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Via com buracos em 
Senador Camará

Bueiro sem tampa 
na Avenida Brasil

Condomínio virou 
lixão em S. Gonçalo

Moradores sem 
internet na Z. Norte

Falta limpeza em via 
de Bonsucesso

Recapeamento
não cumprido

 L A Estrada do Viegas, em Sena-
dor Camará, está completamente 
esburacada. Nós pagamos vários 
impostos que não se refletem na 
conservação dos locais públicos. 
Muitos carros já quebraram na 
via por conta do asfalto que está 
completamente destruído.

 L Um bueiro está destampado no 
meio da Avenida Brasil, na altu-
ra de Parada de Lucas. Acidentes 
graves podem acontecer, porque 
é uma via de alta velocidade. Se 
um carro passar por esse bueiro 
pode causa uma tragédia. Precisa 
de conserto urgente!

 L Na Rua Menor Couto, número 
2291, em Engenho Pequeno, São 
Gonçalo, tem um condomínio que 
foi desapropriado e está comple-
tamente abandonado. O local vi-
rou depósito de lixo dos morado-
res do bairro. Fora a quantidade 
de mato que tem lá.

 L A Light fez um reparo na Rua 
Ferreira de Menezes, no Engenho 
da Rainha, no dia 28 de dezembro 
de 2020, e acabou danificando a 
fiação das linhas telefônicas. Ou 
seja, muitos moradores da rua es-
tão sem internet até agora.

 L A Rua da Regeneração, em 
Bonsucesso, está toda suja. Até 
alguns animais mortos já foram 
vistos na rua e os próprios mo-
radores tiveram que retirá-los, 
porque a limpeza não é feita pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

 L No dia 07/12/2020, fiz um pedi-
do pelo 1746, para a prefeitura re-
capear a minha rua, Vidal Ramos, 
em Marechal Hermes. O prazo de 
15 dias se encerrou no dia 29/12 e 
até agora não foi feito nada. Isso 
é um absurdo!

Luiz Rodrigues
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anderson Lobato
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Antônio Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Engenho da Rainha

Paulo Afonso
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Aracy Cardoso
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 LTENHO 32 anos de 
idade e sou jornaleira 
há um. Moro no Ita-
nhangá. Antes de ser 
jornaleira fui opera-
dora de caixa. Na mi-
nha profissão gosto 
de atender os clientes. 
O bom daqui é a praia. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas gos-
to de malhar. Gosto 
de ler o horóscopo e o 
passatempo no MEIA 
HORA.

MARINALVA
DA SILVA —

Barra da Tijuca

LARISSA 
ANDRADE 
DE SOUSA
tem atual-
mente 23 
anos. Ela 
desapareceu 
em 14 de 
março de 
2007, em 
Honório Gurgel (Zona Norte), após 
ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 8/1/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Gilnei desenhou uma cruz e indicou o local onde estavam enterrados os corpos. Tudo revelado em carta

DIVULGAÇÃO

Confissão em carta
Polícia desenterra restos mortais de três membros de uma família em Itaboraí

 L HISTÓRIA CHEIA DE MISTÉRIOS

T
rês ossadas enterradas su-
postamente há mais de três 
anos dentro de uma casa 

em construção foram encontra-
das ontem pela Polícia Civil em 
Itaboraí, na Região Metropolita-
na do Rio. Os corpos haviam sido 
enterrados pelo ex-companheiro 
de uma das vítimas, o ex-PM Gil-
nei Pavão, que cometeu suicídio, 
aos 68 anos, em dezembro do ano 
passado, e deixou carta confes-
sando a ocultação dos cadáveres. 

De acordo com a delegada 
Norma Lacerda, titular da 71ª 
DP (Itaboraí), as investigações 
mostram que os restos mortais 
seriam de Maria Rosane, Ro-
drigo e Germano Guedes Bar-
bosa, mãe e filhos. Na carta, o 
ex-PM negou que tivesse ma-
tado as vítimas. 

Segundo a polícia, o crime 
foi descoberto essa semana pelo 
filho do primeiro casamento de 
Gilnei. O rapaz encontrou a car-
ta em um armário da casa onde 
o ex-PM morava com a mulher 
e os dois enteados. Ele apresen-
tou o documento na delegacia.

“Nesse documento ele (o ex
-PM) tenta se isentar da culpa, 
mas afirma que enterrou os cor-
pos”, contou a delegada, acres-
centando que a versão dele foi 
de que, na noite de 10 de março 
de 2017, ele encontrou os cor-
pos amarrados e asfixiados com 
sacos de plástico na cabeça e de-
cidiu enterrá-lo, sem falar com 
ninguém. Em seguida, ele dese-
nhou uma cruz e deixou a frase 
‘estão aqui’, escrita no chão. 

A polícia investiga, agora, 
por que não há registro das 
mortes e porque ninguém des-
confiou dos desaparecimentos. 
Gilnei foi expulso da PM por 
crime de homicídio, não rela-
cionado ao caso.

 LUm homem de 28 anos foi preso 
por policiais da Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à Mu-
lher (Deam), em Angra dos Reis, 
após denúncia de que ele ameaçou 
agredir a companheira, de 38, na 
residência do casal, no bairro de 
Manguinhos, na noite de quar-
ta-feira. A vítima chegou à dele-
gacia muito abalada para fazer o 

registro e mostrou um chumaço 
de seu próprio cabelo, cortado pe-
lo agressor, que ameaçou deixá-la 
careca. Além das ameaças, a vítima 
afirmou que foi enforcada, mordi-
da e agredida verbalmente, acres-
centando que o agressor só parou 
quando ela gritou por socorro. A 
mãe também prestou depoimen-
to e confirmou que essa não foi a 

primeira agressão sofrida pela fi-
lha. Ambas contaram na Deam 
que o agressor seria usuário de 
drogas e álcool, o que aumentaria 
o seu comportamento agressivo. 

O acusado está em prisão 
preventiva e responderá pelos 
crimes de ameaça, injúria e le-
são corporal, na forma da Lei 
Maria da Penha.

Mulher é agredida e ameaçada de ficar careca 

 LDois corpos, que seriam de 
mãe e filha, foram encontrados, 
na noite de quarta-feira, em es-
tado de decomposição, em uma 
casa na Taquara, na Zona Oeste 
do Rio. De acordo com a Polí-
cia Militar, agentes do 18º BPM 
(Jacarepaguá) foram enviados 
a pedido de vizinhos, que estra-
nharam a falta de movimenta-
ção no local. A 32ª DP (Taqua-
ra) assumiu o caso e realizou 
uma perícia. Segundo a Polícia 
Civil, os corpos não apresenta-
vam sinais de violência. 

Dois corpos  
na Taquara

 LPoliciais da 14ª DP (Leblon) 
prenderam em flagrante, na 
quarta-feira, uma mulher acu-
sada de agredir a própria mãe, de 
85 anos, no Leblon, na Zona Sul 
do Rio. Os agentes receberam a 
denúncia e foram averiguar. Após 
ouvirem moradores e testemu-
nhas, que mencionaram o com-
portamento agressivo da suspei-
ta, a equipe efetuou a prisão. As 
investigações revelaram que a fi-
lha consumiu duas garrafas de vi-
nho e começou a demonstrar um 
comportamento descontrolado. 
Em seguida, deu chutes e socos na 
mãe, que provocaram lesões no 
braço e no rosto. A vítima chegou 
a buscar ajuda, ainda ensanguen-
tada. A filha responderá por lesão 
corporal com base na Lei de Vio-
lência Doméstica, com o agra-
vante de ser contra uma idosa.

Presa por 
atacar a mãe
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RAPIDINHAS...

Três mortos 
em S. Gonçalo

 LTrês suspeitos morreram 
e um policial militar ficou 
ferido durante uma abor-
dagem policial que termi-
nou com tiroteio, ontem, 
no bairro Boaçu, em São 
Gonçalo. De acordo com 
a PM, homens armados 
que estavam em um carro 
roubado efetuaram os dis-
paros contra os policiais, 
quando estavam sendo 
abordados.

Tiro come solto 
no Cajueiro

 LUm tiroteio assustou os 
moradores do Morro do Ca-
jueiro, em Madureira, Zona 
Norte do Rio, na manhã de 
ontem. De acordo com re-
latos de moradores, crimi-
nosos do Morro da Serrinha 
estariam tentando invadir a 
comunidade. Via Twitter, a 
PM informou que equipes 
foram enviadas à comunida-
de para intervir. Não houve 
informações sobre feridos.

Clínica é 
interditada

 LPoliciais da Delegacia de 
Crimes Contra o Consumi-
dor (Decon) interditaram 
ontem uma clínica de estéti-
ca irregular na Penha, Zona 
Norte. A proprietária do es-
tabelecimento, que não pos-
sui autorização legal para 
realizar tais procedimentos, 
foi autuada por exercício ile-
gal da medicina. Durante a 
ação, foram encontradas di-
versas irregularidades. 

Policial mata 
e é preso

 LUm policial militar foi pre-
so, na madrugada de ontem, 
após matar um homem a ti-
ros na Praça de Alimentação 
do Bosque dos Cambucás, 
em Guapimirm, na Baixa-
da Fluminense. Segundo a 
Polícia Militar, equipes fo-
ram acionadas para o local 
e houve confronto. Um po-
licial que atendia a ocorrên-
cia ficou ferido. Seu estado 
de saúde é estável.

Ônibus bate 
em poste

 LUm ônibus bateu em um 
poste e o derrubou, na 
manhã de ontem, na Rua 
Conselheiro Galvão, na 
altura do número 136, 
em Madureira. O moto-
rista Altierres de Lima, de 
37 anos, estava sozinho no 
veículo. Ele foi socorrido, 
mas seu estado de saúde é 
desconhecido. O acidente 
deixou parte da via sem luz 
por algumas horas.

Caçada a trio em 
Duque de Caxias
Polícia Civil identifica suspeitos de ataques

 L BOTARAM O TERROR

A 
Polícia Civil identificou 
três supostos autores de 
ataques aos comércios e 

ônibus em Imbariê, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, que levaram o pânico 
aos moradores da região, nes-
ta semana. Na terça-feira, cri-
minosos jogaram uma bom-
ba dentro do supermercado 
Vianense, com funcionários 
e clientes do lado de dentro, e 
atearam fogo em carros.

De acordo com a polícia, os 
suspeitos são os líderes do trá-
fico em Parque Santo Antônio, 
Parque Paulista e Massapê: Lu-
cas dos Santos, conhecido como 
‘Sombrão’, Wendel Rodrigues 
Oliveira, vulgo ‘Noventinha’, e 
Fábio Rosendo, o ‘Chapoca’.

O crime teria sido uma reta-
liação pela morte de um trafi-
cante da região, supostamente 
morto por policiais militares. 

Moradores relataram nas re-
des sociais que os criminosos 
deram ordem para que os co-
merciantes do bairro fechas-
sem as portas. A Secretaria de 
Polícia Militar informou que 
o policiamento está reforçado 
nas ruas de Imbariê.

A violência chegou a inter-
romper o serviço de trens da 

SuperVia em Imbariê e Vila 
Ihomirim. A Polícia Militar 
chegou a enviar reforços para 
o local, onde realizou buscas, 
mas ninguém foi preso. 

Nas redes sociais, um inter-
nauta divulgou um vídeo com 
imagens de um carro em cha-
mas, que teria sido incendiado 
pelos criminosos.

Lucas (E), Wendel (C) e Fábio (D) são procurados pela Polícia Civil

DIVULGAÇÃO Agentes da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core) 
e da Divisão de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
estiveram ontem na comuni-
dade do Castelar, em Belford 
Roxo, em busca de informa-
ções sobre os três meninos de-
saparecidos na região desde o 
dia 27 de dezembro.

E o Ministério Público está 
acompanhando o caso desde o 
dia 28 de dezembro, por meio 
do Programa de Localização e 
Identificação de Desapareci-
dos. No entanto, apesar de já 
terem passado 11 dias desde o 
desaparecimento das crianças, 
os nomes dos meninos ainda 
não constavam, até ontem, no 
cadastro de crianças e adoles-
centes do Ministério da Justiça.

Lucas Matheus, de 8 anos, o 
primo dele Alexandre da Silva, 
de 10 anos, e Fernando Henri-
que, de 11 anos, saíram de casa, 

por volta das 10h30 do dia 27, 
para brincar no campo de fute-
bol ao lado do condomínio on-
de moram com suas famílias. 
A última vez que os três meni-
nos foram vistos foi na feira de 
Areia Branca, também em Bel-
ford Roxo, no mesmo dia.

Busca incansável

Segundo informações da 
Polícia Civil, a Core entrou no 
Castelar com um blindado, 
enquanto a DHBF realizava 
buscas, tentando localizar tes-
temunhas e imagens de câme-
ras de segurança. Eles também 
procuraram por terrenos bal-
dios e até por algum cemitério 
clandestino na região.

Enquanto isso, as famílias 
continuam em sua busca in-
cansável de pistas que pos-
sam ajudar a encontrar as três 
crianças, além de lidar com fal-
sas informações e trotes. 

Investigações 
no Castelar
Core e DH vão atrás de possíveis 

pistas que levem aos três meninos

 L DESAPARECIDOS EM BELFORD ROXO
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Políticos são investigados
Um deles responde por falsificação de documento

 L EM MAGÉ

Após o Ministério Público 
do Rio de Janeiro (MPRJ) abrir 
um inquérito para investigar 
se Renato Cozzolino (PP), pre-
feito de Magé, na Baixada Flu-
minense, cometeu nepotismo 
ao nomear sete parentes para 
cargos no governo municipal, 
agora há a suspeita de dois po-
líticos do alto escalão da pre-
feitura terem cometido crimes. 

André Antônio Lopes do 
Nascimento, policial militar re-
formado, foi escolhido para ser 
o secretário de Segurança Pú-

blica do município, porém, re-
centemente, foi alvo de buscas 
da Polícia Civil em uma ope-
ração contra supostos milicia-
nos que atuam naquela região. 
Já o secretário de Comunicação 
e Eventos, Bruno Augusto Duar-
te Lourenço, é réu em um pro-
cesso e responde por falsificação 
de documento público.

A invest igação contra 
ele começou depois que o 
MPRJ prendeu Núbia Cozzo-
lino, ex-prefeita de Magé e tia 
do atual prefeito. Uma audiên-

cia está marcada para o dia 3 de 
fevereiro, quando testemunhas 
serão ouvidas. 

A Prefeitura de Magé afir-
mou que todos os titulares das 
pastas precisam apresentar cer-
tidão negativa de antecedentes 
criminais e que nenhum dos no-
meados apresenta impedimen-
to legal. O órgão disse ainda que 
tanto André como Bruno são in-
vestigados criminalmente, mas 
a Constituição garante que nin-
guém seja considerado culpado 
até prova em contrário.

 L TÁ NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Salário maior
Witzel recebe aumento apesar de estar afastado

W
ilson Witzel, o gover-
nador do estado do 
Rio de Janeiro afas-

tado do cargo desde agosto do 
ano passado, ganhou um au-
mento de 11% no salário, por 
conta de uma decisão do go-
vernador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), que aprovou um 
reajuste para ele e seus secretá-
rios e subsecretários. Witzel é 
alvo de um processo de impea-
chment e já deveria ter o salá-
rio reduzido em um terço, por 
determinação do Tribunal Es-
pecial Misto que o julga.

De acordo com dados dis-
poníveis no Portal da Trans-
parência, o salário bruto de 
Witzel, em novembro, foi de 
R$ 19.681,33. O valor líquido, 
depositado na conta dele, foi 
de R$ 14.621,33. Se fosse cor-
tado, o valor bruto cairia para 
R$ 13.186,50. 

Em dezembro passado, a 
remuneração líquida foi de R$ 

21.868,14 e o governador afas-
tado receberia R$ 16.338,87.

No início de novembro, o 
Tribunal Especial Misto (do 
Tribunal da Justiça do Rio e da 
Assembleia Legislativa do es-
tado), além de determinar a 
redução salarial, decidiu que 
Witzel e sua família fossem 

despejados do Palácio Laran-
jeiras — a residência oficial 
do governador. Eles voltaram 
a morar no Grajaú, na Zona 
Norte do Rio. Na época, a de-
fesa argumentou que a saída do 
palácio influenciaria na “segu-
rança” do governador afastado, 
mas ele cumpriu a ordem.

Witzel está afastado desde 
agosto pela suspeita de irre-
gularidades na contratação da 
Organização Social (OS) Iabas 
para a construção de hospitais 
de campanha no estado, como 
parte da política de combate à 
pandemia da Covid-19. O go-
vernador afastado também 
está sendo acusado de come-
ter crime de responsabilidade.

Procurados pela reporta-
gem, a defesa do  governador 
afastado e representantes do 
Tribunal de Justiça não haviam 
se manifestado sobre o salário 
de Witzel, até o fechamento 
desta edição.

Witzel: afastado em agosto

ARQUIVO O DIA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 8/1/20216



GERAL

200 MIL MORTOS
No dia da triste marca, ministro da Saúde anuncia compra de 100 milhões de vacinas

 L COVID-19

O 
Brasil ultrapassou a trágica 
marca dos 200 mil mortos 
pela Covid-19, de acordo 

com números divulgados ontem 
pelo Conselho Nacional de Secre-
tários da Saúde (Conass). Ao todo, 
foram 200.498 mortes em todo o 
país — sendo 1.120 em 24 horas 
—, contando desde o primeiro 
óbito, registrado em 12 de março 
de 2020. Já o número de casos, até 
ontem à tarde, era de 7.961.673.

O estado com o maior nú-
mero de mortos pelo novo co-
ronavírus continua sendo São 
Paulo, com 47.768, seguido do 
Rio de Janeiro, com 26.292, e 
de Minas Gerais, com 12.366.

Ao mesmo tempo em que os 
dados eram divulgados, o minis-
tro da Saúde Eduardo Pazuello, 
anunciava, em entrevista coletiva, 
a assinatura de um contrato com o 
Instituto Butantan, de São Paulo, 
para a compra de 100 milhões de 
doses da vacina Coronavac, desen-
volvida em parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinovac.

Vacinação a partir do dia 20?
O acordo, segundo o minis-

tro, prevê o fornecimento de 46 
milhões de doses até abril e as ou-
tras 54 milhões até o fim de 2021. 
Pazuello voltou a afirmar que a va-
cinação no país começa, no me-
lhor cenário, no dia 20 de janeiro.

O ministro informou que to-
da a produção do Butantan será 
incorporada ao Plano Nacional 
de Imunização, para distribuição 
em todo o país. O valor da do-
se, segundo Pazuello, é de pouco 
mais de 10 dólares (R$ 52).

Ainda na entrevista, Pazuello 
defendeu o Ministério da Saúde 
da acusação de não estar agindo. 
“Isso precisa ser dito, foi falado 50 
vezes. Que inoperância é essa que 
o Ministério da Saúde tem se há 
cinco meses nos posicionamos pa-
ra isso?”, reclamou ele.

De acordo com a 
Anvisa, o prazo para 
análise do pedido de 
uso emergencial é de 
cerca de 10 dias

AFP

 LPela manhã, o governo do esta-
do de São Paulo e o Instituto Bu-
tantan já haviam divulgado que a 
vacina Coronavac apresenta 78% 
de eficácia em casos leves. Con-
tra ocorrências graves e modera-
das, os estudos clínicos  indicaram 
proteção total (100%). Os testes 
foram realizados com 12.476 vo-
luntários, todos profissionais da 

Saúde. À tarde, foi solicitado à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) a aprovação 
da vacina para uso emergencial. 
A agência disse que a análise deve 
levar cerca de 10 dias.

O Butantan compartilhou um 
vídeo, no YouTube, que mostra es-
pecialistas do instituto comemo-
rando os resultados obtidos nos 

testes. Nas imagens, é possível ver 
os bastidores da reunião em que os 
pesquisadores recebem o resulta-
do da eficácia do imunizante. 

Em entrevista coletiva, o go-
vernador de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), disse que ontem foi o 
‘Dia da Vida’ e agradeceu aos vo-
luntários pelo sacrifício em prol 
do combate à Covid-19.

Butantan comemora eficácia: a partir de 78%

 LA Prefeitura do Rio informou, 
ontem à tarde, que decidiu não 
mais reabrir as áreas de lazer, 
além de não permitir o estacio-
namento de carros na orla, aos 
domingos e feriados. A reaber-
tura estava prevista para este fi-
nal de semana, mas foi adiada 
pela impossibilidade de se fa-
zer a tempo uma ampla cam-
panha de conscientização para 
a utilização segura dos espaços 
públicos, que está sendo desen-
volvida pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS). Uma no-
va data para a reabertura será 
anunciada. As áreas de lazer es-
tavam suspensas desde o início 
de dezembro, ainda na gestão 
de Marcelo Crivella.

Áreas de lazer 
fechadas

 LEnquanto a Prefeitura do Rio 
finaliza o plano sanitário, com 
os protocolos e medidas pa-
ra definir a data do retorno às 
aulas presenciais, o Sindicato 
Estadual dos Profissionais de 
Educação do Rio (Sepe) mos-
trou preocupação com o mo-
vimento em meio ao cresci-
mento de casos de Covid-19 
na cidade. Representantes dos 
professores também preten-
dem pedir à Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME) que 
os trabalhadores da área sejam 
incluídos no grupo que rece-
berá a vacina na primeira fase 
(atualmente estão no grupo 4), 
assim como os profissionais da 
área da saúde.

Professores 
pedem vacina
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PAES SANCIONA LEI 

QUE CRIA CENTROS 

DE RECICLAGEM
Um dos objetivos do projeto 
Centros de Apoio para a Reciclagem 
(CAR) é a oportunidade de  
emprego e renda para moradores

O 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), sancionou, 
na tarde de ontem, um 

projeto que cria centros de reci-
clagem em favelas e comunida-
des de todo o município. Além de 
ajudar a resolver problemas am-
bientais e exterminar o acúmulo 
de lixo nessas localidades, o Cen-
tros de Apoio para a Reciclagem 
(CAR) também pode gerar em-
prego e renda para moradores.

A reciclagem contribui para 
diminuir a quantidade de lixo a 
ser enviado aos aterros sanitá-
rios, o que poupa água e energia, 
diminui a poluição e preserva os 
recursos naturais. Esse proces-
so também evita que ocorram 
deslizamentos de terra, pois o li-
xo que é jogado nas encostas dos 
morros pesa sobre o terreno, e es-
te, encharcado, cede e provoca o 
desmoronamento.

Recentemente, a Praia de São 
Conrado, na Zona Sul da cida-
de, sofreu com uma grande ‘on-
da de lixo’, após forte temporal no 
primeiro fim de semana do ano.

A grande quantidade de resí-
duos foi trazida pela maré e valas 
da Rocinha. O vocalista da ban-
da CPM 22, Fernando Badaui, 
havia denunciado a situação em 
suas redes sociais. Nas imagens é 
possível ver garrafas pet, tampas 
e sacos plásticos, a cabeça de uma 
boneca e uma bola de futebol.

REGINALDO PIMENTA

ARQUIVO PESSOAL

“Se a prefeitura 
privatizar será 

problema. Mas se 
for parceria será 
de grande valia”

Julio Cesar Lima 
Jacaré

ARQUIVO PESSOAL

“A lei pode 
descer camadas 

na educação 
ambiental e 
gerar renda”

 Cris dos Prazeres
Morro dos Prazeres

“Diminui impacto 
ambiental. As 
comunidades 
sofrem com o 

acúmulo de lixo”
Nivaldo Cavalcante 
Pavão Pavãozinho

ARQUIVO PESSOAL

FALA TU )))
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Ceni ainda prestigiado
Derrota no Fla-Flu estremece bastidores, mas dirigentes dão tempo ao técnico 

A 
diretoria rubro-negra se-
guiu o discurso da torcida 
e classificou a derrota no 

Fla-Flu, em conversas internas, 
como vexatória. O resultado in-
comodou demais a membros da 
cúpula do futebol, já que o time 
perdeu ótima chance de encos-
tar no São Paulo, líder do Brasi-
leiro, derrotado pelo Bragantino. 
Na reapresentação no Ninho do 
Urubu, fontes da reportagem re-
lataram que Gabigol e Arrascaeta 
eram os que mais demonstravam 
insatisfação. Os atletas gostam do 
estilo de trabalho de Rogério Ce-
ni, entendem que o treinador tem 
conhecimento do elenco e ‘estão 
fechados’ com o comandante. 

Porém, o que é feito nas ativi-
dades diárias não está se refletindo 
na prática. A frase “treino é treino 
e jogo é jogo” exemplifica o atual 
momento do Flamengo. A dire-
toria tem aprovado o dia a dia de 
Rogério Ceni, a metodologia e as 
ideias, mas entende que o resulta-
do precisa aparecer. Cobranças se-
rão feitas para que a evolução em 
campo aconteça já no próximo 
confronto, com o Ceará, domingo, 
às 16h, no Maracanã. “A vitória vi-
rou mais que obrigação”, disse um 

dirigente à reportagem.
O baixo aproveitamento do 

Flamengo sob o comando de 
Ceni, com apenas quatro vitó-
rias em 11 jogos, faz com que os 
torcedores peçam a saída do trei-
nador. No entanto, não é o que a 
diretoria pensa, pelo menos nes-
te momento. A ideia é terminar o 
Brasileiro com ele no comando, 
independentemente do desem-
penho até o fim da competição. 
Depois, a avaliação será feita.

Internamente, a diretoria acha 
que a política do “começou mal, 
demite” não é o melhor caminho. 
Na visão da cúpula rubro-negra, 
o respaldo precisa ser dado, claro 
que dentro de um limite. Como 
acreditam que o Flamengo ain-
da está na briga pelo título, a sete 
pontos do São Paulo, mas com um 
jogo a menos, a ideia é unir forças 
com o treinador e buscar uma 
evolução o quanto antes.

Rogério Ceni tem o 
respaldo da diretoria 

rubro-negra, mas precisa 
mostrar resultados 

rapidamente

DANIEL CASTELO BRANCO

VENCER 
O CEARÁ, 

DOMINGO, NO 
MARACA, VIROU 

‘OBRIGAÇÃO’

 LOs jogadores do Flamengo já 
iniciaram a preparação para a 
partida de domingo, diante do 
Ceará, pela 29ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O técnico 
Rogério Ceni ainda tem duas 
dúvidas para definir a equipe: 
Diego Alves e Léo Pereira.

O goleiro se recupera de uma 
lesão muscular de grau 2 na coxa 

direita e faz tratamento inten-
sivo. Já o zagueiro sofreu uma 
entorse no tornozelo, no trei-
namento de segunda-feira, e o 
local ainda está muito inchado. 

Uma espécie de 12º jogador 
do time desde a chegada de Ce-
ni, o atacante Vitinho cumpriu 
suspensão no Fla-Flu e estará à 
disposição do treinador. 

Dois problemas para domingo
 LO lateral-direito Orejuela é a 

principal esperança do Cruzei-
ro para colocar os salários em 
dia. O jogador tem em mãos 
propostas do Grêmio e do Atlé-
tico-MG e, segundo informa-
ções do portal ‘globoesporte.
com’, também teria recebido 
sondagens do Flamengo e do 
Sporting, de Portugal.

Os contatos foram feitos nes-
ta semana diretamente com a di-
retoria do Cruzeiro. Os clubes 
interessados buscam informa-
ções sobre o colombiano, que es-
tava emprestado ao Grêmio, mas 
já voltou a ter o contrato reativa-
do com o clube mineiro. 

Flamengo e Sporting estão 
atrás, até o momento, na briga 

pelo jogador, visto que a pro-
posta do Galo é bem avaliada. 
O valor oferecido é um pouco 
acima dos 3 milhões de euros 
(R$ 20 milhões). 

Essa não é a primeira vez 
que o Rubro-Negro demons-
tra interesse em Orejuela. Em 
2019 e no início de 2020, o clu-
be também sondou o jogador.

Clube faz sondagem por lateral colombiano

 L VENÊ CASAGRANDE
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 L TÁ RUIM, MAS TÁ BOM

Pontinho de luxo
Vascão de Luxa empata em Goiânia e sai do Z-4

N
a estreia de Vanderlei 
Luxemburgo, o torce-
dor notou a mudança de 

postura do Vasco, mais organi-
zado, móbil e criativo. O empa-
te em 0 a 0 com o Atlético-GO, 
ontem, no Estádio Antônio Ac-
cioly, o Castelo do Dragão, não 
era o melhor dos  resultados, 
mas foi suficiente para o Cruz-
maltino deixar o Z-4 do Brasi-
leiro após oito rodadas.

Apesar do veto de última hora 
de Ricardo Graça, com suspeita de 
apendicite, substituído por Wer-
ley, as mudanças surtiram efeito. 
Com um meio de campo mais le-
ve e com bom entendimento e boa 
mobilidade de Bruno Gomes, Leo 
Gil e Juninho - o melhor do time -, 
o Vasco assumiu o controle do pri-
meiro tempo. Adiantado, Pikachu 
teve boa participação ofensiva.

Com maior posse de bola, o 
Cruzmaltino criou, mas esbarrou 
no inspirado Jean. Com uma série 
de defesas nas finalizações de Tal-
les, Pikachu, Cano e Leo Gil.

No último lance da partida, o lateral vascaíno Henrique tira a bola em cima da linha e evita a derrota

REPRODUÇÃO DO SPORTV BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 28 16 8 4 49 26 23

 2º INTERNACIONAL 50 28 14 8 6 43 26 17

 3º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 4º FLAMENGO 49 27 14 7 6 47 37 10

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 48 27 12 12 3 37 23 14

 6º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 43 28 12 7 9 39 32 7

 8º SANTOS 39 27 10 9 8 38 35 3

 9º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 10º ATHLETICO-PR 37 28 11 4 13 26 28 -2

 11º CEARÁ 36 28 9 9 10 38 39 -1

 12º ATLÉTICO-GO 35 28 8 11 9 25 32 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 34 28 8 10 10 35 33 2

 14º SPORT 32 28 9 5 14 24 36 -12

 15º FORTALEZA 31 28 7 10 11 24 26 -2

 16º VASCO 29 27 7 8 12 26 39 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 28 28 8 4 16 34 50 -16

 18º GOIÁS 26 28 6 8 14 29 43 -14

 19º BOTAFOGO 23 28 4 11 13 25 41 -16

 20º CORITIBA 21 28 5 6 17 22 39 -17

28ª RODADA

6/01
 BOTAFOGO  0 X 2 ATHLETICO-PR 
 GRÊMIO  2 X 1 BAHIA 
 SPORT 1 X 0 FORTALEZA 
 CORITIBA 1 X 2 GOIÁS 
 FLAMENGO 1 X 2 FLUMINENSE 
 BRAGANTINO 4 X 2 SÃO PAULO 

ONTEM
 CEARÁ  0 X 2 INTERNACIONAL 
 ATLÉTICO-GO 0 X 0 VASCO 

18/01
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01
 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

ARTILHARIA

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

29ª RODADA

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

DOMINGO
 FLAMENGO  X  CEARÁ 16:00
 SÃO PAULO  X  SANTOS 16:00
 INTERNACIONAL  X  GOIÁS 18:15
 ATLÉTICO-GO  X  BAHIA 18:15
 VASCO  X  BOTAFOGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

QUARTA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. 
Os quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil estarem no 
G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do continente. Já os quatro últimos 
colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na 
pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor 
saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado nos dois confrontos), 5) 
menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

Atlético-GO: Jean, Arnaldo (João Vítor), 
Oliveira, Éder e Natanael; Pereira, Marlon 
Freitas e Chico (Matheus Alves); Rato 
(Nicolas), Zé Roberto (Roberson) e Ferrareis 
(Janderson). Técnico: Marcelo Cabo

Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, 
Castan e Henrique; Bruno Gomes (Marcos 
Jr.), Léo Gil (Carlinhos) e Juninho (Andrey); 
Pikachu (Pec); Talles Magno (Neto Borges) 
e Cano. Técnico: Luxemburgo

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia) 
Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF) 
Auxiliares: Daniel Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) 
Cartões amarelos: Léo Matos, Juninho, Ferrareis, Zé Roberto e Marlon Freitas

ATLÉTICO-GO 0 VASCO 0

Na volta do intervalo, o Vasco 
não conseguir manter a intensida-
de que encurralou o Atlético-GO 
na defesa nos primeiros 45 minu-
tos. É verdade que faltou perna de-
pois do frenético ritmo imposto. 
O primeiro sintoma foi a perda 
do meio de campo. Gabriel Pec 
entrou nos minutos finais e quase 
abriu o placar num chute rente à 
trave. No último lance, em cima da 
linha, Henrique evitou gol do Dra-
gão em finalização de Janderson.

“A gente tentou o tempo todo 

os três pontos, teve superiorida-
de grande no primeiro tempo e o 
Jean foi feliz em alguns momen-
tos. E no segundo tempo o Atlé-
tico conseguiu neutralizar nossa 
circulação de bola. Mas está va-
lendo, a gente fez um bom jogo 
e a postura está diferente do que 
vinha apresentando”, disse o go-
leiro Fernando Miguel.

No domingo, em São Januário, 
contra o Botafogo, o Vasco não te-
rá o lateral Léo Matos, que recebeu 
o terceiro cartão amarelo.
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Um gostinho especial
Ailton comemora vitória sobre o Flamengo e diz que objetivo é a vaga na Liberta

 L GANHAR FLA-FLU É NORMAL...

A
pós três jogos, o Flumi-
nense venceu a primeira 
partida depois da saída 

do técnico Odair Hellmann e, 
curiosamente, sem Marcão no 
comando da equipe. Contami-
nado pela Covid-19, o treina-
dor foi substituído pelo auxi-
liar Ailton Ferraz, ex-jogador 
do Tricolor e com uma histó-
ria marcante no clássico (na 
súmula, foi atribuído a ele o 
gol de Barriga de Renato Gaú-
cho no título carioca de 1995). 

Ailton admitiu que a vitória 
sobre o Flamengo teve um sig-
nificado especial: “Sem dúvi-
da, ainda mais em cima de um 
rival. Temos uma meta, e nos-
sa meta é a Libertadores. Es-
tamos trabalhando forte para 
conseguir. O time batalhou até 
o fim, guerreou o tempo todo 
e fomos premiados com o gol 
(de Yago) no fim”, afirmou.

Ele reconheceu que a equi-
pe não fez um bom primeiro 
tempo, mas destacou o poder 
de reação para virar a partida 
na etapa final. “No intervalo eu 
conversei com os jogadores e 
falei que a gente precisava jo-
gar”, lembrou.

Com experiência em clás-
sicos, Ailton, que também de-
fendeu no Rio o próprio Fla-
mengo e o Botafogo, afirmou 

que pode passar para os atle-
tas orientações de como agir 
em jogos dessa importância. 
“Eu tinha falado na palestra 
que futebol se decide nos de-
talhes. Se a gente se preocupas-
se com isso, iria conseguir sair 
feliz. Graças a Deus consegui-
mos porque os detalhes são es-
ses, as falhas. Se você erra mui-
to em um clássico, está muito 
perto de perder”, concluiu.

O ídolo Fred deu detalhes da 
festa dos jogadores no vestiário. 
“Muito orgulhoso por nossa vi-
tória. Foi mais que merecido 
esse resultado. Dedico a toda a 
nossa torcida. Tenho certeza de 
que assim como nós vibramos 
aqui no vestiário, cantando os 
hinos da arquibancada, ‘time 
de guerreiros’, ‘ganhar Fla-Flu 
é normal’, vocês também den-
tro de casa comemoraram e vi-
braram com a gente. Então, es-
tamos juntos!”, disse Fred.

Auxilar, Ailton substituiu Marcão no comando do time e conseguiu uma vitória de virada no Fla-Flu

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE 

 LO lateral-direito Samuel Xa-
vier está perto de se tornar o 
primeiro reforço do Fluminen-
se para 2021. O jogador, de 30 
anos, aceitou a oferta de dois 
anos de contrato. Agora, faltam 
os acordos salariais. 

Porém, segundo informa-
ções do portal ‘NetFlu’, a von-
tade do atleta é de defender o 

Tricolor, e o salário dele se en-
caixaria no teto do clube.

O vínculo do jogador com 
o Ceará vai até o fim de feve-
reiro, quando se encerra o Bra-
sileiro. Depois, ficará livre no 
mercado. Samuel Xavier já pas-
sou por Paulista, São Caetano, 
Sport e Atlético-MG. Ele de-
fende o Ceará desde 2018.

Samuel Xavier está vindo

FRED DÁ 
DETALHES DA 

FESTA DOS 
JOGADORES NO 

VESTIÁRIO
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Fogão tá pertinho 
da queda à Série B
Glorioso tem 95% de risco de parar na Segundona

 L O PRECIPÍCIO É LOGO ALI!

A 
derrota por 2 a 0 para o 
Atlhetico-PR, quarta-
feira, no Nilton Santos, 

deixou o Botafogo em situação 
dramática para se manter na 
Série A do Campeonato Brasi-
leiro. O risco de rebaixamento 
à Segundona subiu de 89% pa-
ra 95%, de acordo com cálcu-
los do matemático Tristão Gar-
cia, do site ‘Infobola’. Somente 
o lanterna Coritiba tem uma 
perspectiva pior no campeo-
nato, com 97% de risco de cair.

Em 19º lugar, com 23 pon-
tos, dois a mais do que o Co-
xa, o Botafogo volta a campo 
domingo, às 20h30, no clássi-
co diante do Vasco, em São Ja-
nuário. Com mais dez partidas 
pela frente, o Alvinegro precisa 
vencer pelo menos sete para se 
manter com chances de seguir 
na Série A. O problema é que, 
ao longo de toda a temporada 
de 2020, o time ganhou somen-
te 12 partidas, quatro na atual 
edição do Brasileiro.

Quinto técnico a comandar a 
equipe desde o Carioca, Eduar-
do Barroca viu progressos no 
comportamento em campo, 
mas lamentou as oportunida-
des de gol perdidas. E disse que 
iria cobrar os jogadores.

“Cabe a gente assumir a res-
ponsabilidade, saber a nossa 
realidade, saber que o momen-
to é adverso. Tem que ter perso-
nalidade, ter gente corajosa. Es-
tou aqui e vou cobrar até o fim, 
vou cobrar todos os jogadores. 
Não estou nada satisfeito com 
o que está acontecendo”, disse. 
“Precisamos trabalhar duro. É 
preciso doer na pele, na carne, 
entender o que está acontecen-
do”, acrescentou Barroca.

Barroca 
promete cobrar 
os jogadores: 
“Tem que ter 

personalidade”

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 LApós mais uma derrota do 
Botafogo no Campeonato 
Brasileiro, a 13ª na competi-
ção, a imagem do ex-jogador e 
atual gerente de futebol do clu-
be, Túlio Lustosa, que faz par-
te do Muro dos ídolos do Glo-
rioso, em General Severiano, 
foi pichada. Atualmente, Túlio 
é responsável por fazer a inter-
mediação entre jogadores, co-
missão técnica e diretoria, além 
de contratações e dispensas. 

Ele assumiu a função no Bo-
tafogo no dia 1º de outubro, de-
pois da demissão de Paulo Au-
tuori do cargo de treinador. 
Vinha de passagem sem suces-
so pelo Goiás, onde era diretor 
de futebol. Túlio, que nos tem-
pos de jogador atuava como vo-
lante e tinha na garra uma das 
principais características em 
campo, defendeu o Botafogo 
em duas passagens: de 2003 a 
2005 e de 2007 a 2008. 

Pichada imagem de Túlio Lustosa
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO R$1.300,00
+taxas (perto rebouças). Rua 
Barão de Itapagipe 71, varanda, 
vista Cristo, piscina,academia, 
salão festas, 2quartos, 1suite, 
72m2, garagem, T.98056-0815/ 
97616-7374.
 
ESTÁCIO R$700,00
Alugo Quitinete, quarto, sala, co-
zinha, banheiro, independente, 1 
mês depósito, próximo ao Metrô, 
fácil acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280

 

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

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

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

 
REPOSITOR V/TEXTO
Cia do Biscoito contrata Repo-
sitor e Caixa  Entregar Curricu-
lo na Av. Presidente Vargas 542 
loj Cd Centro/Rj

 

REPRESENTANTE 
Para buscar clientes de Má-
quinas  de café expresso. 
Bônus/comissão. Área traba-
lho: Zona Sul, Barra, Centro, 
 Tijuca. Tel,:2549-4181

 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Empresa contrata com experiên-
cia em carteira. Salário conforme 
convenção coletiva da categoria. 
Curriculo com telefone para: con-
tato@elosadm.com.br
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

LUCIANO V/TEXTO
Sou Evangélico, universitá-
rio, 40 anos, branco, emprego 
fixo. Quero mulheres cristãs 
para compromisso. Luciano 
(21)99548-6215
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões

 

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

 

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

 
PRETA BOMBOM 
Sou uma negra estilo passista. 
Meu atendimento é totalmente 
diferenciado, Liguem e confira! 
Frescura zero. Á partir  R$50,00 
Tel:98770-6712 Centro

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa
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A GATA DA HORA

vivia na Filadélfia, nos Estados Unidos, 

mas voltou ao Brasil para ficar mais perto da família nesses 

tempos de pandemia do novo coronavírus. A modelo fit-

ness se define como uma mulher ousada, de mente e cora-

ção sempre abertos a novas experiências. 

CAROLINA AZEVEDO

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

SAMUEL MELIN / DIVULGAÇÃO
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

O cenário na Cidade do 
Samba ainda é de incerte-
za. Poucas escolas começam 
o desmonte de suas alego-
rias do carnaval passado. Na 
Grande Rio, o silêncio termi-
nou de um jeito diferente. O 
espaço foi aberto para cons-
trução da escultura ‘Gam-
boa III’, da artista contem-
porânea Beatriz Milhazes, 
sob a coordenação dos car-
navalescos Gabriel Haddad 
e Leonardo Bora.

“Foi uma boa oportuni-
dade para pensarmos nos 
atravessamentos artísticos 
que podem ocorrer num lu-
gar tão complexo quanto um 
barracão de escola de samba, 
que, para nós, é uma oficina, 
um ateliê sem paredes fixas, 
um espaço de experimenta-
ção”, afirmou.

Para feitura foram utiliza-
dos mais de 40 mil pastilhas 
de acetato, 8500 flores artifi-
ciais, 2000 esferas de acetato, 
2880 fios de 80 cm decorados 
e 1000 metros de aljofre.

A obra está em exposição 
no Itaú Cultural e no Museu 
de Arte de São Paulo (Masp), 
na cidade de São Paulo, até o 
dia 30 de maio de 2021.

BARRACÃO É OFICINA 
DE OBRA DE ARTE
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DIVULGAÇÃO

FUTEBOL E CARNAVAL

 LEstreando no carnaval, a esco-
la de samba Fla Manguaça des-
filará no Grupo de Avaliação 
com o enredo Sou resistência! 
Sou da pele preta! Sou voz da 
favela que não se cala. Muito 
prazer, sou Fla Manguaça, de 
autoria de Amarildo de Mello.

VERÃO DA FOLIA

 LO carnavalesco Leandro 
Vieira é o curador de uma 
série de oficinas chamada 
‘Saberes da Mangueira’ 
e que terá diversos pro-
fissionais da Verde e Ro-
sa no MAM. Inscrições em 
https://www.mam.rio

SAÍDA
 LEm comum acordo, o 

diretor de carnaval Ju-
nior Schall não segue 
no Paraíso do Tuiuti, 
que agradeceu o tra-
balho do sambista du-
rante sua passagem 
pela escola.

DIVULGAÇÃO

‘A VIRADOURO VAI NOS 
REDIMIR DA COVID’

 LA Viradouro será a quinta 
escola a entrar na Sapucaí no 
domingo, caso aconteçam os 
desfiles do Grupo Especial, 
em julho de 2021. O jorna-
lista, biógrafo e escritor Ruy 
Castro, que fez o livro Metró-
pole à beira-mar – o Rio mo-
derno dos anos 20, que tem 
um capítulo dedicado ao car-
naval carioca de 1919, enre-
do da agremiação de Nite-
rói, disse estar orgulhoso em 
participar do evento. 

“Depois de uma pande-
mia, só um grande carna-
val pode nos redimir. Isso 
aconteceu em 1919, logo 

depois da gripe espanho-
la. Tenho muito orgulho de 
saber que a Viradouro tá se 
inspirando no meu livro pra 
fazer o enredo do seu pró-
ximo carnaval. A Viradouro 
vai nos redimir da Covid”, 
aposta Ruy Castro. 

O espetáculo que será 
mostrado na Avenida pela 
Viradouro em busca do bi-
campeonato vai abordar a 
folia de 101 anos atrás, após 
a devastadora gripe espa-
nhola, festa que ficou co-
nhecida como o Carnaval da 
Revanche e foi considerado 
o maior de todos os tempos.
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BABADO
ISABELLE ROSA                          isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS: AGNEWS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

LINDA DEMAIS! 

 LRomana Novais publicou 
mostrou o rostinho da fi-
lha, Raika, no Instagram, 
ontem. Na legenda, a mé-
dica postou a música ‘Es-
patódea’, que Nando Reis 
compôs para a filha Zoe.  
“Nando Reis, me vi den-
tro dessa música e tomei a 
liberdade de escolher ela 
para homenagear a mi-
nha menina também”, es-
creveu a esposa de Alok, 
que teve um parto prema-
turo, após complicações 
devido à Covid-19. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

BEM SEXY!
 LDébora Nascimento 

está curtindo uns dias 
de descanso em Bar-
ra Grande, no Piauí. 
A atriz arrancou sus-
piros dos seguidores, 
ontem, ao posar com 
um mega chapéu co-
brindo seu corpo e 
p u b l i c a r 
n o  I n s t a -
gram. “Abra 
seus olhos, a 
verdade reside 
dentro de nós”, 
escreveu ela na le-
genda da imagem. 

‘LUTA PARA FICAR SAUDÁVEL’
 LCleo abriu o jogo sobre seu emagrecimento através do Insta-

gram Stories, ontem, após publicar alguns cliques de biquíni e 
ser muito elogiada pelos internautas. “Não emagreci de uma 
hora para a outra. Estou há dois anos em uma luta para ficar sau-
dável e, por consequência, eu acabei emagrecendo. Agradeço 
os elogios, mas emagrecer não é a mesma coisa que dar a volta 
por cima. Acho isso um pensamento tóxico também”, disse ela. 

BABADINHO

 LTatá Werneck, de 37 anos, deu uma resposta atravessada 
a um de seus seguidores após ser perguntada sobre como 
se sentia tendo a mesma idade dos sogros, os pais do Rafa 
Vitti, marido e pai da filha dela, que tem 25 anos. “Primei-
ramente quero te dar um boa tarde e ‘segundamente’ te 
mandar tomar no c*, se você não se incomodar. Tá bom? A 
gente se fala”, respondeu a humorista. 

EM ALTA EM BAIXA

 LBruno De Luca come-
mora um ano de namo-
ro com a Sthéfany Vidal.

 LKylie Jenner é acusada 
de lucrar com pandemia 
do novo coronavírus. 

 LCom um maiô estampado e 
chapéu, Juliana Paes esban-

jou boa forma e simpatia 
na Praia da Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste do Rio, 
ontem. Ela estava no lo-
cal para acompanhar 
as aulas de surfe dos fi-
lhos: Pedro e Antônio. 
No local, ela se divertiu 
ao lado das crianças e 

do marido, o empresário 
Carlos Eduardo Baptista. 
Com o calorão que fez, 
claro que Ju Paes tam-
bém deu um mergulho 
no mar para se refrescar. 

Ô, CALOR! ‘EU QUERO 
VOLTAR’ 

 LBruna Marque-
zine relembrou 
algumas fotos da 
viagem que fez à 
Angra dos Reis, 
na Costa Ver-
de do Rio, atra-
vés de seu Ins-
tagram Stories, 
ontem. “Eu que-
ro voltar”, escre-
veu ela em uma 
das publicações. 
A atriz compar-
tilhou alguns cli-
ques de biquíni 
e exibiu o corpo 
sequinho.  

QUE SEREIA! 

 LIsis Valverde surgiu 
deslumbrante ao po-
sar com uma saída de 
praia toda colorida e 
vazada para alguns 
cliques na Bahia. A 
atriz compartilhou 
as imagens no Insta-
gram, ontem, e exi-
biu o corpo sequi-
nho. Ela foi muito 
elogiada pelos inter-
nautas. 



CELEBRIDADES E TV

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

AMOR DE MÃE 

18h. Globo: Aldo ataca Tato e Roney. 
JM passa para Malu o contato do falso 
jornalista que publica as notícias nega-
tivas sobre Cora Coralina. Dóris obriga 
Josefina a ir atrás de Cícero para pagar 
a pensão para os filhos. Tato chega com 
Roney à lanchonete e vê a surpresa.

19h40. Globo: Giovanni exige uma 
satisfação de Bruna, mas ela conse-
gue contornar a situação. Lucrécia fica 
emocionada quando Camila diz que a 
ama. Henrique percebe que Penélope, 
Dinalda e Leonora estão seguindo seu 
carro e desvia seu caminho da Peripécia.

21h. SBT: Maria e Laura se perdem 
no túnel secreto do orfanato. O moni-
tor do acampamento faz a chamada 
de presença, assim todos percebem 
que esqueceram Maria no orfanato 
e decidem voltar. Miguel escuta o 
choro de Maria e vai ao túnel.

18h30. Globo: Arruda tenta acabar 
com a vida de Samuel, mas é surpreen-
dido por Cassiano e preso pelo agente 
Lira. Juliano observa Hélio indo em dire-
ção ao carro dos capangas. Alberto finge 
para Dionísio que aceitou a promoção 
de Hélio. Mila aceita namorar Ciro.

21h. Record: Fonseca afirma que 
destruiu o laudo original, mas que 
pode prestar depoimento contando 
tudo o que sabe. O delegado ainda 
afirma que não há nenhuma prova 
que o ligue a Tobias, o que é refutado 
por Jorge, que manda Leandro entrar.

21h30. Globo: Zeca sai do beijo tu-
multuado, e Ritinha pega um botão da 
camisa que ele estava usando quando 
foi preso. Joyce e Eugênio voltam de via-
gem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. 
Ritinha conta a Abel que foi encontrar 
Zeca. Edinalva desmente a filha.

 L MAIS UMA VÍTIMA DA COVID-19

Genival Lacerda
Morre o mestre do forró de duplo sentido

A 
cultura nordestina e bra-
sileira perdeu um dos seus 
grandes expoentes, com a 

morte do cantor e compositor de 
forró Genival Lacerda, ontem, de 
complicações da Covid-19. O au-
tor de successos como Severina Xi-
que Xique, Mate o véio e Quem me 
dera, entre outras músicas caracte-
rizadas por letras bem humoradas 
e de duplo sentido, tinha 89 anos 
e estava internado havia mais de 
um mês em um hospital de Per-
nambuco, o estado onde morava. 

O Jegue Milionário e Caldi-
nho de Mocotó são outras can-
ções que mostram o amor do 
cantor pelas suas raízes e pe-

lo Nordeste brasileiro. Sem-
pre alegre, o último trabalho 
do artista foi com o filho João 
Lacerda, em 2020, no disco Pai 

& Filho. Foi o filho que deu a 
notícia da morte. “Painho fa-
leceu”, escreveu.

Genival nasceu em Campi-
na Grande, na Paraíba, em 5 de 
abril de 1931. Seu primeiro dis-
co, de 1956, estourou no Rio de 
Janeiro, onde também morou e 
se apresentou em casas de forró. 
Ele lançou mais de 50 álbuns, ao 
longo de 64 anos de carreira.

Famosos prestaram home-
nagens a Genival. “Ícone do for-
ró”, disse a apresentadora Sônia 
Abrão. “Que descanse em paz”, es-
creveu o cantor Marcelo D2. “Ele 
criou um estilo muito pessoal”, 
postou o DJ Luiz Thunderbird.

Genival esbanjava alegria

REPRODUÇÃO / INTERNET
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor é o desejo irresistível de ser desejado 

irresistivelmente” (Autor desconhecido)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LAlgumas surpresas podem 
abalar seu dia. Não seja nega-
tivo e pondere sobre as melho-
res soluções para resolver seus 
problemas. Bons resultados 
podem surgir na paquera.
Números da sorte: 18, 72 e 45.

 LHoje você irá acordar de bom 
humor. Oportunidade de focar 
nas atividades profissionais e 
se empolgar com seus planos. 
Procure relaxar na vida a dois, 
o diálogo é fundamental.
Números da sorte: 73, 37 e 46.

 LSua cabeça estará cheia de 
perguntas e questionamentos. 
Procure se acalmar e resolver 
com tranquilidade os desafios. 
Os solteiros poderão obter 
bons resultados na paquera.
Números da sorte: 11, 20 e 74.

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

 LOs compromissos irão consu-
mir boa parte do seu tempo 
hoje. Bom momento no campo 
profissional. As relações fami-
liares e com o parceiro tam-
bém estarão positivas.
Números da sorte: 03, 66 e 48.

 LTranstornos no ambiente de 
trabalho podem surgir. Sua 
força irá facilitar a resolução 
de conflitos. O clima pode pe-
sar com a família. O relaciona-
mento passa por turbulências.
Números da sorte: 22, 58 e 67.

 LConclua todos os compro-
missos da semana ainda hoje. 
Relaxe no final de semana e 
tente se reunir com os amigos, 
mesmo virtualmente. Planeje 
algo especial no romance.
Números da sorte: 68, 14 e 95.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA sexta chega com uma dose 
extra de empolgação. É um 
momento adequado para fo-
car nos seus objetivos do tra-
balho. O relacionamento vai 
ter bastante aconchego.
Números da sorte: 69, 33 e 24.

 LDia para se divertir e evitar o 
estresse causado no trabalho. 
Aproveite os momentos de re-
laxamento e de boas energias. 
Na conquista, oportunidades 
de flerte não vão faltar. 
Números da sorte: 97, 07 e 52.

 LAposte no espírito coletivo 
para atingir suas metas profis-
sionais. Dedique um tempo a 
familiares e amigos. A sintonia 
com o par estará em dia, apro-
veita os momentos a sós.
Números da sorte: 35, 08 e 62.

SÃO SEVERINO
Nascido no continente africano, no 
ano de 410, Severino foi enviado 
para uma missão no Vale do Danú-
bio, na Europa Central, região que 
passava por graves problemas po-
líticos e econômicos. O sacerdote 
exerceu grande influência pela sua 
vida de virtudes, oração e penitên-
cia. Fundou diversos mosteiros e 
serviu de apoio às pessoas que que-
riam se converter ao cristianismo. 
Também dialogou com inúmeros 
reis da região. Veio a falecer em 482, 
deixando um rastro de santidade 
para os seus filhos espirituais e para 
as autoridades.

SANTO DO DIA

IDADE
Depois de usar um comple-
tíssimo kit de cosméticos com 
batom, lápis, delineador, 
sombra, blush e diversos ou-
tros produtos que garantem 
alguns anos a menos na apa-
rência, Renata, beirando os 

40 anos, vira-se para o mari-
dão e pergunta:
— Querido, me fale hones-
tamente, que idade você me 
dá agora?
— Deixe-me ver — responde 
o marido, analisando a es-
posa: — Olhando para o seu 

rosto, te dou 20 anos. A sua 
pele, 18. O seu cabelo, 25.
Renata fica toda feliz:
— Ai, bem. Você é um amor!
E o marido continua:
— Calma, meu amor, eu ain-
da nem terminei de somar 
todas as características.

PORCO
O caipira, que tinha passado 
o dia lidando com a criação, 
precisou ir buscar umas coi-
sas na cidade. Foi direto da 
fazenda, do jeito que esta-
va, com a roupa imunda, fe-
dendo a suor. Está passando 

pela pracinha com a charre-
te, quando um senhor, todo 
engravatado, com cara de 
almofadinha, fala:
— Porco!
E o caipira, estendo a mão, 
responde ao cara:
— Prazer. José Geraldo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Yemanjá
MENSAGEM: Yemanjá diz que 
devemos investir mais no nosso 
re lac ionamento. Conversas 
instigantes, fetiches e fantasias 
intensificarão o amor. Abuse da 
paciência, da atenção e quebre a 
monotonia. Valerá também relaxar 
e curtir um filme.
SAUDAÇÃO: Odoyà, Eruyá, salve 
a rainha do mar.
CORES: Azul claro, verde água, 
branco e prata.
ELEMENTOS: Água, mares e 
oceanos.
SIMPATIA: Para trazer a paz no 
relacionamento e na união afetiva, 
faça um banho de quatro rosas 
vermelhas e uma branca. Acrescente 
uma colher de mel, uma colher de 
canela e ferva por cinco minutos 
em dois litros de água. Quando 
amornar, adicione uma garrafa de 
champanhe ou espumante e tome 

banho da cabeça aos pés, pedindo 
união, compreensão e muito amor 
a Yemanjá.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LMuitas turbulências podem 
surgir no dia de hoje. Oportu-
nidades boas também podem 
surgir. É possível que você se 
sinta cansado. Na vida a dois, 
aposte num filme com pipoca.
Números da sorte: 15, 33 e 51.

 LMantenha contato e ajude 
amigos ou familiares. Inves-
timentos podem melhorar 
bastante suas economias. No 
romance, precisará de delica-
deza para lidar com o par.
Números da sorte: 70, 34 e 61.

 LO dia vai estimular sua cria-
tividade, principalmente no 
trabalho. Você precisará uti-
lizar a imaginação para lidar 
com os desafios da rotina. Seja 
paciente com o seu parceiro.
Números da sorte: 44, 89 e 08.
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