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De Anitta a 
Silvio Santos, 
passando por 
Neymar. Confira 
o que pode 
rolar com as 
celebridades no 
ano que começa
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Sem data para 
pagar o 13°

Trecho ruim na 
Linha Vermelha

Arrastões frequentes 
em Gramacho

Ônibus param longe 
do ponto no RP

Tiroteios frequentes 
em Guadalupe

Quedas de energia 
frequentes

 L Belford Roxo ainda não tem data 
de pagamento de décimo terceiro 
salário de 2020 de aposentados e 
pensionistas do Previd. Descum-
prindo a Lei 4.090/62. Isso é um 
verdadeiro descaso com os idosos 
que precisam do dinheiro para so-
breviver. Um absurdo!

 L No trecho da Linha Vermelha 
entre a Via Dutra e a Ilha do Go-
vernador a sinalização é ruim e 
o asfalto está cheio de ondula-
ções. Além disso, a sinalização é 
péssima. Por isso, vários arrastões 
acontecem por lá quando escure-
ce. Até quando vai ser assim?

 L No viaduto de Jardim Gramacho, 
próximo à estação de trem, está 
muito escuro. Arrastões aconte-
cem frequentemente no local, 
inclusive durante a luz do dia. 
Homens armados já foram vistos 
circulando pelo local à noite. Os 
moradores estão com medo!

 L Os ônibus das linhas 863, 862 
e 880, que fazem ponto final no 
Rio das Pedras, deixam os passa-
geiros muito distantes do desti-
no. Precisamos andar quilômetros 
para chegar ao ponto mais próxi-
mo. Isso é um descaso!

 L Na Estrada do Camboatá, em 
Guadalupe, tiroteios ocorrem 
praticamente todos os dias. Mi-
licianos, traficantes e policiais se 
enfrentam diariamente, colocan-
do a vida dos moradores em risco. 
Isso tem que acabar!

 L Em Petrópolis, no bairro Noguei-
ra, nos últimos 15 dias houve falta 
de energia seis vezes com dura-
ção média de 3 horas por evento. 
A Enel informou que se tratava de 
uma manutenção e os moradores 
não foram avisados.

Anônimo
Belford Roxo

Miro Gomes
Por e-mail

Anônimo
Gramacho

Wallinson de Oliveira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Guadalupe

Mauro Silva
Por e-mail
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 LTENHO 52 nos de 
idade e sou jornaleiro 
há 30. Moro em Bel-
ford Roxo. Antes de ser 
jornaleiro era seguran-
ça. Na minha profissão 
gosto de interagir com 
os clientes. No bairro 
precisa melhorar a 
segurança. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas gosto de fazer 
churrasco. Gosto de 
ler os esportes no jor-
nal MEIA HORA.

OSMAR
REZENDE —

 Coelho da Rocha

RODRIGO 
OTAVIO 
LACERDA  
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 1° de 
abril de 2000, 
em Botafogo 
(Zona Sul do Rio), após sair de casa e 
não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Quina: acumulou (R$ 3.265.279,69)
Quadra: 38 (R$ 13.531,57)
Terno: 3.655 (R$ 211,55)
Duque: 103.853 (R$ 4,09)

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 31/12/20202 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



GERAL

A vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 é a grande aposta do governo brasileiro

AFP

VACINA À VISTA
Fiocruz se prepara para pedir registro emergencial do imunizante da Oxford

 L PRINCIPAL APOSTA

A 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
se reuniu com represen-

tantes da biofarmacêutica Astra-
Zeneca para discutir a previsão 
de pedido de uso emergencial da 
vacina contra a Covid-19 desen-
volvida pela empresa em parce-
ria com a Universidade de Ox-
ford. O imunizante, que recebeu 
autorização para uso emergen-
cial no Reino Unido, é a princi-
pal aposta do governo brasileiro 
para a vacinação da população.

Na reunião, ocorrida na 
quarta-feira, ficou definido que 
o pedido de autorização para 
uso emergencial da vacina se-
rá feito pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), parceira da 
AstraZeneca no país.

A Fiocruz deve pedir o registro 
à agência na próxima semana. O 
governo investiu R$ 1,9 bilhão pa-
ra compra, processamento e dis-
tribuição de 100 milhões de doses.

Segundo a Anvisa, o prazo de 
avaliação da solicitação é de até 
dez dias, contados a partir da en-
trada do pedido formal, mas ele 
pode ser menor, tendo em vista 
que informações apresentadas na 
Submissão Contínua para regis-
tro serão consideradas. A medida, 
de acordo com a agência, é para 
evitar “o retrabalho” e promover 
“a otimização do processo”.

Até o momento, a Anvisa já 
participou de 48 reuniões com 
laboratórios com o intuito de 
dar orientações e fazer o acom-
panhamento dos imunizantes 
em desenvolvimento. 

A vacina de Oxford, como fi-
cou conhecida, chegou a sofrer 
críticas de especialistas por falta 
de transparência na divulgação 
dos dados de testes clínicos e por 
um erro de dosagem que levou a 
resultados de eficácia distintos.

 LNa terça-feira, a Anvisa rece-
beu pedido de autorização de 
pesquisa clínica de fase 3 para a 
vacina Sputnik V, desenvolvida 
na Rússia.

O pedido foi feito pelo labora-
tório União Química e deve ser 
respondido em até 72 horas. Na 
fase 3 são realizados testes mais 
amplos com seres humanos. 

A etapa é obrigatória para 
a autorização de uso de imu-
nizante. As informações sobre 
o cronograma de pesquisa e 
quantas pessoas no Brasil de-
vem participar dos testes com 
a Sputnik V constam na soli-
citação, mas ainda não foram 
divulgadas. Quatro vacinas 
já receberam autorização pa-

ra a realização de testes da fase 
3 no Brasil: a da Aztrazeneca/
Oxford; a Coronavac, da Sino-
vac, desenvolvida na China; e 
a Pfizer/BioNTech, desenvol-
vida na Alemanha e nos Esta-
dos Unidos.

Na Rússia, mais de 100 mil 
pessoas já receberam o imu-
nizante Sputnik V.

Sputnik V é outra aposta de farmacêutica

 LA Sputnik V foi a primeira va-
cina a ser registrada no mundo, 
em agosto, na Rússia. Ela co-
meçou a ser aplicada na terça-
feira na Argentina e em Belarus 
(antiga Bielorússia). Os resul-
tados da fase 3 divulgados pe-
la Rússia apontam eficácia de 
mais 90% da vacina.

Nesta semana, o grupo chi-
nês Sinopharm (não confundir 
com Sinovac) anunciou eficá-
cia de 79% de sua vacina con-
tra a Covid-19, um resultado 
inferior aos reivindicados pelas 
concorrentes. Desde o início de 
2020, a China tenta se posicio-
nar na vanguarda mundial do 
desenvolvimento de vacinas.

Primeira a ser 
registrada

 LO secretário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Elcio Franco, 
informou que a pasta trabalha 
com duas datas para iniciar a 
vacinação no Brasil. “Na me-
lhor hipótese, nós estaríamos 
começando a vacinação a par-
tir do dia 20 de janeiro. Num 
prazo médio, entre 20 de janei-
ro e 10 de fevereiro. E, no pra-
zo mais longo, a partir de 10 de 
fevereiro”, disse, em coletiva na 
terça-feira.

A vacinaçáo vai depender de lo-
gística e dos laboratórios estarem 
em dia com a Anvisa. A medida, 
segundo o governo, é dar a vacina 
mas que tenha um aval de segu-
rança para população.

Início da 
vacinação
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E o futebol?
Quanto aos gramados, o fu-

tebol terá muita visibilidade em 
2021. De acordo com a cigana e 
sensitiva, Neymar terá um ano 
agitado tanto na esfera pessoal 
quanto na profissional. “Ele vai ter 
alguns problemas pessoais, que já 
estão mexendo com a sua cabeça 
em 2020. Na vida amorosa, muitos 
romances secretos estão em pauta. 
Já nos campos, o jogador vai trocar 
de clube e, também, terá um pe-
queno problema de saúde devido 
a uma contusão.” 

Já o atacante Gabriel Barbosa é 
uma grande promessa para o pró-
ximo ano. Sara afirma que as ener-
gias favorecem grandes mudanças 
na vida do jogador. “Gabigol terá 
problemas com colegas e, tam-
bém, com adversários. Isso pode 
causar um certo desgaste para ele. 
No entanto, o ano será produtivo 
e cheio de adrenalina.”

Ainda dentro nos campos, Sara 
Zaad destaca que Diego Alves de-
ve ficar atento. “O atleta, que está 
no auge da carreira, terá um pro-
blema de saúde e ficará sem atuar. 
Esse acontecimento não será gra-
ve, mas vai ser necessário um des-
canso. Quanto à vida privada, con-
versas íntimas podem vir à tona”.

uma perda familiar vai trazer 
tristeza e preocupação na vida 
da cantora.”

Envolvida em ações humanitá-
rias, Pabllo Vittar continuará bri-
lhando em 2021. “Vai ajudar mui-
tas pessoas e vai dar visibilidade a 
novos nomes da música e da dan-
ça nas redes sociais. Mas é impor-
tante ficar de olho nos problemas 
com transportes e veículos”, des-
taca Sara. 

o estado de saúde de Roberto 
Carlos. “O sucesso continua-
rá ainda maior, os fãs vão fazer 
homenagens pelo mundo todo 
em apoio ao Rei”, conta. 

Para a nova milionária do 
pedaço, Jojo Todynho, Sara 
Zaad revela que ela vai come-
çar o ano com o pé direito. “Em 
termos de visibilidade, novas 
parcerias e trabalhos vão sur-
gir. Entretanto, infelizmente, 

A cigana e sensitiva prevê algu-
mas mudanças no Grupo Silvio 
Santos no próximo ano e faz um 
alerta. “Terão novas contratações 
e, cada dia mais, o apresentador vai 
se distanciar dos seus compromis-
sos. Silvio Santos vai ter problemas 
de saúde e isso vai causar muita 
disputa na família. Nos bastidores, 
os murmurinhos serão comuns.” 

A eterna rainha dos baixi-
nhos vai lançar um novo pro-
duto em 2021. Xuxa vai lucrar 
muito com esse projeto. “Mas 
na carreira de apresentadora, 
ela receberá muitas críticas. 
Um acidente envolvendo um 
empreendimento da loira se-
rá pauta. Além disso, algumas 
questões dos últimos 20 anos 
vão ressurgir na mídia, vindas 
de uma pessoa próxima”, pre-
vê Sara Zaad. 

Anitta, por sua vez, estará 
de vento em popa quando o as-
sunto é sucesso. De acordo com 
Sara, já no campo do amor, a 
patroa vai emplacar mais um 
romance relâmpago. “A can-
tora estará mais livre em 2021, 

O 
ano de 2020 foi imprevisível para todos. 
Ninguém poderia imaginar que o mundo 
todo pararia devido à pandemia da Co-

vid-19. Antes de entrar no próximo ano, é inte-
ressante ter uma prévia do que pode acontecer 
ao longo dos doze meses que vêm, para evitar, di-
gamos, grandes sustos. A cigana e sensitiva Sara 
Zaad revela que, em 2021, o Brasil vai se destacar 
na mídia e também nos esportes. Alguns atletas 

vão alcançar títulos e marcas inéditas. No entan-
to, os escândalos vão estar em evidência no mun-
do dos famosos.

Segundo Sara Zaad, o primeiro ano da próxi-
ma década vai dar destaque a novos talentos que 
serão descobertos nas redes sociais. “Novos ar-
tistas vão surgir na internet. A tendência é que a 
criatividade individual esteja em alta. O ano será 
dos influenciadores, escritores e cantores”, revela.

GERAL

CONFIRA O QUE 

Veja as previsões feitas para artistas
 e jogadores no próximo ano

com muitas novas parcerias no 
ramo empresarial. Ela não vai 
ficar só na música, sociedades 
vão trazer um maior descan-
so financeiro. Agora, as intri-
gas não vão dar descanso! As 
redes sociais vão pipocar e, em 
alguns momentos, haverá uma 
grande rejeição do público.”

Ainda de acordo com a sen-
sitiva, os brasileiros vão ficar 
preocupados acompanhando 

2021 
RESERVA PARA AS 

CELEBRIDADES
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FLAMENGO: 

O 
ano de 2020 não foi ge-
neroso. A pandemia da 
covid-19 obrigou a hu-

manidade a se adaptar ao “novo 
normal”. Com o Flamengo não 
foi diferente. Depois uma excelen-
te campanha em 2019, com a con-
quista da Libertadores, do Brasilei-
ro e do Carioca, além de ir à final 
do Mundial de Clubes, o Rubro-
Negro não está vivendo a melhor 
fase, com altos e baixos.

O astrólogo Rafael Vilas explica 

que o Mapa Natal do Flamengo e o 
do Rio têm uma ligação que mos-
tra o porquê da popularidade do 
time na cidade. O primeiro ponto 
é que ambos têm ascendente em 
Gêmeos, no mesmo grau. Isso por 
si só já confere uma bela identifica-
ção. “O Sol do time cai no setor dos 
trabalhadores, da gente comum 
do Rio. Além disso, a lua do Mapa 
Natal do Rio representa a popula-
ção e está unida ao Flamengo, in-
dicando um aumento progressi-

vo da popularidade do time com 
o passar dos anos. Já a lua do Fla-
mengo, que simboliza a populari-
dade, está alinhada ao ascenden-
te do Brasil, outro fator de grande 
identificação nacional com o time, 
que transcende os estados.”

 Segundo Rafael, o Flamengo 
possui o Sol e Marte em Escorpião. 
Por isso, o time desperta paixões 
ardentes ou “ódio”. “Escorpião é 
um signo dominante e orgulho-
so, o que acaba fazendo com que 

des-
perte 
inimiza-
des ou inimigos. 
É também um sím-
bolo de poder financei-
ro e político e, para um clube, 
indica muito jogo de poder sendo 
feito pelos bastidores, em segredo, 
com muita ambição e corrupção.”

ASTROLOGIA E NUMEROLOGIA 
EXPLICAM A MÁ FASE DO TIME

 SEDE POR VITÓRIA
 A explicação pela sede de vitó-

ria do time é, de acordo com Vilas, 
o signo de Escorpião. A intensidade 
junto com a mutabilidade do as-
cendente em Gêmeos faz com que 
o clube sempre seja imprescindível. 
“Você não sabe o que esperar do 
Flamengo e, mesmo que ele vença 
um Brasileirão, nada é garantido 
na próxima temporada. O time é 
oito ou oitenta, e passa por muitas 
mudanças, por vezes radicais.”

OS TRÂNSITOS: SINAL 
FECHADO PARA O 

TIME EM 2020
 Quanto aos trânsitos, o astró-

logo afirma que a má temporada 
do Flamengo tem como principais 
culpados os posicionamentos de 
Marte e Saturno no céu. Saturno 
está transitando pelo setor das cri-
ses e das dívidas, ou seja, pela casa 
8. “Saturno é um planeta de falta, 
limitações, seca e traz o resultado 
das ações anteriores, pedindo a res-
ponsabilidade por aqueles atos. O 
trânsito durou 2 anos e meio, mas 
no segundo semestre de 2020 fez 
uma quadratura com Marte, que 
resultou em um aspecto tenso.”

 Entretanto, Rafael Vilas apon-
ta que Marte, planeta que corres-
ponde aos jogadores do time, está 

passando pela “casa astrológica 
correspondente ao dinheiro ob-
tido a partir do trabalho e dos 
resultados dos esforços”. “É um 
trânsito positivo para vencer e 
lucrar, se não fosse a tensão entre 
o Saturno e Marte. Também re-
vela problemas internos devido 
ao fraco resultado financeiro, in-
dependente dos esforços dos joga-
dores. Saturno é seco e não poupa 
ninguém e nessa tensão, está dis-
posto a fazer mudanças radicais e 
sacrifícios, inclusive se desfazendo 
de seus jogadores lucrativos para 
acabar com as dívidas internas.”

A MELHORA
Rafael ainda afirma que é 

mais provável que as coisas só 
melhorem na segunda quinzena 
de março. Mas em maio, quan-
do Urano faz oposição ao Sol do 
Flamengo, a instabilidade na si-
tuação do time vai ser enorme. 
“Podem acontecer mudanças 
radicais, podendo incluir a dire-
toria. Acho que 2021 não será um 
ano muito bom para o Flamengo. 
Pelo menos, não à primeira vis-
ta. A boa notícia é que Saturno 
sai da Casa 8 e talvez isso seja 
um bom sinal a nível financeiro. 
Mas, para isso, talvez precise ‘cor-
tar uma perna’”, destaca.

O QUE OS NÚMEROS REVELAM
Já o numerólogo e astrólogo 

Leonardo Almeida afirma que, em 
2020, a energia do Flamengo foi a 
do número 4, que não é favorável 
para um time de futebol. “O 4 indica 
um ano mais calmo, para não dizer 
lento, em que problemas internos, 
envolvendo relacionamentos, ficam 
expostos, deixando o trabalho de la-
do. Provavelmente, a comunicação 
tenha ficado extremamente difícil 
entre os dirigentes.”

Ainda segundo Leonardo Al-
meida, o clube acabou de entrar 
na influência do ano 5 em 17 de 
novembro. Portanto, por ser uma 
data recente, a energia ainda não 
está atuando. “Uma coisa é fato: o 
ano de 2021 tende a ser melhor e 
mais ágil em todos os sentidos para 
o clube. Tudo ficará mais leve e tran-
quilo. O bom convívio vai resultar 
em um clima de grupo”.

ROGÉRIO CENI
O numerólogo afirma que o 

técnico do clube, Rogério Ceni, 
está vivendo o ano 9. Segundo 
ele, a energia deste número pode 
indicar cansaço e falta de ânimo, 
mas não de bom senso. “É um ano 
em que se dá muito ouvido para 
as ideias dos outros e, por muitas 
vezes, acaba esquecendo de deixar 

a sua marca registrada. Tende a 
ser mais generoso, priorizando um 
bom ambiente. Só que, quando is-
so não é possível, fica totalmente 
desestabilizado. No geral, o 9 costu-
ma ser de sabedoria e sorte, mas a 
numerologia do clube trouxe outro 
aspecto. Não é de se duvidar que as 
coisas internamente para o atual 
técnico estejam bem ruins.”

RODOLFO LANDIM
No que diz a respeito ao presi-

dente do Rubro-Negro, Rodolfo 
Landim, Leonardo explica que, de 
fato, 2020 não era para ser o ano do 
Flamengo. O clube e Landim com-
partilham do mesmo ano numero-
lógico e, por isso, a energia imposta é 
a mesma ou até dobrada. “Rodolfo 
Landim está vivendo o ano 4. Por 
isso, é muito comum não se sentir 
parte de antigos grupos de traba-
lho e amizade. Vale ressaltar que 
muitas pessoas, ao viverem a 
energia desse número, não se 
sentem parte da família ou 
até mesmo acreditam que 
estão sendo substituídas. 
Essa sensação de não ser 
prioridade pode acarretar 
diversas escolhas erradas 
ao longo do ano e até a fir-
mar parcerias erradas”, 
conclui. A

F
P
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Abre e fecha no dia 1º
Confira aqui o que vai estar em funcionamento no Ano-Novo

 L BANCO SÓ EM 2021

A
pesar de 31 de dezem-
bro ser considerado dia 
útil, muitos serviços não 

funcionam por conta do pon-
to facultativo. Isso significa que 
depende de cada empresa op-
tar por funcionar ou não.

De acordo com a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban), as agências não vão 
abrir nesta quinta-feira, nem 
no feriado de 1º de janeiro. O 
atendimento presencial nas 
agências só será retomado 
na próxima segunda-feira. Os 
caixas eletrônicos, e os demais 
canais de atendimento, como 
telefone, internet banking e 
os aplicativos, no entanto, vão 
continuar funcionando nor-
malmente. Carnês com venci-
mento no feriado poderão ser 
pagos no primeiro dia útil do 
mês sem acréscimo à conta. 

As agências dos Correios 
também não vão abrir nem no 

dia 31 de dezembro e nem no 
dia 1º de janeiro. 

As lojas, os quiosques e as 
praças de alimentação dos sho-
ppings centers vão estar aber-
tos das 10h às 16h desta quin-
ta-feira. No dia 1º de janeiro, 
as lojas estarão fechadas e, em 
alguns shoppings, as praças de 
alimentação podem funcionar 
das 10h às 23h. 

Nos supermercados, cada 
rede adotará o próprio esque-
ma. Algumas delas vão abrir 
em horário reduzido, mas a 
maioria funcionará normal-
mente, das 8h às 22h. 

Quem deseja ir à noite até 
uma praia do Rio de transpor-
te público vai enfrentar proble-
mas. A partir das 20h, não ha-
verá ônibus para Copacabana, 
na Zona Sul, e Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste. A partir das 
20h, as linhas do metrô tam-
bém deixarão de funcionar. Para enviar cartas pelos Correios, agora, só no dia 2 de janeiro

REPRODUÇÃO

Sem dinheiro no caixa, a 
Prefeitura do Rio conta com 
um repasse de R$ 50 milhões 
da Câmara dos Vereadores, e 
outro de R$ 80 milhões do Go-
verno do Estado para pagar o 
13º salário de parte dos servi-
dores do município. 

Apenas aqueles que rece-
bem até R$ 4 mil serão con-
templados, assim como todos 
os trabalhadores da saúde, o 

que deve alcançar cerca de 29 
mil pessoas. Atualmente, ape-
nas quem tem salário de até R$ 
3 mil já recebeu. Em relação às 
outras faixas, Jorge Felippe dis-
se que devem ser pagas pela no-
va administração, entre janeiro 
e fevereiro.

Em relação aos servidores da 
saúde, o 13º será pago integral-
mente com o repasse que já foi 
realizado pelo Governo do Estado.

Prefeitura do 
Rio vai paga 13º
Mas nem todos serão beneficiados

 L ALÍVIO

O auxílio emergencial pago a 
uma parcela da população que fi-
cou sem renda por conta da pan-
demia, não será renovado. A infor-
mação foi passada pelo presidente 
Jair Bolsonaro a seus apoiadores, 
que se aglomeravam no Guarujá, 
em São Paulo, na quarta-feira. O 
presidente argumentou que a ca-
pacidade de endividamento do 
país teria chegado ao limite. 

Dos 66 milhões de pessoas que 

receberam o auxílio, 24 milhões 
vão mergulhar na pobreza extre-
ma. “Se  acabar, eu e minha família 
podemos passar fome”, lamenta a 
desempregada Raquel Xavier Soa-
res, de 36 anos, que tem 7 filhos.

Também ontem, Bolsona-
ro usou as redes sociais para 
infomar que assinará medida 
provisória (MP) que fixa em 
R$ 1.100 o salário mínimo no 
país em 2021.

Bolsonaro não 
prorroga auxílio
Milhões passam à extrema pobreza

 L ALEGOU ENDIVIDAMENTO

O funcionamento do BRT 
Rio, no último dia do ano, será 
modificado em cumprimento 
à resolução da Secretaria Mu-
nicipal de Transportes (SM-
TR). Os serviços serão inter-
rompidos a partir das 20h em 
alguns trechos.

Confira os seguintes tre-
chos:

Sentido Barra da Tijuca
- Transoeste: no sentido 

Barra da Tijuca, os serviços 
farão ponto final na estação 
Salvador Allende. O trecho 
Salvador Allende até o Ter-
minal Jardim Oceânico não 
funcionará.

- Transcarioca: os serviços 
no sentido Barra da Tijuca fa-
rão ponto final na estação Divi-
na Providência. O trecho entre 
Divina Providência e o Termi-
nal Alvorada não funcionará.

- Transolímpica: não haverá 
restrições. O corredor funcio-
nará normalmente.

Sentido Santa Cruz e Galeão
A circulação estará nor-

mal no sentido Santa Cruz 
(corredor Transoeste) e no 
sentido Galeão (Transcario-
ca) nesta quinta-feira.

A operação será retomada 
às 4h da sexta-feira, seguin-
do a grade de horário utili-
zada aos domingos. Todas as 
linhas, horários e estações po-
dem ser consultados no site 
do BRT Rio.

Veja como 
circulará o 
BRT nesta 
quinta
Serviços serão 
interrompidos a 
partir das 20h do 
último dia do ano

 L ESQUEMA ESPECIAL
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Morte de juíza
Ex-marido é quintuplamente denunciado

 L CRIME NA VÉSPERA DO NATAL

O 
Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ) denunciou, 

na quarta-feira, Paulo José Ar-
ronenzi por homicídio quin-
tuplamente qualificado. O 
MPRJ pede, ainda, que o enge-
nheiro seja condenado a pagar 
uma indenização pelos danos 
materiais e morais causados à 
família da vítima. Ele é o res-
ponsável pela morte da ex-es-
posa, a juíza Viviane Vieira do 
Amaral Arronenzi, na frente 
das três filhas, uma de 10 anos 
e duas gêmeas de 7 anos. 

O crime ocorreu na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, 

na véspera de Natal.
O homicídio foi quintupla-

mente qualificado por: femini-
cídio (por ela ser mulher); ter 
sido praticado na frente das 
crianças; sem defesa da vítima; 
por meio cruel e também por 
motivo financeiro.

A causa do crime foi o in-
conformismo por parte de 
Paulo com o fim do relacio-
namento, especialmente pe-
las consequências nas finan-
ças do engenheiro. A vítima 
teve a defesa dificultada, pois 
foi esfaqueada de surpresa. O 
meio foi considerado cruel já 
que as múltiplas facadas fo-

ram desferidas no corpo e no 
rosto da vítima. O documen-
to descreve que Paulo, cons-
ciente e voluntariamente, 
esfaqueou a ex-esposa, cau-
sando-lhe as lesões que fo-
ram a causa da morte dela.

Feminicídio no Alemão

Na terça-feira, a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
prendeu o homem que matou 
a esposa a facadas no Com-
plexo do Alemão. Paulo Soa-
res esfaqueou Roberta Pedro 
de Oliveira, de 26 anos, na lo-
calidade conhecida como Ca-
sinhas, na Zona Norte.O ex-marido matou a juíza na frente das três filhas, na noite de Natal

REPRODUÇÃO

RAPIDINHAS...

Preso 
estuprador

 LPoliciais da Divisão de 
Capturas de Polícia Inte-
restadual prenderam, na 
manhã desta quarta-feira, 
Leandro Gonçalves Fran-
cisco, de 35 anos. Leandro 
foi condenado a mais de 11 
anos de prisão por ter do-
pado e estuprado uma mu-
lher de 24 anos, em agosto 
de 2011, em Petrópolis, na 
Região Serrana.

‘Taz’ tá atrás 
da jaula

 L O miliciano Alexandre 
Felipe Mendes, conheci-
do como Taz, de 26 anos, 
foi preso ontem, pela Po-
linter. Ele é investigado co-
mo integrante de quadri-
lha de Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, o miliciano 
mais procurado do estado. 
Taz foi capturado na casa 
de familiares, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio.

‘Beto Cabeça’ 
capturado

 LPoliciais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) pren-
deram, na terça-feira, na Zo-
na Portuária do Rio, um ho-
mem acusado de tráfico de 
drogas que estava foragido da 
Justiça havia três anos. Rober-
to Pereira Moizinho, conhe-
cido como Beto Cabeça, faz 
parte da quadrilha do trafi-
cante Evanilson Silva, o Dão 
da Providência.

POLÍCIA
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FOCO AGORA EM LUXA
Zé Ricardo rejeita proposta e o Vasco tenta o técnico que salvou o clube em 2019

D
epois de se aproximar de 
acerto com Zé Ricardo, 
o Vasco voltou à estaca 

zero após a recusa do técnico, 
de 49 anos. Com passagem pe-
la Colina, entre 2017 e 2018, o 
treinador foi convencido pe-
lo empresário Júlio Taran a 
aguardar a oportunidade de 
começar um trabalho do zero, 
de acordo com informações do 
site Globoesporte.com.

Com 12 jogos para evitar o 
quarto rebaixamento de sua 
história, o Cruzmaltino, 17º 
colocado, com 28 pontos, mu-
da o foco na direção de Van-
derlei Luxemburgo, grande 
responsável pela recuperação 
que evitou a queda no Brasi-
leiro de 2019.

Negado convite a Falcão
Na quarta-feira, O presiden-

te eleito do Vasco, Jorge Salga-
do, utilizou sua conta oficial 
no Twitter para negar que te-
ria feito um convite ao ex-joga-
dor Paulo Roberto Falcão para 
ocupar uma função no futebol 
do clube, em 2021.

“Tenho uma relação profis-
sional e de amizade com Falcão 
de longa data. Falcão foi técni-
co da Seleção Brasileira no meu 
período como Diretor de Fute-
bol da CBF. É um estudioso do 
futebol, com as portas abertas e 
respeitado em qualquer círcu-
lo do futebol. Não existe abso-
lutamente nada concretizado, 
principalmente porque ainda 
não é o momento de fechar a 
contratação do futuro CEO do 
Futebol do Vasco. Portanto não 
fiz e nem farei esta contratação 
neste momento”, afirmou o fu-
turo mandatário, que ocupará 
o cargo em data até o dia 20 de 
janeiro de 2021.

Luxemburgo está se recuperando da Covid-19 e está sem trabalhar, após deixar o Palmeiras

LUCIANO BELFORD

 LO lateral-direito Cláudio 
Winck, de 26 anos, revelado pe-
lo Internacional e que defendeu 
o Vasco em 2020, vive um bom 
momento no Marítimo de Por-
tugal. O jogador tem sido titular 
da equipe e deu inclusive uma 
assistência na vitória do clube 
português sobre o Rio Ave, no 
Campeonato Português. O jo-

gador entrou em campo com 
a camisa do Marítimo em 11 
oportunidades na temporada 
europeia. A equipe do Maríti-
mo ocupa no momento a oita-
va colocação no Campeonato 
Português. Além de Vasco e In-
ternacional, o jogador também 
defendeu o Sport, do Recife, e o 
Hellas Verona, da Itália.

Winck se destaca em Portugal

 LDispensado, o técnico português 
Ricardo Sá Pinto se despediu nas 
redes sociais: “Vascaínos, é com 
muita pena que deixo de ser um 
de vós. Foi um orgulho represen-
tar um clube com a grandeza e a 
tradição do Vasco. Saio inconfor-
mado por não ter podido concluir 
o projeto idealizado. Infelizmente, 
chegamos ao clube num momen-
to conturbado, tanto pelos acon-
tecimentos recentes, mas também 
por anos de descuido e aproveita-
mento que em nada beneficiaram 
o nosso Gigante da Colina”.

O treinador afirmou ainda 
que, mesmo na situação pela qual 
o Vasco passa, acreditava que seu 
time poderia sair da zona de rebai-
xamento e se classificar para a pró-
xima edição da Copa Sul-Ameri-
cana: “Os próximos jogos contra 
adversários diretos que há muito 
aguardávamos, iam permitir-nos 
sair do Z4 e alcançar a Sul Ameri-
cana. A nossa visão ia mais longe, 
levando este clube a disputar ou-
tros objetivos e títulos que merece”.

Sá Pinto 
diz que sai 
inconformado

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 31/12/2020



ESPORTES

Transição pro clássico
Luccas Claro e Luiz Henrique melhoram e podem ser opções contra o Flamengo

 L FLUMINENSE

H
á três rodadas sem ven-
cer no Campeonato 
Brasileiro, o Fluminense 

contará com reforços no clás-
sico com o Fluminense. Além 
da volta de Nenê, recuperado 
de um incômodo na panturri-
lha, o técnico Marcão vive a ex-
pectativa de contar com Luccas 
Claros e Luiz Henrique no clás-
sico com o Flamengo, dia 6 de 
janeiro, no Maracanã.

Em fase final de recuperação 
de problemas musculares, o za-
gueiro e o atacante já iniciaram 
a transição com treinos físicos 
no gramado.

Desfalque na derrota para o 
São Paulo, por 2 a 1, no Mara-
canã, no último compromisso 
antes do recesso de fim de ano 
no Campeonato Brasileiro, o 
trio aumentaria o leque de op-
ções de Marcão num momento 
decisivo na competição. Luccas 
Claro sofreu uma lesão na coxa 
direita, na derrota por 2 a 1 pa-
ra o Atlético-GO, em Goiânia.

Luta por vaga na Liberta
Cedido à Seleção sub-20, 

Luiz Henrique se reapresentou 
no CT Carlos Castilho com do-
res na coxa direita. 

Com 40 pontos, o Flumi-
nense é o sétimo colocado do 
Brasileiro e se distanciou da zo-
na de classificação para a Copa 
Libertadores da América.

Com 11 ‘finais’ pela frente, pa-
ra tentar uma vaga na tão cobi-
çada competição sul-americana, 
Marcão busca a primeira vitória 
sob o comando do Tricolor.

Desde a transferência do técni-
co Odair Hellmann para o Al Wasl, 
dos Emirados Árabes, a equipe 
acumula um empate e duas der-
rotas. Todo o elenco recebeu três 
dias de folga e a reapresentação es-
tá marcada para o dia 1º.

Luccas Claro faz um trabalho de reforço muscular na academia do CT do Fluminense: o zagueiro tricolor está em fase final de recuperação de uma lesão muscular 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LO Conselho Deliberativo do Flu-
minense aprovou na madrugada 
desta quarta-feira o orçamento 
para o ano de 2021. Sem unani-
midade, a votação aconteceu de 
forma on-line e teve a participação 
de 75 dos 250 conselheiros eleitos. 
Foram 49 votos para a aprovação 
e somente oito reprovaram. Den-
tre os pontos aprovados, chamou 
a atenção o baixo valor destinado 
para reforços para o futebol trico-
lor: apenas R$ 5 milhões.

De acordo com o site NetFlu, o 

clube foi conservador nas metas. 
A mais ousada delas é chegar às fi-
nais do Carioca. Não foi cogitada 
a classificação para a Libertadores. 
A disputa do Brasileirão, Copa do 
Brasil e Sul-Americana também 
têm metas modestas.

Segundo o portal, o “ok” da 
maioria dos votantes é contro-
verso, uma vez que há previsão 
de R$ 19 milhões de receita de 
bilheterias, apesar de ainda não 
haver sinalização da retomada 
de jogos com público no Brasil.

Só R$ 5 milhões para reforços
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CORREDOR POLONÊS
Mengão se despede de 2020 com homenagem a Bruno Henrique em seu aniversário

 L FLAMENGO

O 
F l a m e n g o  f e c h o u 
2020 com um treino 
no CT do Ninho do 

Urubu. O destaque, na ati-
vidade da quarta-feira, foi 
o “corredor polonês”, uma 
tradicional brincadeira que 
os jogadores costumam fa-
zer com os aniversariantes. 
O homenageado foi Bruno 
Henrique, que estava com-
pletando 30 anos.

O Mais Querido só volta-
rá aos gramados na próxima 
quarta-feira, dia 6 de janei-
ro, para disputr o clássico ca-
rioca com o Fluminense, no 
Maracanã, em duelo válido 
pela 28ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Para o clássico, o Rubro-
Negro deverá ter o desfalque 
de Diego Alves. O goleiro so-
freu uma lesão na coxa e não 
deverá ter condições de en-
trar em campo contra o Tri-
color das Laranjeiras.

Cumprimentos até do exterior
Bruno Henrique recebeu 

homenagens pelo aniversá-
rio até do exterior. O perfil 
oficial da Conmebol Liber-
tadores lembrou o título do 
Rubro-Negro, de 2019, no 
qual o atacante foi um dos 
destaques e lhe desejou um 
Feliz Aniversário. “Parabéns, 
Glória eterna”, completou.

Bruno Henrique chegou 
ao Flamengo no início de 
2019 e foi um dos destaques 
do Rubro-Negro na conquis-
ta do Campeonato Carioca, 
da Copa Libertadores e do 
Campeonato Brasileiro. Ele 
foi eleito o melhor jogador 
do torneio sul-americano e 
do nacional. Ao todo, o joga-
dor já entrou em campo com 
o Manto Sagrado em 104 jo-
gos e marcou 53 gols. Bruno Henrique, à direita, passa pelos companheiros, que preparam o corredor polonês

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LMichael não treinou no cam-
po nesta semana e ficou fazendo 
fortalecimento no joelho direi-
to. O planejamento da comissão 
técnica do Flamengo é de que 
na próxima semana o atacante 
volte a treinar com o grupo. O 
camisa 19 ainda é dúvida para o 
Fla-Flu do dia 6. O atacante sen-
tiu dores no joelho antes do jogo 
contra o Fortaleza, não foi rela-
cionado por precaução, fez tra-
tamento na sexta e no sábado e 
agora faz fortalecimento mus-
cular. Ele tem evoluído bem no 
dia a dia, e as dores diminuíram 
de forma significativa. Contra-
tado no começo de 2020, o jo-
vem, de 24 anos, já disputou 39 
jogos e marcou quatro gols.

Michael ainda 

é dúvida

 LA sede do Flamengo, na Gávea, 
seria palco de uma festa de vira-
da de ano nesta quinta-feira. O 
evento, chamado “Reveillon La-
goa”, foi vetado, após um decreto 
da Prefeitura do Rio, que proíbe 
festas na virada do ano por conta 
das medidas de prevenção con-
tra aCovid-19. Por conta disso, 
segundo apurou a reportagem, 
com direito a recebimento de fo-
tos, agentes da Vigilância Sani-
tária foram à Gávea nesta quar-
ta-feira para uma ação de rotina, 
como ato de prevenção à realiza-
ção de eventos de grande porte 
para a virada do ano. O descum-
primento do decreto pode levar à 
aplicação de multa de R$ 15 mil, 
chegando a R$ 30 mil.

Festa vetada 

na Gávea
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 L MESMO SE CAIR

Kalou pretende 
ficar no Fogão
Declaração foi dada por empresário do atacante

C
om a saída do meia japo-
nês Keisuke Honda do 
Botafogo, muitos torce-

dores se perguntaram sobre o 
destino do atacante Salomon 
Kalou. O marfinense tem con-
trato com o clube até o fim de 
2021 e deverá cumprir o vín-
culo, mesmo em caso de re-
baixamento para a Série B do 
Brasileiro. Essa foi a informa-
ção passada pelo empresário 
Marcos Leite.

Ele é o responsável pela 
intermediação do Botafogo 
com o africano, em contato 
com José Passini. O atacante 
estaria, inclusive, disposto a 
reduzir o salário caso o Glo-
rioso seja rebaixado.

“Kalou está muito focado 
em ajudar o Botafogo. Não 
quer ver o clube caindo de jei-
to nenhum, mas, se acontecer, 
está disposto a abaixar seu sa-
lário para ficar e ajudar na Série 
B”, afirmou o empresário em 
contato com o site FogãoNet.

Salomon Kalou, de 35 
anos, chegou no Botafogo no 
segundo semestre de 2020 e 
atuou em 22 jogos, marcan-
do apenas um gol com a ca-
misa alvinegra.

Salomon Kalou já disputou 22 jogos pelo clube e marcou um gol

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
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A GATA DA HORA

fecha com chave de ouro o nosso humilde espaço 
em 2020, esse ano tão maluco para todos. A beldade faz sucesso 
como musa fitness e se diz apaixonada por malhação pesada. O 
estagiário amigo deseja à loiraça, assim como para todas as ou-
tras que brilharam na coluna ao longo do ano, um feliz 2021!

TATÁ FURTADO

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

ARQUIVO PESSOAL

 L Philippe Coutinho te-
rá um começo de 2021 
complicado. Após se sub-
meter a exames médicos 
nesta quarta-feira, o meia 
brasileiro do Barcelona e 
da Seleção Brasileira terá 
que passar por uma cirur-
gia para tratar uma lesão 
no menisco do joelho es-
querdo, sofrida na última 
terça, no duelo com o Ei-

bar, pelo Campeonato Es-
panhol. O jogador só con-
seguiu participar por cerca 
de 20 minutos e irá passar 
pela intervenção médica 
nos próximos dias.

O Barcelona não deu uma 
estimativa do tempo de re-
cuperação de Philippe Cou-
tinho, que sofreu sua se-
gunda lesão na temporada 
europeia de 2020/2021.

Coutinho vai operar joelho
DIVULGAÇÃO

marcou nesta 
quarta-feira seu primeiro 
gol pelo Monza, clube da 
Série B do Campeonato 
Italiano, que pertence a 
Silvio Berlusconi e onde 
chegou no início de de-
zembro. Foi na partida 
contra o Salernitana, lí-
der da competição, que 
perdeu por 3 a 0. Os ou-
tros gols foram de  Anto-
nino Barillà e Armellino.

 pelo Real 
Madrid no começo do ano 
por cerca de 30 milhões de 
euros (na época, R$ 136 mi-
lhões), Reinier foi empresta-
do ao Borussia Dortmund, 
em agosto, e também não 
vem recebendo oportuni-
dades no clube alemão. O 
jovem meia esteve em cam-
po em apenas 136 minutos, 
ou oito partidas incomple-
tas, na Espanha. 

 LBALOTELLI  LCONTRATADO
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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!
 

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
 



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 31/12/202016

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

ZOAÇÃO!
 LZeca Pagodinho diver-

tiu os internautas ao ‘se 
apropriar’ de um meme 
de John Travolta para fa-
lar sobre a falta de vaci-
nação contra a Covid-19 
no Brasil. O vídeo foi pu-
blicado no Instagram, 
na madrugada de on-
tem. “Procurando a va-
cina... Vem 2021!”, escre-
veu o sambista. 
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LINGERIE 
DA VIRADA!  

 L Escolher a cor da lingerie que 
será usada no Réveillon não é 
uma tarefa fácil! Isso porque, 
segundo a superstição, a tona-
lidade da calcinha é importan-
te para ajudar a atrair amor, 
dinheiro, paz, tranquilidade... 
Pensando nisso, a coluna reu-
niu um time de beldades pa-
ra revelar a cor da lingerie que 
elas usarão na virada do ano e 
o motivo da escolha. Confira!

MARAVILHOSA
 LEm uma ilha privativa 

de Angra dos Reis, Bru-
na Marquezine deixou 
os internautas babando 
por ela ao compartilhar 
alguns cliques de biquíni 
no Instagram, na quar-
ta-feira. A atriz mostrou 
que está com o corpão 
em forma e recebeu elo-
gios de seus seguidores. 

EM ALTA EM BAIXA

 LNathalia Dill anunciou 
que sua filha, Eva, nasceu 
na segunda-feira.

 LAguinaldo Silva e Mar-
celo Médici trocaram 
farpas na web.

DENISE DIAS:  
“Vou usar branco, acho que finaliza 
a produção em grande estilo e 
combina com a ocasião. Que 2021 
traga muita paz para as nossas vidas 
e que o sentimento de gratidão 
inunde nossos corações, assim como 
a esperança de dias melhores na 
hora da virada”, deseja a atriz.

VIVIANE BORDIN: 
“O preto é uma cor que irá atrair 
decisões para sua vida. É uma cor 
positiva e de purificação, simboliza 
que muitas coisas poderão dar certo 
em sua vida e afasta a negatividade”, 
diz a CEO da Diamond Brazil.

NÚBIA OLLIVER:  
“O vermelho estimula a 
força de vontade, a energia 
e a coragem. Coragem pra 
começar de novo cheios 
de esperança que vai dar 
certo. E é o símbolo da 
paixão! O vermelho é pra 
quem precisa de força 
de vontade para encarar 
outros desafios! Simboliza 
o amor e o desejo. Nada 
melhor do que espalhar 
o amor, a paixão e a 
compaixão entre nós”, 
destaca a modelo. 

JAQUELLINE:  
“A cor rosa representa a 
Deusa do amor e sua energia 
é diretamente ligada ao 
planeta Vênus. Por isso, ela 
simboliza a compreensão 
com o próximo e também o 
amor próprio. Atrai beleza, 
sensualidade, saúde e 
romantismo”, afirma a 
cantora e ex-BBB.

TATY ZATTO: 
<Ax000A>”O amarelo é a cor 
perfeita para quem deseja 
crescer financeiramente em 
2021, um ano em que vamos 
precisar recuperar tantas 
perdas que tivemos em 2020. 
Também é conhecida por trazer 
poder pessoal e sabedoria para 
quem a usa. E vamos precisar de 
muita sabedoria para encarar 
os desafios do novo ano”, 
comenta a DJ. 

DEBORAH ALBUQUERQUE: 
“A vibração do roxo 
corresponde ao lado 
da intuição. Então, não 
abro mão deste tom 
pela conexão e sintonia 
espiritual. É uma ótima 
cor para quem deseja se 
renovar e conseguir maior 
liberdade. Aposto em 
lingeries roxas, em tons 
delicados, para obter 
transformações internas 
e aumentar minhas 
vibrações”, revela a 
apresentadora. 

MARI ARAÚJO/ DIVULGAÇÃODAVI BORGES/ DIVULGAÇÃO
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO  

HAJA CORAÇÃO

CHUIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER 

18h00, GLOBO:  Ellen, Jota, Tina e 
Anderson assistem ao julgamento de 
Vicente pela internet. Edgar sente ciú-
mes de JM. Luís se recusa a trabalhar 
com Malu e Edgar. Fio admira o trabalho 
de Flávio. Benê e Guto se esbarram na 
rua. K2 revela a Tato que viu Aldo junto a 
moradores de rua, mas ele não acredita.

19H40, GLOBO: Adônis fica em dú-
vida se mostra o vídeo de Apolo para 
Tancinha. Carmela resolve acabar de 
vez com o casamento da irmã. Tancinha 
demonstra preocupação com a demora 
de Apolo. Fedora consegue passar pela 
prova de choque e recebe alta médica.

21H00, SBT: Cintia coloca o qua-
dro (com retrato de Carmen) na 
sala e Carmen assiste a tudo atra-
vés da escuta e câmera instaladas 
secretamente no objeto. No porão, 
os pedreiros descobrem uma porta 
escondida atrás de uma parede.

18H30, GLOBO: Duque e Amaralina 
fazem as pazes. William não se confor-
ma com a ausência de Doralice. Cassia-
no conta para Ester sobre a turmalina 
Paraíba. Ester e Cassiano planejam tirar 
Laurinha de Alberto. Quirino conversa 
com William sobre Doralice. Duque se 
desculpa com Amaralina.

SBT: Não haverá exibição do capítulo.

21H40, GLOBO: Nonato (foto) mos-
tra as roupas de Elis Miranda para 
Ivana. Silvana pensa que Dantas vai 
conversar com ela sobre o cheque que 
ela falsificou e acaba se atrapalhando 
quando descobre o assunto que o le-
vou até sua casa. Nonato explica que 
Ivana precisa estar preparada para 
fazer sua transição.

Homenagem a Nicette 
Bruno na TV Brasil
Programa mostra participações no ‘Sem Censura’ e ‘Arte do Artista’

 L TRIBUTO PÓSTUMO

G
rande dama do teatro 
e da televisão brasilei-
ra, a saudosa atriz Ni-

cette Bruno é homenageada 
no Recordar é TV, atração da 
TV Brasil produzida a partir 
do conteúdo preservado no 
acervo da emissora pública, 
neste sábado, às 20h30.

O tributo resgata partici-
pações da diva nos progra-
mas Sem Censura, apresenta-

do por Leda Nagle, em 2015, 
que contou com a presença da 
filha Beth Goulart, e Arte do 

Artista, conduzido por Ader-
bal Freire-Filho, em 2017, am-
bos na TV Brasil.

Aos 87 anos, Nicette Bru-
no tinha mais de oito décadas 
de carreira, com uma trajetó-
ria longeva nos palcos, na te-
levisão e nas telonas. Ela fez 
aproximadamente 50 peças 

no teatro, participou de cerca 
de 60 produções para a telinha 
e atuou em uma dezena de fil-
mes na sétima arte.

Depoimentos emocionantes
A atriz faleceu no dia 20 de 

dezembro, vítima da Covid-19, 
após quase um mês de interna-
ção em um hospital, na Zona 
Sul do Rio de Janeiro. A diva 
da dramaturgia teve complica-

ções por causa do coronavírus 
após meses em isolamento so-
cial em casa.

Com depoimentos emo-
cionantes da artista, o especial 
reúne reflexões sobre a histó-
ria da dramaturgia nacional. 
Disponível no aplicativo TV 
Brasil Play, a primeira edição 
de 2021 do programa realiza-
do pela emissora pública tem 
apresentação de Clarice Basso.

Uma das grandes damas do teatro e da TV, com mais de 60 anos de carreira, Nicette Bruno morreu aos 87 anos, de Covid-19

DIVULGAÇÃO / TV BRASIL
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Menos dura é a morte que a saudade”

(Gonçalves de Magalhães)

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

 LResolva suas tarefas com bas-

tante empenho. Não se cobre 

em excesso. A confiança em si 

mesmo pode melhorar a con-

vivência com o par. Cor: rosa.

Números da sorte:96, 06 e 24. 

 LCautela pra não perder a pa-

ciência. Você vai resolver al-

guns assuntos pendentes. Con-

fie na sua sensualidade para 

atrair a paquera. Cor: pérola.

Números da sorte: 43, 61 e 52.

 LProblemas podem surgir na 
relação com as pessoas que-
ridas. Se divirta sem deixar de 
cuidar da saúde. Evite magoar 
o parceiro com palavras. Cor: 
rosa-escuro.
Números da sorte: 62, 35 e 71.

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

 LMantenha o foco nas suas 

responsabilidades e ouça seu 

sexto sentido. Aposte no bom 

humor para atrair olhares de 

novos pretendentes. Cor: pink.

Números da sorte: 09, 18 e 36. 

 LCuide das tarefas antes de 
se divertir. Não exagere nas 
comidas e bebidas das festas 
de final de ano. Os momentos 
a dois podem ficar um pouco 
tensos. Cor: laranja.
Números da sorte: 28, 10 e 19.

 LAtenção para não ser muito 
sincero. Excesso de gastos no 
final de ano merece cuidado. 
É hora de surpreender quem 
ama com uma boa novidade. 
Cor: creme.
Números da sorte: 74, 56 e 02.

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

 LA relação com a família pode 
estremecer. Bom momento 
para focar no contato com os 
filhos. Há sinal de romantismo 
e alto-astral na vida a dois. Cor: 
roxo.
Números da sorte: 39, 57 e 75.

 LO fim de ano vai trazer tur-
bulência para os relaciona-
mentos. Aposte na diploma-
cia para resolver os atritos. 
Demonstrações de afeto estão 
em alta. Cor: amarelo.
Números da sorte: 49, 67 e 58.

 L Controle o desejo de com-
prar. Gente nova irá surgir em 
sua vida. As estrelas apontam 
que diversão com uma con-
quista amorosa. Cor: azul
-marinho.
Números da sorte: 86, 50 e 14.

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

 LBusque não se estressar ou 
relembrar problemas antigos. 
Cuide do seu corpo. O seu lado 
sensual ganha vida e pode ani-
mar a vida com o seu par. Cor: 
branco.
Números da sorte:  48, 84 e 93.

 LÉ momento de finalizar as 
obrigações. Mal-entendidos 
podem surgir. Aproveite a vi-
rada do ano para dar o próxi-
mo passo no relacionamento. 
Cor: prata.
Números da sorte: 04, 94 e 85.

 LHá sinal de tensão com os 
amigos. Fique tranquilo e não 
se estresse. Tome conta do que 
vinha adiando. Um flerte tem 
tudo para evoluir rapidinho. 
Cor: dourado. 
Números da sorte: 50, 14 e 68.

SÃO SILVESTRE
Natural de Roma, Silvestre foi Papa 
e liderou a Igreja Católica de 314 a 
355, ano em que morreu, exatamen-
te no dia 31 de dezembro. Era braço 
direito do imperador Constantino, 
com toda sua simplicidade, agindo 
por vezes como verdadeiro bispo 
da Igreja, sobretudo no Oriente. 
Uma das grandes realizações dele 
foi o concílio ecumênico de Niceia, 
em 325, que definiu a divindade de 
Cristo. São Silvestre foi um dos pri-
meiros santos não mártires. Seus 
restos mortais foram transportados 
pelo Papa Paulo I para a igreja ergui-
da em sua memória.

SANTO DO DIA

AS TRÊS CERVEJAS
Toda sexta-feira, às 20h, um ho-
mem entra em um bar e pede 
três cervejas ao mesmo tempo. 
Toma uma, a outra, a terceira, 
paga a conta, levanta e vai em-
bora. Depois de algumas se-
manas, o garçom, já intrigado, 

pergunta para o sujeito:
— Desculpe a minha curiosida-
de, mas por que o senhor toma 
três cervejas toda sexta-feira, no 
mesmo horário?
E o homem responde:
— Porque tenho dois irmãos e 
nós moramos longe um do ou-

tro. Assim, toda sexta, às 20h, 
cada um de nós entra em um 
bar e pede três cervejas. Toma-
mos uma por cada um de nós. É 
o nosso modo de manter conta-
to e pensarmos um nos outros.
Na outra sexta-feira, o homem 
entra no bar novamente. O gar-

çom pergunta:
— Três cervejas, como sempre?
E o homem responde:
— Não. Apenas duas.
O garçom gela, pensando que 
um dos irmãos do homem mor-
reu. Meio sem jeito, o garçom 
traz as duas cervejas pedidas e 

pergunta para o homem:
— Desculpe, meu amigo, mas 
sempre são três cervejas. Acon-
teceu alguma coisa com algum 
irmão seu?
E o sujeito:
— Estão todos bem. É que eu 
parei de beber.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obaluayê
MENSAGEM:
Obaluayê nesta quinta-feira 
vem encerrando o ano de 2020 
e, com ele, fechando ciclos 
negativos que teremos por 
obrigação de deixar pra trás. 
É preciso pensar e acreditar no 
diferente, pois só isso trará no-
vas conquistas e futuras vitórias. 
Evite bebidas e muito menos 
drogas nest dia. Dê preferência 
a roupas amarelas e douradas.
SAUDAÇÃO:
Atotô, Ajuberô
CORES:
Branco, preto e terracota.
ELEMENTO:
Terra
SIMPATIA:
Para conseguir ter um dia de 
boas resoluções e de atitudes 
positivas, ao amanhecer tome 

um banho de vence deman-
da, abre caminho e sândalo, 
da cabeça aos pés. Logo em 
seguida, coloque uma roupa 
clara, se perfume com absinto.

LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (22) 99917-3173  
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