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E AGORA, 
SEM JOSÉ? 
Tom Veiga, que interpretava o Louro 

José havia mais de 20 anos ao lado da 
apresentadora Ana Maria Braga, foi 

encontrado morto. PÁG. 2 
ms, 
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10,80 
t; 98 Linguiça p/ Churrasco 

Saudali kg 
Ponta de Costela Suina 
Congelada kg 

/ Mortadela Camarão Inteiro 

à À Congelado Cinza 
õãõãõãõãõãõã 

Perdigão g 

E Peça/ Bem Fresco 

9 80 
Pedaço 2009 

[4 kg 1,98 
Filezinho de Frango 
Sassami Rivelli 
8009 

Filé de Peito de Frango 
Congelado Seara 
Bandeja Tkg 

Don Sapore 5009 
Exceto Ninho 

[25,80 
2 Queijo Dá - 

Peça/ Pedaço kg 

ea 

a 

Hambúrguer 
Misto Sadia 
569 

21,80 
Bacon Paleta kg 

Leite Condensado 
ltalac Tp 3959 

E 
E Ee Hot Dog Avivar 

da lo Aquitem 
ANIVERSÁRIO fasta de 

OFERTAS 
todo dia. 

eh 

e, 
7 <d 

9,80 
Filé de Peito de Frango 
Congelado Pif Paf 
Bandeja Tkg 

6,58 
Coxa c/ Sobrecoxa 
de Frango 
Congelada 

kg 

0,98 
Molho de Tomate 
Tradicional Predilecta 
340g sachê 

0,68 4,98 
Macarrão Instantâneo Feijão 
Vilma 859 A4S Carioca 

é 4 Pachá 
lkg 

— 

Pre e] 

FRANGO 598; & E e 

Filé de Juh de 
Frango Congelado 
Pif Paf 7009 

2,98 
Leite Longa Vida 
Cotochés 1 litro 

| Biscoito Rechado 
Bauducco 140g 

OFERTAS VÁLIDAS DE 02/11 A 08/11/2020 OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES, EM TODA REDE EPA DE MINAS GERAIS 
OS PREÇOS E A CONDCDES DE PAGAMENTO APRESENTADAS ESTE CAL DG SÃO VÁLIDOS APENAS DURANTE O PERÍODO DE VISÊNCU. DO MESMO. EM RESPEITO AO CONSHNIDOR FINAL NÃO VENDEMOS POR ATACADO EARANTIOS A ANTIMDE MÍNIMA DE 19 DDADES/ QUILOS DOS PRODUTOS AQUI ANDNIADOS 5 PROD AQUI OFERTADOS ESTÃO STS À ISPOMNUDADE DE ESTOQUE 
- TOBIS AS IMAGENS FOTOS DÉSTE ENCARTE SÃO MERAMENTE USTRANTAS. TEMOS VÁRIOS CONVÊNIOS: CONSOLE USA E OSSAS LUAS. CONFORME LEELACÃO, PARA TROCAS BU DEVOLHCÃO DE MERCADOS É CSS io 4 APRESENTA DE OTA COPO FISCAL - SÃO PREIAS A VERDE A ENTREGA DE BERDAS ALCOÓLICAS A MENORES E E ANOS, APRECIE COM MoB6n ÇÃO 
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H 4 ' ambúrguer 
Texas Burger | 2 80 p) 48 Sardinha Palmeira ] 6 80 
Seara 56g [4 TÁ , 1259 

Apresuntado Fádaradid 
Pif Paf Peça/ arinha de Trigo Azeite Gallo é Campesina e Néctar Campos do 
Pedaraita o 9 Tipo Único Jordão 1 litro 

500ml 

2,98 
| Leite Longa Vida 
Quatá 1 litro 

Néctar Tial 
200ml 

2,98 
Tempero Sabor 
Maggi 509 

É Bebida 
2 Achocolatada 

Eta Alegrinho 
Tiro 

1,28 
Biscoitos Renata 
2009 

Leite em Pó Ninho 
4009/ Composto 

E Lácteo Ninho 380g 
= - cada 

MST DA sado ADVERTE O ALTAMENTO MATERNO EA CEE 

ai st) == rd "o oo 

Inseticida 
Aerosol 
Baygon 
Ação Total 
360ml 

Gelatina Royal Tradicional 
Sabores 259 

FOLH 

1980 < 398 1280 
E Mui Papel Higiênico Cotton Folha 

Refil Elétrico Raid figueira Gon hifion Amaciante p/ Roupas Dupla 30 Metros Leve 12 Cores Sortidas 22em p 
45 Noites 32.9ml Grátis 1 Espótula elouche 2 litros Pague 11 

ra 

A DUPLA 

Detergente Liquido 
Limpol 500ml 
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TODAS AS MAES FOTOS ESTE CARE SÃO MERAMENTE KUSTRAIAS. TEMOS VÁRIOS CONFIO: CONSULTE A USA E NOSSAS LOJAS. CONFORME LEGISLAÇÃO ARA TROCAS U DEVOLUÇÃO DE MERCADONAS É RCESÂNO A APRESENTÁÇÃO DE OTA CUPOM FISCAL SÃO PROKIAS À VENDA E ENTRE DE BEIAS ALCOÓLICAS À MENORES DE 42H05, APRECIE COM MODERAÇÃO, 
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Uma vitória muito importan- 
te do Cruzeiro sobre o Para- 
ná. Na minha opinião, o as- 
pecto mais importante é o 

regaste da confiança, que 
andava sumida da Toca da 
Raposa há tempos. Claro 
que o gol marcado por Mar- 
celo Moreno, no início do jo- 
go, deixou o Cruzeiro mais 
seguro e mais confiante. 
Com uma marcação muito 
firme, o time não deu espa- 
ços ao Paraná e Airton ain- 
da fez o segundo gol no pri- 
meiro tempo. Penso que o 
torcedor ficou satisfeito 

com o desempe- 
nho do time, 

) mas, sobretudo, 
com a vonta- 

de. A Série 
Bé um 

o que vi- 

mos na úl- 
tima sex- 
ta-feira, 

sgate da 
confiança azul 

esse poderá ser o diferen- 
cial do time comandado 
por Felipão daqui para fren- 
te. Aliás, a simples presença 
de um técnico como ele na 
beira do gramado faz uma 
grande diferença. Em pouco 
tempo de trabalho, Felipão 
trouxe ânimo, confiança e 
organização ao time. O se- 
gundo turno promete... 
O Atlético joga hoje, em 

São Paulo, contra o Palmei- 
ras. Pela tabela é o último 
jogo do primeiro turno, mas 
vale lembrar que, ao Atléti- 
co, restará um jogo a ser dis- 
putado contra o Athletico- 
PR, em casa. Os três últi- 
mos resultados péssimos 
causaram um desânimo 
em parte da torcida, o que 
considero um exagero. Co- 
mo sempre deixei claro em 
meus comentários, o Galo 
não é um supertime, mas 
está longe de ser dos pio- 
res. Então, hoje, ele tem ple- 
nas condições de buscar 
uma vitória diante do Pal- 
meiras e continuar na luta 
pelo título. 

SUPER NOTÍCIA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 

GOLEADA > 441 

São Paulo teve uma 
atuação de gala ontem no 
Maracanã 

SÃO PAULO ATROPELA 
O FLAMENGO NO RIO 
4 Tricolor meteu 4 a 1 na equipe carioca, que perdeu dois pênaltis ontem 

Em uma de suas me- 
lhores atuações na tem- 
porada, o São Paulo sui 
preendeu e goleou o Fl 
mengo por 4 a 1, ontem, 
no Maracanã, com direi- 
to a uma grande atuação 

de Tiago Volpi, que pe- 
gou dois pênaltis. 

O resultado fez o time 
paulista se manter na bri- 

MINHAS CHANCES DE 
SER BI DO BRASILEIRO 

ESTÃO VIVASII 

www.dukechargista.com.br 

NÃO FINADOS 

MINHA ESPERANÇA 
DE VOLTAR PRA 

SÉRIE A NÃO MORREU! 

ga pela parte de cima da ta- 
bela e frustrou os cario: 
que esperavam assumir a li- 
derança isolada do Brasilei- 
rão. O São Paulo figura no 
quinto lugar da classifica 
ção, com 30 pontos, a cinco 
do líder Internacional. 

Já o Flamengo, com a 
mesma pontuação do time 
gaúcho, perdeu a chance de 

CORINTHIANS 

se isolar na ponta após a der- 
rota do Inter para o Corin- 
thians, na noite de sábado. 

Apesar da goleada, o go- 
leiro Volpi foi o destaque do 
jogo. Ele pegou as penalida- 
des cobradas por Bruno 
Henrique e Pedro, e ainda 
deu uma stência para o 
quarto gol, marcado por Lu- 
ciano. O goleiro mais uma 

JEMERSON CHEGA NESTA 
TERÇA PARA ASSINAR 

Revelado pelo Atlético e 
vendido para o Monaco, o za- 
gueiro Jemerson está de vol- 
ta ao futebol brasileiro para 
jogar no Corinthians. 

No fim de semana, as par- 
tes envolvidas no negócio 
chegaram a um acordo e o 
atleta deve desembarcar em 

São Paulo amanhã para fa- 
zer exames médicos e a 
nar contrato de empréstimo 
até o meio do ano que vem. 

Apesar de ter sido adqui- 
rido a peso de ouro pelo clu- 
be francês como grande pro- 
messa, O zagueiro estava há 
muito tempo sem jogar. 

VALERY HACHE/AFP — 48207 

vez fez a diferença em pê- 
naltis, como aconteceu 
contra o Fortaleza, quan- 
do pegou uma penalida- 
deeajudoua c 
time na Copa do Brasil. 

Os gols da virada do 
São Paulo foram marca- 
dos por Tchê Tchê, Bren- 
ner, Reinaldo e Lu 
Pedro anotou para o Fla. 

SÉRIE C 
Jogando em Criciúma 
(SC), o Tombense venceu 
otime da casa ontem por 
1a O e está na zona de 
classificação para a fase 
seguinte. Já o Boa ficou 
no 0a O como Londrina, 
em Varginha, e segue na 
zona de rebaixamento. 

SÉRIE D 

Dos três times mineiros 
na disputa, apenas a Cal- 
dense está na zona de 
classificação. Ontem, em- 
patouemlal como Villa 
Nova, em Nova Lima. No 
sábado, o Tupynambás 
venceu o Gama por 3 a 1 

J no Distrito Federal. 

Preço de exemplar 
5 
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ATLÉTICO 

VENCER HOJE EM SAMPA 
VALE VOLTA A LIDERANÇA 
4 Galo encara o Palmeiras no Allianz 

GABRIEL PAZINI 
emuipesupefclotempo.comby ) 

Buscando se recuperar 
no Campeonato Brasilei- 
ro e começar novembro 
da melhor maneira posst- 
vel, com a liderança do 
torneio em 
ria, o Atlé 
meiras hoje 17h, em 
um duelo de clubes com 
uma forte semelhança 
nos últimos anos, mas 
com momentos totalmen- 
te diferentes. 

O Galo, que foi benefi- 
cado com as derrotas de 
Inter (para o Cori 
thians, no sábado) e Fla- 
mengo (ontem, para o 
São Paulo) e pode reassu- 
mir a ponta, vive seu pior 
momento sob o comando 
de Jorge Sampaoli. Não 
vence há três jogos, ten- 

do balançado as redes 
apenas duas vezes no pe- 
ríodo. O time ainda só 
triunfou em uma das últi- 
mas cinco partidas. Um 
bom resultado em São 
Paulo é fundamental tam- 
bém para melhorar o cli- 
ma, recuperar a confian- 
ça e evitar cobrança e 
pressão ainda maiores. 

Já o Palmeiras, que bus- 
ca um lugar no G-6 
da instabilidade com a tro- 
ca recente de treinador, vi- 
ve, curiosamente bom mo- 
mento, e venceu os últi- 
mos três jogos que dispu- 
tou: um pelo Campeonato 
Brasileiro, um pela Copa 
Libertadores e um pela 
Copa do Brasil. 

re, 
1: 

Aponte a câmera do celular 
e saiba tudo sobre o Galo 

A 
N Soper 
pr fmeu 

DESFALQUES 
O Atlético ainda tem um desfalque de peso. Artilheiro e 
principal finalizador do Galo no Brasileiro, o atacante Keno, 
suspenso, não enfrenta o Palmeiras. Emprestado pelo pró- 
prio Verdão ao Galo, o reserva Hyoran é outra baixa. Mar- 
rony, que não vive boa fase, pode ser o substituto, assim 
como Savinho, Marquinhos e Zaracho. 

Weverton Everson 
Gabriel Menino Guga 
Luan Réver 
Gustavo Gómez Junior Alonso 
Matias Vifia Arena 
Felipe Melo Alan Franco 
Zé Rafael 
Raphael Veiga 
Gabriel Veron 
Wesley 
Luiz Adriano 
Técnico: Andrey Marrony 
Lopes (Savinho) 

Técnico: Jorge 
Sampaoli 

PALMEIRAS ATLÉTICO 

Transmissão: rádio 
Super 91,7 FMe 91 
Premiere 

Local: Allianz Parque, São 
Paulo (SP) 
Árbitro: Braulio Machado (SC) 

arque e, beneficiado por tropeços de Flamengo e Inter, pode ser líder de novo 

PEDRO SOUZA / ATLÉTICO 

GOLS 
fez o Atlético nos 

Últimos três 
jogos no 

Campeonato 

Brasileiro 

EMPATES 
teve o Galo nos 

Últimos três jogos, 
contra Flu e Sport. 

Além disso, perdeu 

para o Bahia 

Se colocar o Galo de novo 
na rota das vitórias, VITÓRIAS 
Sampaoli vira líder hoje conseguiu o 

Palmeiras nos últi- 
mos três jogos (pela 
Copa do BR, Brasilei- 
rão e Libertadores) 

Arana completa nesta 
tarde 150 jogos na carreira 

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO 

Bê rm o 
E Arana sonha em ter títulos pelo Atlético 

O duelo de hoje contra o Palmeiras será 
especial para Guilherme Arana. Titular abso- 
luto e um dos destaques do Atlético de Jorge 
Sampaoli, o lateral-esquerdo é cogitado na se- 
leção brasileira e, no jogo em São Paulo, vai 
disputar sua 150º partida logo no estádio on- 
de marcou o primeiro gol da sua carreira pro- 
fissional, pelo Corinthians, contra o Palmei- 
ras, em setembro de 2015, em jogo que termi- 
nou 3 a 3. “Guardo ótimas recordações das 
vezes em que joguei lá”, disse. 

Estou muito feliz por atingir essa marca. 
Isso é fruto de muito trabalho e dedicação. 
Só tenho que agradecer a todos os times que 
atuei, a cada companheiro que esteve em 
campo comigo. Espero poder muito esse nú- 
mero e conquistar títulos pelo Galo”, afir- 
mou Arana. (GP) 
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TUDO CERTO: POTTKER VEM 
E MAURICIO VAI PRO INTER 
4 Um dos artilheiros do Brasileirão de 2016, Pottker fez poucos jogos neste ano pelo clube gaúcho, que leva jovem meia 

JOSIAS PEREIRA 
enuipesupefciotempo.combr ) 

O Cruzeiro confirmou 
ontem a contratação do 

atacante William Pottker, 
de 26 anos, do Internacio- 
nal, e a ida de Maurício pa- 
ra o clube gaúcho. Por no- 
ta, a Raposa informou 
que receberá 50% dos di- 
reitos do atleta, que tem 
contrato com o Inter até 
maio do ano que vem. 

O time estrelado tam- 
bém salientou que a nego- 
ciação não envolve gastos 
financeiros por parte do 
Cruzeiro, isso porque os 
vencimentos de Pottker 
até o término de vínculo 
com o Inter serão banca- 

s pelo clube gaúcho. E 
i que ele receba 
300 mil mensalmente. Se- 
rão, portanto, pouco ma 

de seis meses de salários 
pagos pelo Colorado. 

Oclube confirmou tam- 
bém a ida de Maurício pa- 
rao Inter, destacando que 
manterá parte dos direi- 
tos do meia-atacante, de 
19anos. O Cruzeiro ainda 
afirma, de forma bastante 
reduzida, que a saída de 
Maurício se trata “de ou- 
tra negociação”, sem ne- 
nhuma informação adicio- 
nal sobre a transferência 
do jovem atleta, um dos 
maiores ativos do clube 

Aponte a câmera do celular e 
saiba tudo sobre o Cruzeiro 

ao lado de Cacá. Segundo 
apuração, a Raposa, que pos- 
suía 60% dos direitos do ale- 
ta, ainda ficará com 40% e re- 
ceberá uma compensação fi- 
nanceira de R$ 1,: 

Pottker e o Cruzeiro assi- 
naram um contrato de qua- 
troanos. 

GOL 
em 2020 fez o atacante 

William Pottker, de 
pênalti, contra o 

Esportivo, pelo Gauchão 

5) 
CONTUSÕES 

teve Pottker em 2019, o 
que fez com que o 

jogador tivesse atuado 
em 21 jogos pelo Inter 

GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO 

m Felipão prefere ter conversas reservadas com seus atletas 

EVERTON PEREIRA/FOLHAPRESS - 1110.2020 

O Cruzeiro tem publicado desde 2017 vídeos 
com imagens de bastidores das partidas. Mas o 
modelo que vem sendo feito poderá sofrer altera- 
ções. Após a vitória sobre o Paraná, o clube não 
publicou a atração. 

Isso porque Felipão quer preservar o ambien- 
te do vestiário, seguindo algo que sempre estabe- 
leceu na carreira. A afirmação foi passada por 
sua assessoria de imprensa. 
A assessoria do comandante ressaltou que 

Scolari não demonstrou nenhum tipo de descon- 

TALS 
COFRES AZUIS 
Com a oficialização da 
saída de Maurício, a 
equipe celeste nego- 

ciou o terceiro jovem 

atleta do elenco des- 
de o início da adminis- 
tração Sérgio Santos 
Rodrigues, arrecadan- 
do pouco mais de R$ 
7 milhões. Foram ne- 
gociados também o 
zagueiro Edu e o ata- 
cante Caio Rosa. 

SECADOR 
LIGADO 
Após vencer o Paraná 
na sexta-feira e con- 
tar com derrota do 
Náutico para o CSA, 
no sábado, hoje é dia 
do cruzeirense torcer 
pela Ponte Preta con- 
trao Figueirense, às 
17h30, em Campinas 
(SP). Um empate já 
deixa a Raposa fora 
do Z-4 no encerramen- 
to do tumo da Série B. 

Pottker fez 
apenas um gol 

ES CEO 

de bastidores 
tentamento com os profi: is celestes que 
exercem a captura do material, Mas, é praxe 
do treinador ter essa conversa reservada com 
osatletas. 

Contra o Náutico, por exemplo, o fim do 
vídeo dos bastidores mostra Felipão, em con- 
versa com os atletas, afirmando que se o clube 
fizer quatro pontos a cada seis possíveis, o Cru- 
zeiro irá conseguir o primeiro objetivo que tra- 
ou: fugir da zona de rebaixamento. “Não ga- 
nhou, não perdeu, pontua”, disse Scolari. (JP) 

PESQUISA REGISTRADA NO TSE: 16/10/2020 

MG - 02031/2020 SÃO JOAO DEL - REI 

DADOS ADICIONAIS 
Nenhum, nulos ou brancos: 04% 

Indecisos ou não responderam: 
A pesquisa de opinião quantitativa possui margem de erro de 3,5% 

10% 

Nivaldo Andrade EE 4 <- 
Janaine E: múltidados 
Zanola 11% o 

2 8 
Jânia Costa E o PSL Sae 

Rômulo Viegas 

Pinto E 

A pesquisa de opinião quantitativa possui intervalo de confiança de 93% Valdecir 

União e trabalho sempre 
são 

8% gos 885 
FREE 3% Ses 
EU 9 5 5 1% Ga 
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Ofertas Válidas no dia 

02 de Novembro 

conomia 

ARROZ TIPO 1 PATOSUL FEIJÃO CARIOCA FILETTO CAFÉ TRADICIONAL MISTURA PARA BOLO 
E IX SUPER FORTE LUNAR SABORES 

PACOTE ALMOFA (EXCETO CHOCOLATE) 
ACOTE 406 

PONTA DO CONTRA FILÉ 
BOVINO NOIX FRIBOI 

GALINHA A PASSARINHO | HAMBÚRGUER AVE/ 
CONGELADA BIGFRANGO  SUÍNO REZENDE 

Kc AIXETA 36X56 
M Pacote: 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO LINGUIÇA SUÍNA VODKA NACIONAL ORLOFF 
CONGELADO IQF SADIA A PARA CHURRASCO RRAFA 

PREMIADA SUINCO 

Neste pacote 
a unidade saí por: 

CERVEJA PURO MALTE REFRIGERANTE 
PETRA MATE COURO 

350ML PETHL 

AMACIANTE 
IMPERIAL PLUS SOFT 

DESINFETANTE 
IMPERIAL PLUS 
FRAGRÂNCIAS 

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 
COMPACTO MAX PURE 

EVE 12 PAGUE 1! UNIDADES DE 30M 

OFERTAS VÁLIDAS PARA A LOJA DE CONTAGEM NO DIA 02/11/2020 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES DURANTE O PERÍODO DE PROMOÇÃO. 

ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. CONSULTE NO SITE 

É probida a venda e a entrega de bebidas alcodicas à menores de 18 ares “Art 81, ncia. 
lido Estatuto da Criança e do Adolescente” Bebida alcodica é prejucial 4 saúde. & fam 
da Saúde acerte o aletamento materno evta infecções « alergias 
os 2ídois) anos de idade ou mais. O Ministério da Saúde adverte a TELEFONES DE ATENDIMENTO 
Idade, contmue amamentando a seu filho e ofereça novos alimentos. Os produ Televendas 
embalages > nd 

Pd mr Atendimento ao Cliente 
n juros, nos eletropertáteis e preus em tados os cartões de crédito habitados o lojas, Pagamento de almentos com cartões de crédito, somente à vsta “Nas lojas 

efetuar o pagamento de suas compras com o cartão de crédit ASSAL 

Encontre a toja mais próxima em 
ASSAI.COM.BR 

À 

O Assassracnoisraoricia OD assa aracnoisra -cea 

LOMBO SUÍNO CONGELADO 
SUINCO PREMIADA 
PçK 

VINHO NACIONAL 
TINTO SUAVE 
SÃO VITOR 
ZARRAFA M 

SANDÁLIA TRILHA 
KoC PITT 

E/TAMANHC 

PAGUE SEMPRE O 

MELHOR PREÇO 

COM O CARTÃO DE CRÉDITO PASSAÍ, 
A PARTIR DE 1 UNIDADE VOCÊ JÁ PAGA 
PREÇO DE ATACADO! NO ASSAÍ 

preço de atacado comprando em quantidades de varejo. Confra as etiquetas com destaque RIOS a de preça, regras de desconto e pla de pagarrento nas loas Assai Coreições de pagamento 
exclusivas para cartão de crédito Passa Promoção não cumulativa com outras promoções 
quofertas 

O ssasracacisraoeciaL 
, 



6 SUPERFT 

DANIEL OTTONI 
emuipesuperciotempo.combr. ) 

O abatimento após a 
derrota do América para 
o Avaí, no sábado, pela 
Série B, era visível no ros- 
to do técnico Lisca. O 

AMÉRICA 

fícil pra mim, profissionalmen- 
te falando. Estou chateado de- 
mais comigo mesmo. A res- 

idade desta derrota é 
la minha, que tomei a deci- 

são errada. A estratégia não 
deu certo. É gunda vez 
que opto por essas mudanças 

Lucas Frigeri 
Felipe Santos 
Betão 

e Alan Costa 
João Lucas 
Jean 

(Vinícius Jaú) 
Leandrinho 
(Ralf) 
Pedro Castro 
Romulo 
Getúlio 4 
(Jonathan) 

treinador, pensando no 
jogo de quarta-feira, con- 
tra o Corinthians, pela 
Copa do Brasil, preferiu 
revezar seu elenco, pou- 
pando titulares da se- 

a desgastante de 
jogo: ando oportunida- 
de para reservas, O resul- 
tado foi um desempenho 
ruim e a derrota por 1 a 
0, que fez o time cair para 
a terceira posição e ver a 
distã para times de 
fora de diminuir. 

“Hoje é um dia muito di- 

e não dá certo. Peço descul- 
pas por isso. Podem ter certe- 

erro não vai mais 
hora de aprender 

s”, admitiu o 

Ronaldo Silva 
(Zé Marcos) 
Técnico: Geninho 

Local: estádio da Ressacada, 
em Florianópolis (SC) 
det Edina Alves Batista promoveu a entrada de 

vários suplentes, que não cor- 
responderam dentro de cam- 
po. Vendo que o time não ia 
bem, mudanças foram feitas 
no jogo, também sem suces- 
so. “A diferença está sendo 
grande entre o time alternati- 
voe o que está mais acostuma- 
do ajogar”, 

Público e renda: jogo com 
portões fechados devido à 
pandemia do novo coronavírus 

SUPER NOTÍCIA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 

À Matheus Cavichioli 
Daniel Borges 

Joseph 
Arthur 
Sávio 
Flávio 
Guninho) 
Alê 
Guilherme 
(Neto Berola) 
Felipe Augusto 
(Ademir) 
Rodolfo 
(Léo Passos) 
Marcelo Toscano 
(Lohan) 

P Técnico: Lisca 

Análises e comentários 
no SUPER.FC 12 Edição, 
às 13h, e 22 Edição, às 17h, 
na rádio Super 91,7 FM 

STEVÃO GERMANO/AMÉRICA. 

= 

FUNERÁRIA CENTRAL th 
CONFORTO ACIMA DE TUDO 

NESTE DIA DE FINADOS, 
A FUNERARIA CENTRAL 

PRESTA HOMENAGEM AOS QUE 
PARTIRAM DEIXANDO SAUDADES 

E LINDAS LEMBRANÇAS. 
HAVERÁ LÁGRIMAS E ALGUMA 
ISP UA 
IMPORTANTE SERÁ CELEBRAR 
DE PE E COM FOCO NA VIDA. 

QUE TODOS SINTAM PAZ E SE 
SINTAM ABRIGADOS POR DEUS. 

FUNERÁRIA CENTRAL, 
CONFORTO ACIMA DE TUDO. 

31 3274-5577 
31 99344-5892 | 

| 
AV. CONTORNO, 2186 - FLORESTA BHTE É 
www.funerariacentralbh.com.br Bh 

AMERICAN 

RECUPERE SUA 
CONFIANÇA E 
VITALIDADE 

TRATAMENTO PARA IMPOTÊNCIA SEXUAL, 
EJACULAÇÃO PRECOCE, DISFUNÇÃO ERÉTIL 

E FALTA DE DESEJO SEXUAL. 
EXAMES INCLUSOS NA CONSULTA; 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO; 

SIGILO TOTAL. 

LIGUE GRÁTIS E AGENDE UMA CONSULTA: 

00800-001-4921. 
mranunser [81] 9 8384-1003/9 

LÍDER EM SAÚDE MASCULINA 

“Assumo a falha e volto | 
a pedir desculpas. A ideia | 
não era observar o elenco 
e sim rodar, pelo cansa- 

ço. É duro para um treina- 
dor da minha experiência 
fazer escolher erradas.” 

Lisca, técnico do América ) 
( 

Go 
k 
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ITALIANO > ARTILHEIRO IMPLACÁVEL 

CR7 VOLTA E 
FAZ DOIS GOLS 
4 Astro português da Juventus se recuperou da Covid-19 

VINCENZO PINTO/AFP) 

Recuperado da Covid- 
iano Ronaldo vol- 
gar após duas se- 

manas e foi decisivo para 
a vitória por 4a 1 da Ju- 
ventus sobre o Spezia, fo- 
ra de casa. O astro portu- 
guês saiu do banco para 
marcar duas vezes na go- 
leada, que fez o time de 
Turim reencontrar o ca- 

s vitórias após 

nato Italiano. 
O resultado da Juve en- 

cerrou a sequência de 
três jogos sem vencer na 
temporada - empates por 
1al com Crotonee Vero- 
na, e derrota para o Barce- 

los Cam- 
peões — e colocou a equi- 
pe de Turim na terceira 
posição da liga italiana, 
com 12 pontos, quatro a 
menos que o líder Milan. 
O surpreendente Sassuo- 
lo é segundo, com 14. 

CAMPEONATO INGLÊS 

ARSENAL 

EEN a 
Cristiano Ronaldo ajudou a Juventus a golear o Spezia 

VENCE UNITED E 
QUEBRA TABU DE 14 ANOS 

O Arsenal se recuperou 
no Campeonato Inglês em 
grande estilo. O time londri- 
no derrotou o Manchester 
United por 1 a 0, ontem, em 
duelo da 7º rodada, e que- 
brou um tabu de 14 anos 
sem vencer no Old Traf- 
ford. O atacante Auba- 
meyang, de pênalti, anotou 
o gol do triunfo. 

Com a vitória no clássico, 
fora de casa, que encerra a 
sequência de duas derrotas 
no torneio, o Arsenal subiu 

ted tem sete pontos. O Liver- 
pool lidera a tabela de classi- 
ficação, com 16 pontos. 

PHILNOBLE/AFP 

para o nono lugar, com 12 
pontos, e se aproximou dos 
primeiros colocados. O Uni- 

sr. 
z TE 

Com a vitória, o Arsenal subiu para o nono lugar da competi 

Vanderlei Delei ou simplesmente 

Breves 
ALEMÃO 
O Bayern de Munique assu- 
miu a liderança da Bundesli- 
ga, após os jogos do fim de 

semana. O time bávaro, 
que venceu o Colônia, por 2 
a 1, chegou aos 15 pontos 
em seis rodadas. O Borussia 
Dortmund é o vice-líder. 

FRANCES 

O Paris Saint-Germain man- 
teve a primeira colocação 

do Campeonato Francês ao 
final da nona rodada. O time 
parisiense venceu o Nantes, 

fora de casa, por 3 a 0, no 
sábado, e, ontem, viu o se- 
gundo colocado Lille empa- 
tarcomoLyonporlal. 

ESPANHOL 
A Real Sociedad (foto) go- 
leou o Celta de Vigo, por4al, 
fora de casa, e manteve a pon- 
ta no Campeonato Espanhol, 
com 17 pontos em oito parti- 

das. O vice-líder Real Madrid, 
que sábado venceu o Huesca 
tem 16 pontos em sete jogos. 

PORTUGUÊS 
OSporting é, provisoriamen- 
te, o líder do Campeonato 
Português, após a vitória 

por 4 a O sobre o Tondela, 
ontem, em Lisboa. O Spor- 
ting tem 16 pontos, um a 
mais que o Benfica, que jo- 
ga hoje, contra o Boavista. 

CESAR MANSO / AFP 

Q 
a” 

Conectando 
memórias 

Vamos juntos nos emocionar, compartilhar 
sentimentos e criar lindas lembranças. 

Malvino Salvador, Poeta Bráulio Bessa, Pe. Alessandro Campos, 
Alexandre Pires, Pe. Alexandre Fernandes, Fernanda Brum, Renato Texeira. 

Assista no canal do YouTube do Grupo Zelo. [>] /G RUPOZ ELOBR 

Saiba mais em: conectandomemorias.com.br 

“ema das prioridades para meu mandato, caso 

VOCÊ me permita ser o fe [Ki (o) lo [= No [o [= [o [PSI] g< No] o fc o [<) 

verdade da nossa GENTE, iniciando pela SAÚDE que está 

muito precária. Faremos uma gestão transparente, com a 

participação do povo e vamos cuidar dos recursos 
DELEI, nascido e criado em Ribeirão das 

Neves, Funcionário Público, Bacharel em 

Direito, habilitado na OAB/MG e Vereador da 

nossa cidade, sempre lutou pelo povo e 

conhece bem os problemas da cidade e sabe 

que é possivel fazer MELHOR 

públicos com responsabilidade. Peço seu voto de 

confiança para fazer diferente, com Coragem pra MUDAR 

e Atitude pra GOVERNAR, vamos juntos melhorar a 

qualidade de vida da nossa gente, que merece respeito. 33 

PARA PREFEITO DE RIBEIRÃO DAS NEVES VOTE 10 
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*x* CONTEUDO ta 

COELHO FOCA 
==, UM FUTURO 

4% Os planos do América 
para voltar a ser 
protagonista e os passos 
do clube para crescer 
ese firmar como 
grande também na 
elite nacional 

Depois do desespero 
com o fundo do poço na 
década passada, o Améri- 
ca se recuperou e vive um 
dos melhores momentos 
de sua história na década 
atual. Em grave crise finan- 
ceira, o Coelho foi rebai 
do para a Série C do B; 
leiro em 2004 e para o Mó- 
dulo II do Mineiro em 
2007. A recuperação só 
veio em 2009, depois de 
uma reformulação e de um 

PROMISSOR 
projeto de reconstrução 

que teve Marcus Salum, ho- 
je presidente, como uma 
das peças principais. A 
equipe mineira conquistou 
a Série C no mesmo ano. 

Logo na volta à segun- 
dona, já garantiu o sonha- 
do retorno à Série A, co- 
meçando bem a década, 

á entre as melho- 
res da história do clube. 
que e: 

Nela, afinal, disputou a 
primeira divisão ti / 
zes, foi campeão da Série 
B em 2017 e do Mineiro 
em 2016. Organizado, 
bem-estruturado, com 

um patrimônio invejável 
e finanças controladas, 
pode-se dizer que o 
América vive uma situa- 
ção confortável. 

No entanto, o clube 
quer mais. Grande rival 
do Atlético antes da as- 
censão do Cruzeiro, o 
América quer voltar a ser 
protagonista e tem pla- 

nos para isso. Obviamen- 
te, dando um passo de ca- 
da vez. O primeiro é se 

estabilizar na Série A. E 
para dar os passos neces- 
sários, se tornar um clu- 
be-empresa é avaliado in- 
ternamente como algo 
fundamental. 

Nesta reportagem es- 
pecial, o SUPER.FC vai 
trazer detalhes dos pla- 
nos americanos para o fu- 
turo, explicar melhor o 
projeto de clube-empresa 
e outras estratégias do 
Coelho. 

LINCON ZARBIETTI - 25.11.2017 

" América festeja título da Série B 
de 2017; meta do clube é se 

manter na Série A e evitar quedas 
e acessos contínuos 

a a 

N EMPRESA 
Transformar-se em clube-empre- 

Én sa é visto como fundamental no 

ea rg pie tados O grande do sucesso 
impede o clube de dar o próximo 

passo, como apontou o presiden- Figura importante na reconstru- do é que todo mundo puxa para o 
te Marcus Salumao SUPER.FC. ção do América iniciada em 2009 mesmo lado. É um clube dirigido 

R$ R$ “Fazemos um trabalho comme- apóso fundo do poço na década passa- com muita honestidade, preocupa- 
nos recursos, em que precisamos da, Marcus Salum, hoje presidente do ção com o patrimônio e estrutura- 

clube, dizao SUPER.FC queossegre- ção. O América vem evoluindo pro- 
é o teto do orçamento do é o teto do orçamento do dos do sucesso são esforço eunião. | fissionalmente, tem se estruturado 
América na Série B do América quando o clube “O América é um esforço demui- para cada vez mais ter uma moder- 
Brasileiro atualmente disputa a Série A do Brasileiro tos americanos que sempre estão à. nidade de gestão. É um clube mui- 

disposição para fazer o que é me- to estruturado, com patrimônio res- 
lhor para o clube. O grande segre-  peitável”, afirma. (GP) 



rs 30 
é o gasto do América 
com futebol na Série A 
do Brasileiro, segundo 

Salum 

es 190 
é a expectativa do que 

o clube terá para 
investir na Série A ao se 
tornar clube-empresa 

E = 
Como NewCo, o América 
vai seguir como a entidade 
atual com seus poderes 
normais, incluindo o Conse- 
lho e seu patrimônio. A 
NewCo é somente uma 
associação do futebol do 
Coelho com os investidores, 
ea empresa terá participa- 
ção do clube e dos investido 
rese regras específicas. Exis- 
tirão normas, como o Améri- 
ca não poder se endividar 
mais e gastar mais queo 
orçamento, por exemplo. 

AR 

MOURÃO PANDA/AMÉRICA 

m Como clube-empresa, 
América não vai ser vendido, 
não terá dono e continuará 
existindo como é hoje 

“Marcus Salum afirma que, com 
um sócio investidor, o América não 
colocará em risco seu patrimônio; 
cores e escudos serão mantidos 
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CHANCE DE DAR 
UM SALTO NO 
ORÇAMENTO 
4 Projeto de clube-empresa pode fazer o América 
aumentar seus recursos, competir com os rivais e 
alcançar uma de suas principais metas: se manter de 
vez na primeira divisão do futebol brasileiro 

Apesar de viver uma das 
melhores décadas de sua his- 
tória, o América não conse- 
guiu dar o pré 
permanecer na 
Brasileiro. A avaliação do clu- 
be é que o principal motivo é 
a enorme diferença de orça- 
mento para os concorrentes. 

O teto do orçamento do 
América na Série A, afinal, é 
de R$ 80 milhões, com um 
gasto de R$ 30 milhões em 

Consultoria capta recursos 
Para se tornar um clube-empresa, a diretoria do Améri- 

ca contratou a Ernst & Young, uma das maiores empre- 
sas de consultoria do mundo, que está captando recursos 
e prospectando sócios para o Coelho. 

Já existem interessados em investir no clube alviverde, 
mas não foram revelados, devido a cláusulas de confiden- 
cialidade. À expectativa é que o Coelho possa se tornar 
um clube-empresa em meados de 2021, mas isso poderá 
acontecer somente se o Conselho e a Assembleia Geral do 
América votarem a favor do projeto. (GP) 

futebol, o que, segundo o pre- 
sidente do clube, Marcus Sa- 
lum, coloca o Coelho entre os 
quatro piores da elite no que- 
sito. Para se ter ideia, a recei- 
ta americana em 2018 foi de 
R$ 56,6 milhões. O Palmei- 
ras teve R$ 654 milhões, e o 
Flamengo, R$ 538 milhões. 

Com o projeto de clube- 
empresa, o América acredita 
que terá um salto no orça- 
mento, poderá competir 

com osrivais e alcançar o ob- 
jetivo de se estabilizar na 
Série A, dando o primeiro 
passo para alcançar o próxi- 
mo nível e voltar a ser prota- 
gonista nacionalmente. 

Alternativa 

“Com esse orçamento 

'a fica na par- 
ior da tabela ou cai. O 

rica é grande na Série B 
e pequeno na Série A. A me- 

MARIELA GUIMARÃES - 1112204 

r$00,6 
foi a receita do América 

na Série A 2018 

r$ 654 
foi a receita do 

Palmeiras no mesmo 
ano na Série A 

CONTINUA NAS PÃGS. 

lhor possibilidade é criar um 
clube-empresa, trazer um in- 
vestidor e, automaticamen- 
te, engrossar o orçamento. 
Assim, a minha expectativa 
éter um orçamento compati- 
vel com a Série À, que gire 
em torno de R$ 150 milhões 
para investir durante o ano. 
Quero um investi 
aporte 0 recursc 
acabo o Planeta América, e 
esse investidor trabalha co- 

Salum, em entrevist 
siva ao SUPER.FC. (GP) 

Cuidados 
com a 

tradição são 
tomados 
Uma preocupação de 

muitos torcedores ameri- 
canos como clube-empre- 
sa é o impacto na tradi- 
ção do clube. No Améri- 
ca, porém, a história será 
bem diferente de casos 
como o do Red Bull Bra- 
gantino, por exemplo. 

“Trazendo um sócio 
investidor, o América 
não vai colocar em risco 
o patrimônio. É um sócio 
só para o futebol. Vamos 
ter cláusulas pétreas. 
Não vai poder mudar no- 
me, escudo, simbolo, hi- 
no, cores, uniforme, cida- 
de, etc.”, garante Salum. 

O modelo de clube-em- 
presa do Coelho, afinal, é 
diferente. O América 
não será vendido nem te- 
rá um dono e continuará 
existindo da forma atual. 
Será criada uma nova em- 
presa, uma NewCo, em 
parceria com o investi- 
dor, que chegará para ad- 
ministrar o futebol do clu- 
be junto com o próprio 
América. (GP) 
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TABELAS 2020 

Primeira Fase 

EQUIPE PG 

10 (6) INTERNACIONAL 35 

20 (DD Finmenco a50 19) 0 5 A 330 25) 8 

30 tp amtérico 2 tro o o son 

40 Ni FLUMINENSE 32 19 9 5 5 29 21 8 

so RE são PAULO 30 16 8 6 2 4 W 10 

6 «4fi) santos ão! 19) 8 6 5 ar 2 4 

7º É83 PALMEIRAS 25) 6) dm AN pal 201 

so RJ sporr 4 19 7/3 919 26 q 

90 WP/ FORTALEZA 24) avó 16) 6 56 al A, 

100 & CORINTHIANS 24 19 6 6 7/2 26 «4 

110 623 Grêmio DA Ar 5) 9) 3 a9) a6 3 

120 E CEARÁ O da 6 & Bd 3 

13º lj amtéricoGO 2 19 5 7 77 25 8 

140 Q BOTAFOGO ao is ss 4 ao 

150 () BAHIA O GM O RS 

160 R$) VASCODAGAMA 19 17 5 4 8 20 25 55 

CAMPEONATO BRASILEIRO > SÉRIE A 

avo (E) CORITIBA do! 49 45 mol 46 2h 28 

180 Eh BRAGANTINO 19 18 4 7.74 WU 3 
190 4 ATHLETICOPR 16 18 4 410 13 20 7. 

200((5) Golás 2 amo ol Ciel Col io! ar Cas] 

PG=PONTOS GANHOS: =JOGOS; V=VITÓRIAS; 
E-EMPATES, D=DERROTAS: GF= GOLS FEITOS; 
6S=GOLS SOFRIDOS; SG=SALDO DE GOLS 

CLASSIFICADOS REBAIXADOS 

ec arPRIeRDaga ea qe 

CAMPEÃO 2079 

Ze 
ÚLTIMO 
CAMPEÃO 

A” 

Flamengo 
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MELHOR MELHOR 

ATAQUE DEFESA 

FORTALEZA 

3 vr 
Flamengo Fortaleza 

PIOR ATAQUE PIOR DEFESA 

(1) 13 31 
gols 

Athético-PR Goiás 

ARTILHARIA 
Thiago Galhardo (Internacional) 

Thiago Galhardo do Nascimento Rocha 

Nascimento 20/7/1989 
São João Del Rei (MG) 

1,83m 

Local 

Altura 

Peso 

12 
gols 

Marinho 
(Santos) 

| Pedro 
(Flamengo) 

gols E 

REGULAMENTO 

Os clubes jogam em turno 
e returno. Os jogos do 
returno são na mesma 
ordem do turno, apenas 
com o mando de campo 
invertido. O campeão é 
aquele que, ao término 
das 38 rodadas, somar 
mais pontos. Critérios de 
desempate, pela ordem: 
número de vitórias, saldo 
de gols, número de gols 
marcados, confronto 
direto, menos cartões 
vermelhos, menos cartões 

MAIORES. pares soe 
M s quatro primeiros 

CAMPEÕES* entram na fase de grupos 
= da Libertadores 2021, 
Es q enquanto o quinto e o 
29 sera Eolocads pirutam 

ns NV as fases prévias da Lib- 
Rios 5 E Dea o Sport Coritiba Atlético-GO ertadores. Caso o campeão 

Palmeiras da Libertadores e/ou 
o o campeão da Copa do 

8 Brasil e/ou o campeão da 
Sul-Americana estejam no 

MAIOR 6-6, a equipe seguinte ga- 
títulos CAMPEÃO 4 ralos A 

« nental. Se cl icam qnsertos  NAERADOS milhões prt 
=) consider if » e 
cação de ls da Taça CORRIDOS títulos é a premiação para o campeão ESSE Oo uti 

obetioerasro) (2003.2019)/ Corinthians Edi últimos são rebaixados. 
E rã 

Quarta, 21/10 

as 
Sábado, 24/10 

Bragantino 2x0 Goiás 

Ceará 2x1 Coritiba 

Atlético 0x0 Sport 

Domingo, 25/10 

Fluminense 3x1 Santos 

Atlético-GO 0x3 Palmeiras 

Internacional 2x2 Flamengo 

Athletico-PR 1x2 Grêmio 

A definir 

São Paulo x Botafogo 

Bahia x Fortaleza 

192 rodada 

Sábado, 31/10 

— Botafogo 2x2 Ceará Ee 

Corinthians 1x0 Internacional 

Coritiba 1x0 Atlético-GO 

Fortaleza 0x1 Fluminense 

Domingo, 1/11 

Flamengo 1x4 “São Paulo 

Sport 1x0 A 

Santos 3x1 Bahia Es 

* Goiás 1x1 Vasco 
“Segunda, 2/11 
17h Palmeiras x Atlético 

20h Grêmio x Bragantino 

Sábado, 7/11 

17h São Paulo x Goiás 

17h Athletico-PR x Fortaleza 

17h Ceará x Sport 

21h Atlético-GO x Corinthians 

Domingo, 8/11 

16h Vasco x Palmeiras 

16h Internacional x Coritiba 

18h15 Bragantino x À Santos E 

18h15 Atlético x Flamengo 

18h15 Bahia x Botafogo 

20h30 Fluminense x Grêmio 

Sábado, 14/11 

16h30 Santos x Internacional 

16h30 Sport x Vasco 

17h Goiás x  Athletico-PR 

19h Corinthians x Atlético 

19h Grêmio x Ceará 

19h Coritiba x Bahia 

19h Fortaleza x São Paulo 

21h30 Atlético-GO x Flamengo 

21h30 Palmeiras x Fluminense 

Segunda, 16/11 

20h Bogtafogo x Bragantino 
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dá 

EQUIPE 

A ) 
CAMPEONATO BRASILEIRO > SERIE B 

Primeira Fase ÚLTIMO 

CAMPEÃO 

Red Bull 
Bragantino 

7º di SAMPAIO CORRÊA 27 17 8 3 6 25 15 10 

8o ai PONTE PRETA Br OS BA a o asi MAIORES 
CAMPEÕES 

2 19 8 2 9 1 25 4 (1971-2019) 

26749 0 so o on aa Rs 

() 25 9 6 7 6 1 4 títulos 

120 (Gi) orERÁRIO 23 9) 5 8 Gm Dê a América, 
Coritiba, Goiás, 

130 (6) cuarant gi 49 5/16 8 48 > 4 Paysandu, 
Palmeiras e Red 

140 [7 VITÓRIA ei io 4 jo 6 ar ar o BulBagantino 

150 8) BrasiL-as oo dal A go Es ao Bei 2 
- — - MAIOR 

169 + CRUZEIRO 20/00 19) Ryo sn ion ig o CAMPEÃO 

7 NA ERA DOS 
PONTOS 
CORRIDOS 
(2006-2019) 

— CLASSIFICADOS | REBAIXADOS PG=PONTOS GANHOS; |=OGOS; V=VITÓRIAS; títulos 
ESEMPATES; D=DERROTAS; GF= GOLS FEITOS; Coritiba 

“O CRUZEIRO COMEÇA COM SEIS PONTOS NEGATIVOS 
DEVIDO A LIMA PUNIÇÃO DA FIFA. 

6S=GOLS SOFRIDOS; SG=SALDO DE GOLS 

Terça, 3/11 Sexta, 6/11 

19h15 Brasil-RS x Sampaio Corrêa 19h15 Guarani x CSA 

19h15 Botafogo-SP x Cruzeiro 

1ohis Náutico x Avaí 
Sexta, 23/10 21h30 Paraná x Conhança 

BrasilbRS 1x1 CSA | Sábado, 7/11 
Eiipecoen Ria moperátio 16h30 Figueirense x Operário 

Sibrdos22Hã0 16h30 Brasil x Cuiabá 
CRB 1x0 Ponte Preta E 

Sampaio Corrêa 3x0 Cuiabá Celi nO RO ig 
América 2x1 Confiança 21h Chapecoense x Oeste 

Domingo, 25/10 Domingo, 8/11 
Náutico 1x1 Cruzeiro 16h Sampaio Corrêa x Vitória 

eirense 1x1 Juventude 18h15 CRB x Juventude 
Guarani 2x1 Avaí 

Botafogo-SP 2x1 Vitória 
Segunda, 26/10 212 rodada 

Paraná 4x0 Oeste Segunda, 9/11 

20h Cruzeiro x Guarani 

exta, 30/10 Terça, 10/11 É 

Vitória 0x0 Brasil-RS 19h15 Confiança x Botafogo-SP 

Cruzeiro 2x0 Paraná 21h30 CSA x Chapecoense 

Sábado, 31/10 Quinta, 12/11 
Deste 0x3 Sampaio Corrêa 21h30 Vitória x Figueirense 

Confiança 0x2 Chapecoense Sexta, 13/11 

ai ARO T América 16h Ponte Preta x Brasil-RS 

dEsce a e qe 16h30 pit x allnãoo 

Cuiabá 3x0 CRB 18h30 Avaí x Paraná 

Domingo, 1/11 19h15 Oeste x CRB 

Juventude 1x0 Guarani Sábado, 14/11 
Segunda, 2/11 19h Juventude x Sampaio Corrêa 

17h30 PontePreta x Figueirense 21h30 Cuiabá x América 

BUPERFLII 

Breno Lopes (Juventude) 

Breno Henrique Vasconcelos Lopes 

Juventude Nascimento 24/1/1996 

Local Belo Horizonte (MG) 

MELHOR DEFESA Altura 
Peso 

Posição 

Chapecoense | 

gols 
PIOR ATAQUE 

Caio Dantas 
10: (Sampaio 

Corrêa) 
Oeste 

PIOR DEFESA 8 
Léo Gamalho (CRB) 

gols 37 
Deste 

7 João Paulo (Ponte Preta) 

gols 

REGULAMENTO 

Os clubes jogam em turno e returno. Os jogos do returno são na mesma 
ordem do turno, apenas com o mando de campo invertido. O campeão é 
aquele que, ao término das 38 rodadas, somar mais pontos. Critérios de 
desempate, pela ordem: número de vitórias, saldo de gols, número de gols 
marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões ama- 
relos e sorteio. Os quatro primeiros sobem para a Série A 2021. Os quatro 
últimos são rebaixados para a Série C em 2021. 

MAIOR QUEM SUBIU 
GOLEADA DA EM 2020 
HISTÓRIA 
DA SÉRIE B co 

Paulista (2005) Paysandu 

CLUBES QUE MAIS PARTICIPARAM Sapo 

DA SERIE B (1971-2019) 

3 participações 
Ceará e CRB 

E mm, 

AE] 
R$ (7) cota fixa de 

Fo dê TV para os 
milhões participantes 

MAIOR PÚBLICO DA HISTÓRIA 
DA SERIE B 

(PS 
8 bs qu: 1904 GO 

pessoas 

Vasco 2 x 1 Juventude (2009) Juventude 
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*CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DE FINAL 

OITAVAS DE FINAL 

28/10 28/10 

1 Santos X Ceará E) Athletico-PR X Flamengo o o 
ê 3/11-21H30 ê 4/11 -21H30 

E] Ceará E X Santos ê s Flamengo X Athletico-PR PA 

29/10 28h10 

2 E Grêmio E X Juventude 6 dpi Atlético-GO H X H Internacional 65) 
ê 5/11 - 21H30 ê 4/1-19H 

EM (di Juventude EH X Grêmio Gnéuio ê Internacional k Atlético-GO ip 

27h10 29/10 

Q Botafogo 0) X Cuiabá [2] 7 E Bragantino EI X EH Palmeiras 

3/11 - 19H ê 5/11-19H 

y Cuiabá [|] X Botafogo Q ê Palmeiras | 4 Bragantino E 

14/10 28/10 

Fortaleza [3] X São Paulo |WP 8 Ko Corinthians 0| X América (3 

asf1o 5 11-21H30 
E y ww E tõ Es a 

u Ê z ' 8 i São Paulo* Fortaleza | N E y América X Corinthians 
10x 9 nos pênaltis para o São Paulo 

REPRODUCAO/TWITTER 

MAIOR úLTIMO 
CAMPEÃO CONERAO 

o ta? a Nenê (Fluminense) 

É: Z == Nascimento 18 de julho de 1981 
Local São Paulo 

c 4 [a Altura 1 
ted Athletico-PR E 
6 sm Posição Atacante 

títulos ] Léo Gamalho 

k (CRB) 

(=> 
REGULAMENTO Ls Quem R 54 A, 

a . vencer » y 

z a AM 
a é a a E = milhões em prêmios 

AIR | Sl] o | 
Et a o a ia o 
a a a õ = = a | EL Spas 

12 2 3a 4aFase EM Asa | O PR 
== hr) - o 

= E aljs|& | E 
— | — — DO — $ BiISI| Rs 

a 8 u TT — s 0 2 5 
— — — | =| | E 5 EE 
ES | [5 o E s 

— — & o = 
| — — '— É 
— 0 — | é - 
| = [Pe N =—— | tes 
E — = —. e RSS 

== E Se 
E — — |. Em! = MAIOR | se 

= — | GOLEADA 
E me, ; | * 

H— — o, Atlético 

=> "22 - Wrxoiys S N 
e e | == | Caiçara 

EE (em 1991, no 

— LR] ss Independência) 

— —| 

ES =. La — "a primeira fase, em jogo único, o visitante joga pelo empate. Na segunda, o man- 36 14 
= = dante é sorteado e empate leva à decisão para os pênaltis. A disputa em dois jogos gols gols 

E começa na terceira fase. A partir da quarta fase, os duelos serão sorteados. Nas Pe a 
EE — — — oitavas de final entram os clubes participantes da Libertadores, os campeões da orária Coma den ca amedjos uso 

— Série B (Bragantino), da Copa do Nordeste (Fortaleza) e da Copa Verde (Cuiabá). artilheiro da história Cruzeiro. É o maior artilheiro 
E = Todos os clubes ficarão no mesmo pote do sorteio para definição dos confrontos. da Copa do Brasil de uma única edição 
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8 COPA LIBERTADORES PRIMEIRO 
: CAMPEÃO 

PRIMEIRA FASE - CLASSIFICAÇÃO FINAL | > OITAVAS DE FINAL 
UINTA, 26) H 

« [:) Guaraní (PAR) [2] Grêmio 
10 FLAMENGO 5 E s ol 1 EM RE QUINTA, 3/12. 150 

o E a K Pefiarol 
5 201. DELVALLE(EQU) 12 6 4 O 2 4 8 6 & Grêmio BH Guaraní (PAR) ii 
= E 30JUNIOR (COL) e EM 2 Rod 4 E v E 
gy TERÇA, 24/11 - 19H15 PAÍS COM 

4oBARCELONA(EQU) 3 6 1/0 5 4 12 8 W LDU (EQU) a Sáiitos ati MADMUINOS 

TERÇA, 1/12 - 19H15 

pGlnpv eo creci so al Santos E LDU (EQU) hUA A 
ca Argentina 
pe 10 PALMEIRAS pos cod 2 E AEE 

| ZOGUARANÍ(PAR) 13 6 4 1118 7 6 fifi Racing (ARG) [8] Flamengo s 25 
E] o Sd e — 7 
3 3ºBOLÍVAR (BOL) 4 6 114 68 TERÇA, 1/12 - 21H30 títulos 

49TIGRE (ARG) 1 Bo o EM 5 BB y ER = Flamengo E Racing (ARG) ij 

QUARTA, 25/11 - 21H30. » 
PG) V E DGPGC SG R 

U —————— Internacional Boca Jrs (ARG) 
o 10 JORGE W. (BOL) 10 RE 3 EE 284 5 RB QUARTA, 2/12 - 21H30. 

5 20ATHLETICO-PR 1 BEM 3 EM 2 E co ç Boca Jrs (ARG) [E] Internacional [65] 

= E 
(O | SPERMROL(URU) 9 6 3 03 9 81 QUARTA, 25/11. 19H15 

4CoLO-COLO(CH) 6 6 2 0 4 3 9 6 O) 1. del Vale (Eou) [EN Nacional (URU) (7) 
! QUARTA, 2/12 - 19H15 

et PS EE; 
O |orverpuTE(aR 13 6 4 1120 6/35 RÇA, 24/11 - 19H15 gols 
[=] Ta FER EA ES EEEF ERES | 20104 (FQu) 2 EO « OD 2 RM s R Athletico-PR [8] River Plate (ARG) | 6 Fidel 
= 5 
à | 30SÃO PAULO TE 2ms3ktnk - TERÇA 1/12 - tato E y o VÊ | riverpiatecaroo [E XX | aincrcos À telona 

4oBINACIONAL (PER) 3 6 1 0 5 325 2 dd 
as QUARTA, 25/11 - 21H30. a 

07] Libertad (Par) [EH Jorge W. (BOL) [EF 
Es 10 GRÊMIO 1 E 3 RM 1 E 3 R QUARTA, 2/12 - 21H30 

Le | o] nem LA “ye E ç q D; 7 
E] pointeRNacIONAL 8 6 222862 Jorge W. (BOL) Libertad (PAR) 
Fo — > — -— REGULAMENTO 
[Tl] 30U.CATÓLICA(CHI) 7 6 213 6 9 3 QUARTA, 25/11 - 19H15 As três primeiras 

ee 4 — ” F fases são disputa- 
soamérICA(COL) 6 6/13 279 & E Delfín (EQU) Palmeiras ds em mata-mata. 

eis equipes ini- 
QUARTA, 2/12 - JH ciam na primeira 

E ENE Palmeiras [=] Delfín (EQU) a es de 
8 melhores vão 

Ta para a terceira. Os 10NACIONAL (URU) 15 6 5 019 3 6 E Ea ufa 
[=] BEST GRI TR ER ÚLTIMO da terceira fase 
S 20RACING (ARG) 15 60 5 NON 1 BS 4 E CAMPEÃO vão para a fase de 

om grupos. Na fase de 
de | 30ESTUDIANTES (VEN o 1 EE 8 2 E penas 
[ET cena o a. E são divididas em 

MºALIANZA (PER) 1 6 015 4 u o aids 
dae — eee i—— avançam para 

, as oitavas de 
PG) V E DGP GS , a final - os terceiros 

| ? a lamengo colocados vão para 
43 | sosantos 16 Es os pair be x SEA raia, o AS Critérios E des 

fi R. empate: 1) melhor S 20DELFÍN (EQU) 7H2m:lt vk h saldo de gols; 2) 
= | ls Ê mais gols pró; 3) 
(| PN rIusTICIA (ARG) 6 6 2 0 4 8 10 2 mais gols fora de 

sa casa; 4) ranking 
da Conmebol. MOOLIMPIA(PAR) 5 6 1/23 6 8 2 MAIOR dida Oitavas, Quartas e 

MP| Semifinal seguem o 
mesmo critério das 

Ely E dec is 3 2 1 ines Pina 
nE | soBOCAIRS(ARG) 14 6 4 2 010 1/9 A z 2 Dae é o ú títulos || títulos || título a proa 
| 2ºLIBERTAD(PAR) 7 6 21384 3 Independiente são Cruzeiro, || Atlético de 30 minutos 
= socaracas em [70 OM 050 DO O A =) (ARG) Paulo, || Interna- || Vasco, A oRadA St 
[L] [ga 7 Santose || cionale || Palmeiras é decidido em dis- 

so. MEDELLÍN(COL) 6 6 204 94 2 Grêmio |meição o prince aa 
a títulos 



W 

ns (4 
éadivida total 

(aproximadamente) do 
América atualmente 

R$ 56 
éa dívida do América 
(aproximadamente) 

no Profut 

rs 20 
éa divida tributária 

do América 
(aproximadamente) 

hoje 

GABRIEL PAZINI 
euipesuperiotempo combr ) 

Mesmo com toda a boa 
expectativa de transforma- 
ção da realidade e do 
América como clube-em- 
presa, com salto no orça- 
mento e investimentos e o 
impacto esportivo dando 
O primeiro passo no plano 
para retomar o protagonis- 
mo, o Coelho terá alguns 
desafios pela frente, como 
afalta de receita com jogos 
e de uma torcida numero- 
sa. Não à toa, o clube tam- 
bém pretende aumentar 

sua torcida nos próximos 
anos. “Hoje, o América 
não tem receita com jogo, 
não tem público de estádio 
grande, o que prejudica 
ainda mais o orçamento”, 
diz o presidente do clube, 
Marcus Salum em entre- 
vista ao SUPER.FC. 

“Quando falo de renda, 
não falo só da renda de jo- 
go. Falo também de o fato 
de ter torcida trazer tam- 
bém uma renda indireta: 
você vende mais produtos, 
interessa mais ao patroci- 
nador. Tem uma série de 
receitas expressivas que 
acontecem com uma torci- 
da numerosa. O América 
perdeu boa parte da torci- 
da na década de 60. Você 
não recupera torcida só 
com ações de marketing. 
A recuperação acontece 
com várias ações somadas 

Pi EE ra dita 

a um bom desempenho do 
time em campo durante 
um período de tempo.” 
Como clube-empresa, o 

América pretende se esta- 
bilizar na Série À e aliar os 
bons resultados ao plano 

MORRA mai! 

== 

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 

" Poucatorcida no estádio é um problema que o 
América precisa resolver; mais pessoas significa 
também a venda de mais produtos do clube 

ECEITA COM TORCIDA 
UM GRANDE DESAFIO 

MOURÃO PANDA / AMÉRICA 

de ter uma torcida maior. 
“Estamos fazendo muitas 
ações fora de campo ao lon- 
go dos últimos anos. O 
América tem rede social e 
marketing agressivos, faz 
parte da sociedade, tem 

Para 
ampliar o 
número de 
torcedores, 
América 
pretende se 

estabilizar 
na Série A 
do 
Brasileiro. 
Osbons 
resultados 
precisam ser 
aliados ao 
queo clube 
já fez, como 
arede 
sociale o 
marketing 

À agressivos 

um trabalho social fantásti- 
co, mas isso tudo só funcio- 
na com resultado em cam- 
po durante um período, 
porque uma geração vai 
simpatizar com o clube eir 
se tornando americana.” 

Segundo Salum, a dívida total 
do América é de cerca de R$ 74 
milhões, sendo mais da metade 
do Profut, com cerca de R$ 38 
milhões, e mais R$ 20 milhões 
de dívidas tributárias cujo parce- 
lamento está sendo negociado. 
Para o presidente, como o Coe- 
lho não deve muito e as finanças 
estão controladas, é atrativo 
para um sócio investir no clube. 

No Profut não se pode migrar 
dívida. Com isso, o América, co- 
mo clube-empresa, precisaria de 
uma estratégia diferente para 
pagar suas dívidas e fazer acor- 
dos, não apenas contar com aju- 
da do investidor para sanar a 
agremiação. O Coelho, porém, já 
tem uma estratégia bem defini- 
da e um plano para pagar o que 
deve e resolver a questão. 
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+++ CONTEÚDO ti! PREMIUM + + * 

INVESTIMENTO NA 
BASE VAI RENDER 

Grande celeiro de cra- 
ques, o América tem um tra- 
balho famoso e muito elogia- 
do na base, que revelou vá- 
rios jogadores talentosos nos 
últimos anos e trouxe um re- passou por uma mudança no 
torno financeiro importante. perfil da base, sendo hoje 

mais agressivo, segundo ele. 
“Nós sempre investimos 

muito na base e, nas últimas 
atações de treinadores, 

A avaliação interna, po- 
rém, é de que a base pode 
render ainda mais ao clube 
e, nas palavras do presidente 

arcus Salum, “vai começar 
arender para o Américaago- mos aumentar a participa- 
ra”, Isso porque o Coelho - ção da base no profissional. 

MOURÃO PANDA / AMÉRICA 

PF à 

Formado na base americana, 
| Zé Ricardo tem sido uma peça 
fundamental do América nas 
Últimas temporadas. O jogador 
subiu para o profissional em 
2016 e, de 2017 para cá, foi titu- 
lar e um dos principais jogado- 
res da equipe, inclusive na con- 
quista da Série B do Brasileiro, 
em 2017. Nesta temporada, o 
meio-campista é um dos desta- 
ques do time de Lisca e titular 
absoluto. Ele só ficou fora de 
uma partida sob o comando 
do treinador. 

Decidimos que precisaria- 
mos ter um percentual ex- 
pressivo de jogadores da ba- 
se sendo aproveitados no 
prof 
América hoje tem vários jo- 
gadores da base sendo apro- 
veitados. Hoje, deixamos de 
contratar um jogador para ti- 

+ cano base. Revelado no clube, 

da base atuam com 

onal. O plantel do 

2 Ed 

Matheusinho éoexemplode | 
sucesso da estratégia do Améri- 

foi camisa 10 e um dos desta- 
ques do time nos últimos anos. * 
Conquistou o Mineiro e a Série 
Bros últimos anos e rendeu 
uma boa e necessária grana 
aos cofres do clube. Deu retor- 
no dentro de campo e também 
financeiramente. Mesmo já 
fora do Coelho, é o vice-líder de 
assistências americano no ano, 
com quatro passes para gol na 
temporada 2020. 

rar na base um pouco mais, 
estamos trazendo a base pa- 

ra o profissional de forma 
”, explica. 
à investe na base, 

s não usa para realmente 
tirar jogador, você está jogan- 
do dinheiro fora. Nós 
mos bons jogadores, mi 

ESTEVÃO GERMANO / AMÉRICA 

o América recebeu 
por Matheusinho 

4 Celeiro de craques, América aumenta participação da base no profissional e 
passa a ter um perfil mais agressivo, que usa cada vez mais jogadores do clube 

preciso ter estratégia de lan- 
çamento. Não adianta gastar 

uma fortuna na base e não va- 
lorizar seus jogadores. Nos- 

hoje está sendo mui- 
to aproveitada”, completa 

Inegavelmente, a estraté- 
gia tem dado retorno. O 
Coelho está em vantagem 

Um dos principais jogadores do 
América, Messias é um case de 
sucesso do clube. Fundamen- 
tal na conquista da Série Bem 
2017, também foi titular em 
2018. Em 2019, o Coelho recu- 
sou uma proposta de R$ 3 mi- 
lhões do Internacional e rece- 
beu R$] milhão para empres- 
tar o defensor ao Rio Ave, de 
Portugal. Ele voltou de em- 
préstimo e hoje faz parte da 
segunda melhor defesa da 
Série B e forma excelente du- 
pla de zaga com Bauermann. 

Aproxime 
sua câmera 
para 
conteúdo 
exclusivo 

JE 

no duelo com o Corin- 
thians nas oitavas de fi- 
nal da Copa do Brasil, tor- 
neijo em que Atlético e 
Cruzeiro já foram elimi- 
nados. Na Série B, luta 
não só pelo acesso, mas 
pelo título, e isso com 
um orçamento de apenas 
R$ 30 milhões. A Rapo- 
sa, com quase o triplo de 
orçamento, R$ 80 mi- 
lhões, luta contra o rebai- 
xamento à Série C, (GP) 

MOURÃO PANDA / AMÉRICA 

da base estão no 
plantel profissional 
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SADA ESTREIA BEM E 
VENCE NOVATO NA ELITE 
% Menos de 48 horas após final da Supercopa, time celeste abre participação na Superliga confirmando que é um dos favoritos 

2020/2021 

DANIEL OTTONI 
emuipesupefciotempo comb ) 

A estreia na Superliga 
masculina colocou um no- 
vato no caminho do Sada 
Cruzeiro ontem, o Veda- 
cit Guarulhos (SP), que 
jogou em casa diante de 
um dos grandes favoritos 
ao título. A motiv 
ter pela frente oh 
peão fez os paulist 
rem trabalho. 1 
nal, prevaleceu a maior 
qualidade dos azuis, que 
fizeram 3 a O (25/19, 
25/21 e 25/19). 

Jogando menos de 48 
horas após partida de cin- 
co sets, na sexta-feira, pe- 
la final da Supercopa, o 
Cruzeiro poupou dois ti- 
tulares no começo do jo- 
go: o central Isac e o pon- 
ta Conte foram substituí- 
dos por Cledenílson e Ro- 
driguinho, respectiva- 
mente. A dupla de suplen- 

FÓRMULA 1 

PRA VARIAR, HAMILTON | 
Inglês vence, põe a mão na taça e ajuda título da Mercedes 

O inglês Lewis Hamilton 
conquistou sua 93º vitória 
na Fórmula 1 ontem em uma 
corrida caótica em Imola, na 
Itália, com vários abando- 
nos, acidentes e reviravol- 
tas, eajudou a Mercedes a as- 
segurar o sétimo título con- 
secutivo do Mundial de 
Construtores. 

A equipe alemã teve um 
domingo perfeito e fez nova 
dobradinha, com o finlandês 
Valtteri Bottas em segundo. 
O australiano Daniel Ricciar- 
do, da Renault, completou o 
pódio da corrida. 

A Mercedes estabeleceu 
novo recorde de títulos con- 

tes deu conta do recado e 
manteve o padrão de jogo. 

Cledenílson teve boa atua- 
ção no saque e no ataque, 
mostrando para o técnico 
Marcelo Mendez que está 
pronto para quando os cha- 
mados aparecerem. Rodri- 
guinho, que já havia ganha- 
do mais chances neste come- 
ço de temporada, também 
correspondeu, sem fazer o ti- 
me sentir falta do ponta da 
seleção argentina. Cachopa 
foi bem na distribuição para 
colocar suas opções no jogo, 
sempre tendo Alan e López 
como referências. 

No próximo sábado, o Sa- 
da Cruzeiro faz sua primeira 
partida em casa, contra o ti- 
me do Caramuru (PR). 

GANA 
Após abrir a temporada 

como título do Campeo- 

nato Mineiro, o Sada Cru- 
zeiro acabou tropeçando 
nas decisões do Troféu 
Super Vôlei e da Superco- 
pa, as duas vezes para o 
EMS Taubaté Funvic 
(SP), que também é um 

dos favoritos na Superli- 
ga, grande objetivo da 
temporada. 

secutivos, A Ferrari ainda é 
a maior vencedora, com 16 
conquistas no total, mas não 
ganha o Mundial de Constru- 

Recordes 
Depois de ter se isolado 
com o maior vencedor da 
Fórmula 1, ontem Hamilton 
abriu duas corridas de van- 
tagem para o alemão Mi- 
chael Schumacher, que ain- 
da detém o recorde de titu- 
los. Contudo, só um desas- 
tre tira a taça do inglês nes- 
te ano, o que o igualaria a 
Schumacher como o maior 
campeão da história. 

iupemmencios 

Ds 

AGÊNCIA [7/SADA CRUZEIRO 

- Sada Cruzeiro começou 
ontem a busca pelo sétimo 
título nacional 

dá —catd 

Vitória não engana técnico do Minas 
A vitória do Fiat Minas por 3 a O 

sobre o Pacaembu Ribeirão Preto 
(SP), na abertura da Superliga mascu- 
lina, no sábado, não iludiu o técnico da 
equipe mineira, Nery Tambeiro. Ape- 
sar de seu time ter comandado as 
ações no primeiro e terceiro sets, a 
postura da equipe na segunda parcial 

tores desde 2008. 
Com dominio total na 

temporada, Hamilton pode 
ser campeão já na próxima 
etapa, na Turquia, no dia 15 
de novembro. Ele ostenta 
282 pontos na liderança do 
Mundial de Pilotos, contra 
197 de Bottas. 

Mas a possibilidade dessa 
enorme conquista não garan- 
te o inglês na temporada 
2021. “Eu gostaria de estar 
aqui no próximo ano, mas 
não há garantias disso, com 
certeza”, disse Hamilton so- 
bre a possibilidade de o aus- 
tríiaco Toto Wolff deixar a 
chefia da Mercedes, 

deixou a desejar. Nery garantiu que 
um puxão de orelha aconteceria, sa- 
bendo que tal conduta não pode ser re- 
petida em outros jogos. 

“Não fomos consistentes o tempo 
todo. No segundo set desconcentra- 
mos, cometemos muitos erros, a ener- 
gia não estava como deveria. Isso afe- 

ta nosso padrão de jogo, e essa é mi- 
nha maior preocupação. Temos que 
estar ligados e motivados o tempo to- 
do, fazendo nosso melhor, indepen- 
dentemente do adversário. Estamos 
querendo subir no pódio e nossa pos- 
tura tinha que ter sido diferente no 
segundo set”, disse o treinador. 

MIGUEL MEDINA/AFP 

Vitória de Hamilton na Itália valeu o 7º título seguido da Willians 

Eu! se ligue! 
Mundial de Pilotos 
(10 primeiros) 

12L. Hamilton - 282 pontos 
2ºV. Bottas - 197 
3º M. Verstappen - 162 
4º D. Ricciardo - 95 
5º Charles Leclerc - 85 
6º Sergio Pérez - 82 

7º Lando Norris - 69 
8º Carlos Sainz Jr. - 65 
9º Alexander Albon - 64 
10º Pierre Gasly - 63 

Mundial de Construtores 

1º Mercedes - 479 pontos 

2º RBR-226 
3º Renault - 135 
4º McLaren - 134 
5º Racing Point - 134. 
6º Ferrari - 103 
7º AlphaTauri Honda - 89 
8º Alfa Romeo - 8 
9º Haas - 3 
10º Williams - O 
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“ETETÇéÉ-rs 26 

KALIL MANTÉM GRANDE 

POLÍTICA 17 

VANTAGEM, COM 63,6% 
4% Prefeito parou de subir na pesquisa, mas, se as eleições fossem hoje, percentual já garantiria vitória no primeiro turno 

RICARDO CORRÊA ) 
falsupefisupemotica comb 

À mais nova pesquisa 
DataTempo/CP?2 para a 
disputa da Prefeitura de 
BH, contratada pela Sem- 
pre Editora, mostra um 
cenário de estabilidade e 
com grande vantagem do 
prefeito e candidato à ree- 
leição Alexandre Kalil 
(PSD). Foi a primeira 
vez, no entanto, que a alta 
do líder das pesquisas foi 
interrompida, Os candida- 
tosapenas ram den- 
tro da margem de erro do 
levantamento, que é de 
2,53 pontos percentuais 
para mais ou para menos. 
Se as eleições fossem ho- 
je, Kalil seria reeleito no 
primeiro turno, com gran- 
de vantagem. 

De acordo com os nú- 
meros da pesquisa estimu- 
lada, quando o nome dos 
candidatos é apresentado 
ao eleitor, Kalil oscilou de 
64,8% das intenções de 
voto totais para 63,6%. Se 
desconsiderados o: 
brancos e nulos e c 
cisos para que possa ser si- 
mulado o índice de votos 
válidos, Kalil estari 
co acima de 75%. Para ser 
eleito no primeiro turno 
um candidato precisa de 
50% mais um voto, 

Bem longe de K: 

com vantagem numérica 

para João Vitor Xavier (Cida- 
dania) mais uma vez. Ele os- 
cilou de 4,4% par: 
intenções. Em terceiro agora 
aparece numericamente Bru- 
no Engler (PRTB), que pas- 
sou de 1,7% para 3,4%. As- 
il eceu à frente de 

arolina (PSOL), que 
» para 3%. Já Nil- 

mário Miranda (PT) oscilou 
de 1,6% para 2,4%. 

O candidato do Novo, Ro- 
drigo Paiva, passou de 1,2% 
para 1,4%. Com isso, ele apa- 
rece empatado com Wendel 
Mesquita, que oscilou de 
0,8% para 1,4%. Luísa Barre- 
to (PSDB) oscilou de (0,8% 
para 0,7%, enquanto Cabo 

er (PMB) foi de 0,5% pa- 
ra 0,6%. Marcelo Souza e Sil- 
va (Patriota) manteve os 
0,5% e, com isso, agora está 

empatado com Lafayette An- 
drada (Republicanos), que 
foi de 0,3% para 0,5%. 

Completam a lista da pes- 
quisa estimulada: Wadson 
Ribeiro (PCdoB), que foi de 
0,1% para 0,4%; Marília Do- 
mingues (PCO) passou de 
0,2% para 0,3%; Fabiano Ca- 
zeca (PROS) oscilou de 
0,3% para 0,1%; e Wander- 
son Rocha (PSTU) passou 
de 0,4% para 0,1%. 

Os eleitores que preten- 
dem votar em branco, nulo 
ou que dizem que não esco- 
lherão nenhum candidato 
passaram de 9,7% para 
8,5%. Os que não souberam 
ou não responderam foram 
de 9,7% para 7,6%. 

PESQUISA ESPONTÂNEA 
Quando os nomes dos candidatos não são apresentados 
ao eleitor, é possível perceber mais claramente o quão 
firmes são os votos citados pelos entrevistados. Na pes- 
quisa espontânea do DataTempo/CP2, Kalil alcança 
58,9% dos entrevistados, enquanto João Vitor Xavier 
fica com 2,7%. Aurea Carolina aparece com 1,9%, mes- 
ma pontuação de Bruno Engler. 

OUTROS NOMES CITADOS 
Ainda na pesquisa espontânea, Nilmário Miranda soma 
1,3%, enquanto Rodrigo Paiva, 0,7%, e Wendel Mesqui- 
ta, 0,2%. Foram citados ainda: Marcelo Souza e Silva, 
Cabo Xavier (PMB), Lafayette Andrada, Luísa Barreto 
(PSDB) e Wadson Ribeiro. Todos eles aparecem com 
0,1%. Ainda houve citações de outros nomes que não 
estão na disputa por 1,5% dos entrevistados. 

EDITORIA DE ARTE / O TEMPO 

CORRIDA ELEITORAL EM BH 
Pesquisa Datatempo/CP2 mostra o cenário na 
disputa pela prefeitura da capital 

ESTIMULADA (em %) DATATEMPO CP2 

Alexandre Kalil 
(PSD) 

João Vítor Xavier 
(Cidadania) 

Bruno Engler 
(PRTB) 

Áurea Carolina 
o] me 

Nilmário Miranda |] H-33c 
(PT) Liz; 24 

RENO 

19/10 30/10 

[O ( 04% 
[02%0,3% 

o 
[0,4% 

E 

19/10 30/10 
Wadson Ribeiro 
(PCdoB) 

Marilia Domingues 
(PCo) 

Fabiano Cazeca 
(PROS) 
Wanderson Rocha 
(PSTU) 

Branco/Nulo/Nenhum 

NS/NR 

Rodrigo Paiva 
(Novo) 

Wendel Mesquita 
(Solidariedade) 

Luísa Barreto 
(PsDB) 

Cabo Xavier 
(PMB) 

Marcelo Souza e Silva 
(Patriota) 
Lafayette Andrada 
(Republicanos) 

ESPONTÂNEA (em %) 

ED (PSD) 

João Vitor Xavier 7 
(CIDADANIA) 

Áurea Carolina 

(PSOL) 

Rodrigo Paiva (NOVO) 
Professor Wendel Mesquita (SOLIDARIEDADE) (CF) 
Marcelo Souza e Silva (PATRIOTA) 

Cabo Xavier (PMB) 

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS) 

Luísa Barreto (PSDB) 

Wadson Ribeiro (PC do B) 

Outros nomes que não estão na disputa 

NINGUÉM/BRANCO/NULO 

NS/NR 

Bruno Engler 
(PRTB) 

Nilmário Miranda E 
(PT) 

* OS RESULTADOS PODEM DIVERGIR EM ALGUNS DÉCIMOS DOS 100% 

s EM RAZÃO DE ARREDONDAMENTOS ESTATÍSTICOS 
DECISÃO DE VOTO 

É uma decisão definitiva, que não 
mudará de jeito nenhum NS/NR 

É uma decisão firme, mas que poderá 
mudar no decorrer da campanha 

É apenas uma preferência 
inicial que durante a 

campanha poderá mudar 

Ainda não 
decidi meu voto 

Decisão 
de voto é 
definitiva 
pra 58,9% 
Além da vantagem na 

pesquisa, o prefeito e 
candidato à reeleição 
Alexandre Kalil (PSD) 
ganhou outro motivo pa- 
raacreditar em uma vitó- 
ria já no primeiro turno. 
O índice dos eleitores 
que apontam a decisão 
devoto citada na pesq! 
sa como definitiva subiu 
de 51,3% para 58,9% en- 
tre a pesquisa divulgada 
no dia 19 e a de hoje, Es- 
ses eleitores afirmam 
que não mudarão de vo- 
to de jeito nenhum. 

Além disso, outros 
14,8% dos eleitores afir- 
maram que a decisão to- 
mada é firme, mas que 
poderá mudar ao longo 
da campanha (eram 
18,2% no levantamento 
anterior). Os que apon- 
tam a definição como 
apenas uma preferência 
inicial, que durante a 
campanha poderá mu- 
dar, são agora 11,7% 
(eram 10,9%). Por fim, 
são 13,7% os eleitores 
que apontam que ainda 
não decidiram o voto. 
Esse índice era de 
17,9% na pesquisa do 
dia 19, Os que não sou- 
beram ou não responde- 
ram são 0,9%. (RC) 

A PESQUISA 
DataTempo/CP2 con- 
tratada pela Sempre 
Editora foi realizada 

entre os dias 26 e 29 
de outubro. A margem 
de erro é 2,53 pontos 
percentuais para 
mais ou para menos. 
Onível de confiança é 
de 95%. Registro no 
TRE: MG-06041/2020. 
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APROVAÇÃO DO GOVERNO 
MUNICIPAL ESTÁ EM 77,3% 
4% Índice oscilou apenas dentro da margem de erro em duas 
semanas; 17,4% dos entrevistados não aprovam a gestão 

RICARDO CORRÊA 
falsupersupemotida comb ) 

O eleitorado de BH 
continua avaliando po- 
sitivamente a adminis- 
tração municipal, que 
hoje tem aprovação de 
77,3%. E o que aponta 
a segunda rodada da 
pesquisa DataTem- 
po/CP2, realizada du- 
rante a campanha elei- 
toral de 2020. Por ou- 

tro lado, 17,4% dos en- 
trevistados pelo institu- 
to afirmam não aprovar 
o trabalho realizado pe- 
lo prefeito Alexandre 
Kalil (PSD), candidato 
à reeleição, Outros 
5,3% não souberam ou 
não responderam. 

Os índices 

Avaliação 

Quanto à avaliação da ad- 
ministração de Kalil, os 
que consideram que ela é 
boa ou muito boa são 
67,7%. O índice é pratica- 
mente o mesmo da pesqui- 
sa anterior, quando essa 
resposta foi dada por 
67,8% dos eleitores. En- 
quanto isso, são 18,1% os 
que acham que a gestão da 
prefeitura é regular (eram 

18%). Além disso, 
dos eleitores afirmam que 
o governo hoje é ruim ou 
muito ruim (eram 12,4%). 
Os que não souberam ou 
não responderam s: 

Todas as alterações na 
aprovação e na avaliação 
da prefeitura se deram 
dentro da margem de er- 
ro, que é de 
percentuais para mais ou 
para menos. 

dos na pesquisa divul- 
gada hoje são seme- 
lhantes aos 
mento divulgado no ú 
timo dia 19. Na oca- 
sião, eram 79,6% os 
que aprovavam, 
17,9% os que desapro- 
vavam e 2,6% os que 
não souberam ou não 
responderam. 

MOTIVOS PARA DESAPROVAÇÃO 
O principal fator apontado pelos eleitores que avaliam ne- 
gativamente também é o trabalho na administração 
(43,6%). Os atributos pessoais do prefeito foram citados 
por 23,9% dos insatisfeitos, enquanto as políticas da prefei- 
tura para emprego, mercado e comércio tiveram 6,4% de 
citação. Também foram citados, entre outros motivos, as 
gestões na saúde (4,8%), transporte e mobilidade (4,8%). 

Romeu Zema é bem avaliado, 
e Bolsonaro divide o eleitorado 

No caso do governo de Romeu Zema 
(Novo), em duas semanas a aprovação os- 
cilou de 49,2% para 49,1% em BH. À desa- 
provação, por sua vez, recuou levemente 
de 41,6% para 40,1%. Os que não soube- 
ram ou não responderam são 10,9%. 

No que diz respeito à avaliação de go- 
verno, os que consideram que sua gestão 

é boa ou muito boa são agora 34,3%. Essa 
resposta havia sido dada por 33,7% dos 
eleitores na pesquisa anterior, do dia 19. 
Avaliação regular é feita por 30% do elei- 
torado (esse índice era de 31,6%). Além 
disso, são 26,3% os que consideram a ges- 
tão ruim ou muito ruim (eram 27,7%). 

Emrelação ao governo de Jair Bolsona- 
ro (sem partido), a aprovação é hoje de 
46,9% e a desaprovação alcança 47,7%. 
Na pesquisa anterior, os números eram 
49,1% e 46,6%, respectivamente. A ges- 
tão é considerada boa ou muito boa por 

40,4% (eram 39,9%). Os que a veem como 
regular são 24,7% (eram 22,7%), e como 
ruim ou muito ruim são 32,2% (contra 
35,1% da pesquisa anterior). (RC) 

- PEDRO GONTIJO / IMPRENSA MG - 2310.2020 

Zema tem governo aprovado por 49,1% 

EDITORIA DE ARTE / O TEMPO 

AVALIAÇÕES DE GOVERNO 
Pesquisa Datatempo/CP2 indica 
como os eleitores da capital avaliam 
as administrações 

Alexandre Kalil (em %) 

Boa ou Muito boa 
(ótima) 

Regular 

Muito ruim 
(péssima) ou Ruim 

NS/NR 

Aprova 

So 
19/10 30/10 

Romeu Zema (em %) 

Boa ou Muito boa 
(ótima) 

Regular 

Muito ruim 
(péssima) ou Ruim 

NS/NR 

Aprova 

OS 
19/10 30/10 

Jair Bolsonaro (em %) 

Boa ou Muito boa 
(ótima) 

e Regular 

Muito ruim 
(péssima) ou Ruim 

NS/NR 

Aprova 

posQueo 
19/10 30/10 

FONTE: PESQUISA DATATEMPO/CP2 CONTRATADA PELA SEMPRE EDITORA E RE. 
BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO. MARGEM DE ERRO: 

Desaprova 

OS 
19/10 30/10 

Desaprova 

SS 
19/10 30/10 

Desaprova 

So 
19/10 30/10 

DATATEMPO CP2 

019 de outubro 

(930 de outubro 

EEE o 
677 

cesar 18 
a e: 
E 2: 
ma 1.9 

ES 

des APROVAÇÃO 

| NS/NR 

So 
19/10 30/10 

Do o UW 
RR =: 
Po 
E > 
RR = 
CE 
| 
BM os 

APROVAÇÃO 

| NS/NR 

(52 Nisa 
19/10 30/10 

E => 
E o 
ERR =: 
a 2.7 
E 
Emo a 
E>3 
E27 & 

APROVAÇÃO 

| NS/NR 

Oo 
19/10 30/10 

DA COM 1.500 ELEITORES DE 
PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS 

OU PARA MENOS. NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%. REGISTRO NO TRE: MG-06€ 
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CANAL 
flavioriccomuol.com.br 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

PERFIL 
Em “Gênesis”, nove- 

la bíblica da Re- 
cordTV, a atriz Stepha- 
nie Serrat vai interpre- 
tar Laisa. Descrita co- 
mo bela e sensual, a 
personagem é uma das 
mulheres da Rua Ver- 
melha, na cidade de 
Enoque, que cria pro- E 
blemas para os ho- Stephanie Serrat vai 
mens casados. estar na trama “Gênesis” 

emte conto! 
ejejojojorororerojorojojojojojojojojojojo) 

LÍVIA NAYARA garantiu sua vaga na capa 

PREVISÃO BATE-REBATE “Ca d Pd e EM cod ad og 
garno reality show, a modelo assinou com a publi- 

A direção da Re- O A reprise de “Je- + EA RT 
cação e mostrará suas partes mais íntimas. “Não deTV! não jogou a toa- | sus”, novela da Re- 

lhae espera definir nes- | cordTV, continua apa- me inspirei em nenhuma capa, nem vi referências 
te mês um novo nome | recendo na segunda co- ou revistas antigas, quis trazer o meu estilo e a 
para o “RedeTV! | locação em São Paulo minha pegada de cearense. O ensaio pegou fogo”, 
News” Segundo se in- | e no Rio de Janeiro. declarou ela, que foi fotografada por Nelson Mi- 
dino | ao E Ci GO randa. “Eu vim para mostrar mesmo, quero cau- 
Machado eStella Gonti | “Lady Night”, em temn- sar e fazer um ensaio histórico”, disse ela. A publi- 
jo, uma será escolhida. | porada que estreia É DE 4 

nana CO memo ro cação com o ensaio da modelo, de 35 anos, está 
oandamento dos traba- prevista para ser lançada ainda neste mês. 

FICOU FORA lhos desta edição. Prin- 
cipalmente porque não 

Carla Vilhena era | houve qualquer caso 
um dos alvos para a | de Covid-19 durante o 
bancada do “RedeTV! | período das gravações. 
News”, Ela até chegou O Umautor da Glo- 
aconversar, mas... aca- | bo contou que as reu- 
bou fechando como no- | niões por lá, para dis- 
vo canal de notícias pa- | cussão de projetos, es- 
ra comandar o progra- | tão reunindo sempre 

três ou mais pessoas. 

O Carnaval no Brasil, em 2021, ain- 
da está em cima do muro - ninguém 
diz que sim, mas ninguém diz que não. 
Porém, nos Estados Unidos, mais pre- 
cisamente no Estado da Flórida, a fo- 
lia está garantida com ela: CLAUDIA 
LEITTE. “Estou muito feliz e empol- 
gada. Sempre amei o Carnavaletive o 
sonho de um dia poder levar a alegria 
e experiência dessa festa ao mundo, 
do nosso jeitinho brasileiro”, disse a 
cantora. À festa está prevista para o 
fim do ano que vem e deverá seguir 
uma série de protocolos de segurança. 

NELSON MIRANDA/SEXY 

REPRODUÇÃO YOUTUBE 
SÉRIE PRONTA E NA PRATELEIRA 

Na fila de espera há meses, a Globo ainda não 
definiu quando promo streia da série es- 
trelada por Letícia Colii Meu Cora- 
ção" — tanto no streaming quanto na TV aberta. 
Na trama, Letícia vive a médica Amanda. 

GLOBO NÃO FEZ NENHUM ESFORÇO 

No jornalismo da Globo, os profissionai 
contentes não estão encontrando re: 
ra deixar o canal, após receberem convites da 
concorrência. Foi assim, recentemente, com nhas” também estarão presentes. O ensaio, a pro- YouTube, vai ao ar o especial “Alive”, mesmo 

ndo ao eles A dr pósito, aconteceu em Campos do Jordão, em São título de seu atual single. Além disso, o artista 
(en dtaittdo ais pe Paulo. “Tem muita atitude e sensualidade, já es- pretende selecionar cinco cidades para recebe- 

Sim, vai ter especial do DJ ALOK neste fim 
de ano. Nas redes sociais, o músico revelou y" deste mês, LÍVIA não estará 

'ampeãs da “Casa das Pimenti- que no dia 5 de dezembro, no seu canal do 

tou ansiosa para ver o resultado”, confessou. rem um laser de alto alcance — será que BH 

está nessa lista? 
TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO 
ERETIL E EJACULAÇÃO PRECOCE 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM / 

r$ AS 

a Longe dos palcos desde o fim de fevereiro, principal- 
K ta + mente por conta da pandemia do novo coronavírus, | 

E não esconde a saudade de fazer a fe: 
ta com seu axé. “Estou ansioso pra caramba para subir 

E num palco e olhar na cara das pessoas, us DE ão ve nomes PASSE Gta á 
q mea 0800 205 1900 sentir a energia delas, mesmo que um 

á pouco mais distante do que o nor- 
mal”, disse o músico, ciente de que, 
quando voltar às atividades, a partir 

NÓS PODEMOS TE AJUDAR! sosrdn deste mês, terá que seguir uma série 
de protocolos de segurança. 

Rr SALA DE ESPERA INDIVIDUA OU ACESSE 
or bestonmedicatgraup com br É) TOTAL CONFIDENCIALIDADE 

espa ac REST NRO, Rc 
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TOM VEIGA, INTÉRPRETE DO 
LOURO JOSÉ, MORRE NO RIO 

Corpo do ator foi encontrado ontem em sua casa na Barra da Tijuca; causa da morte ainda não tinha sido informada 
REPRODUÇÃO/YOUTUBE 

20 anos e estava com 
Ana Maria Braga desde 
1996, quando o persona- 
gem nasceu oficialmen- 
te. Na época, Ana Maria 
apresentava o Note e 

Anote, na Record, e ele 
era assistente de estú- 
dio. A apresentadora tes- 
tou diversas pessoas de 
seu programa na mani- 

Uma triste notícia 
pegou os fãs da TV 
de surpresa na tarde 
de ontem. O ator 
Tom Veiga, de 47 
anos, intérprete do 
Louro José, foi encon- 
trado morto em cas 
na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro. 

Até o fechamento 

desta edição, a causa da 
morte ainda não tinha si- 
do divulgada. Em 2017, 
ele precisou fazer um ca- 
teterismo e passou a cui- 
dar melhor da alimenta- 
ção. Segundo relatos de 
amigos, ele sofria depres- 
são há alguns anos. 

Veiga trabalhou no 
“Mais Você” por mais de 

pulação do boneco, mas 
Veiga se destacou e fi- 
cou no papel. Com perso- 
nalidade forte, o papa- 
gaio fez sucesso logo no 
começo com um quadro 

em que ele e Ana Maria 
disputavam um concur- 
so de piadas. 

Em outubro deste 
ano, Veiga se divorciou 
de Cybelle Hermínio, 
com quem se casou em, j 

neiro. Ele também foi ca 
sado com Alessandra Ve 
ga por 14 anos, com 
quem teve uma filha. 
Eles romperam em 2018. 

Vários famosos pres- 
taram homenagens nas 
redes “Um cara 
querido, doce e talento- 
so com quem tive o pra- 
zer de trabalhar junto al- 
gumas vezes. Querido 
Tom, descanse em paz”, 
escreveu Ana Furtado. 

“Perdi meu parceiro de 
todo dia, meu amigo, meu 
filho. O Tom era um meni- 
no de sorriso solto, sempre 
alegre, com um humor úni. 
co e talentoso demais. A 
fragilidade da vida nos pe- 
gou mais uma vez de sur- 
presa e me deixou comple- 
tamente sem chão. O mo- 
mento agora é de oração. 

Ana Maria Braga, 

por meio das redes s Tom Veiga tinha 47 anos e interpretava o papagaio Louro José havia mais de 20 anos 

SUA NOVELA 

MALHAÇÃO FLOR DO CARIBE 

Para não voltar para casa, 

K1 inventa que precisa ter- 
minar um trabalho de esco- 
la com Keyla, e a amiga con- 
firma. Noboru sugere que 
Tato visite a cozinha de seu 
restaurante. Roney prome- 
te ajudar Benê com seu vi- 
deo para a audição musical, 
Lica e Clara convencem 
Marta e Luis a confrontar 
Malu e Edgar. 

Dom Rafael percebe que 
Duque armou o sequestro 
para que ele reencontrasse 
a filha Cristal. Guiomar se 
preocupa com a obsessão 
de Alberto por Ester. Sa- 
muel descobre que Dioni- 
sio era o amigo brasileiro 
de seu pai que os traiu. 
Guiomar avisa a Alberto 
que Ester deu entrada no 
pedido de divórcio. 

(5) HAJA CORAÇÃO 

Tancinha sofre com a deci- 
são de Apolo em romper 
seu noivado. Bruna deduz 
que Giovani está com outra 
mulher. Shirlei questiona 
as atitudes de Giovanni. Pe- 
nélope pergunta a Tamara 
se ela está tomando seus re- 
médios. Fedora alerta Leo- 
zinho sobre as investiga- 
ções de Aparício. Henrique 
e Penélope se reencontram. 

Na mansão da família Al- 
meida Campos, Valentina 
percebe que Gabi está in- 
quieta. No orfanato, Briga- 
deirão, que na verdade é 
Chico, convida a Eterna 
Apaixonada, que na verda- 
de é Emestina, para jantar. 
Tati conta a Cicero sobre 
sua relação com a irmã e 
confessa que o acha um ho- 
mem triste. 

Miguel acerta um soco em 
Leandro. Poderosa conde- 
na a atitude do capanga de 
Tobias. Miguel conversa 
com Fabiana e fala de sua 
missão com Poderosa. 
Olympia acalma os ânimos 
entre Poderosa e Leandro. 
Fonseca chantageia Lean- 
dro. Ramiro flagra Donatel- 
la com Tobias e quase a 
agride. 

DO QUERER 

Joyce se preocupa ao saber 
da denúncia de Cibele. Riti- 
nha afirma a Marilda que 
seu filho não é nem de Ruy, 
nem de Zeca. Eugênio recla- 
ma da falta de apoio de Joy- 
ce. Caio avisa a Ruy do re- 
sultado negativo do exame 
de corpo de delito feito por 

ibele. Silvana volta para 
abatida, e Simone ten- 

ta conversar com a mãe. 

SBT 
6h Primeiro Impacto 
10h30 Bom Dia & Cia 

12h30 Alterosa Alerta 
Bh —HorárioPolítico ' 
BBhiO Alterosa Alerta (continuação) 
18h40. Alterosa Agora 
Uhl5 Henry & Danger 
Bhi6 Triturando 
16h30 Casos de Familia 
1/h30 O Que a Vida Me Roubou 
18h30. Quando Me Apaixono 
1ohi5 Jomal da Alterosa 
19h45 SBT Brasil 
20h20 Horário Político 
20h40 Roda a Roda Jequiti 
2h Chiquititas 
2lh45 Cúmplices de Um Resgate 
22h15. Programa do Ratinho 
23h45 Conexão Repórter 
Oh45 The Noite com Danilo Gen 
lhá5 — Operação Mesquita 
2h30 Triturando 

cosa ETR 

4h —HoraUm 6h30 Nova Amazônia Zlhi5 Jomalda Cultura Bh  AfazendalZ 2h0 sinto 
6h — BomDiaMinas Th Curta Agroecologia 2h RodaViva Ohl5 Jornal da Record 24h 2h40 Jomaida Noite (reap.) 
Bh30 30 SeLigana Educação — 28h30 Estações Ohós Inteligência Fé 3h45 1º Jomal 
9hão Ensino Médio 0h BrasiVistodeCima 
10ht5 Encontro comFátimaBemardes Bh — SeLigana Educação - Ohã0 O Pais do Grande Felino 
hds MG Ensino Médio 5h45 Ponto de Luz — 5h — Igreja intemacionaldaGraçade — 
12h35 Globo Esporte 9h —Seligana Educação — LES LU Bh  BoraBrasil É Deus 
Bh — Horário Político Ensino Fundamental 6h30 MGnoAr 9h —TheChefcom EduGuedes Bh40 Polishop 
BhiO JomalHoje i0h —Seligana Educação — 8h30 Fala Brasil lh — Jogo Aberto 9 —VocênaTV 
Whá5 Sessão da Tarde — Ensino Fundamental l0h —HojeemDia 12h30. Jogo Aberto Debate 10h30 Vou Te Contar 

Tá Chovendo Hambúrguer ihi5 Seliga no Tira Dúvidas tih5á Jomal da Record 24h 12h50. Os Donos da Bola 1ihó5 Opinião no Ar 
16h40 Vale a Pena Ver de Novo — 12h30 Jomal Minas - 8 edição 12h — Balanço Geral Minas — Bh  HorárioPoltico Bh HorárioPolítico — 

Laços de Família Bh — Horário Político Bh lh — Nosso Tempo ThiO Igreja Universal do Reino de Deus 
iBh — Malhação: Viva a Diferença Bhi5 Espaço Universitário lêhiO Balanço Geral Minas 15h — Melhor da Tarde lshlá ATarde É Sua 
18h30 Flor do Caribe 18h30 Sésamo, lóhi5 Escrava Mãe 16h — Brasi Urgente Vho5 Igreja Universal do Reino de Deus: 
1hi5 MG2 
19h45 Haja Coração 
20h30 Horário Político 

lh — Dango Balango 
14h30 Faixa Animada 
Thl5 Tuma da Mônica 

16h OsMutantes — 
16h40 Jomal da Record 24h 
16h65 Cidade Alerta 

18h50 Jornal Band Minas. 
19h20 Jomalda Band 
20h25 Floribella 

18h05 Alerta Nacional 
19h30 RedeTV! News 
20h Loterias Caixa 

20h40 Jomal Nacional 17h30. Brasil das Gerais 17h40 Jomal da Record 24h 20h30 Horário Político 20h23 RedeTV! News (continuação) 
21h50. A Força do Querer 
Bh TelaQuente-Corai 

18h Coletânea 
18h30 Papo de Mãe 

17h45 Cidade Alerta 
18h Cidade Alerta Minas 

20h40 Floribella 
ZihiO Religioso 

20h30 Horário Político. 
20h40 Igreja Intermacional da Graça de 

Oh50 Jomatda Globo 19h TáCerto? 18h55 MG Record! 22h10 Band Notícias Deus 
Th40  Conversacom Bial 19h30 Jomal Minas — 2º edição 19h45 Jomal da Record 22h50 Melhor Agora 71h45 TV Fama, 
2h20 Coujão| - Cazuza: O Tempo 20h Agenda 20h30 Horário Político Oh — Largadose Pelados 22h50 SuperPop 

Não Para 20h15 Opinião Minas 20h40 Jornal da Record Oh50 Jomaida Noite 0h05 Trace Trends. 
20h30 Horário Político 2h  AmorSemigual 1h35 QueFimLevou? OhlO Leitura Dinâmica 
20h45 Retratos da Dança 2h Jesus Th40 FutBand 0h50 Peanults Apresenta 



SUPER NOTÍCIA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020 

Haveria disponível algum tipo de acor- 
do que contemplasse amplamente as 
vontades de todas as pessoas envolvi- 
das? Provavelmente não, mas há dispo- 
nível a perspectiva de todo mundo se 
acomodar bastante bem. 

[1 
Tomar iniciativas tendo como base me- 
ras suspeitas é algo arriscado, que não 
vai cair bem a ninguém com que você se 
relaciona. Se não der tempo de investi- 
gar, pelo menos cheat tudo com mais 
atenção que a normal. 

O 
Daqui, deste momento, a perspectiva 
parece muito complicada, tanto que dá 
até desânimo. Porém, ampliando a per- 
cepção, você poderia comprovar que, 
apesar das complicações, tudo segue 
andando da melhor maneira possível. 

[7 
Faça as manobras pertinentes para que 
os recursos materiais estejam bem ad- 
ministrados e, como resultado, sua al- 
ma se sentir mais segura. Nunca haverá 
segurança absoluta, porém, um pouco 
pode ser feito para aumentá-la. 

O 
Ajudar, as pessoas até dizem que aju- 
dam, mas na prática atrapalham. Não 
há como lidar bem com isso, porque 
não há maldade envolvida, apenas 
uma atrapalhação que produz resulta- 
dos complicadores. 

O 
Mesmo com você tendo de conviver 
com um montão de coisas e pessoas 
com que discorda, ainda assim dá para 
construir uma vida bela e boa, cheia de 
alegria. A vida humana é assim mesmo, 
toda complicada e contraditória. 

Be 
CABELO E 

As potencialidades são promissoras, 
mas ficarão por isso mesmo sem você 
se dedicar a investigar tudo que está 
envolvido nelas. Como você sabe pela 
experiência, entre a teoria e a prática o 
caminho é longo. 

Está tudo muito estranho, ou será que é 
seu humor que não anda lá essas coi- 
sas? De um jeito ou de outro, a estra- 
nheza paira no ar, e seria bom você lidar 
com ela de uma forma sábia, sem bus- 
car culpados para nada. 

Nada é completamente seguro e certo, 
porém, traz entusiasmo suficiente para 
acreditar numa melhora. É tudo uma 
aposta, no fim das contas, mas há moti- 
vações fortes o suficiente para acredi- 
tar nas escolhas feitas. 

Tudo que de melhor você experimenta 
neste momento de sua vida precisa ser 
protegido do olhar malicioso das pes- 
soas, que estão sempre buscando o 
bem-estar alheio para desvalorizar. Cui- 
de do que faz bem a você. 

Muito provavelmente você desejaria es- 
tar em qualquer outro lugar da galáxia, 
menos neste. Porém, as coisas são co- 
mo são, e não há como ir tão longe nes- 
te momento, a não ser nas viagens men- 
tais, o que não é pouco. 

Ainda que tudo que acontece pareça 
muito distante do que você realmente 
precisa, deposite um voto de confiança 
no andamento das coisas. Dia a dia vo- 
cê se aproxima cada vez mais ao cená- 
rio ideal com que sonha. 

= NOTÍCIAS, 
ENTREVISTAS, 
PARÓDIAS. 

Um paraquedista pula do 
men e pura conte, Has O 

também não abre. Em plena 

VARIEDADES 21 

queda, ele vê um homem que * Niooovooo! Eu só conserto bujão de gás! 

Conjunto de medidas] q Mula - 
ndo de sendo” v Ea Y pianiaseo v feipol v 

com as necessidades uma área pneu, para trabalho 
coletivas (Poli) bras.) a dengue do revisor 

Y de textos 
Rd Tritura 

(alimento) 
> NY 

A » 
a 

prima de moedas. 
(simbolo) 4 

Di * lhome: Chamar va 
em avo RIO 

1(2) marra:| v Y 
Brito de | à 

- a | oro 
E Pop.) 
[RE vv 

dia 
IN j Vidal de Força que x nas a tegies 

l Es brasileiro) 
Apilha, Rendo 
= usual às 
carga cócegas 

[= | Sim (2); chip GSM 7 
Does (ng) PA Y 

«q Estimativa Simbolo tatuado no | 7 
(abrev) raça do Popeye (HO) 

W 
> 

Erangei- Aguarda ii | (9) jura- 
L pessoal | p, “Imposto”, 0,8 7 
f | de Hitler em ICMS uação do [P, 
iri—gid (sigla) a depoente | 

v Interjição! » mia 
Ramo que Extensão | F uso | W 
estuda a | Seios, gramado | [Africana | 
alimentar internet Orlando” (sigla) 

[ v 
Pão, em 

» inglês [D 

Já nas bancas e livrarias! 
O coquetel O lrevistascoquerel 

Sempre com muito bom humor! 

atenção plena 

IE 
[u 
E] 

OM RAFAEL LE 
DIEGO MULAME! 

De segunda a sexta-feira, 
de 41h às 13h, Aos sábados, 
você confere os melhores 
momentos da semana. 

aPrOxIME O 
CELULAR 

BAmE NOSSO 
APLICATIVO, 



[om | EMENDAS) ( MAESIDIE  ) ( SO JONUNDERCAS 

CASA. (etjs018.0027 
Consórcio Da imóveis. Adquira sua. 
casa, seu apto, seu lote, ou 
construção, carta de crédito de 75 
A 400 MIL, em até 200 meses, com 
parcelas a partir de 
R$482,55—Chave de Ouro 
representante autorizado da 
Yamaha Consórcio. Inf. 99715-5888 
Whats ou 3018-0027 fixo, 

CASA- (sn)gg7os-sess 
4, lote 360m2, garagem coberta, 
casa antiga, neces 12313002sita 
reforma. Vr R$396mil. Doc, OK, Ac 
financiam 

FEIRÃO CASA NOVA 

Poquena entrada e parcolas a 
partir de 470,00. (POR TEMPO 
LIMITADO) 9 31 9 8308 8851 | 
CASA -4QTOS+ (31)98505-5508 
Vende-so uma Casa Colonial em 
lote de 360m?. Com 5 quartos, 3 
salas, 3 banheiros, cozinha, terraço, 
rea de seniço, garagem pl 4 caros 
e varandas. 85(31)98505:5508 

[Esttmntaai =] 
CASA-30TOS — (31)3590-6676 
02 casas é 01 loja Independentes, 
loja de 50 me, boa localização, laje, 
murada 145 Mi, Ac veiculo parte 
pagamento. Eduardo 
31-99708-7772/ 35329301 

l GRANDE BH ) 

Comme —] 
ESMERALDAS 

enpsostssoo 
CHACARAS 1.250 M2 
aprovadas, planas, arborizadas 
com escrituralregitro, aqua e luz, 
a 50 km de Contagem. Peq sinal 
+ prestações a partir de R$ 499,00 
plmes , prim prest jan 2021. Diret 
crop. R 997513212 / 098699641 
CASA-ZOTOS  (31)3661-9721 
ADEUS ALUGUEL! Casas 02 jo, 
lotes c/500mº, 38mil a 6&mil (Ent 
Facitada  +prest. 1.000,00) Apés 
CEASA Ag Sua vista 99979-6940 
CHÁCARA: (31)35906676 
1.000m? c) casa de 03 qtos, sala, 
coz.banh, piscina, área de 
churrasco, talhado colonial R$ 200 
mil, Ac veiculo. Thiago 
031998625313 / 35306676 
CHÁCARA. (81) 3594-6663 
1.500mP cl casa, O2 quartos, sul, 
pomar e poço de peixes. R$149mi 
ACI Carro (31)99778-0594 
CHÁCARA (31) 3534-6663. 
(31) 3534-6663 1.000mº plana, 
água, luz R$35mil AC/ Carrol 
Financio (31)99620-2012; 

< 193! 
Ur nin 

CELTA 

CELTA-1313  (31)3375-7070 

Aportas completo It ate 48x 9 

992737776 vv gameloiraautotost 

combr 

MONTANA LS - 15/15 

2P, Vermelha, Completo!!t! 

Financiamos 24x cartão, basta ter 

só valor da parcela! 2047 5898 

| 
IDEA ESSENCE 1.6 16V -11/11 
4P, Prata, compl.+ Airbag+ABS. 
Financ. em 24x no cartão, basta ter 
só valor da parcela! (31) 3047-5808 

IDEA-13h3  (a1)a375-7070 

1.4 Completa confira fiananciamos. 

em ate 48x confira a tel 992737776 

wo gameleiraautotest com br 

SIENA 1.4- 14/14 (31) 2527-7699 
Único dono com 11.000 km, Prata, 
Completo. Documento em dia. Com 
Manual e Chave reserva. Rádio com 
controle remoto e manual. R$32 mi 
â vista. Ver no local (31)97529.4757 

BJ 

LOTE- (en) aset-9721 
SAIA DO ALUGUEL!! Lotes 360 à 
500 mê projeto após CEASA (Ent. 
10 mil + 60 patos R$ 499,00) 
Agende Sua visita - 89979.6940 

J. LEMARA 
LOTE enseramo 
100% financiado fail acesso ao 
lado br040 com mensais de 
aperas 450.00 codG307 pjz66 
S0891.64809 

J. LEMARA 
Lote enter 
Nova Esmeraldas esquina 460m 
água o luz financiado com sra do 

MATEUS LEME 
np sost-1s00 

Lotes 300 m2.com luz 
financiados, 20 min de Betim, com 
escrtregtro Peg entrada + rest 
R$ 298,00 pímes. Direto com 
proprietario. 966155765 

J. LEMARA 
tore enamams 
Saia do suloco a Jlemara compra 
seu lote na RMBH e paga a vista 
entre em contato agora mesmo 

PATRIA IMOVEIS 
con sennaaso 

Lotes 360m2 Registrados, 100% 
financiando prontos p! morar. A 
partir de 387 00%R(31)a8699-2092. 

sino- (en)g9g32.9079 
Entre Rios de Minas. 2 He. Com 
casa de  comodos 20kmde BA 
R$250 MA casa EH menor valor 
TERRENO - (31) 3534-6663 
15.000m? boa top. Água, luz, 
calçamento R$109mil. AC/ Carro. 
Financio (31) 9944-6125 

Co mm) (memonsmes ) [ FAZENDINHAS 
CHÁCARA - (31) 3534.6663. (1)9123-7587] 

1.500 mis próx. do centro com águas 
e luz 100% plana R$69mil aceito 
carro. 99852.9406 
LoTE- (en) s20t-0190 
Igarapá -Avalamos, regulanzamos, 
vendemos ou compramos seu ote 
vago. Pagto à vista. EIMIL PJ 1256 
eimilimoveis!23gmai. com 
smo- (81) 3534.6663 
1.700 cf casa 04 grtos c/ suit, 
área de churrasco, piscina 
R$289MIL Ac.Carro.Finan. (31) 
B9731- 14834 

J. LEMARA 
LOTE enjsemama 
890 luz compre agora mesma com 
parcelas $350,00 por mês ligue e 
confira cod 5904 pj 2669 
S9891.64809 

KA 108V-0909 (31) 3047-5898 
2Portas, 1.0, 8V. Preto VE) TE/Farol 
de milha. Financiamos em 24x no 
cartão, basta ter só valor da parcela! 

FITDX-11N2  (at)o8396-3643 
Honda Ft Dx. Flex, Cinza, Mec, Ar, 
Etc. NF de Origem. Vendo. Estudo 
troca, Ligar para Samuel 

207 14XR.- 13113 (31) 3047-5898 
PEUGEOT 207 1.4 XR 4P, Prata 
completo. Financiamos no cartão 
24x, basta ter só valo da parcela! 

Infraestrutura completa: 
Água, Luz, Esgoto, Astalto.| 
Comercio consolidado, 

ônibus e escola. 

* Entrado Focilitada 

* Financiamento próprio 
em ate 240 meses 

(4 CONTRIA 

eículo 
SANDERO AUTH 1,0 - 18/18 
4 P, Cinza, Completo! Financ. em 
24x no cartão, basta ter só o valor 
da parcela! 925(31) 3047-5898 

COROLLA - 12/12 (31) 3375-7070 
Xei automático completo com couro 
financiamos ate 48x O 992737776 
ver gameleiraautofest com br 

GOL16-1415  (31)3375-7070 

confira O e tel 992737776 
ver gameeiraauofest com br 

DIAMANTINA! MG, 
72 x R$390,00 sem entrada ou| 
condição especial para 
[pagamento à vista. Transporte 
gratulo 30 local, Tratar na Rua dal 
Bahia, 2.735 loja 13 
Lourdes/BH-R 3225-3048 
vrwn recantosempreviva. com 

OPORTUNIDADE!!! 
VENDO URGENTE! 

(1) zada CHACARA em Santa Lucia 
(Engenho) área de 1,000 mê, Tera 
e cura, R$15.00 da era 

CHACARA 
enasasm 

1.000 mé com água, luz, asfalto e 
portaria, Prêx. Serra do cipó, 100% 
planas, Parcelas a parbr de 598,00 
mensais 3133-1571 - Lagoa Santa 

3683-5014 - São José de 
Almeida / 3834-1571 - Santa Luzia 

BAÚS-1515  (31)3593-2085 
Baús e Camocerias, Compra, Vende 
e Troca Todos os tamanhos. Trata 
(31) 2592.2085, 

AADQUIRIR-  (31)30822044 
COMPRO CONSÓRCIOS MOTOS, 
CARROS CAMINHÕES E IMÓVEIS 
Incusive cancelados. Pq à vista 
98622:3134 /99979:3070 / 3482.6509 
COMPRAMOS E VENDEMOS. 
CONSÓRCIO. Pagamento a vista 
sorteado ou não. Mesmo atrasado 
mercadomineirodoconsorcio.com 
R(21/2461.6628 / 0510.6688 
CONSÓRCIO SORTEADO ITAU - 
Crédito de R$29.000,00, falta 37 
parcelas de R$933,00. Carro até & 
anos de uso. Transfiro urgente, 
Estudo troca. ? 3245-162 

VVUVVYVVVVVUVVYYV 

PROMOÇÃO 

IVECO 

1 ÊNCIA de 
PREMIADA =. 

CONSÓRCIO 

NÃO PERCA A CHANCE 
DE AUMENTAR A 
POTÊNCIA DO SEU 
NEGÓCIO COM O 
CONSÓRCIO IVECO! 

FAZENDINHAS 
natas 

Lindas áreas 5.000 à 20.000 rrê, 
Próx. SERRA DO CIPÓ, com 
água, luz, asfalto e portaria. Parc 
a partir de R$ 798,00 mensais 
3133-1571 - Lagoa Santa // 
3683-5014 - São José de Almeida 
| 3634-1571 - Santa Luzia 

TERRENOS 
20.000rrê com escritura é com a 
Juarez Imóveis. Fazendinhas| 
localizadas na cidade mais 
tranquila da Grande BH 
(Taquaraçu de Minas). Apartir de” 
R$100.000,00 . Contatos: 
€(31)3684-1445 escritório] 
€ (31)99737-0797 8 zap] 
[2(31)99688.03819 zap 
vw juarezimoveismg com.br 
CHÁCARA- — (31)3661-9721 
PARA MORAR! (HOME OFFICE 
INTERNET) 1.300 m?, 02 qtos, 
lagoas, var gourme, 35 min, BH 
198 Ag Sua vista - 99979:6940 
CHÁCARA- — (31)3661-9721 
QUALIDADE DE VIDA! (home 
office intemet) áreas de 1,000 mr, 
GBmi a 148ml faco, 35 min, BH 
Agende Sua vita - 89979:6940. 
CHÁCARA-  (31)08947-33 
Planas, 1000m, com água 
canalizada, Próximo a Serra do 
Cipó, à vista R$19mil. Entrada 
parcelada. Aceito veiculo. Facto 
pagamento. 9 (31)S8947-3344 
CHÁCARA- — (31)99663.7268 
Fazendinhas! 000 a 20.000 mi mê 
Próximo a SERRA DO CIPÓ Areas. 
com nraestntura completa (água, 
luz e portaria, Áreas 100! planas. 
Sinal +parcelas a partir 498.00 
Ace veiculosS990663:7268 Cla 

PROMOÇÃO! = (31)3422-4700 
40 MOTORES: Fusca 1300, 1500, 
1600 e Kombi 1600. Pronta entrega. 
Retifica Coral. especializada VW. 
Endereço: Rua Além Paraiba, 920. 
Bontim - BH (31)3422-4412/(31) 
3422-4700 

Classificados 

O maior de Minas 

| OUTRAS CIDADES ] 

J. LEMARA 
LOTE en saranaas 
funilandia-mg Nova Esmeraldas 
esquina 450m água e luz fin. com 
sinal de $500,00 + parcelas 
codB37O pj2869 9989146480 9 

KITNET C/ OU S/MOBILIA 
[E 

Quarto, banho, secador roupa. 
Tudo incluso, De R$400 à R$700 
Em frente Cidade Adm. R. Quénia, 
71 bairo Canaã. 98688-8032 Zap 

KITNETS C/ COZ 
(9198596-6666 

Kinets, diversos tamanhos a 
preços R$350 a R$550, todos 
incluso água, luz flu, Direto c/ 
prop. B. Dom Bosco, prox. Praça 
São Vicente. 19 (31)98596-6666 

-10710 (31) 3018-7283 
MOBILIADO, TV é WI-FI, R$290,00 
a R$640,00 de 125 18 hs. B: Santo 
Antônio www alugosultes com br 
B.9643-5194 
-10710 (enjoBas1.060a 
Alugo 1 Quarto Indep, e mobiliado 
cl WiFi. A 100mts da passarela, 
rodoviária e metrô Lagoinha, R 
Itapecerica, 356. Tratar c/ Jadir 

otempo.com.br 
Grande BH 
2101-3038 
Demais localidades 
0800 703 4001 

Classificados 
| QUARTOSEVAGAS | 
- (81)89985:7306 
QUARTOS e VAGAS pl mensalstas 
e diaristas, Av. Olegário Maciel, nº 
441, Centro - BH, R(31/86727-4577 

FLAT- (et)s8491-0604 
Suite Indop. B. Planalto, A 100mis 
Move é metrô Floramar, Mobil. Wi, 
gelad. tv, fogão, banheiro indiv. e 
lavanderia individual Tr c/ Jair 

IMÓVEIS - VEÍCULOS + DIVERSOS 

Diariamente, 
faça um bom negócio. 

EE guner 

BELO HORIZONTE, BETIM, 
CONTAGEM E REGIÃO. 

(113394-1743 
911 98455-9713 

3, CONCRETO USMADO 

Anuncie. 
312101-3880 

sulteo 

Planeje a compra do seu novo Iveco 
com o consórcio e concorra a 2 Daily's! 

FALE COM O SEU CONCESSIONÁRIO 

DEVA.COM.BR 

DEVA 

lamento com a: cessionária. 

(9) 3199756-2301 (E) givecodevaoficial [E] /ivecodeva 

ministradora de Consórcios S/A, portadora. 
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MOTORISTA COM CAMINHÃO 
TOCO E 3/4 

* Baú fechado, com mínimo 6,20mt comprimento. 

* Caminhão categoria aluguel ( placa vermelha). 

* Possuir cadastro na ANTT ativo. ê 
novacasa 

INFORMAÇÕES: 31 99973-3123 / 31 3555-4927 EDSON 

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO PESADA 
CONTRATAÇÃO IMEDIATA 

Controlador de manutenção 
Eletricista corrente contínua 

* Lanterneiro pintor 

* Mecânico leve 

Mecânico máquina 
Soldador Maçariqueiro 

Enc. Administrativo de obra 

Enviar currículo com pretensão salarial para o email: 

recrutamento(Dintranetweb.com.br 

ANUNCIE =77, 
NOS PRINCIPAIS 

DE MINAS GERAIS. 

Ligue: (31) 2101-3500 
ou envie e-mail para: comercialDotempo.com.br 

SUPER 

Especialidade Trabalhista. Não| 
cobramos a consulta! 
Dispensado na Pandemia do) 
(Corona? Carteira não assinada, 
contrato suspenso, salário e| 
jornada reduzidos? Conheça 
seus direitos! Civ: consumidor, 
spc, pensão alimentícia, Juros 
abusivos. E 97322-19-60 || 
[3317.0265 ( 3317-0235 

ADV - INSS 
(91) 3047-2168] 

Auxto doença, Aposent. por 
fnvdidez, Aux acidente azemos 
sua contagem tempo serviço. 
Revisão da Vida toda. Aposent. 
especial ( PPP) Aposentadoria 
por tempo contribuição e por 
lidade. CONSULTA GRÁTIS!!| 
Rua Tups, nº 457, sala 606 / BH 

ADV PRAÇA 7 

Faça seu tratamento 
dentário dormindo 
sem dor! QY NUNES 

IMPLANTE DENTÁRIO 
| Anestesia sem agulha e sem dor! | 

* Implante Imediato 
« Dentadura Fixa (Sem céu da boca) 

* Roth sem Grampo [Estético) 

| Facilitamos seu pagamento | 
no cartão ou carnê! 

13199918-2895 / 2510-2107 
Barreiro Av. Visconde de Ibituruna, 207 - Sala 103 

Empregos 
EA — (CoraTAsDEGMPRERO ) (  ORRTASDEEMPRESO ) ( OFRTASDEGARERO ) (  OFRTASDEEMPREO 

(E Mmeiso ) ——— NÍVEL BÁSICO eme ) (E Númiísco 
CURSOS PROFISSIONAIS: ) CARPINTEIRO  (31)99600-1744 FOI DEMITIDO?  (31)99659-0255 

AGREGA-SE 

Estamos agregando veiculos tipo| 
Toco e Truck sider e cavalo, 
[mecânico 4x2. Temos rotas na 
região de Minas Gerais e São| 
(Paulo.Venha fazer parte da| 
nossa equipe Interessados favor” 
entrar em contato nos telefones, 
jabaixo:(31) 9468-0135 / (11) 
95826.0695 / (31) 99398-393. 

1ºA 2º GRAU EJA (31) 3222.0957 

Forme-se no MÁXIMO 2 MESES. 

ÚNICO em BH aprovado pela Sec. 

educ/ MEC. . Rua Rio de Janeiro 

2431 607 Centro BH, 9 98757-7033 
AGREGA-SE 

Estamos agregando veiculos tipo| 
Toco e Truck sider e cavalo, 
[mecânico 4x2. Temos rotas nal 
região de Minas Gerais e São| 
(Paulo.Venha fazer parte da 
nossa equipe Interessados favor 
entrar em contato nos telefones, 
labaixo:(31) 9468.0135 / (11) 
95826.0695 / (31) 99398-3939 

CURSO TÉCNICO (31)98573-8332 

Tenho todos os Cursos Técnicos 

com Registro no CFT. Magistério e 

Declaração Escolar Autenticada. 

ELETRICISTA 

Precisa-se de Eletricista de 
Automóveis com experiência. 
R(G13475-5227 /99116:2306 

ESTOFADOR 

[Com experiência, para trabalhar, 
lem Betim. Whatsapp 9 (31) 

Contrata-se Carpinteiro, com 
experiência mínima de um ano, e 
boa produção que já tenha 
trabalhado com empreiteira 
Preferência que resida na região 
Venda Nova. (31) 9600-1744 
entrar em contato de 0800 as 15:00. 

CASEIROS: 

Casal para cuidar de fazenda de] 
médio porte na Grande BH, Ele: [87091462 
Experiência o jaróim, piscina e 
animas pequeno e médio pone] | FAXINEIRA (0) 
Ela: Experiência c/ serviços 
[gerais domésticos inclusive| 
cozinhar. Interessados ligar 2 
2103-3320 8 2103-3321 

CONTRATA-SE 

fonpesaareg 
[Quem trabalhou lavando, 
banheiros e saiu há menos de 2 
anos , tem um ÓTIMO DINHEIRO] 
A RECEBER NA JUSTIÇA 
[CONSULTA GRÁTIS. Whatsapp| 
[s(31) 99538-419. 
MANICURE (81)2515:4555] 
Manicure / Pedicure c/ experiência. 
Trabalhar melhor esmaltoria BH 
Buritis óimo ganho 9 9359-5442 9 

MARCENEIRO 

Ausdiar de produção: R$1.100,00 
+vi +c.a. Enviar currículo: 
cvidelpétgmai. com 
CONTRATASE (31) 33368779 
Mecânico automotivo ou ajudante, 
idade 20 a 30, 2ºgrau. Carteira 
reside região Contagem. 

EN Secoia Edificações contrata 

CARPINTEIROS 
para obras na grande BH, início imediato 

Montador com experiência em| 
Imóveis sob medida, Salário + 
produtividado.Contato 9 (31) 
[98709-1482 

MECÂNICO AUTOMOTIVO 

CONTRATA 
07 AUXILIARES DE COZINHA 
02 SERVICOS GERAIS 
04 CHURRASQUEIRO 
06 GARCONS EDUCADA (0), 
RESPONSAVEL, E DISPOSTO 
ATRABALHAR. Precisa-se para trabalhar de 

Segunda à sexta, bom salário, 
Interessados, ligar ou enviar 
curriculo para: RS (31)2514-4586 

Segunda a sexta-feira, 
de 9 às 19h. 

SEMPRE 

LTS 

a A AGORA? GEE 
o 

Jo de máscara passa a Piatório na segu TA 

efa 

MOTORISTA 
Contrata-se motorista de] 
rodotrem e de carreta comum 
para rodar no baú, nas rotas SP] 
x MG, SP x RJe SPx 
GO Carteira assinada, Plano de] 
saúde, Cesta básica, Diária 
comissão por viagem (no caso do 
rodorem), precisa aprovar nas 
gerenciadoras. Contato somente 
via Whalsapp 9/31) 98436-7883) 
Alexandre, 

Saiba e receba seus direitos, 
consultas gratuitas, via WhalsApp. 
Covid-19, acerto, hora 
ext nsalubridade, etc 3542.5537 

MOTORISTA 
Precisamos de motorista o/ 
carteira D pl trabalhar em depósito 
de material de construção. 
Interessados comparecer no 
endereço Rua dos Aimorés 2820, 
Sto Agostinho. Entre 8:00 e 17:00 
horas, falar com Marty ou Tomé, 
PRECISA-SE — (31)3909-7376 
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 
com experiência no setor 
confecção de vestuário. 

ERES 
CONTRATA-SE 

COZINHEIRO (A) E GARÇOM 

Com experiência 

Anuncie. 
|| 

2101-3880 

* EMPREGO + 

Diariamente. 

+ 20 
MILHÕES 

DE PESSOAS IMPACTADAS* 

O TEMPO portal 
OTEMPO 

Diversos 
ADVOGADO 

ADV. APOSENT  (31)99953-7798 

ADV. INSS,TRABALHISTA 

INDENIZAÇÕES 
eenpensasas 

Se voce teve seu pedido de 
Aposentadoria por tempo de 
contribuição, auxilio doença, 
aposentadoria por invalidez LOAS, 
negado, trabalhistas, nome 
Incluído SPC/SERASA 
Indevidamente, acidente de 
transito DPVAT. Procure-nos Rua 
Mato Grosso, 539, sala 909, Barro 
Preto, Belo Horizonte - MG - TEL: 
(31) 3275-1706. 99768-0916. 
s93151328 

CONSULTA GRÁTIS. INSS. 

Conheça o que mudou na 

aposentadoria. (31)99953-7798 9 

ADV. BHIGDE. BH (31)3351-2508 

Trabalhista, Familia, Civel, INSS, 

Consumidor, Danos Morais, 

SPCISERASA. Consulta Grátis. 

9(31]99908-7395 - ana IvBgobo com 

Clínica Maximen 
de Impotência Sexual 

Tratamento voltado para disfunção sexual erétil 
Por 2 meses. 3600 em 8 sessões. 

Primeira sessão é gratuita após consulta médica, 

CRM 3723: 

Telefone: (31) 3032-8020) (31) 98981-6019(5) 
Rua Rio Grande do Norte, 23, Santa Efigên 

INSTALAÇÃO GRÁTIS 

(9 3654-0390 

EEE) (e 
ADV.PRAÇA 7 pa 

ESPECIALIZADA DO 
TRABALHADOR, Rescisão 
indireta, Desvio/acumulo de 
função, dano moral 
insalubridade, acidente de] 
rabalho, Estas, HE intervalo, 
dano material, tc. Quer sair da 
empresa clodos seus direitos? 
Saiba como. Só paga se ganhar! 
R.Cariós, 424, 91.504, lada do 
Psiu / Uai 99613.8080 Vivo 

ADVOCACIA 
[Comunicado ao cidadão, se você 
precisa de ajuda c/ negativações, 
indevidas, revisões contratuais/ 
financiamento, indenizações, 
direto de família e trabalhisia Se] 
for necessário atendemos a| 
domicíio. R. Mato Grosso 536 s! 
903, Barro Preto BH 
(31999422.0800 6 / 3224-6473. 

ADVOCACIA 

Criminal, Civel, Consumidor, Erro 
Médico, Usucapião e Familia. 
9 (21) S7S963788 (31) 25651856] 

ADVOGADO 

(CÁLCULO PREVIDENCIÁRIO 
(Quer saber se já pode se 
aposentar? Quer saber quanto 
vai ganhar na aposentadoria? 
[Tem dúvidas quanto ao valor que 
recebo na aposentadoria? 
Você pode ter direito a uma 
revisão! Fazemos o cálculo. 
Ligue e marque uma consulta. 
Fone: 31 33952017 - 31 
30540836 - 31 98341-6450 

ADVOGADO 24H 

(en saraesos 

Diversas Especialidades 

ADVOCACIA - INSS (31)2222-0291 
Aposent. especial (insalubridade), 
rural, revisão, Milanez & Bilencourt 
Soc Adv OAB/MG3.332 
ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO 

Familia, Criminal, Trabalhista, 

[Consumidor e Outras. Escritório 

no Centro 9 99321-2682 
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BETIM 

PARCELAMOS 
01a 12x 

DINHEIRO NA HORA. 
Cobrimos oferta 

Av. Governador Valadares, 240 
sala 303 centro Betim 

Fez Empréstimo 

Pessoal com 
os Bancos: 

Crefisa, Agiplan, 

Agibank, BMG, 

Banco Panamericano 
e outros? 

Receba de volta os juros que pagou 
8/ou tenha sua parcela reduzida. 

Consulta RALLTIA 

e] 

APOSENTADORIAS 

Urbana e Rural; Especial 
(insalubridade/periculosidade); 
Auxilio-Doença; Pensão por 
Morte; Tempo de Contribuição + 
Rural; Benefício do Idoso e 
Deficiente; Revisão da Vida Toda; 
(31) 98978-4958 / 98978-4956 / 

545 

APOSENTE-SE 
(91)90266-5071] 

Se tem 65 anos ou mais, não 
possui nenhum benefício e 
deseja aposentar pel INSS, nos 
procure, garanta seu fixo mensa! 

INSS 
enesmoseto 

0:50! So tem 65 anos 
riu com o INSS, nos 

procure e garanta seu salário 
mensal Consulta Grátis 

INSS / PREVIDÊNCIA 

O DIREITO NÃO SOCORRE AOS 
QUE DORMEM! 
Solucionamos: INSS, inventário, 
desapropriação, divórcio, juros 
abusivos, prestações em atraso e 

s trabalhistas 
4-5865 | 99055-7812, 

CONTABILIDADE (31) 3271-4814 
Contabilidade Já! Registro de 
Empresas em Geral, MEI, Imp 
Renda, Decore e Legalização. 
Serviços Gerais de Advocacia 
9/31) 90096-334 | 98890-6157 

CARTÃO X DINH. (31) 3201-0780 
Na hora! (21) 2536-3637 /R(31) 
98537 4558 Tenho a melhor taxa! 

[CARTÃO X DINI | ] 

Faça empréstimo no 
cartão de crédito e 

Povo o digheira pa hora 

OO 0150/46 5575 [6x 3849 

CO ) L a E | EEE) 
AMARIA (813876765 ALINE (enjgs7s7.3833 MOÇAS BONITAS (31)96204-4104 AUMENTE PÉNIS (31) 3267-6500 Coma sua poderosa emaração Marquinha de biquini comodo CLÍNICA ELITE + MOVES + 

indo rosto, SS duros, BELAS GAROTAS À SUA + VEÍCULOS + DIVERSOS + 
ESCOLHA! PREÇOS À PARTIR discreto. Alos ganhos, pg na hr, is. ci apareho original R$59,90. Temos 
DE R$100,00. Isabela, Péroia, 
Helena, Kiara, Nick, Ágata, Laia e 

18 a 253. Acomp. execut, Loc. AUMENTE SEU PÉNIS ATÉ 7CM 

Diariamente, 
faça um bom negócio. - pressa e sem frescura, completo 

seção pes oa e gra caça Corta. To som Hdr Mm ion Lia 
EoieamSaai memorias cesio eia mimimonena Mitra mnrenna Eai or mon ancas rsrsr Daniele Linda Gata, Bem Dotada, — $$1000:R. São Pauo número 2 
para a Sua Felicidade. Faço 

exp. Of: aliment, wife moradia Urg 
= ANUNCIE = 
312101-3880 

primeiro andar & 98905-48975 Gostosa e Fogosa, Alival Passiva. 

OO 3250 4rt69 0 Gt 6 
AM [2350/4083] 15,0 
504,0 [8250 046,256084 6 
O 5968196092 4] 

e 31 3143.9242 
MD ", 98931-3848 O 
Shopping Oiapoque BH, 

piso mezanino, 
loja 84 ao lado do Subway 

DIN e 

CARTÃO 

85128 / 85 9 
| VA 

[ ome ) 
COMPRO MINIAT (31) 9873-9905 
Compro Miniaturas, de 

hos e motos 
* e 2º Edição do 
8739.9054 

ACABOFRIO — (31/98406-8505 
lda 30/10 a 02/11 3800. Ida 06 

290,00 lansp, hos, café e 
arcelamos Até 12x cartão 

(orar) 
GUARAPARI — (31)3225-6066 
PRAIA DO MORRO - Apartamentos 
mobiliados para Temporada 
Albinos, Rua São Paulo, 1.491 
CentrolBH, (31) 3226-8147 

(isa Eocuirstio | 

(81)99200-4093. 
no seu Cartão de 

Cródio, juros baixo. Atendimento de 
07:30 às 20hs, de seg a sáb em 
Lourdes. 1? 99987.4093 

eee ATENÇÃO teeeee 

CONSULTÓRIO DA PAZ 
engoasaos7 

Consultório DA PAZ - Trago à 
pessoa amada, resolvo qualquer 
problema. Ela tem o dom desde o 
nascimento, à mais de 60 anos, 
você não precisa falar nada, ela 
fala tudo. Traga 5 kg de alimentos 
para doação, (31) 3396-2102 

CARTÃO X DINH 
(81)90953:7798. 

Dinheiro na hora. Menor taxa de 
juros. Parcelamos em até 12x 
Cobimos qualquer oferta. Ligue já 

ABAIANA (etjgsega-6780 
Traz o seu amor em 48 horas. 
Apaixonado e rastejando aos seus 
pés, com os bonecos encantados 
pela pomba gira. Contatos: 
(21)98693-6780 1 (31)97587-6304 

êmaração para o amor etroos NINFAS TESUDAS prontas pra tê GATAS ZONA SUL 3 aa CSPE 
inimigos do seu caminho. Venda (22236283 Privê Lino Centro BH 1890948-0620. 
Nova. R$30,0.(31/98895-5893/9 . enloquecar, todos perfis  partrde Conheça lindas gatas, Loiras - Morenas e liberais. 18/20 
ATENÇÃO ento SERES ESTO 540, Loc disc si decep. Eldorado Carinhosasc) deiciosa massagem + | Dj hr IC | 

u Há 2 DOC e soe Gs 24 resolvendo problemas. Pagamento f 
após oresuado Consulado vo CASA DESHOWS +". y | ) d resultado. Consulta 20 vivo CASA (ongossaaaas — SE SaDAmos esa cor > 
pote lom Ss cortdoie iamos MOÇAS IOZEI 
MESNHA (1 myjheres. OBOLEÚ, em een www.destintoprazer.com.br Trago seu amor de volta em 7 dias a - 18 à 35 anos. c/ ou s/ moradia j Eca ço qualquer trabalho. Só por. Conselheiro Lafaie Pato, diária. Clientla formada elelone. 96592.6811 + ; 
PAEPIFANO — (91g8s0t-1732 fel anestésico Memento peniano dotar) lstigim 
Só portel le prenda e aaa para ana, sem dos, rocordsta de prêmios PAM, o pénis mais 
quem você quiser Faz e desfaz ICT “o ve desconforto e com 
po de trabaho. (31) Tem o certificado de melhor mãe de santo de Pernambuco 2014. morar dem Uia 
TARÓLOGA (31)99520-2455 Única na região que tem o alvará e diploma de Feder. domundo, 

Priscila, especialista em amarração Umbandista do Maranhão e do Cam lé da Bahia. 
amorosa, trás seu amor mesmo Formada, batizada e preparada na Bahia há mais de 30 anos, Ni ' 
estando com outro (a), faço e | p/ te ajudar no amor, saúde, frieza sexual, negócios, finanças, irado liquido sem Viagra Feminino 
desfaçolodos os TIPOS de tabaho | vícios, desemprego, família, dívidas, trabalhos realizados na maria port netos [E Jg Petidaor de PARADO 
por mais dificil que seja, 100% | tua presença, ELA NÃO COBRA PELOS TRABALHOS, que são h ; À prramulers a que prolonga o 
garantia e silo absoluto. | rápidos, siaceros, tarados e siglas. Whats fortes | | = 7 Etapa masa AO 
(81300520:2455 9 M 9/ união com: vadus, amarração, simpatias, rezas, banhos, | | ==" ração eaqucimeto, 

perfumes, seja qual for seus. problemas, faça uma consulta -— 
de R$50,00, Oriente-se pelas cartas, búzios, tarô e bola de Cristal carcaça 
Não precisará flar nada ela verá e falará tudo. Ela pede por favor 

' p/ não compara-lá com outras. Atende às segundas, quartas e U > k q - o 
(renina comi | Sociad d de 2a. Boné om a dra ercodi Avenida Bias Fortes, 557 Rua Tomé de Souza, 821 Loja? Rua dos Timbiras, 2852 
ea SS e p/ ti vidas 13786-1018 313785-3004 313785-9381 

1) 35674071 g É já IBIZA - Loiras, Morenas, Mulatas ; a 313786-1019 313785-3005 31 3018-9381 
para sua escolha! Caiçara. (31) [NR n3 95 / 39256. E K 

; a só spiri ; (O 99296-7018 999140-9632 (099326-1471 

IMPLANTE 
PARA TODOS! 

Realize sua cirurgia dormindo 

Uma Família na Odontologia 

Atendemos todas as especialidades médicas Aparelho Ortodôntico Laboratório Digital 

a e convênios. 

x LIGUE E AGENDE SUA CONSULTA 

MÉDICO ESPECIALISTA EM COLUNA E DOR 

*Pneumologista; *Reumatologista; 

*Oftamologista; «Psiquiatra; 

*Nefrologista;  «Mastologista; 

*Hematologista; «Pediatria; Odontologia de 1º mundo 

«Geriatra; «Infectologista; R ao alcança de todos. 
*Alergista; E MUITO MAIS... ntregamos coroas de porcelan 

REALIZAMOS EXAMES 
Laboratoriais, Ultrassom, Ecocardiograma, 

Eletrocardiograma, Espirometria, 

Eletroencefalograma Prótese Caracterizada 
- Roach estético 
Tratamento de canal 
Facetas em Porcelana 

Colocamos seu aparelho 
no mesmo dia! 

Endoscopia, Rua Santo Antônio, 205 ultrassom, map Venda Nova | BMG Centro - Belo Horizonte Eldorado - Contagem 
pas ia Bariátrica NR CSicav RD Rua São Paulo, 848 loja B Rua Manoel Teixeira Camargos, 627 

clinicavidanova(B yahoo.com.br [Próximo ao Shopping Cidade) esquina com João Cesar ) 

ConisnaPis | [ amo ana huHeiro | [omni] 
ano Mio) (mim 
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RESULTADO SCSI (255) EH 

TÍTULO: 569/876 
4º prÊMIO 

FATUROU: 
APARTAMENTO HI MOBI 

Easy 1.0 Fire Flex 5p. OKM - Sugestão de uso do Valor Liquido Total de R$ 153.000,00 

pa2]5 6]5 aJas Ji 1 oJ2s]2ojas]60]57]59) 
JOÃO ROBERTO DOS SANTOS DATA rr 

BAIRRO: ESTRELA DO SUL 

3º prêmio hs) 
| WANDERSILVA ETNIA 
tiruLo: 606.636 [R$/30.000,005: 

REVENDEDOR: DEPÓSITO TUCANO 

2º prémio 0 
RODRIGO VICENTE EM JS) 

TÍTULO: 757.799 R$20:000,00 8: 
REVENDEDOR: SÍLVIA MARIA valor Líquido 

MALDITA LS 1º PRÊMIO 

CARLOS ALBERTO FATUROU: 
BAIRRO: PIRATININGA 

TÍTULO: 551.464 
REVENDEDOR: MAURÍCIO CAÇAPA 

CIDADE/REGIÃO CONTEMPLADO BAIRRO TÍTULO REVENDEDOR CIDADE/REGIÃO CONTEMPLADO REVENDEDOR 

NOVALIMA MÁRCIOCANETA  |/ CAMPODOPIRES |[ 030.605 | Manoaconcoção BARREIRO ANTÔNIODIAS  )/ umoéA (735154 |/ mermo 

SETELAGOAS GLAUCIA SIQUEIRA FÁTIMA 170.228 ROSE SANTANA SANTALUZIA ALTAMIRO DE MOURA BELOVALE 087,408 | MARIAL.-PÉ-QUENTE 

VENDANOVA SÍLVIA RODRIGUES MINASCAIXA || 555.530 | muom-semveme | BELOHORIZONTE EVANDRO RIBEIRO TDEMAO | 736,552 | MARIO | 

BELOHORIZONTE || VERALÚCIADEALMEIDA || DOMCABRAL || 690.453 | BANcANEVES IBIRITÉ DINALVA FERNANDES || DURVALDEBARROS | 075.755 || ERRA ORE 

BARREIRO CARLOS BARBOSA VALEDO JATOBÁ || 227.875 | RODRIGO GONÇALVES PEDRO LEOPOLDO JOSÉ INÁCIO SANTOANTÔNIO | 513.053 MERCÊS MACIEL 

SETE LAGOAS MARIALÍDIA FAZENDAVELHA || 671.071 | oMUAMRÁ IBIRITÉ AIRTONDAPAZ || DURVALDEBARROS | 075.766 || ce RE 

CONTAGEM WAGNERBUENOSAIRES || ELDORADO || 226.290 | uuerEr. CONTAGEM JORGE FREDSON BANDEIRANTES || 649.779 || EusiNcEA 
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Após fim de semana perfeito, com derrotas de Inter e de Flamengo, hoje, 
às 17h, o Atlético encara o Palmeiras, em São Paulo, para reassumir a 
liderança em caso de vitória, o que não acontece há três partidas. Tudo 

sobre o jogão você acompanha na rádio Super 91,7 FM. pácinas 

PRÓXIMOS | É | 
ç [74 LR 
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6/11 + 19h15 
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30 — Conarso (06/07/28 42]45[49) (8 [13 [us [a |) LOTOMANIA 
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