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Falta POCAH 
coisa pro BBB 

começar

   16

Talento da 
Chacrinha 
sonha com 

ouro olímpico

   8

Morre mulher 
atropelada 

pelo jogador  
Marcinho 

TINHA 66 ANOS 7

TRAGÉDIA NO ARPOADOR 7

HOMEM CLAMA 
POR SOCORRO NA 
CLÍNICA E MORRE 
DO LADO DE FORA
Unidade na Penha pediu para Gilson Lopes, de 57 anos, ir à UPA. 

Após descer a rampa, sentiu tontura e foi atropelado por ônibus

‘MEU PEITO ESTÁ DOENDO MUITO’
PARENTES ACUSAM FUNCIONÁRIO DE REJEITAR ATENDIMENTO 3

Dani Calabresa 
irradia alegria 
em seu novo 

programa de TV

‘DANI-SE’

PÁGINA 17
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GÊMEOS MORREM AFOGADOS
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Amaral Peixoto está
toda esburacada

Assaltos diários em 
São Gonçalo

Ciclovia caindo na 
Ilha do Governador

Assaltos frequentes 
em via da Freguesia

Asfalto para via de 
Teresópolis

Intervalo entre os 
ônibus é enorme

 L A Rodovia Amaral Peixoto (RJ-
106), que liga o bairro Tribobó, em 
São Gonçalo, a outros municípios, 
está muito esburacada, principal-
mente na pista da direita, até a 
entrada de Ponta Negra. E isso 
não é de hoje. Poderiam pelo me-
nos passar um asfalto.

 L Motoqueiros armados estão 
praticando assaltos diariamente, 
em ruas de Neves, em São Gon-
çalo. Pedimos a presença do 7º 
Batalhão da Polícia Militar nas 
principais vias do bairro. Se não 
houver policiamento, os bandidos 
irão fazer o que bem entendem.

 L As grades de proteção da ciclo-
via da Estrada do Rio Jequiá, em 
Zumbi, na Ilha do Governador, 
estão se desprendendo, podendo 
causar um acidente gravíssimo, 
pois estão caindo para cima da 
pista. Isso acontece ao longo de 
toda a ciclovia há meses.

 L Muitos assaltos estão aconte-
cendo na Rua Francisca Sales, na 
Freguesia, em Jacarepaguá. A via 
está um breu, muitos postes estão 
com as lâmpadas queimadas, fa-
cilitando a ação dos bandidos na 
área. Pedimos socorro!

 L A Estrada Isaías Vidal, em Tere-
sópolis, não tem asfalto nenhum. 
A via é de terra batida, mas possui 
muitos buracos. Quando chove, 
corre o risco de muitos carros fi-
carem atolados na região. Preci-
samos de asfalto!

 L Os Ônibus da linha 678 (Méier—
Vila Valqueire) passam com inter-
valos muito grandes. Os trabalha-
dores precisam sair ainda mais 
cedo para trabalhar, porque não 
conseguem ter uma previsão de 
quando o ônibus está passando.

Yago Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Márcio Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Freguesia

Eliane Albuquerque
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Caroline Adrião
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 29 anos 
e sou jornaleiro há 
um. Moro em Campo 
Grande. Antes de ser 
jornaleiro, fui opera-
dor de caixa. Na mi-
nha profissão gosto do 
atendimento ao clien-
te neste bairro, em que 
tudo me agrada. Torço 
pelo Botafogo. Nas ho-
ras vagas, gosto de sair 
com a família.  Gosto 
de ler tudo do jornal 
MEIA HORA.

THIAGO ASSIS
DE OLIVEIRA —

 Barra da Tijuca

IGOR FER-
REIRA DOS 
SANTOS
tem atual-
mente 24 
anos. Ele 
desapareceu 
em 13 de 
agosto de 
2013, em 
Campo Grande (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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A sobrinha Raquel, com os documentos de Gilson, e Rosemary, a irmã, estiveram ontem no IML 

ESTEFAN RADOVICZ

DESCASO E MORTE
Homem não é atendido em clínica, cai na calçada e morre atropelado por ônibus

 L NA PENHA

D
e um lado, um carioca co-
mum, que vivia de peque-
nos bicos e, quando po-

dia, tinha no carteado com amigos 
o principal passatempo. Do ou-
tro, uma sucessão de negligências 
que culminam em mais uma tra-
gédia. Parentes de Gilson de Sou-
za Lopes, de 57 anos, acusam a Clí-
nica da Família Aloysio Novis, na 
Penha, de ter negado atendimento 
ao homem, que saiu do local ain-
da tonto, tropeçou em um desní-
vel na calçada e morreu atropela-
do por um ônibus, à luz do dia, em 
frente à unidade de saúde. O aci-
dente aconteceu na manhã da se-
gunda-feira e o corpo só foi remo-
vido cinco horas depois.

A sobrinha da vítima, Raquel 
Lopes, estava em casa quando re-
cebeu a notícia. Ao chegar, ela o en-
controu já morto na rua. Um ôni-
bus da empresa Transporte Fabio’s 
atropelou Gilson da cintura para 
cima. Parentes que estiveram no 
Instituto Médico Legal (IML) ti-
veram que reconhecê-lo pelos pés.

“As pessoas que estavam em 
volta disseram que ele chegou lá 
por volta das 7h, ficou na fila, ten-
tou o primeiro atendimento e 
não conseguiu. Funcionários da 
clínica diziam que, por ser caso 
de emergência, ele deveria ir pra 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento), ou pro Hospital Getú-
lio Vargas. Mas ele não tinha con-
dições de ir sozinho. No segundo 
atendimento, ele falou: ‘meu peito 
está doendo muito, eu preciso de 
atendimento’. Então uma funcio-
nária pediu para que ele se retiras-
se porque não teria atendimento, e 
que ele não poderia ficar dentro da 
unidade por conta da Covid-19. O 
colocaram para fora”, disse Raquel.

 LUma testemunha que aguardava 
atendimento viu o acidente: “Pas-
sou um carro em alta velocidade, 
ele (Gilson) balançou, caiu na rua, 
e então um ônibus passou por ci-
ma da cabeça dele”. Outras teste-
munhas disseram que a vítima se 
desequilibrou devido a um desni-
velamento na calçada. A sobrinha 
contou que não recebeu ajuda: “O 

corpo estava coberto só pela me-
tade. Falei para o povo da Clíni-
ca: ‘só coloquem um plástico no 
meu tio, por favor’. Mas responde-
ram: ‘os plásticos são para quem 
morre dentro da Clínica’. Hoje eu 
estou enterrando meu tio com o 
caixão fechado, porque não tem 
nem como a gente reconhecer. É 
um descaso total”, completou.

A família pretende acio-
nar na Justiça a Prefeitura do 
Rio, que administra a unida-
de, além da empresa de ôni-
bus. Rosemary Lopes, irmã da 
vítima, afirmou que lutará pa-
ra que o caso não fique esque-
cido. “Quero que eles chorem 
no bolso tudo o que eu chorei 
pelo meu irmão”, disse.

Família vai processar prefeitura e atropelador 

 LO motorista da Transporte Fa-
bio’s, envolvido no atropelamento 
e na morte de Gilson, alegou que 
não teve responsabilidade nem 
participação na tragédia. Em no-
ta, a empresa afirmou que “se so-
lidariza com a família da vítima” e 
informou estar “à disposição das 
autoridades policiais para colabo-
rar na investigação do acidente, na 
última segunda-feira, na Penha”. A 
Transporte Fabio’s prosseguiu di-
zendo que, à empresa, o motorista 
alegou que não teve participação 
direta no atropelamento, que teria 
ocorrido após a vítima se desequi-
librar, cair na via e ser atingida pela 
parte traseira do veículo”. Tanto o 
motorista como responsáveis pela 
empresa serão ouvidos no inqué-
rito policial que apura o caso. 

Motorista se 
defende

 LEm nota, a Secretaria Muni-
cipal de Conservação, com no-
vo comando desde o dia 1º, afir-
mou que “lamenta o ocorrido e 
informa que essa nova gestão está 
intensificando as vistorias e am-
pliando a comunicação com os 
gestores de equipamentos públi-
cos para melhorar a conservação 
da cidade. A calçada em questão 
será atendida imediatamente”. A 
Secretaria Municipal de Saúde, 
que abriu sindicância para apu-
rar os fatos, lamentou a morte de 
Gilson, mas diz “que não há regis-
tro de solicitação de atendimento 
médico por ele na segunda-feira”.

Secretarias se 
pronunciam

 L YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com
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POLÍCIA

 L POLÍCIA INVESTIGA

D
enúncias feitas nas redes 
sociais levaram a Polícia 
Civil a abrir uma investi-

gação, ontem, para descobrir o 
paradeiro de uma jovem, de 24 
anos, que desapareceu no do-
mingo, na Zona Norte do Rio. 
Parentes de Bianca Lourenço, 
moradora da Favela Kelson’s, na 
Penha, disseram que ela foi reti-
rada à força de uma festa que fre-
quentava com amigos. A família 
acredita que Bianca tenha sido 
assassinada a mando do ex-na-
morado, do qual ela havia se se-
parado recentemente.

Segundo uma tia de Bianca, 
a família não procurou a polí-
cia porque teme represálias, já 
que o suspeito estaria envolvi-
do com o tráfico de drogas. O 
ex-namorado teria retirado a 
jovem do churrasco e a levado 
de carro para o interior da co-

munidade. “A família procurou 
por ela e encontrou o bandi-
do bebendo em um bar. Quan-
do questionaram, ele disse que 
havia matado ela”, contou a tia, 
acrescentando que o corpo da 
sobrinha teria sido esquarteja-
do e jogado numa região co-
nhecida como Cais da Kelson’s. 

O suposto assassinato da jo-
vem, com a hashtag #justicape-
labia, foi um dos assuntos mais 
comentados nas redes sociais. 
Muitos dizem que ela foi morta 
por postar fotos usando biquíni.

Procurada, a Polícia Civil 
informou que não há registros 
sobre o caso e que está apuran-
do os fatos relatados com ba-
se em informações divulgadas 
nas redes sociais. Já o 16º BPM 
(Olaria) afirmou que não foi 
acionado para a ocorrência de-
nunciada nas redes sociais.

Mistério na Kelson’s
Jovem desaparece e família diz que ela foi morta por ex-namorado

Bianca desapareceu no domingo, após ser retirada de um churrasco

ARQUIVO PESSOAL

Feminicídio em Teresópolis
Mulher de 29 anos é morta a tiros pelo ex-marido na frente da filha 

 L TRAGÉDIA NA REGIÃO SERRANA

Um feminicídio chocou os 
moradores de Teresópolis, na 
Região Serrana, onde, na noi-
te de segunda-feira, Natália da 
Silva Fonseca de Souza, de 29 
anos, foi assassinada a tiros, em 
casa, pelo ex-marido, diante da 
filha, de 12 anos e com neces-
sidades especiais. O suspeito, 
Alexsandro, de 43 anos, ten-
tou o suicídio, mas foi contido 
e autuado em flagrante. Ele está 
hospitalizado, porém seu esta-
do de saúde não foi divulgado. 
Com ele, a polícia apreendeu 
um revólver calibre 32.  

O casal estava separado ha-
via três meses, após 10 anos jun-

tos. Amigos da vítima contaram 
que Alexsandro não aceitava a 
separação e foi atrás da ex-com-
panheira ao saber que ela esta-
va em um novo relacionamento. 
Ainda de acordo com as fontes, 
uma postagem nas redes sociais, 
mostrando Natália com o novo 
namorado, teria provocado a 
reação do ex-companheiro.

Na foto, publicada por vol-
ta das 22h20 de segunda-feira, 
Natália aparece sorrindo ao la-
do do novo namorado. Na le-
genda, um trecho de uma mú-
sica sertaneja, que fala de amor.

O enterro de Natália foi 
marcado para hoje, às 16h30.

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

Agredida 
no carro

Duas mortes 
em Angra

 LUm homem de 62 anos 
foi preso em flagrante por 
agressão e por manter a es-
posa, de 51, em cárcere pri-
vado dentro de um carro 
em movimento, na tarde 
de segunda-feira, no Cen-
tro do Rio. O flagrante da 
violência aconteceu em 
frente à Delegacia de Aten-
dimento à Mulher (Deam). 
Pedestres entraram na de-
legacia e denunciaram que 
a mulher estava em perigo, 
levando a polícia a agir.

 LO Portal dos Procurados 
divulgou cartaz com o título 
“Quem Matou?”, para aju-
dar a 166ª DP (Angra dos 
Reis), na Costa Verde, com 
informações que possam le-
var aos envolvidos nas mor-
tes de Catarina da Silva Reis, 
de 46 anos, e Gisele Pereira 
de Aguiar, de 34. Catarina foi 
morta com cinco tiros por 
um ciclista, no sábado. Gise-
le levou quatro tiros, na ma-
drugada de segunda-feira, 
perto da sua casa.

RAPIDINHAS...

Assassinato 
em Paraty

 LUma adolescente de 14 
anos foi morta a tiros, na 
manhã de segunda-feira, 
em Paraty, na Costa Verde. 
A vítima chegou a ser socor-
rida, mas não resistiu. A po-
lícia investiga relatos de que 
o autor do assassinato teria 
entrado em contato com a 
adolescente no dia do cri-
me e que ele estaria envolvi-
do com o tráfico de drogas 
na região. A polícia não co-
mentou para não atrapalhar 
as investigações.

Natália estava separada havia três meses, após 10 anos de casamento

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 6/1/20214
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 L COMOÇÃO NO ENTERRO DE MARCELO

‘Olha o que fizeram’
Família acusa PM de negligência em morte na CDD 

U
m clima de dor e revolta 
tomou conta de parentes 
e amigos que estiveram 

ontem no Cemitério de Inhaú-
ma, na Zona Norte do Rio, para 
o enterro do corpo de Marcelo 
Guimarães, morto com um tiro 
de fuzil, na véspera, na Cidade de 
Deus, em Jacarepaguá. Em meio 
a gritos por justiça, um primo da 
vítima, Leandro, disse que o que 
aconteceu não foi uma fatalida-
de, mas uma negligência por par-
te da Polícia Militar. A PM havia 
afirmado que ocorria um con-
fronto na região, na hora em que 
Marcelo passava de moto, a ca-
minho do trabalho, numa mar-
moraria, mas moradores nega-
ram essa versão e afirmaram que 
o tiro teria partido da polícia.

A filha de Marcelo, Vitória, de 
19 anos, comoveu a todos duran-
te o enterro: “Olha o que fizeram 
com meu pai. Ele era trabalhador”. 
Seu irmão, de apenas 5 anos, ainda 
não sabe da morte do pai, que o ti-
nha deixado numa aula de futebol 
antes de ser baleado. “A criança fica 
perguntando: ‘Cadê meu papai?’. 
Agora, vamos ter que enganar o 

garoto até não sei quando, dizen-
do que ele está viajando e, depois, 
falar que ele virou uma estrelinha”, 
lamentou Leandro. Após o enter-
ro, parentes e amigos fizeram um 
protesto pedindo por justiça no lo-
cal onde ocorreu a morte. 

O governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro (PSC), se soli-

darizou nas redes sociais com a fa-
mília de Marcelo, prometeu uma 
apuração completa e a punição 
dos envolvidos. Peritos da Polícia 
Civil examinaram o veículo blin-
dado usado pela PM na Cidade de 
Deus, na segunda-feira. Dois fuzis 
também foram apreendidos para 
análise de balística.

Enterro do corpo de Marcelo foi ontem, no Cemitério de Inhaúma

DANIEL CASTELO BRANCO

Um clima de guerra se ins-
taurou no bairro Imbariê, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, na tarde de ontem. 
Criminosos jogaram uma bom-
ba dentro de um supermercado, 
com funcionários e clientes do 
lado de dentro, e atearam fogo 
em carros. De acordo com teste-
munhas, ninguém ficou ferido.

O ataque teria sido uma reta-
liação pela morte de um trafican-
te da região, supostamente morto 
por policiais militares. Moradores 
relataram nas redes sociais que os 
criminosos deram ordem para 
que os comerciantes do bairro fe-
chassem as portas.

A violência levou à interrup-
ção do serviço de trens nas esta-
ções Imbariê e Vila Ihomirim. 
Nas redes sociais,  moradores 
contaram que o clima foi de pâ-
nico. Um perfil divulgou imagens 
de um veículo em chamas e seu 
autor afirmou ter sido obra dos 

criminosos. Uma equipe do Cor-
po de Bombeiros esteve no local 
para conter as chamas. 

A Polícia Militar foi ao lo-
cal, mas, até o fechamento des-
ta edição, não havia informa-
ções sobre prisão de suspeitos.

Bomba e fogo 
em Caxias
Tráfico ataca supermercado em 

Imbariê após morte de bandido

 L PÂNICO NA BAIXADA

Carro em chamas em Imbariê

REPRODUÇÃO DO TWITTER

RAPIDINHAS...

Morte em 
São Gonçalo

 LUm homem morreu na 
noite de segunda-feira, 
após ser baleado na comu-
nidade do Abacatão, em 
Boa Vista, São Gonçalo. A 
vítima chegou a ser socor-
rida por um parente e aten-
dida no Pronto-Socorro de 
São Gonçalo, mas não resis-
tiu. O caso foi registrado na 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo, 
que investiga a morte.

Militar morre 
afogado

 LO Exército abriu um in-
quérito para apurar a mor-
te por afogamento de um 
soldado do 21º Grupo de 
Artilharia em Campanha. 
De acordo com o Coman-
do Militar do Leste, o aci-
dente foi na tarde de se-
gunda-feira, na Praia do 
Forte Barão do Rio Bran-
co, em Niterói, uma área 
restrita a militares e outras 
pessoas autorizadas.

Tiro e agressão a PMs
Um policial foi baleado. Outro agente levou coronhada 

 L EM NITERÓI E MADUREIRA

Um policial militar, lotado no 
12º BPM (Niterói), foi baleado 
na perna durante uma operação 
policial, ontem, no município da 
Região Metropolitana. Em Madu-
reira, na Zona Norte do Rio, outro 
PM foi agredido com uma coro-
nhada, na noite de segunda-feira.

Em Niterói, o incidente ocor-
reu na Rua Magnólia Brasil, no 
Fonseca. PMs que patrulhavam a 

região tentaram abordar um gru-
po que estava em um carro rou-
bado. Houve perseguição e tiro-
teio. Uma bala atingiu o policial, 
que foi socorrido ao Hospital Es-
tadual Azevedo Lima (Heat). 

De acordo com a assessoria 
de imprensa da Secretaria Es-
tadual da PM, o policial passou 
por cirurgia e permanece inter-
nado no hospital. Seu estado de 

saúde não foi divulgado. 
Já em Madureira, policiais do 

9º BPM (Rocha Miranda) foram 
chamados, na noite de segunda-
feira, após um colega ser agredido 
com uma coronhada por bandi-
dos em três motos. O PM relatou 
também que os criminosos rou-
baram uma arma e um celular. 
Houve uma busca na região, mas 
nenhum suspeito foi encontrado.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 6/1/20216
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RAPIDINHAS...

Prefeituras preparam a 
distribuição do IPTU 2021

 LAs prefeituras do Rio e de 
municípios da Região Me-
tropolitana, como Niterói, já 
estão emitindo os carnês do 
IPTU 2021. No Rio, a distri-
buição das guias de pagamen-
to do IPTU 2021 começará no 
dia 11 de janeiro. Neste ano, 
o município decidiu não en-
viar mais carnês à população 
e, sim, uma guia única. O ob-
jetivo é reduzir gastos. O im-
posto terá reajuste de 4,23%. 

Quem desejar fazer o paga-
mento em cotas poderá pa-
gar a primeira parcela (5 de 
fevereiro) com o código de 
barras disponível na guia de 
cobrança. As outras cotas de-
verão ser emitidas pela inter-
net, no portal Carioca Digital.

Nos outros municípios, 
a maioria permitirá retira-
da pela internet ou entrega a 
domicílio, como é o caso de 
Maricá e Nilópolis.

IPVA a partir 
do dia 12

 LA guia do pagamento do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
2021 estará disponível a partir 
de 12 de janeiro. Quem pagar 
o valor à vista terá um descon-
to de 3%. Os motoristas pode-
rão emitir a guia nos sites www.
fazenda.rj.gov.br/ipva e www.
bradesco.com.br. O vencimen-
to da cota única e da primeira 
parcela será a partir do dia 21, 
de acordo com o final da placa.

Água na Z. Sul 
e em Xerém

 LUma troca de equipamen-
to na elevatória Guaicurus, 
no Rio Comprido, entre 9h 
e 14h de amanhã, deve afetar 
o abastecimento de água em 
bairros da Zona Sul do Rio, 
incluindo Santa Teresa, La-
ranjeiras, Cosme Velho, Bo-
tafogo, Urca e Copacabana. E 
trabalhos de manutenção no 
sistema João Pinto também 
interromperá o fornecimen-
to em Xerém, entre 7h e 17h.

Enem: pedido 
para adiar

 LOs estudantes inscritos no 
Enem 2020 podem acessar, 
a partir de hoje, o cartão de 
confirmação de inscrição, pe-
lo aplicativo oficial. As provas 
serão nos dias 17 e 24 de janei-
ro (versão impressa) e 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro (digi-
tal). Ontem, estudantes de to-
do o Brasil pediram, nas redes 
sociais, que as provas sejam 
novamente adiadas, por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

 L ‘ALEGRES, EDUCADOS E TRABALHADORES’ 

Tragédia na praia
Gêmeos morrem afogados no mar do Arpoador

O
s irmãos gêmeos Diego e 
Diogo Lima, de 21 anos, 
morreram afogados na 

madrugada de ontem, na praia 
do Arpoador, na Zona Sul do Rio. 
Equipes do quartel do Corpo de 
Bombeiros de Copacabana foram 
acionadas para irem até o local por 
volta das 22h20. Os jovens foram 
socorridos ao Hospital Municipal 

Miguel Couto, na Gávea, com pa-
rada respiratória, e não resistiram. 

Testemunhas relataram que o 
primeiro a entrar no mar, que es-
tava agitado, foi Diogo, que logo 
em seguida começou a se afogar. 
Diego, tentando salvar o irmão, foi 
na direção dele e ambos foram le-
vados pela correnteza. Em mensa-
gens de amigos, eles são descritos 

como jovens alegres, educados e 
trabalhadores. Os irmãos, que 
moravam em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, compar-
tilhavam o amor pelo futebol e o 
Flamengo, e ambos atuavam co-
mo goleiros.

Nas redes sociais, amigos das 

vítimas pediram para que o Ru-
bro-Negro fizessem uma home-
nagem aos dois no próximo jogo, 
que acontece hoje, contra o Flumi-
nense, no Maracanã.

Não foram divulgadas infor-
mações sobre a data e o local de 
enterro de Diogo e Diego. 

Os dois irmãos foram descritos como muito unidos

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

A professora Maria Cristi-
na José Soares, atropelada jun-
to com o marido, o também 
professor Alexandre Silva de 
Lima, pelo jogador Marcinho, 
ex-Botafogo, morreu na noite 
de ontem, de acordo com in-
formações dadas por parentes 
das vítimas à TV Globo. Ale-
xandre morreu na noite do 
acidente, em 30 de dezembro, 
na Avenida Sernambetiba, no 
Recreio dos Bandeirantes, Zo-
na Oeste do Rio. Os dois foram 
atingidos pelo Mini Cooper de 
Marcinho, que fugiu sem pres-
tar socorro.

Maria Cristina, de 66 anos, 
era professora do Cefet, assim 
como Alexandre. Ela estava in-
ternada em estado grave, e não 
resistiu aos ferimentos.

À polícia, Marcinho disse, 
na segunda-feira, que estava 
em baixa velocidade — cerca 
de 60 km/h — e que teria ten-
tado frear quando viu o casal 
atravessando a pista. Ele tam-
bém alegou que fugiu por ter 
ficado com medo de ser lin-
chado. Mas testemunhas des-
mentiram essa versão. Uma 
delas afirmou que, além de 
estar em alta velocidade, o 
jogador estaria “costurando” 
outros carros no trânsito.

Marcinho prestou depoi-
mento acompanhado de seu 
pai e um advogado, que dis-
se que o jogador estava dan-
do assistência à família dos 
professores, algo que foi des-
mentido por parentes das ví-
timas.

Morre mulher 
atropelada por 
Marcinho
Marido da vítima também morreu 
no acidente, no dia 30 de dezembro 

 L NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS

DIEGO TENTOU 
SALVAR O 

IRMÃO E OS 
DOIS FORAM 
ARRASTADOS 
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Da Chacrinha rumo a Tóquio
Cria da comunidade, o atleta de badminton Ygor Coelho sonha participar da Olimpíada

A 
menos de 200 dias para 
o início das Olimpía-
das de Tóquio, o cario-

ca Ygor Coelho, de 24 anos, 
espera fazer parte da delega-
ção brasileira que vai compe-
tir nos Jogos do Japão. Cria 
do Morro da Chacrinha, na 
Praça Seca, Zona Oeste do 
Rio, o atleta de badminton 
treina e compete de olho em 
uma das 40 vagas que o es-
porte terá no torneio, que co-
meça no dia 23 de julho.

“No ano ano passado, fiz 
duas cirurgias no quadril, 
porque estava com a carti-
lagem comprometida. Esses 
problemas foram sanados e 
estou pronto para voltar às 
competições”, conta Ygor.

O atleta começou a vida no 
esporte aos 3 anos. Na época, 
ele aproveitava as aulas que o 
pai dava na Associação Mira-
tus de Badminton, ONG que 
criou na Chacrinha. Inicial-
mente, o contato com a pe-
teca era apenas brincadeira, 
mas, aos poucos, virou algo 

sério. “Fui atleta amador até 
os 6 anos. Quando vi, já esta-
va competindo”, lembra.

O carioca fez parte da Mi-
ratus até os 17 anos, quan-
do foi convidado para trei-
nar na Dinamarca. Na época, 
ele havia acabado de partici-
par dos Jogos Olímpicos da 
Juventude de Nanquim, na 
China, em 2014.

Depois, veio um novo con-
vite para morar e treinar em 
Paris, na França, onde passou 
dois anos. Após a temporada 
parisiense, Ygor voltou pa-
ra a Dinamarca, onde atual-
mente é atleta da equipe Hø-
jbjerg. “Tive que ir para fora 
do país para buscar concor-
rência, para evoluir e adquirir 
experiência”, afirma. 

Ygor: ‘Sempre competi de olho na medalha de ouro e meu sonho é ter medalha olímpica e no Mundial’

COB / DIVULGAÇÃO

CARIOCA JÁ 
TREINOU NA 

FRANÇA E ESTÁ 
EM EQUIPE NA 
DINAMARCA

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

 L Entre a Dinamarca e a Fran-
ça, Ygor teve a oportunidade 
de competir nos Jogos Olím-
picos do Rio, em 2016. Ter 
participado de uma Olimpía-
da em casa é algo que o dei-
xa arrepiado só de lembrar. 
“Quando eu estudava, a ga-
lera ficava me chamando de 
petequeiro. Mas no dia da dis-
puta, vi amigos de escola lá. 
Foi muita gente”, conta.

O atleta já viajou mais de 

30 países para competir. Nos 
Jogos do Rio, ele se tornou o 
primeiro brasileiro a competir 
no badminton em uma Olim-
píada. Nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Lima, em 2019, con-
quistou a inédita medalha de 
ouro para o país no torneio.

“Sempre competi de olho 
na medalha de ouro e meu so-
nho é ter uma medalha olím-
pica e uma medalha no Mun-
dial”, afirma Ygor.

Medalha de ouro no Pan de Lima
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Barroca muda de novo
Com 89% de risco de queda à Série B, Fogão precisa ventar pra cima do Furacão 

O 
técnico Eduardo Barroca 
fará mudanças no Bota-
fogo para o duelo de ho-

je com o Athletico-PR, às 19h15, 
no Estádio Nilton Santos, pela 28ª 
rodada do Campeonato Brasilei-
ro. Com o time alvinegro afunda-
do na zona da degola, em 19º lugar, 
com 23 pontos, a cinco do Bahia, 
o primeiro fora do Z-4, ele deve-
rá promover a volta do meia Bru-
no Nazário — recuperado da Co-
vid-19 — e do atacante Kalou. O 
lateral Victor Luis, que atuou mais 
avançado na derrota para o Corin-
thians por 2 a 0, último jogo antes 
do recesso de Réveillon, volta à po-
sição de origem. O zagueiro Rafael 
Forster e o atacante Warley retor-
nam ao banco de reservas. 

A partida marca o reencontro 
do Botafogo com o técnico Paulo 
Autuori, dispensado no começo 
do Campeonato Brasileiro pela di-
retoria alvinegra e contratado pelo 
Furacão. No clube paranaense, ele 
conseguiu implantar um trabalho 
de recuperação, tirando o time da 
zona de rebaixamento. Atualmen-
te, o Athletico-PR ocupa o 11º lu-
gar, com 34 pontos.

Técnico prestigiado
Com 11 jogos a disputar, o Bo-

tafogo tem 89% de risco de cair, se-
gundo o site ‘Infobola’. Precisa de 
22 pontos para seguir na Série A, 
quase o mesmo que conseguiu nas 
27 rodadas até aqui. 

Apesar da missão quase im-
possível, Barroca ganhou elogios 
do novo presidente do Botafogo, 
Durcésio Mello. Ele disse ter a in-
tenção de manter o treinador no 
comando do time, independen-
temente do futuro do Glorioso no 
Brasileiro. “O Barroca fica comigo 
um ano, dois anos, gosto muito do 
trabalho e acredito nele”, afirmou 
em entrevista ao ‘Lance!’.

Eduardo Barroca vem 
fazendo várias mudanças 

no time, que ainda não 
mostrou um bom futebol

DANIEL CASTELO BRANCO

Diego Cavalieri, Kelvin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Victor Luis; José Wel-
lison, Caio Alexandre e Cícero; Kalou, 
Pedro Raul e Bruno Nazário.

Santos, Jonathan, Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e Abner; Richard,  
Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduar-
do; Nikão e Renato Kayzer.

Local: Estádio Nilton Santos  
Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)  
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) 
e Helton Nunes (SC) 
Horário: 19h15  
TV: Sem transmissão 

BOTAFOGO ATHLETICO-PR

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LApesar das tentativas do Seatt-
le Sounders, dos Estados Uni-
dos, a nova diretoria do Botafo-
go não pretende abrir mão do 
valor acordado por uma possí-
vel transferência do volante João 
Paulo. Segundo informações da 
‘Super Rádio Tupi’, o novo presi-
dente alvinegro, Durcesio Mello, 

foi incisivo sobre o caso.
O valor acordado é de 1,25 

milhão de dólares (R$ 6,6 mi-
lhões), que seriam divididos 
entre Botafogo (60%) e Santa 
Cruz (40%), detentores dos di-
reitos econômicos do jogador. O 
Seattle tem até o próximo dia 15 
para exercer ou não o direito de 

comprá-lo e estava tentando um 
valor menor.

O empréstimo de João Pau-
lo ao clube dos Estados Unidos 
terminou na última quinta-feira. 
Com isso, ele voltou a ser atleta 
alvinegro. Os norte-americanos 
querem pagar 1 milhão de dóla-
res (R$ 5,2 milhões na atual co-

tação), 250 mil dólares a menos 
(R$ 1,3 milhão) do que o acorda-
do entre as partes para que João 
Paulo se transfira em definitivo.

No futebol dos Estados Uni-
dos, o volante foi titular na cam-
panha do vice-campeonato da 
Major League Soccer, marcando 
dois gols em 23 jogos.

Diretoria rejeita oferta menor de clube dos EUA por João Paulo
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Um Fla-Flu para receber 2021 
Rubro-Negro e Tricolor entram em campo hoje, no Maracanã, pressionados pela necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro

 L RETORNO EM ALTO ESTILO

N
a volta do futebol em 
2021, os cariocas já terão 
um grande jogo: o pri-

meiro Fla-Flu do ano, hoje, às 
21h30, no Maracanã, pela 28º 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro, será disputado por dois ti-
mes que precisam muito vencer. 

O Flamengo de Rogério Ceni 
é um dos que ainda se mantêm 
na briga pelo título brasileiro. 
Em terceiro lugar na tabela, a se-
te pontos do líder São Paulo, mas 
com um jogo a menos, o time 
tem 11% de chances de erguer a 
taça, de acordo com cálculos do 
matemático Tristão Garcia. Ce-
ni, que vai disputar o primeiro 
Fla-Flu, vê a pressão aumentar, 
depois das eliminações na Liber-
tadores e na Copa do Brasil.

Do lado do Fluminense, a si-
tuação não chega a ser diferen-
te. A equipe não terá o comando 
de Marcão à beira do gramado, 
porque o treinador testou posi-
tivo para a covid-19, e será di-
rigida pelo auxiliar Ailton Fer-
raz. Desde que foi efetivado, em 
substituição a Odair Hellmann, 
Marcão não conseguiu vencer 
— empatou um jogo e perdeu 
dois. O time caiu na tabela e vê 
ameaçado o sonho de ir à Li-
bertadores. Em 7º lugar, são de 
6% as chances de se classificar à 
competição continental. 

Ídolo do Fluminense, Fred re-

conhece que o Fla-Flu é um jo-
go muito especial. “Para a gen-
te aqui, é o maior jogo, o maior 
clássico nosso. Temos mais dois 
grandes adversários, o Botafogo 
e o Vasco. Mas esse é o mais es-
perado, principalmente quando 
tinha torcida. Naturalmente, re-
presenta mais para o clube e para 
o torcedor. Eu classifico como o 
maior clássico do Rio”.

Muito querido pela torcida 
do Flamengo, o artilheiro Ga-
bigol ressalta a importância da 
vitória hoje à noite: “Temos um 

clássico logo no início do ano e 
é importante vencer para seguir 
brigando pela liderança”.

Os confrontos entre as duas 
equipes foram equilibrados, 
com jogos acirrados, mas o Ru-
bro-Negro levou a melhor, ga-
nhando inclusive o título cario-
ca em cima do Tricolor. Em seis 
duelos, foram quatro triunfos do 
time da Gávea, um da equipe das 
Laranjeiras e um empate. 

O artilheiro Gabigol reforça o Fla depois de cumprir suspensão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

NA TEMPORADA, 
O FLA LEVA 
VANTAGEM  

NOS DUELOS  
COM O FLU

 LO goleiro Diego Alves voltará 
a desfalcar o Flamengo no Bra-
sileiro. Ele fez tratamento in-
tensivo, mas não se recuperou 
da lesão de grau 2 no adutor da 
coxa direita e e será substituído 
por Hugo Souza, o que já havia 
acontecido no último jogo — 
empate em 0 a 0 diante do For-
taleza, no Castelão. Outro que 
não poderá atuar é o atacante 
Vitinho, suspenso.

Se perde Diego Alves e Vi-
tinho, o técnico Rogério Ceni 
terá o reforço de Gabigol e de 
Filipe Luís, que voltam ao time 
titular depois de cumprir sus-
pensão, e do atacante Michael, 
recuperado de lesão, que ficará 
como opção no banco.

Desfalques  
e retornos

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, 
Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Ger-
son, Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol.

Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, 
Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, 
Hudson e Yago; Michel Araújo, Fred e Wel-
lington Silva.

Local: Maracanã  
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)  
Assistentes: Jorge Eduardo Bernar-
di (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)  
Horário: 21h30 
TV: Globo

FLAMENGO

FLUMINENSE

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues
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A cada uma das 
rodadas finais 

cumprida, o funil fica 
mais apertado. Quem 
tem pretensões pre-
cisa ser valente para 
progredir. Flamen-
go e Fluminense irão 
para o Maracanã esta 
noite sabendo que as 
coisas ficarão embaçadas para 
o perdedor e que o empate se-
rá ruim para ambos. Será um 
duelo que poderá até valer a so-
brevivência no comando para 
os treinadores. Marcão sofrerá 
à distância, afastado em qua-
rentena por Covid-19, e Rogé-
rio Ceni (foto) vem de duas eli-
minações traumáticas — Taça 

Libertadores e Copa 
do Brasil —, e com a 
equipe ainda não res-
pondendo ao seu co-
mando. O Brasileirão 
será o último trem 
para o sucesso. A dis-
tância de sete pontos 
para o líder São Pau-
lo nem assusta tanto, 

faltando 12 jogos e 36 pontos 
na mesa, mas não permite ao 
Flamengo novas derrapagens. 
O diferencial que preocupa é a 
sobrecarga emocional, fruto da 
obrigação de vencer, um peso 
a mais nas costas de rubro-ne-
gros e tricolores. Um Fla-Flu 
em chapa quente, do jeito que 
a galera gosta.

 L O Santos é um dos pou-
cos clubes brasileiros que 
venceram o Boca Juniors 
na Bombonera, na Copa 
Libertadores, e Cuca quer 
repetir o feito. Tudo bem 
que na época o 10 era o 
Pelé, mas vale acreditar.

 LAndrés Sanchez deixou 
a presidência do Corin-
thians afirmando que se 
aposentou na politica do 
clube. Ninguém acreditou.

 LToró testou positivo pa-
ra Covid-19, caso raro no 
São Paulo.

BRIGA POR ESPAÇO 

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

LUXA’S CUP

 L Se Alexandre Pássaro conseguir 
trazer Benítez de volta a tempo de 
poder revalidar sua condição legal 
na CBF, será um reforço e tanto para 
Vanderlei Luxemburgo no Vasco, na 
reta final do Brasileirão.

 L O Fortaleza perde dez jogadores, 
todos  afastados devido à conta-
minação por Covid-19, para o jogo 
de hoje com o Sport. Parece que a 
moçada da equipe cearense se es-
baldou no Réveillon.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LVanderlei Luxemburgo foi 
passando para os jogadores 
que o Campeonato Brasileiro 
vai começar agora. O ano ve-
lho se foi e tudo o que aconte-
ceu também. Começará, com 
o novo ano, uma nova compe-
tição, sem marcas do que ficou 

para trás, de olho no que vem 
pela frente. Serão 12 jogos, dos 
quais precisará vencer seis, ou 
cinco e empatar dois. Essa é a 
meta. Pode e deve dar certo se 
os jogadores se sentirem tão 
motivados quanto seu expe-
riente comandante.

eceber 2021 com tudo
ricolor entram em campo hoje, no Maracanã, pressionados pela necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro

Ídolo do clube tricolor, Fred vai comandar o ataque no clássico

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LApós o Fluminense perder o vo-
lante Dodi, de graça, a situação po-
de se repetir em relação a Marcos 
Paulo. O atacante de 19 anos está 
livre para assinar um pré-contrato 
com qualquer clube, já que se en-
caminha para os últimos seis me-
ses de vínculo com o Tricolor. 

Em coletiva, Fred disse que 
tem conversado com os garotos 
com potencial de venda. “O que 
eu mais participei foi de conversa 
com Dodi, Miguel, Marcos, Eva-
nilson. Demos exemplos bons e 
ruins. É importante os jogado-
res criarem identidade e maturi-
dade jogando num clube grande 
como o Fluminense”, destacou o 
artilheiro e ídolo tricolor.

Ídolo orienta 
os mais jovens

 LDiretor-geral da Assembleia 
Legislativa do Rio, Wagner Vic-
ter defende que o Fluminense 
também dê nome a uma esta-
ção do metrô: a Largo do Ma-
chado/Fluminense. Ele já for-
malizou o pedido. 

“Há muito tempo eu dei essa 
ideia ao Metrô, que disse que não 
podia, então eu fiz um projeto de 
lei e a Clarissa (Garotinho) o le-
vou à Alerj. Porém, agora, anun-
ciaram que farão uma estação 
Botafogo/Coca-Cola. Então, eu 
mandei esse pleito formal pa-
ra o secretário de Transportes, 
que é tricolor e sócio do Flu-
minense, além de copiar outras 
autoridades, como o secretário 
do Turismo”, disse Wagner Vic-
ter ao site NetFlu.

Homenagem 
no metrô
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Luxa faz aposta 
no brilho da joia
Talles Magno ganha atenção especial no Vascão

 L XODÓ DO POFEXÔ!

A 
multa rescisória avaliada 
em 50 milhões de euros 
(R$ 316 milhões) repre-

senta o tamanho da expecta-
tiva do Vasco pela explosão de 
Talles Magno. Com apenas 16 
anos, o atacante foi promovido 
pelo técnico Vanderlei Luxem-
burgo no passado e respondeu à 
altura como peça-chave na per-
manência da equipe na Série A. 

De volta à Colina após uma 
passagem de nove meses pelo 
Palmeiras, Luxa tem a confian-
ça da diretoria para lapidar a joia 
que perdeu brilho em 2020. Em 
37 jogos, marcou apenas dois 
gols. “Estou conversando com 
ele e já identificando as coisas 
que aconteceram. É um meni-
no”, revelou Luxemburgo.

Em grave situação financeira, 
o Vasco vem de uma temporada 
de contratações modestas. Ger-
mán Cano é o principal destaque 
e artilheiro, com 21 gols, metade 
dos marcados pelo time. Com fé 
na explosão física e criatividade 
de Talles Magno, o novo coman-
dante crê no equilíbrio do ata-
que, sem perder a oportunidade 
de ‘provocar’ o xodó.

“Quando cheguei no vestiário, 
ele estava fazendo massagem na 
mão. Perguntei se era goleiro, ele 
falou que estava com dor. Eu falei: 
“Sai daí, rapaz, vai chutar bola”. É 
um menino bom, ele ouve, tenho 
certeza de que vai voltar a jogar o 
que jogava, é questão de ter con-
fiança”, destacou o treinador.

Considerado a salvação para 
as finanças do Vasco, Talles Mag-
no será o ‘projeto’ pessoal de Lu-
xa. O primeiro e importantíssi-
mo teste será amanhã, às 21h, 
contra o Atlético-GO, no Estádio 
Antônio Accioly, em Goiânia.

Lançado por Luxa, Talles Magno não atravessa um bom momento

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO técnico Vanderlei Luxem-
burgo vem aumentando a in-
tensidade dos treinamentos da 
equipe. A ideia é ter o elenco 
bem preparado para as 12 de-
cisões que terá pela frente até o 
fim do Brasileiro.

O lateral-direito Léo Matos 
revelou o tom de cobrança de 
Luxa nas atividades e, aos pou-
cos, vai se acostumando com 
as ‘chamadas’ do professor. 
“A conversa nos últimos dias, 

desde a apresentação dele, tem 
sido nessa batida: temos um 
campeonato à parte e temos de 
ser campeões desses 12 jogos”. 

Léo Matos não economizou 
nos elogios ao novo comandante: 
“Luxemburgo dispensa comen-
tários. É um mito no futebol, ex-
periente e exigente. Já levei duas 
chamadas dele que eu não estava 
acostumado. Mas é normal, is-
so faz o jogador ficar mais ligado 
ainda mais nesta reta final”.

Fortes cobranças nos treinos

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

28ª RODADA

HOJE
 BOTAFOGO  X  ATHLETICO-PR 19:15
 GRÊMIO  X  BAHIA 19:15
 SPORT  X  FORTALEZA 20:30
 CORITIBA  X  GOIÁS 20:30
 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 21:30
 BRAGANTINO  X  SÃO PAULO 21:30

AMANHÃ
 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00
 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01
 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

ARTILHARIA

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

29ª RODADA

SÁBADO
 SPORT  X  PALMEIRAS 19:00
 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 19:00
 FORTALEZA  X  GRÊMIO 21:00

DOMINGO
 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

SEGUNDA-FEIRA
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

13/01

 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

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.
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ESPORTES

 L APÓS RÉVEILLON EM MANGARATIBA...

Neymar desfalca 
o PSG no Francês
Craque ainda sente dores no tornozelo esquerdo. 
Jogo marca a estreia de novo técnico argentino

O 
Paris Saint-Germain 
informou que Neymar 
não joga a partida de 

hoje contra o Saint-Étienne, 
fora de casa, pelo Campeona-
to Francês. O confronto marca 
a estreia do técnico argentino 
Mauricio Pochettino no PSG.

O camisa 10 não treina há 
bom tempo com os compa-
nheiros, ainda em recupera-
ção de uma lesão no tornozelo 
esquerdo, sofrida no dia 13 de 
dezembro, após dura entrada 
do brasileiro Thiago Mendes. 

A expectativa é que Neymar 
volte ao time no sábado, em 
duelo com o Brest, também 

pelo Campeonato Francês. O 
craque está na França desde o 
último fim de semana, quando 
voltou do Brasil após o período 
de recesso para as festas de fim 
de ano e a polêmica celebração 
do Réveillon, em Mangaratiba. 

A chegada de Pochettino ao 
clube é cercada de grande ex-
pectativa, principalmente em 
relação ao desempenho em 
campo de Neymar. A diretoria 
espera que o novo treinador 
consiga extrair o melhor do 
craque brasileiro e faça o PSG, 
enfim, conquistar a tão sonha-
da Liga dos Campeões.

A contratação de Pochettino 

gera muita expectativa, prin-
cipalmente em relação à disci-
plina. O argentino é visto co-
mo uma pessoa de carisma e 
das mais exigentes. “A perso-
nalidade de Pochettino injeta 
adrenalina em todos os joga-
dores”, resumiu Joan Collet, ex
-presidente do Espanyol, clu-
be no qual ele trabalhou como 
atleta e treinador.

O argent ino  te ve  co-
mo melhor temporada a de 
2018/2019, quando levou o 
Tottenham à final da Liga dos 
Campeões, após deixar Bo-
russia Dortmund, Manches-
ter City e Ajax pelo caminho. 

Neymar e Mbappé lideram milionário elenco do Paris Saint-Germain

AFP

 LSem clube desde novembro 
de 2019, o argentino Mauricio 
Pochettino tem o desafio mais 
importante da carreira: dirigir 
o milionário Paris Saint-Ger-
main e conseguir conduzi-lo 
ao primeiro título da Liga dos 
Campeões. Para isso, terá de 
mostrar muita habilidade para 

administrar os egos de estrelas, 
como Neymar e Mbappé.

O técnico argentino, de 
48 anos, jogou no Paris Sain-
t-Germain, de 2001 a 2003. 
Mas o clube francês não é mais 
o mesmo. Com dinheiro do 
mundo árabe, agora conta com 
um elenco de milhões.

Desde a chegada em 2011 dos 
novos donos do Catar, cinco trei-
nadores não conseguiram cum-
prir a missão de levar o PSG ao 
título da Champions. Na última 
temporada, o time bateu na tra-
ve, perdendo a decisão para o Ba-
yern de Munique — derrota por 
1 a 0, em Portugal.

Título da Champions é o grande desafio
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A GATA DA HORA

é blogueira e adora Carnaval. Todo esse cor-

pão é fruto de uma vida saudável, baseada numa alimenta-

ção equilibrada. A gata conta que segue uma alimentação 

saudável, orientada por uma nutricionista. “Minha meta é 

estar bem comigo mesma e com saúde”, diz.

NANDA MARQUES

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

DIVULGAÇÃO

 LO zagueiro Sergio Ramos 
recebeu um presente espe-
cial. Em seu Instagram, o 
defensor do Real Madrid 
compartilhou que ganhou 
de Rivaldo uma camisa da 
seleção brasileira, autogra-
fada pelo ex-jogador. Na 
postagem, Sergio Ramos 
não escondeu a admiração 
pelo craque: “Um dos três 
reis magos veio aqui. Mui-
to obrigado, Rivaldo”. O za-
gueiro ainda afirmou, nos 
stories, que o brasileiro é um 
de seus ídolos e deu detalhes 
da dedicatória: “Com cari-
nho para o maior defensor 
da história, um grande abra-
ço de seu amigo Rivaldo”.

Presente para Sergio Ramos

 LConfirmada para o o dia 30, 
no Maracanã, a decisão da Li-
bertadores por pouco não mu-
dou de local. De acordo com 
o portal ‘UOL’, o alto custo do 
estádio fez a Conmebol pensar 
em tirar o jogo do Rio. O agra-
vamento da crise financeira por 

conta da pandemia também te-
ria levado a entidade a conside-
rar uma alteração, já que a par-
tida não terá público. A cidade 
de Assunção chegou a ser cogi-
tada, mas o presidente da Con-
mebol, Alejandro Domínguez, 
decidiu manter a final no Rio.

Liberta quase saiu do Rio

REPRODUÇÃO
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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
 

ESTÁCIO R$700,00
Alugo Quitinete, quarto, sala, co-
zinha, banheiro, independente, 1 
mês depósito, próximo ao Metrô, 
fácil acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280
 

RAMOS R$1.680,00
Apartamento, 3quartos, área 
serviço grande, interfone, ga-
ragem, 2por bloco, entrada in-
dependente, sem condomínio, 
ótimo local próximo rua barrei-
ros.T.99993-9256 Zap
 

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.
 

OPERADORA CAIXA V/TEXTO
Casa do Biscoito contrata Re-
positor/ Operadora Caixa  São 
Januário, 28, N.S  Copacabana 
1.168. Rua Aristides Lobo 248, 
Rio Comprido. Entregar Cur-
riculo
 

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

 

MORENO 
50 anos, procuro companheira 
para formar casal liberal. tam-
bém aceito casal liberal  para 
amizade  ou algo mais  Sem 
envolvimento financeiro. Com 
Local. edsonduoli@hotmail.
com  Tel:98289-0796 
 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Copacabana. 
(T.99947-8903)
 

COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 
PRETA BOMBOM 
Sou uma negra estilo passista. 
Meu atendimento é totalmente 
diferenciado, Liguem e confira! 
Frescura zero. Cachê R$100,00 
Tel:98770-6712 Centro

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘TRATAMENTO 
DE ROTINA’

 LFausto Silva ficou entre os assuntos mais co-
mentados nas redes sociais ontem, após surgi-
rem rumores de que ele teria sido internado na 
UTI de hospital de São Paulo devido a compli-
cações causadas pelo coronavírus. Em comuni-
cado, a Globo desmentiu a informação: “Apu-
ramos com Fausto e ele esclarece que não está 
internado. Está fazendo um tratamento de 
rotina de filtragem no hospital, por conta de 
retenção de líquidos”. Esposa de Faustão, Lu 
Cardoso postou foto com o marido no Insta-
gram. “Em casa”, escreveu ela, para compro-
var que o apresentador não estava internado.

É RITMO 

DE FÉRIAS!

 LJuliana Paes está com 
o corpão em forma e 
vem desfilando suas 
curvas perfeitas em fo-
tos de biquíni que tem 
compartilhado no Ins-
tagram. Na segunda-
feira, a atriz ostentou 
toda sua beleza em um 
look preto, com direito 
a flor no cabelo e sor-
risão no rosto. “Ritmo! 
É ritmo de férias... Ma 
ôi!!! (risos)”, escreveu 
Ju na legenda, adap-
tando música cantada 
por Silvio Santos e brin-
cando com bordão do 
apresentador. 

EM ALTA EM BAIXA

 LLuiz Fernando comemo-
rou melhora do marido, 
que está com Covid-19. 

 LSnoop Dogg excluiu 
Ludmilla de postagem 
de Onda Diferente.

DESCANSO EM FERNANDO DE NORONHA

 L A atriz Deborah Secco postou uma foto ao lado 
da filha, Maria Flor, e do marido, o ator Hugo Mou-
ra, ontem, no Instagram. De férias em Fernando de 
Noronha, a família posou para o clique ao pôr do 
sol. “Eu & eles & Noronha... Olha, 2021, a expecta-
tiva tá alta!”, escreveu Deborah. 

GATA
 LNa lista de cotados 

para integrar o elen-
co do Big Brother 
Brasil 21, que estreia 
dia 25, na Globo, Po-
cah publicou uma 
foto na piscina, on-
tem, no Instagram. 
Com um biquíni ver-
melho, a cantora es-
creveu: “Vibre tão 
alto que o universo 
não tenha outra es-
colha a não ser ouvir 
os teus desejos”. Nos 
comentários, Pocah 
recebeu uma série de 
elogios, inclusive de 
famosos. “Gata to-
da”, postou Pabllo 
Vittar. “Deusa”, co-
mentou Lia Clark.

‘NÃO TÊM DINHEIRO 

NEM CORAGEM’

 LLuana Piovani não foge de ne-
nhuma pergunta. Ao ser ques-
tionada por um seguidor no 
Instagram se participaria de 
alguma edição do Big Brother 
Brasil, a atriz respondeu de for-
ma ácida e debochada sobre 
o reality show da Globo. “Eles 
não têm dinheiro nem cora-
gem para mim”, escreveu Pio-
vani nos Stories do Instagram.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Clara (foto) tenta se desculpar com Fio, 
que decide ir embora. Keyla e Tato chegam ao colégio e vão 
conversar com Benê. Anderson se emociona com a música 
que Tina escreve sobre seu pai. Lica é gentil com Taís. Ellen 
e Juca conversam com Ernesto sobre o projeto que im-
plantarão no Cora. Fio e Taís se interessam um pelo outro. 

19h15. Globo: Teodora (foto) aparece para aterrorizar 
todos da mansão. Beto diz para Henrique que está arre-
pendido e teme a possibilidade de Apolo ter morrido no 
acidente. Aparício chega em casa e vê Fedora comemo-
rando o aniversário de Teodora. Adônis fica sensibilizado 
com a atitude de Shirlei e começa a vê-la com outros olhos. 

21h. Record: Miguel (foto) pede a ajuda de um in-
vestigador particular para encontrar Poderosa. Ao 
ver Neco e Poderosa assustados, Leilinha revela que 
estava brincando. Mosar vai até a casa de Oxente e 
Cindy fica com medo de ser presa. Porém, Oxente e 
José Antônio conseguem despistar o policial.

18h05. Globo: Hélio expulsa Alberto (foto) da sua sala 
e manda Yvete providenciar uma comemoração para ce-
lebrar sua nova conquista. Alberto avisa a Guiomar que 
interditará Dionísio, alegando insanidade do avô. Cassiano 
diz para Ester que Samuel não estará seguro no hospital. 

20h35. Globo: Caio (foto) não acredita em Dantas e pede 
para falar com Bibi. Cândida conversa com Jeiza, mas não 
conta sobre a prisão de Zeca. A advogada informa a Abel 
que Zeca foi levado para um presídio. Ritinha suplica a Bibi 
para ajudá-la a falar com Zeca na prisão. Heleninha revela 
para Caio que Bibi está dando ordens na comunidade.

21h. SBT: Pata (foto) acorda do desmaio. A chiquitita per-
cebe que lavaram seu cabelo e que as madeixas voltaram 
a enrolar. Beto fala para Tobias, que está caracterizado 
como Tomás Ferraz, que ele precisa planejar o que dizer 
caso vença a indicação de Melhor Cantor do Ano.

Novidade na 
telinha da Globo
Dani Calabresa grava seu novo programa, ‘Dani-se’

 L AINDA SEM DATA DE ESTREIA

D
ani Calabresa já come-
çou o ano se dedicando a 
um novo projeto na TV. 

Ontem, a humorista postou ví-
deos no Instagram Stories con-
tando que estava indo para as 
gravações do novo programa 
que vai estrelar na Globo.

A atração de Dani Calabresa 
na Globo vai se chamar Dani-
se e ainda não tem data de es-
treia. “Bom dia. Hoje (ontem), 
vai ser um dia maravilho-
so, cheio de alegria, felicida-
de, sorte e eu vou irradiar esse 
sentimento para todas as pes-
soas que eu tiver contato hoje 
(ontem)”, disse a atriz quando 
ainda estava a caminho dos Es-
túdios Globo, em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio.

Na sede da emissora, Dani 
gravou mais vídeos e mostrou 
um pouco do caminho até o 
local de gravação. “Um dia 
de trabalho muito feliz. Mui-
to calor. Está escrito ali Salve-
se Quem Puder. O nome dessa 
novela representa a caminha-
da sem carrinho e com más-
cara”, brincou ela. A humorista Dani Calabresa vai estrelar novo programa na Globo

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Vontade é um desejo que cisma que você é a casa 

dele.” (Adriana Falcão)

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

 LÉ um bom momento para es-
cutar e aceitar conselhos dos 
familiares e amigos próximos. 
Manter a harmonia no amor 
pode te ajudar a encontrar so-
luções desejadas para a vida.
Números da sorte: 79, 70 e 61.

 LNa rotina, chance de surgir 
problemas nas relações e na 
profissão. Planos ou metas po-
dem não dar muito certo. Di-
recione esforços para resolver 
problemas financeiros.
Números da sorte: 53, 98 e 26.

 LNo trabalho, pode ganhar um 
aumento ou ser promovido. 
Bom momento para apostar 
em um novo emprego. Fique 
tranquilo e aproveite momen-
tos íntimos com seu par.
Números da sorte: 72, 36 e 90.

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 astral indica que uma má-
goa pode ser curada hoje. 
Cuidado com relações tóxicas, 
fique atento às amizades. Te-
nha uma atitude receptiva e 
sincera com seu par.
Números da sorte: 91, 37 e 55.

 LCautela com desentendimen-
tos. Busque expor o seu ponto 
de vista com tranquilidade, 
evite levantar a voz. Na paque-
ra, uma conversa despreten-
siosa pode gerar frutos.
Números da sorte: 56, 74 e 92.

 LNão deixe frustrações pes-
soais te abalarem. Foque na 
persistência para alcançar seus 
objetivos. No romance, a Lua 
aponta que pode surgir uma 
noite agradável com o par.
Números da sorte: 12, 30 e 93.

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

 LUm bom dia para apostar em 
novas parcerias profissionais. 
Problemas com a Justiça po-
derão ser resolvidos de forma 
simples hoje. Livre-se de intri-
gas no relacionamento.
Números da sorte: 49, 31 e 04.

 LO contato com os familiares 
pode trazer boas energias ain-
da hoje. Utilize a criatividade 
para conquistar seus objeti-
vos profissionais. Dedique um 
tempo ao seu par.
Números da sorte: 86, 68 e 77.

 LControle seu temperamen-
to. Foque na autoconfiança 
para tomar boas decisões. Na 
paquera, conversar bastante 
pode aumentar as suas chan-
ces de engatar um romance. 
Números da sorte: 51, 69 e 96.

OS TRÊS REIS MAGOS
Hoje é celebrado o Dia de Reis ou Dia 
dos Santos Reis. A data relembra a visita 
que Jesus Cristo, recém-nascido, rece-
beu dos Reis Magos Melchior (também 
chamado de Belchior), Gaspar e Balta-
zar, que seguiram uma estrela-guia até 
o local onde Maria havia dado à luz o 
Filho de Deus. Eles presentearam o Me-
nino Jesus com ouro (que significava a 
realeza de Jesus), incenso (sua essência 
divina) e mirra (sua essência humana). 
Por muito tempo, os Três Reis Magos 
tiveram seus túmulos mantidos no local 
de suas mortes. Em 1164, foram levados 
para Colônia, na Alemanha, onde foi 
construída a Catedral dos Reis Magos.

SANTO DO DIA

ESCOLA CARA
Após chegar da escola, Joãozi-
nho toma um banho e vai até a 
cozinha para almoçar. Enquan-
to está sentado esperando a co-
mida, ele lembra que tem que 
entregar algo para a sua mãe. 
O garoto vai até o quarto, pega 

um papel na sua mochila e o en-
trega para a mãe.
— Toma, mãe, a diretora do 
colégio mandou entregar para 
você o boleto de pagamento da 
escola, que já está vencendo — 
diz Joãozinho.
A mãe fica espantada ao ver 

que a mensalidade havia so-
frido um aumento bem aci-
ma do esperado. Ela, então, 
questiona Joãozinho sobre 
o preço exorbitante que está 
impresso no boleto:
— Filho, a mensalidade au-
mentou muito. A diretora não 

mandou nenhum aviso de que 
haveria um reajuste tão alto as-
sim. Será que esse boleto está 
mesmo correto?
— Acho que sim, pelo menos 
foi o que me disseram — res-
ponde o garoto.
Espantada com o preço, a mãe 

desabafa com o filho:
— Como é caro estudar nes-
se colégio!
Joãozinho olha para a mãe e, 
sem pensar duas vezes, retruca:
— E olha que eu sou o que me-
nos estuda lá na minha sala, 
hein, mamãe!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Iansã.
MENSAGEM:
Período de correr atrás de um 
aumento, fechar um negócio 
lucrativo e expandir seu patri-
mônio. Mas não dá para ficar 
de braços cruzados, espe-
rando que as oportunidades 
caiam no seu colo de bandeja. 
Mexa-se! Tenha atitude e de-
terminação. O dia traz tam-
bém disposição e saúde.
SAUDAÇÃO:
Eparrey oyá.
CORES:
Vermelho, coral, cobre e 
branco.
ELEMENTO:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para conseguir crescimento 
financeiro e boa saúde, faça a 
mão um saquinho de pano ver-

de e uma fita dourada. Dentro, 
coloque um punhado de arroz 
com casca, 21 moedas, uma 
colher de sal e um pedaço de 
ímã. Feche o saquinho com a 
fita e passe esse saquinho nove 
vezes pelo seu corpo, pedindo 
crescimento financeiro e far-
tura para Iansã. Em seguida, 
pendure no galho mais alto 
possível de uma árvore.

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

 LDisposição forte no trabalho, 
podendo chamar a atenção 
dos chefes. Cuidado com pos-
síveis tensões nas finanças. Em 
casa, o relacionamento fica em 
um clima positivo.
Números da sorte: 31, 94 e 58.

 LBuque ser mais paciente hoje. 
Contato com oportunidades 
para o futuro pode surgir. A in-
satisfação no relacionamento 
pode ser resolvida com since-
ridade e diálogo.
Números da sorte: 68, 23 e 50.

 LOportunidade de reavaliar a 
sua carreira pode aparecer. Re-
fletir ou conversar com amigos 
gera aprendizados importan-
tes para a vida. No romance, o 
par será um apoio.
Números da sorte: 06, 24 e 87.
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