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Cratera aberta em 
via de Jacarepaguá

Conjunto BNH está 
sem água

Moradores do Anil 
reclamam de sujeira

Homens armados 
circulam em Japeri

Décimo terceiro 
ainda não caiu

Som alto e gritaria 
em Sepetiba

 L Tem uma enorme cratera aber-
ta na Rua Camatiá, na altura do 
número 234, em Jacarepaguá. O 
buraco é tão grande que já ocu-
pou metade da pista. Já tentamos 
contato com a prefeitura diver-
sas vezes, mas não obtivemos 
nenhum tipo de resposta!

 L O conjunto BNH, em Itaboraí, 
mais uma vez está completamen-
te sem água. Em algumas ruas, 
como na 14 e na 15, a água não 
chega nas casas há mais de 15 
dias. Isso é um absurdo. Toda épo-
ca de fim de ano é a mesma his-
tória. Ficamos totalmente secos.

 L O bairro do Anil está abandona-
do. Tem um jardim, em frente à 
Rua Marechal Terra Ururaí, bei-
rando o Rio do Anil, com muita 
sujeira. Móveis velhos são joga-
dos lá e tem muitos vasos com 
água parada, fora a quantidade 
lixo acumulada no local.

 L Homens armados têm circulado 
livremente pelas ruas de Enge-
nheiro Pedreira, em Japeri. Os 
moradores estão com medo de 
sair na rua e dar de cara com um 
desses indivíduos. Precisamos 
que as autoridades vejam isso!

 L O décimo terceiro salário da 
maioria dos funcionários públicos 
da área da saúde do Rio de Ja-
neiro ainda não foi pago. Alguns 
funcionários de outras áreas já 
receberam, mas o de quem está 
na linha de frente nada.

 L Todos os dias na Travessa do 
Triunfo, em Sepetiba, ouvimos 
som alto e grande movimentação 
de pessoas. Acreditamos que seja 
de alguma festa clandestina no 
local. Isso se estende por toda a 
madrugada. Um absurdo!

Jorge Jesus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 62 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há quatro. Moro na 
Vila Tiradentes. Antes 
de ser jornaleiro era 
pintor. Na minha pro-
fissão gosto do conta-
to com a informação. 
No meu bairro gosto 
das pessoas. Torço 
pelo Flamengo. Nas 
horas vagas gosto 
de ver futebol.  Gosto 
de ler os esportes no 
MEIA HORA.

ERNANI
MÁRIO —

 Coelho da Rocha

ROGERIO 
OLIVEIRA 
FIDELIS
tem atual-
mente 39 
anos. Ele 
desapareceu 
em 17 de ju-
lho de 1997, 
em Bangu 
(Zona Oeste), após sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Mãe recebeu foto de três meninos em ônibus; polícia segue pistas para localizar o paradeiro 

DIVULGAÇÃO

Dois dias de busca
Polícia e família lidam com trotes à procura de meninos desaparecidos 

 L CRIANÇAS SUMIRAM EM BELFORD ROXO

A 
procura pelas três crian-
ças desaparecidas desde 
domingo, em Belford 

Roxo, na Baixada Fluminense, 
levou os familiares a receber 
uma série de trotes e informa-
ções falsas. As pistas falsas, de 
acordo com investigadores, fa-
zem parte do processo de busca 
e todas estão sendo checadas. 

Ontem, agentes do setor 
de paradeiro da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense, que são os responsáveis 
pelos casos de desaparecidos 
na região, foram até o muni-
cípio de Duque de Caxias. O 
motivo: uma pessoa tirou foto 
de duas crianças, que estavam 
em um ônibus, semelhantes 
aos meninos que estão sendo 
procurados. 

Rana Jéssica, mãe de Ale-
xandre da Silva, de 10 anos, 
contou que recebeu informa-
ções sobre o possível paradei-
ro de seu filho, do sobrinho Lu-
cas Matheus da Silva, de 8, e do 
amigo deles Fernando Henri-
que Ribeiro Soares, de 11.  

Pessoas contaram ter visto 
os três juntos, em Caxias, e que 
eles estariam vendendo balas. 
Horas depois, ela recebeu uma 
foto de três meninos num ôni-
bus. “Achei bem parecidos, mas 
não tem como afirmar ainda 
que eram eles. Disseram que 
estariam num ônibus da linha 
867 ou 367 e que poderiam es-
tar indo à praia com uma pes-
soa adulta para vender balas”, 
contou. 

Em pesquisa realizada no 
aplicativo “Moovit”, a linha de 
ônibus 867 faz o trajeto Campo 
Grande x Barra de Guaratiba. 
Já a 367 segue de Realengo com 
destino à Praça XV, segundo o 
site “ônibus no Rio”.

 LSegundo os familiares, as 
crianças, moradoras da comu-
nidade Castelar, em Belford Ro-
xo, tinham o hábito de sair cedo 
para brincadeiras e retornavam 
para o almoço. No domingo, os 
três saíram por volta das 10h 
da manhã com destino a um 
campo de futebol, mas, no lo-
cal, ninguém viu o trio.

Os familiares fizeram, então, 
buscas em hospitais, IML, dele-
gacias, mas não encontraram as 
crianças. O registro de ocorrên-
cia foi realizado na delegacia de 
Belford Roxo, na segunda-feira 
e encaminhado para a o setor da 
especializada que investiga pa-
radeiro de desaparecidos. 

Foram brincar e 
sumiram

 L O delegado Uriel Alcântara, 
responsável pela investiga-
ção, afirmou que as diligên-
cias estão em andamento e 
que ainda não há novidades 
sobre o paradeiros dos meni-
nos. “Não há novidades por 
enquanto”, disse.

Quem tiver qualquer infor-
mação sobre o paradeiro deles 
pode entrar em contato com os 
seguintes telefones da Funda-
ção para a Infância e Adoles-
cência (FIA): (21) 2286-8337 
ou (21) 98596-5296. A famí-
lia dos desaparecidos também 
disponibilizou telefones pa-
ra contato: (21) 97675-8424 / 
98167-5857 / 97467-3043. 

Polícia pede 
informações

Alexandre da Silva, 10 

FIA

Lucas Matheus da Silva, 8

FIA

Fernando Henrique Ribeiro, 11

FIA
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POLÍCIA

Feita refém e abusada
Jovem de 17 anos foi forçada a se prostituir pelo primo, que prometera trabalho

 L NO ITANHANGÁ

U
ma jovem de 17 anos foi 
resgatada de um cárce-
re privado no bairro do 

Itanhangá, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, por policiais 
militares, na segunda-feira. 
No cativeiro, ela foi obrigada 
a se prostituir.

As autoridades afirmam 
que a jovem era aprisionada 
em casa pelo próprio primo, 
que também abusava sexual-
mente dela. Durante a ope-
ração, o primo não foi en-
contrado. A adolescente era 
residente da Bahia e se mu-
dou para o Rio com a promes-
sa de trabalhar com o primo, 
identificado pelo primeiro 
nome,  Antônio Marcos.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o primo na verdade não 
trabalhava e vivia aplicando 
golpes pela internet, onde ven-
dia produtos que nunca eram 
entregues aos compradores. A 
jovem disse que tinha vontade 
de voltar para a Bahia para ficar 
com a mãe, mas foi impedida 
pelo primo. Segundo a denún-
cia da mãe, ele exigiu R$ 2,5 mil 

para que a menina pudesse vol-
tar para casa. A mãe da adoles-
cente entrou em contato com 
o Conselho Tutelar do Muni-
cípio de Maracás, na Bahia, e 
a denúncia chegou até a polí-
cia no Rio de Janeiro, de acor-
do com postagem do Twitter 

da PM.  Antônio Marcos, po-
rém, não foi encontrado. A po-
lícia não divulgou os nomes de 
outros presos e se eles tinham 
relação com o esquema.

O Conselho Tutelar de Ma-
racás confirmou a ocorrência, 
mas disse que não pode dar 
mais detalhes porque o caso 
está sob segredo de Justiça e se 
trata de uma menor de idade. 
Ele deverá retornar para casa. Jovem é de Maracás, no Sul da Bahia, e foi resgatada pela PM

REPRODUÇÃO

ADOLESCENTE 

BAIANA FOI 

MORAR COM 

PRIMO, QUE 

PEDIU RESGATE

 LPoliciais da 132ª DP (Arraial 
do Cabo) prenderam, ontem,  
um homem de 67 anos acusado 
de manter uma mulher em cár-
cere privado por 26 anos, além 
de estuprá-la. As investigações 
ocorreram após uma denúncia 
de um parente da vítima.

Segundo a Polícia Civil, o 
homem encontrou uma crian-
ça de 12 anos que vivia nas ruas 
do Rio de Janeiro e pedia di-
nheiro, e a levou para sua ca-
sa em Arraial do Cabo, na Re-
gião dos Lagos, 26 anos atrás, 
prometendo emprego, além de 
abrigo e comida. À mulher e ao 
filho, o acusado afirmou à épo-
ca que a menina era sua filha.

Durante o período de cárce-
re, segundo as investigações, a 
vítima também foi estuprada, 
agredida e ameaçada de morte 
já quando era adulta e queria 
sair da casa. A jovem chegou a 
engravidar do seu estuprador.

Duas décadas 

de cárcere

Preso miliciano do bonde do Ecko
Segundo as investigações, ele extorquia comerciantes e moradores da Zona Oeste

 L MAIS UM NA JAULA

A Força-Tarefa da Polícia 
Civil de combate à milícia, por 
meio da Delegacia de Combate 
às Drogas (Dcod), prendeu, na 
segunda-feira, mais um inte-
grante da milícia chefiada por 
Wellington da Silva Braga, o 
Ecko. Segundo as investiga-

ções da especializada, o acusa-
do realizava cobranças e extor-
quia comerciantes de Campo 
Grande, na Zona Oeste. Con-
tra ele, que não teve o nome di-
vulgado, foi cumprido manda-
do de prisão preventiva.

O homem é acusado pelos 

crimes de organização crimi-
nosa, constituição de milícia 
e lavagem de dinheiro e estava 
foragido desde agosto de 2017. 
Ele foi localizado após traba-
lho de inteligência e monito-
ramento. A prisão dele teve co-
mo objetivo combater a ação 

de milicianos que atuam em 
diversas regiões, por meio da 
asfixia das fontes de renda dos 
grupos criminosos.

 Maior chefe miliciano

Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, é considerado o chefe da 

maior milícia do Rio de Janeiro 
e o criminoso mais procurado 
do estado.

Aos 34 anos, Ecko nunca foi 
preso. Informações sobre o seu 
paradeiro podem ser passados 
para o Disque Denúncia, no 
número (21) 22531117.
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POLÍCIA

‘Gorila’ 171 vai em cana 
cheio de anotações
Suspeito preso se especializou em aplicar golpes em idosos 

 L TÍTULOS SUPERVALORIZADOS

P
oliciais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Automóveis 
(DRFA) prenderam, ontem, 

o estelionatário Edílson da Silva 
Soares, conhecido como ‘Gorila’. O 
suspeito, de 41 anos, tem 27 ano-
tações criminais por estelionato e 
formação de quadrilha.

De acordo com o delegado 
Márcio da Cunha Braga, titular 
da DRFA, Gorila é investigado por 
envolvimento com um grupo de 
estelionatários que aplica golpes 
principalmente em idosos. Ele e 
os comparsas agem vendendo tí-
tulos de viagens supervalorizados 
ou falsos.

Contra o criminoso havia três 
mandados de prisão em aberto. 
Em janeiro de 2006, a quadrilha 
causou um prejuízo de quase R$ 
250 mil para um casal de idosos, 
então com 77 anos. As vítimas re-
ceberam um telefonema de uma 
pessoa que dizia representar uma 
empresa de turismo, convidan-

do os dois para uma reunião. No 
mesmo dia, eles cobraram do casal 
R$ 63.870,00. Nos meses seguin-
tes, foram exigidos outros valores, 
chegando a R$ 246.670,00.

Seis meses antes, em agosto de 
2005, uma outra vítima recebeu 
um telefonema para negociar 
antigos títulos de sua proprieda-
de. No local, ela foi informada de 
que seus títulos dariam direito a 
bonificações, sendo convencida 
a fazer a negociação, pagando R$ 
3.380,00 para registro em cartório. 
Depois, ela recebeu vários telefo-
nemas cobrando outros valores, 
num total de R$ 9,9 mil.

Em outubro de 2007, a 25ª Va-
ra Criminal do Rio bloqueou os 
bens de 14 integrantes da quadri-
lha. “São muitas vítimas não só 
nestes autos, como também em 
inúmeros outros que tramitam 
em juízos diversos”, escreveu o juiz 
Alexandre Abrahão Dias Teixeira 
na decisão da época.

Seguranças agridem 2 negros
Caso ocorreu em shopping de Salvador e foi registrado por câmeras

 L DENÚNCIA DE RACISMO

Em mais um caso que está 
sendo investigado como racis-
mo, dois jovens negros, apa-
rentando ser menores de ida-
de, foram retirados à força de 
um shopping em Salvador, na 
Bahia, por seguranças que tra-
balhavam para o estabelecime-
to. O portal Correios 24 Horas 
informou que o caso ocorreu 

na tarde de segunda-feira e foi 
registrado por câmeras.

De acordo com testemu-
nhas, um dos jovens recebeu 
um mata-leão e foi arrasta-
do do Salvador Shopping en-
quanto gritava por socorro. As 
imagens ainda mostram que 
ele tentou se esquivar e caiu no 
chão diversas vezes.

Segundo a publicação, os jo-
vens foram levados para os cor-
redores internos do estabeleci-
mento, onde outra funcionária 
fazia a guarda na porta para im-
pedir a entrada de outras pes-
soas. Logo depois, eles foram 
levados pela polícia, sendo um 
deles liberado. O motivo das de-
tenções não foi informado.

Em nota, a assessoria do sho-
pping disse lamentar profun-
damente o ocorrido e que “a 
conduta dos colaboradores en-
volvidos está em desacordo com 
as orientações e treinamentos 
periodicamente ministrados à 
equipe”, acrescentando que o 
caso está sendo também apu-
rado internamente.

A Polícia Civil investiga mais 
um caso de feminicídio, ocorrido 
na tarde de ontem. Um homem, 
identificado como Paulo Soares, 
matou a facadas a esposa Rober-
ta Pedro de Oliveira, de 26 anos, 
na região das Casinhas/Fazendi-
nha, no Complexo do Alemão. 
Ele também acabou ferindo a ir-
mã de Roberta na perna, mas ela 
conseguiu escapar. É o segundo 
caso nesse recesso de fim de ano, 
após o assassinato da juíza Vivia-
ne Vieira do Amaral, ocorrido na 
véspera do Natal, na Barra. 

De acordo com relato de teste-
munhas, Paulo e Roberta discu-
tiram na noite de segunda-feira, 
quando a mulher teria resolvido 
sair de casa. O homem, inconfor-
mado com o fim do relaciona-
mento, a matou a facadas no mo-
mento em que ela retornou à casa 
para recolher os seus pertences. O 
homem segue foragido.

De acordo com agentes, que 
estiveram no local para realizar a 
perícia, as investigações estão em 
andamento na Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) para 
apurar o crime. Ainda segundo a 
polícia, equipes da DH realizaram 
diligências na região.

Tragédia em Minas
Um caso similar ocorreu na 

madrugada de ontem em Três 
Corações, no Sul de Minas Ge-
rais. Um homem matou a facadas 
a companheira, Camila Miranda 
Bandeira, de 32 anos, na frente das 
quatro filhas pequenas. O assassi-
no foi preso. De acordo com a po-
lícia mineira, o homem teria agido 
movido por ciúmes, já que acusa-
va a companheira de traição e ten-
tou acessar o celuar dela.

Mulher é 
morta no 
Alemão
É o segundo caso 
de feminicídio no 
recesso natalino 

 L MAIS UMA

Edílson tem 27 anotações por estelionato e formação de quadrilha

REPRODUÇÃO
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 L MAIORIA NA ZONA OESTE 

Crise no ônibus
BRT deve reabrir 52 estações até fevereiro

O 
consórc io  do  BRT 
anunciou que vai rea-
brir, até o início de fe-

vereiro, sete das 52 estações 
que estão fechadas nos três 
corredores da cidade. Os ter-
minais pararam de funcionar 
por vários motivos: falta de se-
gurança, vandalismo e incên-
dio são alguns deles.

Das 52 estações fechadas, 20 
estão no eixo da Avenida Ce-
sário de Melo, entre Campo 
Grande e Santa Cruz, no cor-
redor Transoeste. Elas pararam 
de funcionar em maio de 2018. 

As estações fechadas por 
falta de segurança e que de-
verão ser reabertas são as se-
guintes: Pinto Teles e Bosque 
Marapendi (Expresso), em 4 
de janeiro. Tanque (Expres-
so), em 8 de janeiro.  André 
Rocha, em 11 de janeiro. Ge-
neral Olímpio, em 14 de ja-
neiro. Nova Barra, em 25 de 
janeiro. Praça do Bandolim, 
em 1º de fevereiro. 

As estações fechadas por 
vandalismo ou furto: Tran-
soeste — Riomar, General 

Olímpio, Cajueiros, Vendas 
de Varanda, Embrapa, Dom 
Bosco, Recanto das Garças, 
Guiomar Novaes, Nova Barra, 
Benvindo de Novaes, Guig-
nard, Gelson Fonseca, Golfe 
Olímpico; Transolímpica — 
Catedral do Recreio, Tape-
buias, Outeiro Santo, Minha 

Praia, Olof Palme e Padre João 
Cribbin; Transcarioca — Pra-
ça do Bandolim, Recanto das 
Palmeiras, André Rocha, Pin-
to Teles, Marambaia, Praça do 
Carmo, Ibiapina, Guaporé, 
Cardoso de Moraes, Olaria, 
Pedro Taques, Divina Provi-
dência e Arroio Pavuna.

Uma cena de vandalismo numa estação do BRT: problema recorrente

REGINALDO PIMENTA

A Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte Terres-
tre de Passageiros (Abrati) esti-
ma que, por conta da Covid-19, 
a movimentação de passageiros 
no Brasil deva sofrer queda de 
até 54%. No Rio, a Rodoviária 
calcula que 335 mil passageiros 
viajem entre o Natal e o Ano 
Novo, um recuo de 50%.

Cidades como Cabo Frio, Ar-
raial do Cabo, Rio das Ostras, 
Búzios, Angra do Reis e Paraty 
sempre são os destinos mais pro-
curados para o Réveillon. Por con-
ta da pandemia, algumas prefeitu-
ras decidiram restringir a entrada 
de turistas. Apesar dos bloqueios, 
existem sempre os espertinhos 
que tentam fraudar a decisão. 
Como alternativa, usam o trans-
porte ilegal oferecido por moto-

ristas particulares na Rodoviária 
do Rio. O que se vê é um show de 
irregularidades. Sem temer a fisca-
lização, motoristas e assediadores 
oferecem viagens em carros par-
ticulares e garantem: o passageiro 
escolhe o destino. 

“A gente está aqui para ofere-
cer o melhor transporte para o 
passageiro viajar com todo o con-
forto. Como essas cidades estão 
com restrições, a gente entra por 
ter moradia fixa. Só com a gente. 
Caso contrário, serão barrados”, 
garante um motorista, ao ofere-
cer uma viagem para a reporta-
gem, que foi recusada. 

Os valores variam de acordo 
com o destino. Para a Região 
dos Lagos, vão de R$ 30 a R$ 
50. Para a Costa Verde,  entre 
R$ 60 e R$ 80.

Irregularidades 
perto da 
Rodoviária
Motoristas particulares oferecem 
viagens para cidades com restrições 

 L FESTIVAL DE ESPERTEZA

Vai doer no bolso
Comércio com aglomeração terá multa de até R$ 30 mil

 L NO RÉVEILLON

O comerciante do setor de 
bares e restaurantes do Rio que 
provocar aglomeração na noite 
de Réveillon poderá ser multa-
do em até R$ 30 mil. A multa 
será aplicada por cerca de mil 
agentes municipais, que circu-
larão em comboios. Além da 
Zona Sul, que estará restrita 
ao trânsito de veículos de mo-
radores, haverá fiscalização nos 

demais bairros da cidade.
“As pessoas têm que enten-

der a mensagem que a prefei-
tura está passando, quando ela 
promove todos esses bloqueios 
de acesso à praia e a supressão 
do transporte público. A men-
sagem é: não vão para a orla. 
Este ano nós temos que evitar 
qualquer tipo de aglomeração”, 
enfatizou a prefeitura.

Para evitar que se acesse 
em massa a orla de Copacaba-
na, Ipanema e Barra da Tiju-
ca, serão montados 40 pontos 
de bloqueio. Só poderão pas-
sar automóveis de moradores, 
com comprovante de residên-
cia, ou veículos de serviços e de 
emergência. O metrô irá parar 
às 20h de amanhã e voltar à 
operação só às 7h de sexta.
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Leve queda no desemprego 
Em agosto-outubro, 14,1 milhões de pessoas procuravam trabalho

 L DADOS DO IBGE

O desemprego no Brasil caiu 
de 14,6% no trimestre julho-se-
tembro para 14,3% em agosto
-outubro, após nove aumentos e 
três recordes históricos sucessivos 
provocados pela pandemia da Co-
vid-19. A informação é do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O estudo aponta que a 
população ocupada (84,3 milhões 
de pessoas) subiu 2,8% (mais 2,3 

milhões) frente ao trimestre ante-
rior. Mas caiu 10,4% (menos 9,8 
milhões) frente ao mesmo trimes-
tre de 2019. O nível de ocupação 
(48,0%) subiu 0,9 pontos percen-
tuais frente ao trimestre anterior e 
caiu 6,9 pontos contra o mesmo 
trimestre de 2019.

“A boa notícia é que os núme-
ros mais uma vez mostraram re-
cuperação. Então, pelo segundo 

mês consecutivo, vemos um cres-
cimento no número de pessoas 
ocupadas, mas o impacto da pan-
demia foi muito severo. Nós esta-
mos muito longe de recuperar o 
número de ocupações que tínha-
mos na pré-pandemia. O maior 
impacto ocorreu entre feverei-
ro e agosto”, avalia o economista 
e professor da pós-graduação do 
Ibmec, Thiago Moraes Moreira.

Em agosto-outubro, o Bra-
sil contava com 14,1 milhões 
de pessoas em busca de tra-
balho, conforme informou o 
IBGE. Em comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, houve um aumento de 2,7 
pontos percentuais no índice, 
que na época estava em 11,6%, 
e de 1,7 milhão de pessoas ins-
critas na lista do desemprego.

O leilão de concessão da 
Companhia Estadual de Águas 
e Esgoto (Cedae) deverá ocor-
rer no dia 30 de abril de 2021, de 
acordo com o governo do estado 
do Rio de Janeiro. A expectativa 
é que os contratos com as con-
cessionárias sejam assinados até 
o fim do primeiro semestre de 
2021. O edital de concessão da 
empresa foi publicado ontem, 
no Diário Oficial do estado.

A concessão dos serviços da 
Cedae prevê que a distribuição 
de água e a coleta e tratamento 
de esgoto nos municípios do es-
tado, que atualmente são de res-
ponsabilidade da empresa, pas-
sem para a iniciativa privada 
pelo período de 35 anos.

Segundo o edital, os interessa-
dos terão até 120 dias para apre-
sentar suas propostas. O critério 
de licitação será o de maior outor-
ga, ou seja, o valor repassado ao go-
verno em troca da exploração do 
serviço. O valor mínimo é de R$ 
10,6 bilhões. A maior parte des-
ses recursos, 80%, será destinada 
ao estado do Rio, outros 15% aos 
municípios e 5% ao Fundo Me-
tropolitano. As cidades ainda pas-
sam a receber 3% da arrecadação 
tarifária das concessões.

A Cedae será dividida em 
quatro blocos, sendo que cada 
um deles corresponderá a pres-
tação de serviço em uma área do 
estado. Ao todo, 35 cidades estão 
incluídas no processo de conces-
são. Uma empresa ou consórcio 
pode levar mais de um bloco, 
desde que fique comprovado, 
por meio de habilitação técni-
ca, a capacidade de garantir os 
investimentos para a universa-
lização do saneamento.

Sai edital 
de leilão 
da Cedae
Concessão terá 
lances marcados 
para 30 de abril

 L ÁGUA

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET

O 
ano vai chegando ao fim 
e para quem quer iniciar 
2021 com o pé direito, o 

Zé da Vaga  selecionou mais de 2 
mil vagas de trabalho e estágio no 
Estado do Rio. O CIEE Rio (www.
ciee.org.br), por exemplo, ofere-
ce 1.285 oportunidades de estágio 
— 671 para estudantes de Ensino 
Superior e 614 para alunos de En-
sino Médio. Já a Prefeitura do Rio 
oferta 287 vagas, sendo 92 para 
pessoas com deficiência e reabili-
tados do INSS. Há vagas exclusivas 
para PCDs e reabilitados com En-
sino Médio incompleto, para cai-
xa, auxiliar de operações e vende-
dor. Para pessoas sem deficiência, 
há 70 oportunidades para auxiliar 
de loja e 50 para auxiliar de produ-
ção, com Ensino Médio completo. 

Quem estiver no perfil sugeri-
do deve enviar e-mail para capta-
caodevagas.smdei@gmail.com. 
Para as vagas destinadas a pessoas 
com deficiência, os candidatos de-
vem encaminhar mensagem pa-
ra trabalhopcdsmdt@gmail.com. 

Na próxima segunda-feira, dia 
4 , a Comunidade Católica Geran-
do Vidas vai realizar três ações de 
empregos em Madureira, Centro 
e Ilha do Governador. Na terça-

feira, as ações vão acontecer em 
Bangu, Méier e Nova Iguaçu. Na 
quarta-feira, dia 6, em São Cristó-
vão, Campo Grande e Duque de 
Caxias. Ao todo, serão ofertadas 
438 vagas de trabalho. 

Para participar das ações, é ne-
cessário realizar agendamento pe-
lo facebook.com/sougerandovi-
das, onde também são publicadas 
as funções oferecidas. 

A empresa OLX possui cerca de 
30 vagas abertas para o escritório 
do Rio de Janeiro. As oportunida-
des podem ser conferidas pelo link 
(olxbrasil.recruiterbox.com/).

O Grupo Fleury está com 30 
vagas para Técnico Assistente 
de Coleta. Para candidatar-se, 
basta acessar o link: https://va-
gas.taqe.com.br/fleury/tecnico
-assistente-de-coleta-v1.

NA PREFEITURA 
DO RIO HÁ 
172 VAGAS 

SENDO 
OFERECIDAS

Mais de 2 mil vagas no estado 

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com Vaga

da
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Pinto tá fora do Vascão
Técnico português teve demissão precoce após dois meses e apenas três vitórias

O 
Vasco oficializou a de-
missão do técnico Ri-
cardo Sá Pinto. Após 

dois meses no comando, o por-
tuguês deixa o time na zona de 
rebaixamento do Campeona-
to Brasileiro, em 17º lugar, com 
28 pontos. Com Sá Pinto, saem 
da Colina o auxiliar técnico Rui 
Mota, o preparador físico Mi-
guel Moreira, o analista de de-
sempenho Igor Dias e o diretor 
de futebol André Mazzuco.

Técnico do Vasco entre 2017 
e 2018, Zé Ricardo ganha força 
para substituir o português e 
tentar evitar a queda nas próxi-
mas 12 rodadas. Livre, Dorival 
Júnior, responsável pelo acesso 
do Cruzmaltino na Série B de 
2009, é bem avaliado, mas es-
barra no alto salário.

Em declínio numa tempora-
da marcada pela crise financei-
ra, que impediu investimentos 
mais robustos na contratação 
de reforços, o Vasco, após a 
definição do impasse político 
com a confirmação da vitó-
ria de Jorge Salgado na eleição 
presidencial, decidiu aprovei-
tar o recesso no Brasileiro pa-
ra antecipar a reformulação da 
comissão técnica e da estrutu-
ra do departamento de futebol. 

Ex-São Paulo, Alexandre Pás-
saro deve assumir como execu-
tivo de futebol em substituição 
a Mazzuco. Rodrigo Caetano, 
hoje no Internacional, pode ser 
o novo CEO do clube.

Com aval da próxima direto-
ria, o atual presidente, Alexandre 
Campello, deu início à transição 
com José Luiz Moreira, vice de fu-
tebol, que tem boa relação com 
Salgado. “Tomei a decisão de fa-

zer a mudança na comissão téc-
nica a partir também de um en-
tendimento com o vice de futebol 
e com o novo presidente, já que só 
estarei no cargo por mais apro-
ximadamente 20 dias. Um novo 
treinador será anunciado em bre-
ve”, afirmou Campello, em nota.

Com aproveitamento de 33% 
em 15 jogos, Sá Pinto se despede 
com apenas três vitórias, seis em-
pates e seis derrotas. Em dois meses de trabalho, Sá Pinto somou três vitórias e acumulou seis derrotas e seis empates

DANIEL CASTELO BRANCO

DEMISSÃO FOI 
DECIDIDA DE 

COMUM ACORDO 
COM JORGE 
SALGADO

 LFormado em direito, Alexan-
dre Pássaro, de 30 anos, é o atual 
gerente de futebol do líder São 
Paulo, mas não seguirá no car-
go, em 2021, em função da troca 
da diretoria com a vitória de Ju-
lio Casares na eleição realizada 
em dezembro. Vitorioso no plei-
to do Vasco, Jorge Salgado deu o 
aval para a contratação. 

Pássaro é esperado em São 
Januário nos próximos dias 
para discutir o trabalho e as-
sinar o contrato. No São Pau-
lo, ele divide as tarefas com 
o ex-jogador Raí, que se en-
carrega de reuniões externas 
e outras atividades mais insti-
tucionais do clube, enquanto 
ele cuida do dia a dia.

Pássaro formado em Direito
 LEm meio à saída de Ricardo 

Sá Pinto do Vasco, a diretoria 
anunciou que, a princípio, pre-
tende pagar já a partir de ama-
nhã salários atrasados dos jo-
gadores e dos funcionários do 
clube. Os valores incluem os 
vencimentos de novembro dos 
funcionários e o décimo tercei-
ro, além dos salários de outubro 

e novembro e os direitos de ima-
gem dos jogadores, de acordo 
com o acerto feito com o elenco 
ainda em março passado.

As conversações sobre a situa-
ção financeira do Vasco e a possi-
bilidade de pagamento tiveram a 
participação do presidente eleito, 
Jorge Salgado, como parte da tran-
sição que está sendo feita para que 

o novo mandatário assuma o car-
go, até o dia 20 de janeiro de 2021.

Salgado, por sinal, partici-
pou de todas as discussões que 
definiram a nova estrutura do 
futebol e outros detalhes admi-
nistrativos do clube.

Enquanto isso, o time se prepa-
ra para enfrentar o Atlético-GO, 
no dia de janeiro, em Goiânia.

Clube tenta pagar salários atrasados até amanhã
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O otimismo me 
faz acreditar 

que 2021 será me-
lhor no mundo da 
bola, mas não te-
nho bons argumen-
tos para defender 
essa esperança. Na 
realidade, primeiro 
teremos que fechar 
2020, o que acontecerá em 24 
de fevereiro, na última rodada 
do Brasileirão. Três dias depois, 
terá início o Cariocão e demais 
estaduais. Uma sobrecarga de 
trabalho que, por mais que os 
jogadores queiram fazer o me-
lhor, o corpo reagiá com a luz 
de tanque na reserva, piscando. 
Os clubes com elenco mais rico 

podem pensar em 
dividir as tarefas, 
talvez até montar 
uma equipe de jo-
vens das bases, mas 
como nesta edição 
a federação do Rio 
premiará a com-
petência, remune-
rando melhor e por 

desempenho, o presidente Ru-
bens Lopes acredita que o novo 
formato, com onze rodadas em 
pontos corridos, com os quatro 
mais bem colocados fazendo 
as finais, será importante para 
motivar a disputa. O problema 
está na sequência, a bola rolará 
direto até dezembro e os joga-
dores não são máquinas.

 L Explicando porque Hon-
da não fica no Botafogo, 
um colega na TV disse 
que entre outras coisas 
o meia japonês não se 
adaptou ao fuso horá-
rio. Um cara que fica qua-
se um ano numa cidade 

e não se adapta ao fuso 
merece ser estudado.

 L Hoje tem Copa do Bra-
sil, semifinais, São Paulo 
x Grêmio e América x Pal-
meiras. Depois disso bola 
só rolará dia 6. na volta 
do Brasileirão.

 ADEUS ANO VELHO

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

PINTO NA PANELA

 L A nossa relação, colunista-leito-
res, vem desde o primeiro número 
do nosso vitorioso MEIA HORA , 
em 2005. Agradecido aos leitores e 
companheiros, desejo a todos Feliz 
Ano Novo.

 L Honda deixa o Botafogo sem 
chegar. Os três gols que marcou 
serão tudo que terá para contar 
no Japão. Dizem que fez um bom 
trabalho fora do campo, mas os 
jogos são no campo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO Vasco decidiu demitir o 
técnico português Ricardo Sá 
Pinto. A decisão, que vinha 
sendo discutida internamen-
te, foi precipitada pela golea-
da de domingo passado — 3 a 
0 para o Athletico-PR. Sá Pin-
to não parecia bem relaciona-

do com o grupo e, ao ver suas 
explosões de ira na área técni-
ca, imagino o que acontecia no 
vestiário. Com 28 pontos e 12 
jogos a disputar, Vasco terá que 
vencer cinco e empatar dois pa-
ra chegar aos 45 pontos, que é a 
marca do alívio.

Fogão renova 
com quatro 
Guilherme, Helerson, Luiz Otávio e Lucas ficam

 L NA LUTA CONTRA A DEGOLA

O 
Botafogo oficializou 
ontem a renovação dos 
contratos de quatro jo-

gadores: o zagueiro Helerson, 
o lateral-esquerdo Guilherme 
Santos, o volante Luiz Otávio 
e o atacante Lucas Campos. 
Os atletas terão seus vínculos 
estendidos até o fim do Cam-
peonato Brasileiro, em feverei-
ro de 2021. O contrato anterior 
se encerraria amanhã.

Os nomes dos jogadores já 
foram publicados no BID (Bo-
letim Informativo Diário) da 
CBF. Como o Brasileirão vai até 
fevereiro por conta da paralisa-
ção em decorrência da pande-
mia da Covid-19, o Botafogo 
precisou prorrogar o contrato 
dos atletas até o fim de feverei-
ro. Com a luta para escapar do 
rebaixamento, o grupo solici-
tou que todos os jogadores com 
contrato no fim, renovassem.

Ainda faltam quatro
Quatro jogadores ainda não 

tiveram, oficialmente, seus 
contratos renovados: os golei-
ros Diego Cavalieri e Saulo, o 
volante Cícero e o meia Bru-
no Nazário. As renovações de 
Saulo e Cícero para até o fim 
do campeonato já foram pro-
tocoladas.

O acordo com Cavalieri será 
ainda maior. O arqueiro atin-
giu as metas estabelecidas no 
contrato e, portanto, o víncu-
lo se estenderá até dezembro de 
2021. Já Bruno Nazário, em-
prestado pelo Hoffenheim, da 
Alemanha, teve sua renovação 
até 30 de junho protocolada no 
dia 10 de dezembro, mas a pa-
pelada ainda não foi regulari-
zada junto à CBF.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos é um dos que renovaram

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LNo que depender do técnico 
Eduardo Barroca, qualquer assun-
to que envolva o nome do apoia-
dor japonês Keisuke Honda, que 
pediu para antecipar o término 
de seu contrato, é assunto do pas-
sado no Botafogo. Em entrevis-
ta à Rádio Globo, ele deixou cla-
ro que respeita a decisão do agora 
ex-camisa 4 alvinegro. Lesionado, 
Honda só teria condições de voltar 
a atuar na reta final do Campeona-
to Brasileiro. A expectativa é que a 

diretoria anuncie a rescisão do jo-
gador ainda nesta semana. Honda 
já tem em mãos uma proposta pa-
ra retornar à Europa e defender o 
Portimonense, de Portugal.

“Fiquei sabendo dessa deci-
são após o jogo contra o Corin-
thians (derrota por 2 a 0, no Es-
tádio Nilton Santos, no último 
domingo), o Túlio (Lustosa, 
gerente de futebol) me comu-
nicou. Não foi algo que pudés-
semos reverte”, disse Barroca.

Honda é passado para Barroca
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Goleiro no estaleiro
Lesão na coxa deve tirar Diego Alves do clássico com o Fluminense no Maracanã

 L FLAMENGO

O 
goleiro Diego Alves não 
deverá ter condições de 
enfrentar o Fluminen-

se, na próxima quarta-feira, 
no Maracanã. A lesão na parte 
anterior da coxa direita foi de 
grau 2. com isso, as possibili-
dades de o goleiro disputar o 
clássico são pequenas. O jogo 
seguinte  do Rubro-Negro será 
no dia 10, contra o Ceará.

Na sexta-feira passada, 
Diego Alves se queixou du-
rante um treinamento no Ni-
nho do Urubu. Por precau-
ção, foi vetado e substituído 

por Hugo Souza no empate 
em 0 a 0 com o Fortaleza, sá-
bado, no Castelão, pela 27ª 
rodada do Brasileirão.

Diego Alves já deu início 
ao tratamento intensivo no 
CT rubro-negro e esteve pre-
sente no Ninho na segunda-
feira e ontem.

Pela manhã, o Mais Que-
rido deu continuidade à pre-
paração para o clássico. Os jo-
gadores realizaram atividades 
nos gramados do CT. Enquan-
to isso, Diego Alves e o atacan-
te Michael fizeram trabalhos à 

parte. Michael é dúvida para o 
duelo com o Tricolor.

Michael é dúvida

Michael fez apenas um traba-
lho de fortalecimento muscular. 
Segundo o portal Lance!, as do-
res no joelho direito do atacante 
estão quase “zeradas”, mas o de-
partamento médico e a comissão 
técnica avaliam com cautela o re-
torno do jogador. O atacante de-
ve voltar a trabalhar no gramado 
já neste sábado, quando o elenco 
vai se reapresentar após as folgas 
para o Ano Novo.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LEm documento publicado no 
Diário Oficial, na última segun-
da-feira, a Comissão Especial dos 
Esportes de Alto Rendimento pe-
diu que a gestão do Maracanã so-
fra intervenções. O relatório de-
termina que a Aldeia Maracanã 
seja retomada pelo estado de for-
ma imediata. Além disso, a aber-
tura de um novo processo de lici-
tação foi recomendada.

No relatório também há um 
pedido de investigação ao Mi-

nistério Público sobre o envolvi-
mento em possíveis fraudes nos 
resultados das partidas por parte 
da Federação de Futebol do Rio de 
Janeiro (Ferj). A ideia de que a Al-
deia Maracanã seja devolvida ao 
estado é para que haja uma cria-
ção de uma área de apoio às ati-
vidades culturais e esportivas do 
estádio. Conhecido anteriormen-
te como o Museu do Índio, o espa-
ço é atualmente ocupado por uma 
aldeia indígena urbana.

Maracanã pode ter nova licitação

Diego Alves sentiu a lesão 
na sexta-feira passada e 

logo iniciou o tratamento
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Comando tricolor 

banca Marcão
Técnico deve ficar até o fim do Brasileirão

 L PRESTIGIADO

O 
começo de Marcão no 
comando do Fluminen-
se não tem sido positi-

vo. Com três jogos, o Tricolor 
conseguiu apenas um empa-
te e acumulou duas derrotas. 
Apesar disso, de acordo com 
informações do portal UOL, a 
diretoria decidiu bancar a per-
manência do técnico até o fim 
do Campeonato Brasileiro, em 
fevereiro de 2021.

A avaliação interna é que, 
mesmo com os resultados ne-
gativos, o trabalho do treina-
dor é bom e não há qualquer 
movimento de troca. No en-
tanto, para a próxima tempo-
rada não há planos. A cúpula 
tricolor vai esperar o término 
do Brasileiro para ter um pa-
norama mais completo e to-
mar decisões que impactem 
no futebol.

O intervalo entre o fim do 
Brasileirão de 2020 e o início 
do Carioca de 2021 será de ape-
nas dez dias. Com isso, o de-
bate deverá acontecer nos últi-
mos dias da disputa nacional.  
Marcão assumiu o Fluminen-
se após Odair Hellmann acei-
tar convite para comandar o Al 
Wasl, dos Emirados Árabes.

O técnico comandou o Flu-
minense no empate em 1 a 1 
com o Vasco, em São Januário; 
na derrota por 2 a 1 para o Atlé-
tico-GO, fora de casa; e na der-
rota por 2 a 1 para o líder São 

Paulo, no Maracanã.
Na próxima quarta-feira, o 

time retorna a campo, no Ma-
racanã, para o clássico com o 
Flamengo. Mais um teste para 
Marcão no comando. 

Em três jogos, Marcão teve uma vitória, um empate e uma derrota

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO

 LA diretoria tricolor já visa à 
contratação de reforços. Um 
dos destaques do Ceará no Bra-
sileiro, o lateral-direito Samuel 
Xavier gostou da oferta do clu-
be. Segundo o site NetFlu, o jo-
gador deseja um contrato de 
três anos para finalizar o acor-
do com o Tricolor. Ele viria sem 

custos, após o término do Bra-
sileiro. A proposta inicial do 
Tricolor seria por um vínculo 
de apenas dois anos. O clube 
também acertou a contratação 
de Alexandre Jesus, de 19 anos. 
Considerado uma das grandes 
promessas do Cruzeiro, o ata-
cante vem em definitivo.

Lateral do Ceará está na mira

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
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ESPORTES

 L DE CASA NOVA

Digão na Tailândia
Ex-Flu, zagueiro é apresentado no Buriram United

O
ficialmente apresenta-
do pelo Buriram Uni-
ted, da Tailândia, on-

tem, Digão torcerá à distância 
pela volta do Fluminense à zo-
na de classificação no Campeo-
nato Brasileiro. Em sétimo lu-
gar, com 40 pontos, o Tricolor 
se distanciou do G-4, mas o za-
gueiro mantém o otimismo. A 
troca de país não diminuirá os 
laços de Digão com o Tricolor.

No novo clube, ele será co-
mandado pelo brasileiro Ale-
xandre Gama, que começou 
a carreira como técnico nas 
categorias de base do clube 
e comandou a equipe prin-

cipal em 2002 e 2004, inte-
rinamente. Revelados em 
Xerém, os atacantes Maicon 
Bolt e Samuel reencontrarão 
Digão na Tailândia.

Apresentado pelo presidente 
do clube tailandês, Nevin Chid-
chob, Digão seguirá com a cami-
sa 26 no Buriram United. Revela-
do pelo Fluminense, o zagueiro se 
despediu das Laranjeiras com 183 
jogos disputados e 11 gols mar-
cados. Esta será a terceira expe-
riência internacional da carreira. 
Entre 2014 e 2017, o ex-capitão 
tricolor defendeu o Al Hilal, da 
Arábia Saudita, e o Al Sharjah, 
dos Emirados Árabes. Digão (D) e a nova camisa

DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

já havia arrebentado a boca do balão em sua 

primeira aparição na coluna. E como tudo que é bom me-

rece bis, então a musa voltou para o delírio da galera. Tor-

cedora do Mengão e moradora de Nova Iguaçu, a modelo 

tira a maior onda no Insta como a arrasadora @syza_santos.

SYZA SANTOS

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

ALEXANDRE ROMANO/DIVULGAÇÃO

 LChegou ao fim o casamen-
to entre o Atlético de Madrid 
e o brasileiro naturalizado es-
panhol Diego Costa. Ontem, 
poucos dias depois de o atacan-
te ter solicitado o seu desliga-
mento por motivos pessoais, o 
clube acatou o desejo do joga-
dor. Aos 32 anos, Diego Costa 
defendeu o Atlético em 215 jo-
gos, com 84 gols marcados em 
três passagens diferentes. Na 
atual temporada, o centroa-
vante jogou apenas sete vezes 
— duas como titular — e mar-
cou dois gols. Com a camisa do 
Atlético, o atacante faturou um 
Campeonato Espanhol, uma 
Liga Europa, três Supercopa da 
Europa e uma Copa do Rei.

 LPrestes a deixar a presidên-
cia do Corinthians, Andrés 
Sanchez se despediu ontem 
dos jogadores. Ele passará 
o cargo para Duilio Mon-
teiro Alves, que assumirá 
o controle total do clube a 
partir do dia 4 de janeiro de 
2021. Em um breve discur-
so para o grupo, Sanchez se 
desculpou pelos atrasos de 
salários, crise agravada pe-
la pandemia da Covid-19. 
Sanchez já deixou claro, em 
uma entrevista bem recente, 
que não pretende participar 
de mais nada da vida políti-
ca do clube quando sair.

 LO atacante Patrick Fabia-
no, de 33 anos, registrou no 
último final de semana o re-
corde de gols marcados em 
uma mesma partida de pri-
meira divisão em 2020, se-
gundo dados da Federação 
Internacional de História e 
Estatísticas do Futebol (IF-
FHS, na sigla em inglês). O 
jogador fez oito gols na vi-
tória de 9 a 1 da sua equipe, 
o Al Salmiyah, sobre o Al Ta-
dhamon, no Campeonato 
do Kuwait. No Brasil, o atleta 
defendeu o CSA. O feito ren-
deu ao atacante um prêmio 
oferecido pela IFFHS.

Diego Costa livre no mercado

Sanchez se 
despede

Brasileiro 
leva prêmio

 LHoje separados em grandes 
equipes do futebol espanhol, 
os atacantes Messi, do Barce-
lona, e Suárez, do Atlético de 
Madrid, podem voltar a jo-
gar juntos em 2022. Segundo 
a ‘Catalunya Radio’, existe o in-

teresse do Inter Miami, dos Es-
tados Unidos, em reunir os dois 
craques. O clube, que estreou 
oficialmente na Major League 
Soccer (MLS) neste ano, tem 
como um dos donos o ex-jo-
gador inglês David Beckham.

Craques juntos em 2022?

 AFP 
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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.
 

COLORISTA V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário + benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo whatsApp  
98139-8339  Tels.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

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!
 

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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

CORPÃO EM 
FORMA!

 LBruna Marquezi-
ne mostrou que está 
queimadinha de sol 
ao posar de biquíni 
em frente a um espe-
lho e publicar a foto 
no Instagram, ontem. 
Na imagem, também 
é possível perceber a 
barriga chapada da 
atriz, que está curtin-
do o fim de ano em 
uma ilha privativa. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘TRISTE E 
DERROTADA’

 LLaura Keller e Jorge 
Sousa estão separa-
dos. O anúncio do tér-
mino do casamento foi 
feito pela modelo atra-
vés do Instagram, on-
tem. Os dois têm um 
filho, Jorge Emanuel, 
de 4 meses. “Me sinto 
cansada, triste e der-
rotada. Não consegui 
manter a família que 
queria. Não nos vemos 
mais como homem e 
mulher”, escreveu ela. 

NOVO AMOR E NOVA TRETA!
 LO romance entre Lívia An-

drade e o dono da Audiomix, 
Marcos Araújo, ganhou des-
taque nas redes sociais, ontem. 
É que a ex-mulher dele, Pétala 
Barreiros, confirmou que foi 
traída pelo empresário. “Não 
vou desmentir e também não 
entendi porque essa história 

veio à tona agora, se aconteceu 
ano passado. Foi um dos mo-
tivos que me levaram a termi-
nar meu relacionamento, mas 
só um dos vários motivos. Não 
vou desmentir porque vi por 
fotos na minha casa. Depois, 
ele mesmo me confirmou”, dis-
se ela, sem citar Lívia.

EM ALTA EM BAIXA

 LEm Aruba, Dani Calabre-
sa se declara para Richard 
Neuman. “Te amo”.

 LEm Alagoas, Henri Cas-
telli está frequentando 
festas sem usar máscara. 

O romance entre Rezende e Gkay chegou ao 
fim, após o youtuber ter vídeos compartilhados 
por Alice Pradda, em que curte uma festa sem a 
amada. A influencer não gostou nada da situa-
ção e soltou o verbo através de suas redes sociais, 
na madrugada de ontem. “Acho que vocês per-
ceberam que o problema sou eu. O homem po-
de até prestar, mas chegou em mim, ‘despresta’. 
Nada de novo em macho. Nenhuma novidade, 
principalmente quando se trata de mim”, dis-
se ela, no Instagram Stories. No Twitter, a loira 
continuou: “Pelo menos eu não preciso de bebi-
da para falar/fazer o que eu quero. Se eu quiser 
fazer, eu faço. Não fico de personagenzinho na 
internet, não”, escreveu. “Quer ficar de casal na 
internet e de p** na vida real. Desculpa, amor. 
Minha vida não é uma novela. Thank you, next 

(obrigada, próximo)”, acrescentou a humoris-
ta. Por outro lado, Rezende se defendeu e disse 
que não fez nada: “Eu fiquei muito chateado, 
até com a própria Gkay achando que eu fiz tal 
coisa, sendo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. As 
pessoas falam à toa”. Logo em seguida, ele apa-
gou os vídeos. Amiga de Gkay, Anitta se meteu 
na confusão. “Tá entendendo agora, miga?”, pu-
blicou a Poderosa no Twitter. Simone, da dupla 
com Simaria, também aconselhou a digital in-
fluencer: “Ano novo, vida nova, vira a página, 
vai viver, vai beijar na boca”, disse a cantora no 
Instagram Stories. Ex-affair da humorista, o DJ 
Pedro Sampaio postou uma foto com a legenda 
‘basta você me ligar’. Foi o suficiente para que os 
seguidores achassem que a mensagem era uma 
indireta para a mais nova solteira do pedaço.

Bafafá nas redes sociais
Gkay detona Rezende após vídeo dele em uma festa ‘vazar’ na web
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‘FIQUEI MAL’, 
CONFESSA LUAN

 LLuan Santana abriu o cora-
ção sobre o término com Ja-
de Magalhães, em entrevis-
ta ao Gshow. Na conversa, o 
cantor explicou o que sen-
te pela ex. “Eu fiquei mal, 
como toda pessoa que ter-
mina um relacionamento. 
Foram 12 anos incríveis que 
passei ao lado da Jade. Ela é 
uma menina maravilhosa. 
Estou seguindo a vida, mas o 
amor, carinho e a admiração 
permanecem. Os sentimen-
tos só mudam de posição, 
eles não morrem”, conta.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18H00, GLOBO: Keyla fica sur-
presa ao saber que K2 dormiu com 
Tato e não contou nada sobre a fal-
sa gravidez. Benê conversa sobre o 
encontro com os pais de Guto. MB 
diz que descolou a grana o clipe.

19H40, GLOBO: Rebeca tenta 
impedir Henrique de falar com 
Penélope. Felipe nega para irmã 
que esteja interessado em Shirlei. 
Henrique pede a Penélope uma 
chance.

21H00, SBT:  Thiago rouba a bo-
neca Laura de Maria e a devolve 
com pinturas no rosto e cabelo 
moicano. Ele diz que a boneca vi-
rou punk. Thiago vai até a cozinha 
e apronta com a comida.

18H30, GLOBO: Alberto flagra 
Ester com Cassiano. Dionísio pega 
Ester em seu escritório. Guiomar 
conta para Ester que descobrir os 
podres de Dionísio custou a vida 
de seu marido.

21H00, RECORD: Na boleia de 
um caminhão, assustada e per-
dida, Poderosa se esconde. Em 
casa, José Antônio se depara com 
Cindy e toma um susto. Ele é cruel 
e Cindy se desculpa.

21H40, GLOBO: Cibele afirma a 
Shirley que não quer mais saber 
de Ruy. Ritinha promete se vingar 
de Cibele. Caio pede a Jeiza que 
o mantenha informado sobre Ru-
binho e Bibi.

Veja o que emocionou o 
telespectador em 2020
‘Big Brother Brasil’ e ‘A Fazenda’ conquistaram a audiência

 L NA TV ABERTA

E
m um ano totalmen-
te atípico para o Brasil e 
o mundo, por causa da 

pandemia da Covid-19, a tele-
visão também precisou se re-
inventar. Com a interrupção 
das gravações das novelas, re-
prises tomaram conta do ho-
rário nobre enquanto progra-
mas de auditório recorreram 
a plateias virtuais para não ge-
rar aglomerações. Mas quem 
se destacou mesmo foram os 
reality shows. Confira o que 
fez sucesso na telinha ao lon-
go de 2020:

- Big Brother Brasil 20: A 
casa mais vigiada do Brasil 
repercutiu muito em 2020, 
conseguindo o posto de pro-
grama televisivo mais busca-
do na internet, de acordo com 
o Google. Pela primeira vez, o 
reality reuniu anônimos e fa-
mosos, e a estratégia deu mui-
to certo. A médica Thelma As-
sis, que venceu a competição, 
a influencer Rafa Kalimann e 
a cantora Manu Gavassi che-
garam até a final e seguem co-
lhendo os frutos até hoje.

- A Fazenda 12: Na Record, 
o reality seguiu o sucesso do 
concorrente na Globo e bom-
bou tanto na TV como na web. 
Consagrando a cantora Jojo To-
dynho como campeã, o episó-
dio final chegou a bater a Rede 
Globo no Ibope durante o con-
fronto com o “The Voice Brasil”, 
vencido por Victor Alves. Vale 
destacar que, em um ano mar-
cado pelo pedido de represen-
tatividade, pessoas negras saí-
ram vitoriosas nos principais 
reality shows brasileiros, fato 
muito comemorado nas redes 
sociais, inclusive por famosos.

Thelma, campeã do ‘BBB 20’, entre Rafa e Manu: o programa foi elogiado pela diversidade

GLOBO / ARTUR MENINEA / DIVULGAÇÃO

 LOutros destaques televisivos 
de 2020 incluíram: 

- Totalmente Demais: É possí-
vel repetir o sucesso do original em 
uma reprise? Escrita por Rosane 
Svartman e Paulo Halm, o triân-
gulo amoroso entre Eliza (Mari-
na Ruy Barbosa), Jonas (Felipe Si-
mas) e Arthur (Fábio Assunção) 
mostrou que sim, prendendo o te-

lespectador do início ao fim.
- Maisa: Uma das apresentado-

ras mais queridas do país cresceu e 
ganhou asas. Nas telinhas do SBT 
desde os 3 anos, quando partici-
pava do Programa Raul Gil, Maisa 
completou 18 anos e se despediu 
da emissora para se aventurar na 
Netflix, onde já vai estrear um no-
vo filme em 2021.

- Sob Pressão: Os profissio-
nais de saúde, na linha de fren-
te contra a pandemia, foram 
homenageados no episódio 
Plantão Covid. Dra Carolina 
(Marjorie Estiano) e Dr Evan-
dro (Júlio Andrade) estiveram 
dentro de um hospital de cam-
panha e relataram a vivência 
diária do combate ao vírus.

Novela, série, programa de auditório...
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Coisas impossíveis é melhor esquecê-las que desejá-

las.” (Luís Vaz de Camões)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LO seu astral está aventureiro. 

Cautela para não prejudicar a 

sua saúde. Na conquista, con-

fie no charme e não pressione 

demais o seu par. Cor: preto.

Números da sorte: 23, 95 e 14

 LO momento é bom para 
apostar em exercícios físicos. 
Seu sexto sentido pode te in-
dicar em quem confiar. Baixas 
chances de viver uma paixão.  
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 15, 69 e 51.

 LVocê pode se interessar por 

experiências novas hoje. Evite 

grandes riscos. Na vida a dois, 

cuidado com a possessividade 

e desentendimentos. Cor: lilás.

Números da sorte: 25, 07 e 97.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LO seu lado sociável vai vir à 
tona. No trabalho, não deixe 
escapar nenhuma oportunida-
de. Pode se interessar por uma 
paquera muito disputada. 
Cor: amarelo.
Números da sorte: 62, 71 e 89.

 LA vontade de viajar vai ser 
grande. Busque conhecer 
novos lugares por filmes ou 
séries. Uma dose extra de ani-
mação no romance estará pre-
sente. Cor: vermelho.
Números da sorte: 36, 63 e 54.

 LO clima será de tensão em 
casa. Pegue leve. Evite gastos 
por impulso. No amor, explo-
re seu lado mais sensual para 
conquistar um novo parceiro. 
Cor: vermelho.
Números da sorte: 73, 19 e 82.

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

 LO astral é favorável para re-

carregar boas energias. A com-

panhia do seu par será uma 

ótima pedida, mesmo se tiver 

que ficar em casa. Cor: branco.

Números da sorte: 65, 38 e 92.

 LDia de focar nas amizades. 
Você estará mais popular e no-
vos contatos podem surgir. Na 
paquera, aja com naturalida-
de para conquistar um amor. 
Cor: azul-vivo.
Números da sorte: 66, 12 e 75.

 LAs festas de final de ano exi-
girão cuidado nas finanças. 
Faça alguns ajustes para não 
gastar. Um estresse no roman-
ce pode atrapalhar o seu dia. 
Cor: cinza.
Números da sorte: 58, 49 e 67.

SAGRADA FAMÍLIA
Deus marcou com maior dignidade 
a família humana e mostrou que 
esta instituição é essencial para o 
desenvolvimento da pessoa. A fa-
mília de Nazaré tornou-se assim o 
modelo para as famílias cristãs do 
mundo, sendo a primeira de tantas 
outras famílias santas. A bondade 
de Maria e a Justiça de José de-
veriam ser as virtudes procuradas 
pelos pais e mães de família. Essa 
família é o modelo de todos os 
tempos. Maria, Mãe do amor for-
moso, e José, Guarda e Redentor, 
nos acompanhem a todos com a sua 
incessante proteção.

SANTO DO DIA

PAPEL
Durante a aula, o professor de 
matemática levanta uma folha 
de papel em uma das mãos e 
pergunta para Joãozinho:
— Se eu dividir essa folha 
de papel em quatro peda-
ços, Joãozinho, você sabe 

com o que eu fico?
— Quatro quartos, professor!
— E se eu dividir o papel em oito 
pedaços?
— Oito oitavos, professor!
— E agora, se eu dividir em cem 
pedaços?
— Papel picado, professor!

ACUSADO
No tribunal, o juiz pergunta 
para o acusado:
— É verdade que você deu um 
soco neste rapaz?
— De maneira alguma, senhor 
juiz. Eu sou inocente.
— Inocente, nada! — gritou a 

vítima. — Esse cara é um men-
tiroso!, retrucou a vítima.
— Cala a boca! Quer apanhar 
de novo?

CAVALO
Um homem cai do cavalo e se 
machuca bastante. Colocam o 

coitado em uma maca e o levam 
para o hospital. O médico que 
o atende é muito gentil e aten-
cioso. Educadamente, ele lhe 
pergunta:
— Foi a primeira vez que o se-
nhor andou a cavalo?
— Não, doutor, foi a última.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Xangô
MENSAGEM:
Xangô hoje nos diz que gran-
des decisões sobre o futuro 
marcarão janero e traz con-
sigo oportunidades financei-
ras e garantia de progresso 
na carreira. Busque sempre 
por segurança.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê 
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para  se  b l indar  contra 
qualquer demanda ou in-
veja, faça um banho com 
oito folhas de acocô, 12 
folhas de vence deman-
da,  uma p i tada de  sa l , 
oito quiabos ralados, 12 

colheres de água de laran-
jeira em flor e cinco litros 
de água. Macere tudo até 
extrair o máximo de sumo 
e tome banho do pescoço 
pra baixo. Peça que Xango 
lhe proteja e blinde contra 
qualquer mal.

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

 LO astral está ótimo para se 
divertir e trabalhar. No rela-
cionamento, cuidado com pa-
lavras mal escolhidas. Use sua 
intuição para fugir de brigas. 
Cor: prata
Números da sorte: 83, 29 e 02.

 LA quarta pode dar origem a 
imprevistos. O indicado é ter 
paciência para lidar da me-
lhor forma. No amor, ajustes 
na relação serão necessários.  
Cor: roxo
Números da sorte: 21, 75 e 30.

 LA tendência é se afastar um 
pouco das amizades para 
evitar discussões. Boas ener-
gias na paquera irão trazer 
possibilidades de conquista.  
Cor: preto.
Números da sorte: 22, 58 e 76.
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