 
dizer que uma a cada três mu-
lheres vítimas no estado do Rio 
de Janeiro sofreu violência fí-
sica em 2019. O levantamento 
também mostrou, que no ge-
ral, as vítimas de violência no 
âmbito doméstico e familiar 
são mulheres negras, com ida-
des entre 30 e 59 anos. Os cri-
mes na maior parte das vezes 
ocorrem dentro de uma resi-
dência e são praticados por al-
guma pessoa próxima.

O assassinato da juíza Viviane Arronenzi foi um dos seis feminicídios ocorridos no Natal, em todo o país

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

 LHá em todo o Estado do Rio 
14 Delegacias de Atendimento 
à Mulher (DEAM), local mais 
indicado para a vítima procurar 
ajuda e registrar ou denunciar 
os agressores. A chefe do De-
partamento-Geral de Polícia 
de Atendimento à Mulher, San-
dra Ornella, ressalta a impor-
tância de expor o problema. “A 
mulher não pode se sentir cul-
pada e nem ter vergonha de pro-
curar ajuda. Muitas vezes ela não 
acredita que a pessoa com quem 
ela se casou, que a amou, e com 
quem tem filhos seja capaz de 
tirar a vida dela, mas elas não 
podem pensar assim. É preciso 
procurar ajuda, porque você es-
tá correndo riscos, não tente re-
solver sozinha. Por vezes a pró-
pria mulher que vai denunciar 
ou fazer um registro se sente cul-
pada, ou tem a culpa atribuída a 
ela, infelizmente nossa socieda-
de pensa assim. O predomínio 
de um conceito de masculini-
dade no qual o homem se acha 
dono da mulher não pode mais 
ser aceito, não há mais espaço 
para isso”, afirma.

Delegacias 
especializadas

 LA Defensoria Pública do Rio 
também realiza atendimento aos 
casos de crimes contra a mulher. 
Com a pandemia foi criado um 
polo de atendimento remoto es-
pecífico para as demandas, já que 
o  número de atendimentos qua-
se dobrou, passando dos usuais 
300 suportes mensais, para quase 
600. Há outros locais que a víti-
ma pode procurar. A Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 
180 é um canal criado pela Secre-
taria Nacional de Políticas para as 
Mulheres. A Defensoria Pública é 
uma instituição que presta assis-
tência jurídica gratuita às pessoas 
que não podem pagar um advo-
gado. Para contato ligar 129 ou 
baixar o aplicativo Defensoria RJ. 
Em caso de emergência, a mulher 
ou alguém que esteja presencian-
do alguma situação de violência, 
pode pedir ajuda à Polícia Militar, 
por meio do telefone 190. Para en-
trar em contato com os Centros 
Especializados de Atendimento à 
Mulher, basta acessar o site do Tri-
bunal de Justiça do Rio para ver a 
lista completa de CEAMs com os 
respectivos telefones.

Onde buscar 
mais ajuda
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 L PADRE NÃO AGUENTA MAIS

O
s frequentes furtos de pe-
ças, cabos e holofotes de 
um presépio montado na 

Praça Nossa Senhora da Glória, na 
Zona Sul do Rio, estão levando ao 
limite o pároco responsável pela 
exibição. Tanto, que o padre já ba-
teu o martelo. “Era para o presé-
pio ficar até domingo que vem, dia 
3 de janeiro. Mas vou ver. Se con-
tinuarem levando as peças, vou 
desmontar o presépio todinho. 
Se desparecer mais alguma peça, 
amanhã (hoje) vamos começar a 
desmontar”, disse o padre Wan-
derson Guedes, da Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus.

Os temas do presépio deste 
ano são o racismo e a devastação 
da Amazônia. O padre diz que to-
do ano tem um conceito diferen-
te. E quem for conhecer as peças à 
noite encontrará dificuldades para 
ver, por causa da escuridão.

“Esse ano tem muita popula-
ção de rua, muito cracudo. Duran-
te o dia, as pessoas vêm morrendo 
de medo. De dois anos para cá, es-
tá impossível montar o presépio 

na praça. É um apelo que faço. Se 
as autoridades não ajudarem no 
ano que vem, se até agosto não dis-
ponibilizarem alguma ajuda, vou 
mandar o presépio para Minas 
Gerais. Lá tem gente que vai cui-

dar dele. Parece que as autoridades 
não se importam”, reclama.

Segundo o padre, as peças co-
meçaram a sumir uma semana 
depois da exibição ser montada. 
Primeiro, arrancaram a ilumina-

ção de cima, que foi trocada. De-
pois, arrancaram tanto a de cima 
quanto a debaixo. Mas para não 
passar o Natal no escuro, o páro-
co colocou tudo de novo, mas os 
furtos voltaram a ocorrer.

Presépio depredado
Ladrões furtam desde lâmpadas até peças de instalação na Glória

A iluminação e várias peças do presépio foram furtados numa praça da Glória, na Zona Sul do Rio 

REPRODUÇÃO

Morta a facadas em Niterói
Crime foi flagrado por câmeras da prefeitura e uma suspeita foi presa

 L CRIME SEM EXPLICAÇÃO

Uma mulher, que não teve 
o nome identificado pela po-
lícia, foi morta no início da 
tarde de domingo, no Centro 
de Niterói, na Região Metro-
politana do Rio, em circuns-
tâncias misteriosas. 

De acordo com informa-
ções divulgadas pela Polí-
cia Militar, o corpo da víti-
ma apresentava perfurações 
feitas por faca.

A Delegacia de Homicí-

dios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSGI) as-
sumiu as investigações para 
tentar esclarecer o caso. 

O assassinato foi regisra-
do pelas câmeras do Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp) da Prefeitura de 
Niterói.

Agentes do 12º Batalhão 
da Polícia Militar (Niterói) 
foram acionados e constata-
ram o óbito. 

Ainda de acordo com a 
Polícia Militar, testemunhas 
que presenciaram o crime 
contaram aos investigado-
res que uma mulher, suspei-
ta de ter cometido o crime, 
fugiu em direção à comuni-
dade do Sabão, também na 
região central da cidade. 

A polícia conseguiu lo-
calizar e prender a supos-
ta assassina. Com a suspei-
ta foi apreendida uma faca, 

que poderia ter sido usada 
no crime. A mulher foi au-
tuada por homicídio e, on-
tem, aguardava a decretação 
de prisão preventiva para ser 
transferida para um presídio 
feminino. 

A assessoria da Polícia Ci-
vil informou ontem que já 
abriu um inquérito para ten-
tar descobrir a motivação do 
crime e estabelecer a autoria 
do homicídio.

Falso policial 
é preso

Caloteiro 
armado

 L Agentes da operação La-
ranjeiras Presente pren-
deram um homem que se 
passava por policial fede-
ral, no Largo do Macha-
do, na tarde de sábado. 
Ele, que não teve a identi-
dade revelada, estava em 
um carro com um adesi-
vo do Ministério Público 
Federal (MPF), no bair-
ro da Zona Sul do Rio.  O 
suspito, de 47 anos, esta-
va com uma pistola e 16 
munições.

 LGuardas municipais pren-
deram um homem de 38 
anos, na manhã de ontem, 
armado com um revólver 
calibre 38, carregado, na es-
tação do BRT da Taquara, na 
Zona Oeste do Rio. Os guar-
das realizavam a fiscalização 
da evasão do pagamento da 
passagem no sistema BRT, 
quando viram o homem 
entrar na estação sem pagar 
a tarifa. Ele tentou fugir, mas 
foi detido e conduzido para 
a 32ª DP (Taquara).

RAPIDINHAS...

Trans é 
encontrada

 L A transexual Thamires 
Gomes, que estava desa-
parecida desde o último 
sábado, foi encontrada 
ontem, escondida em 
uma obra, em Niterói, 
onde se refugiou para 
escapar de um grupo de 
travestis que queria es-
pancá-la. Moradora de 
Itaipu, em Niterói, ela  
desapareceu após sair 
de casa para encontrar 
uma amiga no Centro 
da cidade.
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Fé sem aglomeração
Cerimônias religiosas estão permitidas na orla, mas há também restrições

 L RÉVEILLON

A
pesar do Réveillon can-
celado na orla, as ceri-
mônias religiosas estão 

mantidas. No entanto, a fixa-
ção de tendas está proibida e 
quem for à praia deverá usar 
máscara, cumprindo as regras 
já existentes. Segundo a Guar-
da Municipal, a associação do 
Mercadão de Madureira não 
pediu, este ano, o apoio para 
fazer a tradicional carreata de 
Iemanjá no dia 29.

As informações foram for-
necidas ontem à tarde, duran-
te coletiva de imprensa dos 
órgãos de fiscalização da Pre-
feitura do Rio. 

Além das festividades re-
ligiosas também serão per-
mitidas festas de Réveillon 
particulares. Segundo o su-
perintendente de educação 
da Vigilância Sanitária, Flávio 
Graça, as festas privadas com 
vendas de ingressos serão rea-
lizados apenas em estabeleci-
mentos que já possuem alvará 
de permissão para eventos de 
entretenimento, como hotéis, 
casas de shows e clubes. 

“Ficará suspensa a conces-
são de autorizações e licenças 
pelos órgãos municipais com-
petentes, para a realização de 
qualquer evento de entrete-
nimento até as 6h do dia 1º de 
janeiro de 2021. Isso significa 

que estarão permitidos even-
tos apenas nos estabelecimen-
tos que já possuem essa ativi-
dade prevista no seu alvará. Os 
que não possuem precisariam 
pedir uma licença de caráter 
transitório, que não será con-
cedida”, explicou. 

Quiosques à beira-mar não 
poderão fazer eventos fecha-
dos, nem realizar shows ao vi-
vo. “Os quiosques vão poder 
funcionar normalmente, pa-
ra o seu fim principal, que é a 

venda de comidas e bebidas. O 
que não poderá fazer é colocar 
grades para cercar o local, fazer 
eventos e tocarem música ao 
vivo”, disse Alexandre Carde-
man, chefe executivo do Cen-
tro de Operações Rio.

Diversos pontos de bloqueio 
serão instalados na Zona Sul, 
além de Barra da Tijuca e Re-
creio, na Zona Oeste. Eles esta-
rão em prática das 20h do dia 
31 até às 3h do dia 1º de janeiro. Representantes de órgãos da Prefeitura do Rio detalharam ontem o plano para o  Réveillon

LUCIANO BELFORD

 LPara ultrapassar os bloqueios 
em veículos particulares, as 
pessoas precisarão apresentar 
aos agentes da Guarda Muni-
cipal e aos Policiais Militares 
que estarão nas barreiras, com-
provantes de residência ou de 
trabalho, e vouchers de hospe-
dagem ou de ingresso da festa. 

Além disso, também fica 
proibido o estacionamento 
em toda orla carioca. Tam-
bém estão proibidos estacio-
namentos na Avenida Pas-
teur, na Urca, e nas avenidas 
Borges de Medeiros e Epitá-
cio Pessoa, na Lagoa, a partir 
da meia-noite do dia 31. 

Bloqueio ao trânsito
 LPoliciais militares e guar-

das municipais também irão 
orientar a população contra 
aglomerações, com reforço no 
número de agentes. Além dis-
so, todos que tentarem passar 
nos pontos de isolamento terão 
que justificar o ingresso na orla 
para a virada. “A ideia é desesti-

mular a ida dessas pessoas pa-
ra os pontos de aglomeração. 
Queremos dificultar ao máxi-
mo a chegada delas nas orlas e 
nesses eventos também. Antes 
mesmo das medidas, contamos 
com a consciência das pessoas 
de evitarem a transmissão do 
coronavírus”, disse Cardeman.

‘Dificultar a chegada à orla’

ORLA LIVRE PARA 
RELIGIOSOS, 
MORADORES 

E FESTAS 
PARTICULARES
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Mourão se trata de Covid-19
Vice-presidente da República foi diagnosticado no domingo com a doença

 L FEBRE E DOR

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, re-
velou, ontem, os sintomas que 
sente em decorrência da con-
taminação pelo novo corona-
vírus (Sars-CoV-2). O político 
disse ao analista Igor Gadelha, 
da CNN Brasil, que está com 
dor de cabeça, dor no corpo e 
febre. Mourão relatou que os 
sintomas estão sob controle.

Após ter testado positivo pa-
ra a Covid-19, no domingo, o 
vice-presidente está em isola-
mento no Palácio do Jaburu.

A sua assessoria disse que as-
sim que foi diagnosticado com 
Covid-19, o vice-presidente 

Hamilton Mourão passou a 
fazer uso de hidroxicloroqui-
na, azitromicina e nitazoxani-
da (Anitta). De acordo com a 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde), a medicação não 
tem a eficácia comprovada no 
combate à doença. Além disso, 
a assesoria disse que seu estado 
de saúde é “bom”.

No Executivo, o presidente 
Jair Bolsonaro foi diagnostica-
do em julho. Ao menos 13 dos 
23 ministros tiveram Covid-19, 
entre eles Augusto Heleno (Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal), Eduardo Pazuello (Saúde) 
e Braga Netto (Casa Civil). O vice Hamilton Araújo cumpre período de isolamento social

ADNILTON FARIAS/VPR/DIVULGAÇÃO

 L AOS 85 ANOS

E
ris Bezerra Crivella, mãe 
do prefeito afastado do 
Rio, Marcelo Crivella 

(Republicanos), morreu na 
madrugada de ontem, em sua 
casa em Copacabana, na Zona 
Sul do Rio. Ela tinha 85 anos e 
era irmã do bispo Edir Mace-
do, fundador da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus. A causa 
da morte não foi divulgada.

O enterro está marcado para 
quarta-feira, no Cemitério do 
Caju. Filho único de dona Eris, 
Marcelo Crivella obteve ontem 
uma liminar da Justiça para 
comparecer ao enterro da mãe. 

O prefeito afastado está em 
prisão domiciliar e utilizando 
tornozeleira eletrônica desde 
a semana passada. Ele foi pre-
so há no dia 21, em um desdo-
bramento da Operação Hades, 
que investiga a existência de 

um “QG da Propina” na Prefei-
tura do Rio. Entretanto, no dia 
seguinte, o ministro Humberto 
Martins, presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
determinou que o prefeito fos-
se colocado imediatamente em 
prisão domiciliar.

Antes de soltá-lo, a Justiça 
também determinou a busca 
e apreensão de telefones fixos, 
celulares, smarTVs, tablets e 
laptops na casa de Crivella, em 
um condomínio na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste.

Crivella é acusado de che-
fiar o “QG da Propina” na pre-
feitura. Também foram presos 
o empresário Rafael Alves, su-
posto operador do esquema, o 
delegado Fernando Moraes, o 
ex-tesoureiro Mauro Macedo 
e os empresários Adenor Gon-
çalves e Cristiano Stockler.

Morre mãe de Crivella
Prefeito afastado obteve liminar na Justiça para ir a enterro

Prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, ao lado da mãe

REPRODUÇÃO

O coronel da Polícia Mi-
litar Marcelo Bernardo e sua 
esposa morreram na tarde de 
domingo, dia 27, depois de 
se envolverem em um grave 
acidente na BR-267, na cidade 
de Chácara, em Minas Gerais. 
O oficial era comandante da 
Academia de Polícia Militar 
Dom João VI, antiga Escola 
de Formação de Oficiais, lo-
calizada no bairro Jardim Su-
lacap, na Zona Oeste do Rio. 

A confirmação da morte foi 
da tenente coronel Simone de 
Almeida, que atualmente está 
à frente do 26° BPM (Petrópo-
lis), batalhão em que o coronel 
Marcelo já trabalhou.

“Com grande pesar que co-
munico o falecimento do co-
ronel Bernardo e esposa, Da-
niele, vítimas de um acidente 
de trânsito na BR-267. A PM 
perde um grande profissional 
e amigo”, diz parte do texto en-
caminhado nas redes sociais.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, 
outras três pessoas, que esta-
vam em um outro carro, fica-
ram feridas. Duas delas com 
ferimentos graves e uma com 
lesões leves.

Em nota, a Secretaria Esta-
dual de Polícia Militar lamen-
tou as mortes. “O oficial tinha 
49 anos e ingressou na Cor-
poração em 1993. O Coman-
do da Corporação está pres-
tando todo apoio à família”. 
O enterro ocorreu ontem, em 
Sulacap, na Zona Oeste.

Acidente 
mata 
oficial PM 
e esposa
Marcelo Bernardo 
comandava a 
Academia da 
Polícia Militar

 L EM MINAS
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HERMANO À VISTA
Meia do Marítimo, de Portugal, entra no radar do Mais Querido para 2021

C
om 12 rodadas a dis-
putar e vivo na disputa 
pelo título Campeona-

to Brasileiro, o departamen-
to de futebol do Flamengo já 
se movimenta visando à pró-
xima temporada, que terá 
início em fevereiro de 2021. 
O meia argentino Jorge Cor-
rea, do Marítimo (POR), foi 
procurado por representan-
tes do clube da Gávea, e o no-
me do jogador é avaliado co-
mo um possível reforço para 
o ano que vem.

Aos 27 anos, Jorge Iván 
Correa está em sua terceira 
temporada no clube de Por-
tugal. O atleta foi revelado 
pelo Vélez Sarsfield, da Ar-
gentina, clube que defendeu 
entre 2013 e 2017. O seu vín-
culo com o Marítimo vai até 
junho de 2021, portanto, a 
partir de janeiro, está livre 
para assinar um pré-contra-
to com outro clube.

Com boa finalização e ca-
pacidade de desempenhar 
diversas funções no meio de 
campo, Jorge Correa teve o 
nome levantado pelo depar-

tamento de scout do Rubro-
Negro, setor responsável por 
fazer o primeiro contato com 
o camisa 8.

O interesse — e a avaliação 
do jogador —, portanto, ain-
da está em estágio inicial, e este 
procedimento é rotineiro den-
tro do departamento de fute-
bol do Mais Querido.

Atualmente, o Flamengo 
tem quatro opções para o meio 
de campo, no elenco profis-
sional: o uruguaio Arrascaeta, 
Diego Ribas, Everton Ribeiro e 
Pepê — este último, que é tam-
bém o menos acionado entre 
os citados — teve o contrato 
recém-renovado pelo clube da 
Gávea até junho de 2021, com o 
aval do treinador Rogério Ceni.

Aos 27 nos, o argentino Jorge Correa é considerado um meia habilidoso e que sabe fazer gols

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

INTERESSE 
AINDA ESTÁ NA 
FASE INICIAL, 

MAS CONTATOS 
FORAM FEITOS

 LO atacante Pedro Rocha, que 
está de saída do Flamengo, teria 
despertado o interesse do Co-
rinthians. O contrato do atleta 
se encerra em 31 de dezembro 
de 2020 e está fora dos planos 
do Rubro-Negro para 2021. 
Apesar do interesse ser anti-
go, começou quando ele re-
tornou ao Brasil por emprés-
timo, para o Cruzeiro, em 2019, 
as chances da contratação de 
fato ocorrer é baixa. O alto sa-

lário do jogador é o principal 
empecilho.

O salário atual de Pedro Ro-
cha está na casa de R$ 1 milhão 
por mês, no Spartak Moscou, 
clube russo que é dono de seus 
direitos econômicos. O no-
vo presidente do Corinthians, 
Duílio Monteiro Alves, não co-
gita a possibilidade de pagar is-
so a Pedro Rocha. Hoje, os salá-
rios mais altos no Timão giram 
em torno de 800 mil reais.

Pedro Rocha interessa ao Timão
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Risco de quase 30%
Na zona da degola, Vasco tem um jogo a menos e só depende de si mesmo

 L EM MEIO A COBRANÇAS DA GALERA

A 
derrota para o Athletico
-PR manteve o Vasco na 
zona de rebaixamento e, 

com 28 pontos, e agora faltan-
do doze jogos para o encerra-
mento do Campeonato Brasi-
leiro, o Cruzmaltino tem 29% 
de risco de queda, segundo o 
site Infobola.

Apesar de estar na zona da 
degola, o Vasco tem menos ris-
co de queda que o Bahia, que 
está fora do Z-4. O Tricolor 
baiano tem 42% de possibili-
dades de queda. As duas equi-
pes têm a mesma pontuação, 
porém, o Vasco tem um jogo a 
menos. O Bahia foi derrotado 
pelo Internacional, em Salva-
dor, no último domingo.

Em meio aos cálculos da co-

missão técnica e à bronca da 
torcida, o auxiliar Rui Mota, 
que dirigiu a equipe no lugar 
do suspenso Ricardo Sá Pin-
to, na derrota para o Athletico

-PR, na Arena da Baixada, por 3 
a 0, disse que os erros iniciais na 
partida foram o principal fator 
que levou ao resultado negativo.

Para Rui, as coisas “começa-

ram a não correr bem” a partir 
do momento em que o Fura-
cão abriu o placar. Ele lamen-
tou que o gol marcado por Ca-
no logo no início do segundo 
tempo tenha sido anulado. 

“Acabamos cometendo um 
erro, o Athletico aproveitou e 
fez 1 a 0. E pronto, as coisas co-
meçaram a não correr bem a 
partir daí”, disse, acrescentan-
do: “Temos de melhorar. Te-
mos que seguir trabalhando 
para estarmos cada vez mais 
fortes nos próximos jogos”.

O Vasco só retorna a cam-
po no próximo dia 7 de janeiro, 
contra o Atlético-GO, no está-
dio Antônio Aciolly, em Goiâ-
nia. Os goianos estão em déci-
mo segundo lugar. Cano teve gol anulado, que poderia ter mudado a história do jogo

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

ADVERSÁRIO 
DIRETO, O 

BAHIA TEM 42% 
DE RISCO DE 

QUEDA

Onze finais para o Flu
Yago vê o Tricolor bem focado para voltar ao G-4

 L É TUDO OU NADA

A derrota para o São Paulo, lí-
der do Campeonato Brasileiro, 
frustou os planos do Fluminen-
se de encerrar o jejum, agora de 
três jogos, e encostar no G-4, mas 
não mudou o foco do elenco pa-
ra a retomada da competição em 
2021. É o que garante Yago. Ape-
sar da queda de rendimento do 
Tricolor sob a batuta de Marcão, 
o volante crê que a equipe, sétima 
colocada, com 40 pontos, tem to-
tais condições de voltar à zona de 
classificação para a Libertadores. 

“É difícil pontuar o que falta. O 
que não pode faltar é garra, força e 
a determinação. São 11 finais para 
gente e o grupo está focado nisso. 
Estamos fechados. É um ano atípi-

co, na folga não ficamos parados, 
estamos mais profissionais”, ava-
liou Yago, em coletiva virtual, on-
tem, no CT Carlos Castilho.

Ao avaliar o desempenho do 
Fluminense na temporada mar-
cada pela pandemia do novo co-
ronavírus, que resultou no atra-

so do calendário do futebol, Yago 
acredita que o Tricolor mostrou 
força e união para superar os pro-
blemas que surgiram dentro e fo-
ra de campo.

“Olhando para o que foi o ano, 
procuro ver com bons olhos. Em 
todas as situações adversas, demos 
respostas e nos fechamos. Conse-
guimos nos recuperar após elimi-
nações. Temos tudo para fechar a 
temporada nesse ano atípico da 
melhor forma possível”, disse.

Depois do recesso no Cam-
peonato Brasileiro, o Flumi-
nense terá o clássico com o Fla-
mengo, terceiro colocado, pela 
frente, no dia 6 de janeiro de 
2021, no Maracanã. Yago deu sua entrevista no CT, com transmissão pela internet

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO 

RETORNO 
DO RECESSO 
VAI TER UMA 
PEDREIRA: O 
FLAMENGO 
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 L MAIS CRISE NO BOTAFOGO

Babi e Marcelo na 
mira da torcida!
Dupla é suspeita de curtir noitada após derrota

V
irtualmente rebaixado no 
Campeonato Brasileiro, 
o Botafogo vive um mo-

mento turbulento fora das quatro 
linhas. Logo após a derrota por 2 
a 0 para o Corinthians, no últi-
mo domingo, no Estádio Nilton 
Santos, o zagueiro Marcelo Bene-
venuto, um dos piores em campo, 
e o atacante Matheus Babi teriam 
sido flagrados por torcedores na 
boate ‘All In’, na Barra da Tijuca.

Em um vídeo divulgado no 
Twitter da ‘Fúria Jovem’, a maior 
organizada do Alvinegro, é possí-
vel ver os ex-jogadores Carlos Al-
berto e Sandro Silva, ambos com 
passagens por General Severiano, 
conversando com os integrantes 
da torcida. Informações obtidas 
pelo MEIA HORA dão conta de 
que Benevenuto e Babi se es-
conderam assim que cerca de 
30 membros uniformizados 
chegaram ao local. O agente 
do centroavante, Anselmo Pai-
va, disse que fez contato com o 
seu cliente assim que soube da 
história e o mesmo negou ter 
comparecido à boate. O Bota-
fogo, via a sua assessoria de im-
prensa, reforçou que até a pu-
blicação desta reportagem não 
tomou conhecimento do caso.

Também nas redes sociais, al-
vinegros cobraram um posicio-
namento da ‘Fúria Jovem’ para a 
divulgação das fotos dos jogado-
res no interior do estabelecimen-
to. Além do momento mais do que 
ruim do Botafogo no Brasileirão, 
os dois atletas, se estiveram mes-
mo curtindo a noite carioca, tam-
bém demonstraram preocupação 
com a pandemia da Covid-19.

Benevenuto tem recebido críticas por causa de suas fracas atuações

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

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 GRÊMIO 45 26 11 12 3 35 22 13

 6º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 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 27 8 10 9 25 32 -7

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.

28ª RODADA

06/01/2021
 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

07/01/2021
 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01/2021
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01/2021
 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

ARTILHARIA

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

29ª RODADA

09/01/2021
 SPORT  X  PALMEIRAS 19:00

 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 19:00

 FORTALEZA  X  GRÊMIO 21:00

10/01/2021
 FLAMENGO  X  CEARÁ 16:00

 SÃO PAULO  X  SANTOS 16:00

 INTERNACIONAL  X  GOIÁS 18:15

 ATLÉTICO-GO  X  BAHIA 18:15

 VASCO  X  BOTAFOGO 20:30

11/01/2021
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

13/01/2021
 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

 LContratado no início da tempo-
rada como grande atração inter-
nacional, o japonês Keisuke Hon-
da pode estar de saída pela porta 
dos fundos do clube. De acordo 
com a Rádio Tupi, o apoiador pe-
diu ontem a sua rescisão. O atual 
vínculo vai até 28 de fevereiro. Ele 
teria alegado questões particulares 
para antecipar a sua saída. Hon-
da está fora por causa de uma le-
são e a previsão é que ele retorne 

só na reta final do Campeonato 
Brasileiro. Além disso, todo o cari-
nho do torcedor com o jogador fi-
cou no passado em função de suas 
péssimas atuações. O japonês tem 
oferta para defender o Portimo-
nense, de Portugal, que até já apre-
sentou uma proposta ao jogador 
de 34 anos. O camisa 4, que deve 
dar adeus a General Severiano nos 
próximos dias, fez 27 jogos e ape-
nas três gols pelo Glorioso.

Honda pede rescisão para vazar

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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Neymar na mira do MP
Ministério Público do estado do Rio diz que analisa medidas contra festa de Réveillon

 L MUITAS CRÍTICAS

O 
Ministério Público do 
Rio, através da promo-
toria com atuação em 

Mangaratiba, na Costa Verde, 
analisa as denúncias sobre uma 
festa que Neymar promoveria 
no Réveillon, em sua mansão, 
para 500 pessoas. “A promoto-
ria de Justiça com atribuição em 
Mangaratiba está analisando as 
representações encaminhadas 
para adoção das medidas even-
tualmente cabíveis”, diz a nota.

Já a assessoria de Neymar 
negou que o craque esteja rea-
lizando festa para 500 pessoas 
em sua residência, mas não for-
neceu mais detalhes. 

Por sua vez, a prefeitura de 
Mangaratiba, que cancelou as 
celebrações públicas de virada 
de ano, afirmou que não pode 
impedir o evento do jogador, 
pois não tem competência legal 
para limitar eventos privados.

A orientação da prefeitura, 
caso haja alguma celebração de 
fim de ano em propriedade par-
ticular, é que “sejam respeitados 
protocolos de prevenção con-
tra a Covid, como evitar aglo-
merações, uso regular de álcool 
em gel, higienização constan-
te do local e uso obrigatório de 
máscaras, além de reforço para 
a proteção para pessoas com co-
morbidades e idosos”.

A notícia sobre a festan-
ça gerou uma onda de críticas 
nas redes sociais e repercutiu 
na impresa internacional. Jor-
nais da Europa questionaram 
como o jogador do Paris Sain-
t-Germain comemora a vira-
da do ano com o Brasil ultra-
passando a marca dos 190 mil 
mortos de Covid-19s E como 
artistas famosos aceitaram fa-
zer shows em uma festa que vai 
ter aglomeração? Um dos sho-
ws contratados seria o de Wes-
ley Safadão, segundo relatos.

 LAo mesmo tempo em que o 
atacante Neymar, do Paris Sain-
t-Germain, tem recebido uma 
chuva de críticas por causa de 
sua festa de Réveillon em Man-
garatiba, na Costa Verde, evento 
que pode receber até 500 convi-
dados, o centrovante Gabigol, 
do Flamengo, também resolveu 

organizar uma baita farra para 
celebrar a chegada de 2021.

De acordo com o jornalista 
Leo Dias, do site Metrópoles, 
o camisa 9 do Rubro-Negro 
alugou uma mansão no Joá, 
na Zona Oeste do Rio, para re-
ceber a sua galera. Até o mo-
mento, o jogador tem tenta-

do manter todo o evento em 
sigilo total. Os convidados já 
foram avisados que não será 
permitido postar nenhum re-
gistro nas redes sociais.

Apesar do aumento do nú-
mero de mortes em todo o Bra-
sil por causa da pandemia da 
Covid-19, Gabigol parece que 

não se preocupa muito com o 
problema. Em agosto, em seu 
aniversário de 24 anos, o jo-
gador deu uma festança em 
sua casa e gerou reclamações 
dos vizinhos. Antes, em maio, 
mais broncas com o jogador 
por causa de outras comemo-
rações na sua residência.

Gol contra também do camisa 9 do Flamengo, revela site

Neymar: festa para cerca de 500 pessoas, segundo relatos

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Gabigol: agito do Réveillon seria em mansão alugada no Joá 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO
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ESPORTES

Nova fórmula no 

Carioca de 2021
Competição terá turno único e menos datas

 L POR CAUSA DA COVID-19

C
ompetição muito cri-
t icada ao longo dos 
últimos anos por tor-

cedores e a imprensa  espe-
cializada, o Campeonato Ca-
rioca mudou a sua fórmula de 
disputa para a próxima tem-
porada. Na tarde de ontem, 
em uma reunião presencial 
na sede da Federação de Fu-
tebol do Estado do Rio de Ja-
neiro (Ferj), o presidente Ru-
bens Lopes fez o anúncio das 
principais alterações.

Ao todo, a competição 
contará com 12 participantes 
na fase principal. Estão pro-
gramadas 11 rodadas com to-
dos se enfrentando — siste-
ma de pontos corridos, com 
os quatro primeiros fazen-
do semifinais e depois, as fi-
nais —em duas partidas ca-
da, quando será conhecido o 
campeão de 2021.

O vencedor da tradicional 
Taça Guanabara será o clube 
que mais pontos fizer nas 11 
rodadas iniciais. Já a Taça Rio 
vai ser colocada em disputa 
entre as equipes que ficarem 

entre o 5º e o 8º lugares. 
Em relação à etapa preli-

minar do Cariocão, que co-
meçará no dia 16 de janeiro 
e vai até 25 de fevereiro, seis 
irão tentar uma vaga na eli-

te do Estadual: Cabofriense, 
Friburguense, Americano, 
América, além dos dois clas-
sificados no B1, no fim deste 
ano, o campeão Nova Iguaçu 
e o vice Sampaio Corrêa. 

O Campeonato Carioca mudou a sua fórmula para 2021

DIVULGAÇÃO / FERJ
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

 L Velhos conhecidos dos 
torcedores brasileiros, o vo-
lante Matheus Fernandes, 
ex-Botafogo, Palmeiras e 
hoje no Barcelona, da Espa-
nha, o zagueiro Pablo Ma-
rí, que trocou o Flamengo 
pelo Arsenal, da Inglater-
ra, e o atacante Deyverson, 
outro ex-Palmeiras que foi 
para o Getafe, também da 
Espanha, foram aponta-
dos como três das 20 pio-
res contratações do futebol 
europeu em 2020.

A lista foi elaborada pelo 
site Goal.com. O portal des-
tacou os maiores ‘flops’, que 

SITE ‘CORNETA’ MATHEUS 
FERNANDES, DEYVERSON E MARÍ

DIVULGAÇÃO/ARSENAL

N e y m a r 
quisesse voltar ao Bar-
celona no ano que vem, 
dificilmente a transfe-
rência seria realizada, na 
opinião de Lionel Mes-
si. O craque disse à TV es-
panhola que o clube não 
teria dinheiro para com-
prar o brasileiro do PSG.

Abel Braga 
também acertou ontem a 
sua permanência no Inter-
nacional até o fim da Série 
A. O treinador, que veio pa-
ra a vaga de Eduardo Cou-
det, deixará o cargo em 27 
de fevereiro, quando será 
substituído pelo espanhol 
Miguel Ángel Ramírez.

Moura, arti-
lheiro do Goiás na tem-
porada, com oito gols, 
renovou ontem com o 
Esmeraldino até o final 
do Campeonato Brasi-
leiro, em fevereiro. Aos 
37 anos, o jogador é 
um dos mais queridos 
pela torcida alviverde.

M a u r i -
cio Pochettino será o novo 
técnico do Paris Saint-Ger-
main. Segundo informou o 
jornal Le Parisien, o coman-
dante chega em janeiro pa-
ra assumir a vaga do ale-
mão Thomas Tuchel, que 
sai do clube seis meses an-
tes do término do contrato.

 LMESMO SE LO TÉCNICO

 LRAFAEL  LO ARGENTINO

reapareceu por aqui ainda mais maravilhosa para a nossa alegria. 
Toda boa, a beldade protagonizou um ensaio especial para o Ano Novo. E 
que curvas, hein? A loiraça está cheia de moral: é uma das restritas convida-
das para a festa do atacante Neymar, em Mangaratiba. Ela está podendo!

ALINE LUIC

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

no linguajar da bola diz respei-
to aos reforços que não deram 
certo, da temporada. A lideran-
ça da lista fica com o chileno Ar-
turo Vidal, que trocou o Barce-
lona pela Internazionale, da 
Itália, em 2020.
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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/
 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS: REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘CHEIA DE SAÚDE’

 LSabrina Petraglia, de 37 
anos, deu à luz sua se-
gunda filha, Maya, atra-
vés de uma cesárea, no 
último domingo, em São 
Paulo. A notícia foi dada 
pela atriz no Instagram, 
ontem. “Maya chegou 
ao mundo. Toda cabelu-
da e cheia de saúde!. Seja 
muito bem-vinda, filha”, 
escreveu a atriz. Sabrina é 
casada com o engenhei-
ro Ramón Velázquez e os 
dois já são papais de Gael, 
de 1 ano e 7 meses. 

 

‘A EDUCAÇÃO É O CAMINHO’
 LLexa compartilhou 

uma conquista im-
portante com seus 
fãs no Instagram, 
ontem. Ela se for-
mou na faculdade 
de marketing e co-
memorou a notícia. 
“Formada! Eu con-
segui! Feliz demais 
de realizar mais um 
sonho, mesmo ge-
rindo carreira, vida 
pessoal, milhões de 
coisas e reuniões. 
Eu posso, eu quero 
e eu consigo. Que 
eu possa influenciar 
da melhor forma di-
versos jovens, crian-
ças, homens e mu-
lheres. A educação 
é o caminho. Obri-
gada, minha famí-
lia por tudo. Marke-
ting 2020”, escreveu 
a cantora na legen-
da de suas fotos de 
formanda.  

NOVO CASAL?
 LGusttavo Lima e Mariana Rios estariam vivendo 

um affair. A informação é da colunista Fábia Olivei-
ra, do Jornal O Dia. Os dois estão juntos em Angra 
dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a colunista, 
Gusttavo Lima mandou um jato para buscar a atriz 
em Araxá, Minhas Gerais, e levá-la para Angra. Ma-
riana chegou a publicar um vídeo dentro da aerona-
ve, no Instagram Stories, mas depois apagou. Ainda 
de acordo com Fábia Oliveira, a atriz nega seu en-
volvimento com o sertanejo, pois ele não pretende 
assumir publicamente uma nova relação. A aproxi-
mação dos dois teria acontecido nos bastidores da 
live N° 1- Villa Mix, no último dia 12. De lá pra cá, eles 
estariam juntinhos. Vale lembrar que Gusttavo ter-
minou seu casamento com Andressa Suita em ou-
tubro deste ano. Já o noivado de Mariana e Lucas 
Kalil chegou ao fim no início deste mês. 

BUMBUM 
NA NUCA

 LLívia Andrade deixou 
os internautas baban-
do ao posar com um 
biquíni fio-dental em 
uma praia de Aruba, 
no Caribe. A apresen-
tadora mostrou suas 
curvas perfeitas e o 
bumbum bem empi-
nadinho no Insta-
gram, ontem. 

EM ALTA EM BAIXA

 LJojo Todynho se elogia: 
‘Como não me apaixonar 
por mim mesma?’.

 LLarissa Manoela é víti-
ma de golpe do auxílio 
emergencial. 

 L Isis Valverde exibiu o cor-
pão em forma e esbanjou 
sensualidade ao publicar al-
guns cliques de biquíni no 
Instagram, ontem. “Alma 
ensolarada de novo”, es-
creveu ela na legenda. Nos 
comentários, os internau-
tas não economizaram nos 
elogios à beleza e boa for-
ma da atriz. 

QUE CORPÃO!

ASSUMIDOS!
 LTierry publicou a pri-

meira foto com Gabi 
Martins no Instagram, 
ontem, onde os dois 
estão no maior clima 
de romance. Eles estão 
juntinhos em Morro de 
São Paulo-BA. A cantora 
também compartilhou 
um vídeo dos dois dan-
çando coladinhos. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Guto tenta tranqui-
lizar Benê. Clara conta a Lica que 
Luís arrumou um teste para Fio fa-
zer um comercial. Nena e Das Dores 
vão para o julgamento do assassi-
nato de Vicente. Mitsuko desmaia. 

19h40. Globo:  Bruna f inge 
para Giovanni que irá ajudá-lo 
no Grand Bazzar. Beto confessa 
a Henrique que armará para que 
Tancinha flagre Apolo com outra 
mulher no dia do casamento.

21h. SBT: Mili avisa Matias que 
Vivi está esperando ele na praça. 
O pai de Matias aparece e o proíbe 
de andar com Mili e encontrar Vivi. 
Mili e Vivi vão a mansão de Duda 
e pedem ajuda.

18h30. Globo: Amadeu termi-
na com Isabel. Hélio aceita pro-
posta feita por Dionísio. Isabel re-
solve deixar a república. Samuel 
desconfia de que Klaus Wagner 
seja Dionísio.

21h. Record: Na casa de Oxen-
te, Cindy pede perdão e diz que 
não tem para onde ir. Oxente quer 
saber de tudo. Delegado Fonseca 
é questionado por Tobias se Pode-
rosa já foi encontrada.

21h30. Globo: Bibi expulsa Jei-
za de sua casa. Silvana e Stella 
conspiram contra Irene. Jeiza e Ze-
ca se enfrentam. Aurora estranha 
quando Bibi coloca a bicicleta de 
Dedé no carro para sair.

Retrospectiva difícil 
como o ano que retrata
Programa vai ao ar na Globo e com mais detalhes no Globoplay

 L HOJE À NOITE

E
lencar os principais acon-
tecimentos de um ano 
que teve pandemia, cri-

ses políticas, queimadas, entre 
tantas outras coisas, não é uma 
tarefa fácil. Mas é isso que San-
dra Annemberg e Glória Ma-
ria vão fazer na “Retrospectiva 
2020”, que vai ao ar na Globo 
na noite de hoje. São tantos 
acontecimentos que, pela pri-
meira vez, a retrospectiva terá 
uma versão exclusiva no apli-
cativo Globoplay. Na platafor-
ma digital, o tradicional pro-
grama de fim de ano terá cinco 
episódios — “O Ano do Vírus”, 
“O Ano da Perplexidade”, “O 
Ano da Diversidade”, “O Ano 
do Fogo” e “O Ano da Incerte-
za” —, com participações dos 
repórteres Edney Silvestre, Isa-
bela Assumpção e Renato Ma-
chado.

“Esse ano, pela primeira vez, 
a gente vai fazer dois tipos de 
retrospectiva. Um tipo é aque-
le que todos estão acostumados 
do final de ano da Globo. A re-
trospectiva normal, que a gente 
sempre faz. Vamos falar desse 
ano impossível, desse ano vil, 
desse ano que ninguém imagi-
nou”, explica Glória Maria. 

“São retrospectivas de um 
ano que não houve, um ano 
que não começou ou jamais 
terminará. É um ano que mar-
ca pra sempre a história da hu-
manidade. A gente dividiu por 
temas, mas tudo se intercala. O 
vírus é esse fio condutor, no ‘ano 
da incerteza’, que eu acho que 
se existe uma certeza é de que 
ninguém tem certeza de abso-
lutamente nada”, analisa Sandra 
Annemberg, que divide a apre-
sentação com Glória Maria.

Glória Maria: emoções mistas em 2020

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

 LApesar de ter sido um ano difícil 
para todos, 2020 também trouxe 
bons momentos para Glória Ma-
ria. Em novembro de 2019, a jor-
nalista passou por uma cirurgia 
para remoção de um tumor no cé-
rebro. Este ano, para ela, foi o ano 
da recuperação. “Esse ano é con-
troverso. Por um lado, ele foi ter-

rível por conta da pandemia. Mas 
para mim, por outro lado, pessoal-
mente, ele foi maravilhoso. Foi o 
ano da minha recuperação. Está 
fazendo exatamente um ano que 
eu fiz a cirurgia para tirar o tumor 
do meu cérebro, e estou feliz, intei-
ra, trabalhando, recuperada. Foi 
um milagre, mas estou aqui”, disse. 

Para Sandra, o ano foi de re-
flexão: “Este foi um ano que nos 
fez parar muito para pensar. Pri-
meiro porque nós fomos obriga-
dos a parar. O mundo parou. Foi 
um ano de reflexão diária e aquela 
sensação de ‘vamos viver um dia 
de cada vez’. A gente não sabe so-
bre o dia de amanhã”.

Recuperação e reflexão para apresentadoras

Sandra: a única certeza é não ter certeza

EMÍLIO MANSUR/GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Para resistir não basta dizer não: desejar é preciso.” 

(Augusto Boal)

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

 L  Foque nas tarefas obrigató-
rias. Tente contactar os ami-
gos, mesmo que à distância. 
Mensagens pelas redes sociais 
podem gerar novas conquis-
tas. Cor: branco.
Números da sorte: 31, 49 e 13.

 L Os astros avisam que você 
pode se destacar no trabalho. 
Conte com a sua intuição. 
Confiança é a palavra da vez 
para o romance com o parcei-
ro. Cor: prata.
Números da sorte: 14, 77 e 50.

 LÉ hora de se aproximar dos 
amigos. Uma conversa pode 
resolver atritos e estreitar la-
ços. A paquera também vai 
contar com a ajuda dos ami-
gos. Cor: verde.
Números da sorte: 78, 06 e 15.

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

 LSaia da rotina e arrisque um 
pouco. O momento é perfeito 
para uma promoção no tra-
balho. Invista na sensualida-
de para conquistar um novo 
romance. Cor: verde-claro.
Números da sorte: 16, 43 e 07.

 LÉ um bom dia para novida-
des. A saúde pode precisar de 
uma atenção especial. O ro-
mance conta com excelentes 
energias para algumas inova-
ções. Cor: dourado.
Números da sorte: 26, 35 e 44.

 L Nesta data, o desejo vai ten-
tar algo diferente no serviço. 
Aproveite essa energia para 
desapegar e encerrar um 
ciclo. A paixão esquenta na 
cama. Cor: ocre.
Números da sorte: 90, 72 e 09.

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

 LBoas novas com o dinheiro sur-

girão. Os trabalhos de rotina em 

casa vão exigir foco redobrado. 

A paquera estará num momento 

sem graça. Cor: laranja.

Números da sorte: 37, 55 e 19

 LSeu lado comunicativo pode 
resolver qualquer desafio. 
Um bom papo pode selar a 
tranquilidade do casal. A vida 
amorosa vai se tornar agitada 
na cama. Cor: creme.
Números da sorte: 11, 20 e 65

 L Você pode ter bons resul-
tados financeiros hoje. Pos-
sessividade pode se destacar 
e causar desentendimentos 
no amor e na paquera. Cor: 
dourado.
Números da sorte: 93, 39 e 57.

SÃO TOMÁS BECKET
Nascido em Londres, na Inglaterra, 
no ano de 1117, e senhor de gran-
de riqueza, era considerado um 
dos homens de maior capacidade 
do seu tempo. Tomás foi ordenado 
sacerdote a 1º de junho de 1162 e 
sagrado bispo dois dias depois. Pas-
sou a ser a pessoa mais importante 
depois do rei e mudou inteiramente 
de vida, convertendo-se num dos 
prelados mais austeros. Decorridos 
quatro anos, a pedido do Papa, o rei 
da França, Henrique II, acabou por 
consentir em que Tomás regressasse 
à Inglaterra. Foi assassinado em 29 
de dezembro de 1170.

SANTO DO DIA

FESTA NA MANSÃO
Um ricaço resolveu dar uma 
festa em sua mansão e, para 
animar, colocou um monte de 
jacarés na piscina. A festa esta-
va a toda, até que o milionário 
interrompeu a música e disse:
— Eu dou uma mansão igualzi-

nha a esta para quem tiver co-
ragem de atravessar a piscina 
cheia de jacarés!
Ninguém se manifestou.
— Uma mansão e dois aviões. 
Novamente, ninguém moveu 
uma palha.
— Uma mansão, dois aviões e 

cem mil dólares em barras de 
ouro!
De repente, um homem cai 
na água e atravessa a piscina a 
nado. O ricaço diz:
— Nossa! Você é muito cora-
joso! Vou lhe dar tudo o que 
prometi.

— Eu não quero nada.
— Eu não entendo. O que é que 
você quer, então?
— Eu quero saber quem foi o sa-
fado que me jogou na piscina!

BATERIA
Na delegacia, um policial inter-

roga um homem suspeito de 
roubo:
— O senhor sabe tocar bateria?
— Não, senhor.
— Então por que roubou a ba-
teria do seu vizinho?
— Porque ele também não 
sabe, doutor!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ossain
MENSAGEM:
Ossain nos traz a esperança 
e a fé, nos fazendo acredi-
tar em nós, mostrando que 
é sempre possível grandes 
resultados e benefícios atra-
vés de simples ervas, basta 
confiar. Momento de auto 
confiança, de acreditar nas 
próprias capacidades e nos 
próprios dons.
SAUDAÇÃO:
Ewé ó  
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTOS:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para curar uma alergia, pe-
gue um galho de manjericão, 
outro de boldo e bata leve-
mente no corpo da pessoa, 

da cabeça aos pés por sete 
vezes. Peça a Ossain que leve 
embora toda alergia e mal 
estar. Em seguida quebre e 
despache no mato ou mar.

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

 LAtividades colaborativas se-
rão mais fáceis. A interação 
com os colegas pode ser feita à 
distância. Se está em busca de 
um novo amor, vá em frente. 
Cor: laranja.
Números da sorte: 46, 55 e 37.

 LPriorize as tarefas do dia a 
dia. Pode ser uma boa pensar 
e fazer planos mais ambicio-
sos. A mesmice pode ser a vilã 
do romance ou da conquista. 
Cor: branco.
Números da sorte: 65, 02 e 74.

 LAposte todas as suas fichas 
no diálogo e tente entender 
opiniões diferentes. No amor, 
ninguém será capaz de se me-
ter entre você e a sua cara-me-
tade. Cor: azul-vivo.
Números da sorte:  03, 57 e 75.
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