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Nasce o terceiro 
filho do ator 

Malvino 
Salvador

PARABÉNS!
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Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!
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VASCÃO 
DO LUXA É 
UM LUXO
Novo

normal

Eliminados 
antes da 
estreia

‘BBB 21’ só começa dia 25, mas o diretor 
Boninho já desclassificou três famosos 

Flamengo perde de
2 a 0 pro Ceará e engata
a terceira rodada sem 
vencer, ficando mais 

distante do título
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Falta saneamento e
sobram problemas

Escuridão em
Duque de Caxias

Recreio precisa de
mais policiamento

Torneiras secas
em rua de Bangu

 L É lamentável o estado da Rua 
Celestino, em Juscelino, Nova 
Iguaçu. Os moradores sofrem 
com vários problemas. Falta sa-
neamento básico e há buracos.

 L A Rua do Cachimbo, no bairro 
São Judas Tadeu, em Duque de 
Caxias, precisa de um poste de 
luz. Vivemos às escuras por aqui! 
Um absurdo ficar assim!

 L As viaturas sumiram do Recreio 
dos Bandeirantes. Precisamos de 
policiamento ou os assaltos vão 
voltar. Só vemos viaturas na orla.

 L Moradores de Bangu estão so-
frendo com falta d’água há mais 
de uma semana, principalmente 
na Rua Agrícola.

Marcos Dias
Por e-mail

Lisandra Silva
Nova Iguaçu

Anônimo
Recreio dos Bandeirantes

Amanda Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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CADÊ VOCÊ

LORRAYNE TEI-
XEIRA CRISPIM  
tem atualmente 
27 anos. Ela de-
sapareceu em 27 
de março de 2007, em Volta Redonda 
(Sul Fluminense), após sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 50 anos e 
sou jornaleiro há 25. 
Moro na Pavuna. An-
tes de ser jornaleiro, 
fui militar. Na minha 
profissão, gosto do 
atendimento ao pú-
blico, além do comér-
cio local. Aqui precisa 
melhorar a limpeza. 
Torço pelo Vasco. Nas 
horas vagas, gosto de 
ir à praia. Gosto de ler 
o horóscopo no jornal 
MEIA HORA.

LÚCIO 
COSTA —

Madureira

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 11/1/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
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GERAL

O prefeito Eduardo Paes esteve no local onde estão armazenados os insumos que serão utilizados na vacinação contra a Covid

ESTEFAN RADOVICZ

Doses de esperança
Vacina contra o coronavírus deve chegar ao Rio ao longo desta semana 

 L COMBATE À COVID-19

S
ecretário Municipal de Saú-
de do Rio, Daniel Soranz 
destacou que a prefeitura 

está pronta para iniciar a vacina-
ção contra a Covid-19, assim que o 
Ministério da Saúde divulgar o ca-
lendário nacional de imunização. 
A expectativa é de que, entre os 
dias 20 e 25, as primeiras doses da 
vacina comecem a ser aplicadas. 

“O Ministério da Saúde assi-
nou um acordo de compra com o 
(Instituto) Butantan de 46 milhões 
de doses e já foi solicitado o pedido 
de registro na Anvisa. Então, nossa 
expectativa é que, ao longo da se-
mana, a gente receba a vacina ou 
que a cadeia de logística comece a 
ficar mais clara para nós”, afirmou 
o secretário ontem, na Central de 
Logística da Secretaria Municipal 
de Saúde, na Taquara.

Na Central de Logística, já estão 
armazenados as agulhas, seringas 
e todos os insumos que serão uti-
lizados na vacinação. “A gente já 
começa a distribuir hoje (ontem) 
seringas e agulhas para as Unida-
des Básicas e Centros Municipais 
de Saúde para que o Rio não te-
nha atraso e a cidade esteja pron-
ta para começar a vacinação assim 
que o calendário do Ministério da 
Saúde for divulgado. Já vamos en-
tregar 700 mil seringas e o Estado 
do Rio deve entregar pra gente 2,8 
milhões de seringas”, disse Soranz.

Apesar de Eduardo Paes ter 
anunciado, na última semana, a 
possibilidade de antecipar a vaci-
nação, seguindo São Paulo, o pre-
feito voltou a afirmar que o Rio 
seguirá o Plano de Imunização 
Nacional. “A gente tinha feito um 
acordo com o Butantan, mas não 
precisou manter o acordo porque 
o governo federal comprou todas 
vacinas e nós vamos fazer o que é 
mais normal, que é seguir o Plano 
de Imunização Nacional.”

 LA cidade do Rio recebeu 10 mil 
testes rápidos para Covid-19 e 
deve receber outros ao longo da 
semana. A meta é de que 450 mil 
pessoas sejam testadas já a partir 
desta semana. O anúncio foi feito 
ontem, na Central de Logística da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
previsão é que sejam testadas mil 
pessoas por dia inicialmente, au-

mentando o total gradativamen-
te. “A nossa meta é realizar 450 
mil testes ainda neste primeiro 
trimestre. Esta primeira remessa 
começará a ser distribuída ama-
nhã (hoje) para as Unidades Bá-
sicas de Saúde. Este teste é funda-
mental para interromper a cadeia 
de transmissão da Covid-19”, afir-
mou Daniel Soranz.

Os testes saem em 20 minutos 
após a coleta, sem a necessidade 
de laboratório. Devem ser aplica-
dos em pacientes entre o primei-
ro e o sétimo dia dos sintomas. As 
pessoas terão acesso ao teste pelo 
aplicativo ou pelo telefone 1746. 
“Quem tiver qualquer sintoma, 
essas pessoas podem acessar o 
aplicativo, se autonotificar, colo-

car a data de início dos sintomas e, 
a partir disso, uma equipe vai en-
trar em contato com a pessoa e de-
finir se ela precisa ou não realizar o 
teste”, explicou Soranz.

Na testagem positiva, a equipe 
faz o rastreamento de contato e 
ações de bloqueio. “O rastreamen-
to é o mais importante pra inter-
romper a cadeia de transmissão.”

Cidade recebe 10 mil testes rápidos para a Covid-19
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Porta da Clínica da Família da Penha, onde Gilson de Souza Lopes morreu atropelado após tropeçar em um desnível da calçada e cair na rua

ESTEFAN RADOVICZ

 LAs principais áreas de reclama-
ções na cidade do Rio são os bair-
ros do subúrbio. Em pontos co-
merciais, além das irregularidades, 
o comércio acaba ocupando boa 
parte da calçada. “As pessoas não 
conseguem encontrar uma forma 
de se locomover. Quando as cal-
çadas não estão quebradas e com 
buracos, o comércio ocupa tudo. 
Morar no subúrbio é enfrentar es-

ses problemas”, reclama a dona de 
casa Luciana Assis dos Santos. 

A responsabilidade das calça-
das no Rio é dividida. Em uma 
área pública, como uma praça, 
quem cuida da conservação é a 
prefeitura. Se a calçada estiver em 
frente a um comércio, empresa ou 
condomínio, a responsabilidade é 
do proprietário. No entanto, o de-
ver de fiscalizar é da prefeitura. 

A Prefeitura do Rio foi ques-
tionada sobre plano de fiscaliza-
ção e combate à desordem urbana 
na cidade. “A nova gestão informa 
que está realizando levantamen-
to e mapeando esse tipo de ocor-
rência, a fim de coibir tais práticas 
com a maior brevidade possível”, 
disse a prefeitura em nota. 

Na Avenida Brasil, as reclama-
ções não são apenas pela falta de 

conservação ou a invasão de car-
ros nas calçadas. Na altura da Fa-
vela Nova Holanda, no Comple-
xo da Maré, dezenas de usuários 
de crack ocupam os canteiros da 
pista central. Em nota, a prefeitu-
ra informou que a secretária Mu-
nicipal de Assistência Social, Lau-
ra Carneiro, já montou grupo de 
trabalho para tratar a questão de 
usuários de crack no Rio. 

‘As pessoas não conseguem encontrar uma forma de se locomover’

Cidade maravilhosa?
Cariocas reclamam de buracos, lixo, carros nas calçadas e outros problemas

 L PELAS RUAS DO RIO

U
m buraco aqui, outro 
ali. Um carro estaciona-
do irregularmente ou 

até um pedaço de madeira ou 
ferro jogado na calçada se tor-
na uma grande armadilha para 
a população carioca. A morte 
do autônomo Gilson de Souza 
Lopes, de 57 anos, na terça-fei-
ra, atropelado por um ônibus 
após tropeçar em um desnível 
da calçada e cair na rua, expôs 
uma série de problemas en-
frentados pela população que 
são debatidos há anos. 

As dificuldades que a atual 
gestão municipal vai enfrentar 
são listadas pelos cariocas. De-
pois da segurança, a falta de con-
servação e fiscalização nas cal-
çadas são as principais. “Quem 
caminha pelas ruas do Rio sabe 
os problemas que enfrenta. São 
buracos nas calçadas, lixo e car-
ros estacionados. Tudo isso se 
torna um risco para o pedestre. 
Pessoas mais velhas sofrem ain-
da mais”, alerta Cristiane Luiza, 
de 35 anos, que mora em Bangu 
e trabalha em Irajá. 

Há pouco mais de um mês, 
por pouco, o aposentado Este-
vão Aurélio Pereira, de 82 anos, 
não passou a fazer parte do nú-
mero de pedestres atropelados 
no Rio por não conseguir andar 
pela calçada. Ele conta que ca-
minhava pela Avenida Brás de 
Pina, mesmo local onde Gilson 
foi atropelado, quando precisou 
ir para o meio da rua por conta 
dos carros que estavam parados 
na calçada. “É uma vergonha o 
pedestre ter que sair da calçada 
e ter que caminhar pela rua. Isso 
é um absurdo. Todo dia é a mes-
ma coisa e ninguém faz nada pa-
ra trazer melhoria. Eu quase sofri 
uma fratura no braço por conta 
de ter que ir para o meio da rua 
e desviar dos carros parados na 
calçada”, diz o aposentado. 

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 11/1/20214
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 L NA TRANCA

Preso em Niterói
É acusado de assaltar motoristas de aplicativos

P
oliciais  civ is  da 76ª 
DP (Niterói), com o 
apoio da Polícia Mili-

tar, prenderam, sábado, em 
Niterói, um homem de 19 
anos, acusado de integrar 
uma quadrilha especializa-
da em roubar motoristas de 
aplicativos de passageiros. 
Ele é suspeito de ter rouba-
do pelo menos 15 veículos. 

Kayque Soares de Olivei-
ra, conhecido como 2K, foi 
localizado pela polícia na 
comunidade da Fazendi-
nha, no bairro Sapê. Con-
tra o acusado, foi cumprido 
mandado de prisão preven-
tiva por roubo. 

De acordo com a polícia, 
2K não teria se preocupado 
com a operação policial rea-

lizada na comunidade e foi 
reconhecido ao tentar pas-
sar de moto pelos agentes. 

Invest igações  da pol í-
cia apontam que um grupo 
daquela comunidade usava 
aplicativos de passageiros 
para solicitar viagens cur-
tas. Durante o percurso, o 
bando rendia o motorista e 
cometia o assalto.

Policiais prenderam um homem que é suspeito de ter roubado pelo menos 15 veículos

DIVULGAÇÃO

Cinco mortos em ações da PM 
Mortes ocorreram em São Gonçalo e Itaboraí

 L NO FIM DE SEMANA

Ações da PM terminaram com 
cinco suspeitos mortos em São 
Gonçalo e Itaboraí, no fim de se-
mana. Houve apreensão de armas 
e drogas, além de uma prisão. 

Em São Gonçalo, ontem, um 
homem morreu após confronto 
com PMs que realizavam um pa-
trulhamento no bairro do Jóquei. 
O suspeito chegou a ser levado 
para o Hospital Estadual Alber-
to Torres (Heat), no Colubandê, 
mas não resistiu. Com ele, a polícia 

apreendeu uma pistola. 
Em outra ação do 7º BPM (São 

Gonçalo), na região entre Vila 
Candoza e Complexo da Alma, 
um suspeito de integrar o Tercei-
ro Comando Puro (TCP) foi pre-
so. Com ele, havia pistola e drogas.

No sábado, policiais do 7º BPM 
ocuparam pelo menos duas co-
munidades no bairro Sacramen-
to. Durante patrulhamento, os 
PMs foram atacados por homens 
armados. Após o confronto, dois 

suspeitos foram encontrados ba-
leados. A dupla foi levada para o 
Heat, mas não resistiu. Com eles, 
havia fuzil, pistola e drogas.  

Em Itaboraí, policiais do 35º 
BPM (Itaboraí) realizaram uma 
operação na localidade Santo 
Antônio, sábado. Houve con-
fronto. Dois suspeitos foram 
baleados e morreram. Segundo 
a polícia, a dupla estava armada 
com uma pistola e um revólver, 
que foram apreendidos.

Policiais do Núcleo de Desco-
berta e Paradeiro da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) realizaram uma 
operação na Feira de Areia Bran-
ca, em Belford Roxo, ontem, na 
tentativa de localizar testemunhas 
que tenham visto os três meninos 
que desapareceram no município. 
Mas os agentes não encontraram 
ninguém que tivesse pistas das 
crianças. As buscas prosseguem.

Lucas Matheus, de 8 anos, o 
primo dele, Alexandre da Silva, 
de 10, e Fernando Henrique, de 
11, foram vistos pela última vez 
no dia 27 de dezembro, quando 
saíram de casa para brincar num 
campo de futebol. A DHBF já ou-
viu parentes e testemunhas e rea-
lizou diligências em pelo menos 
30 locais na capital e na Baixada 
Fluminense. Mais de 40 câmeras 
foram analisadas. 

Ao longo da semana passada, a 
DHBF realizou operações em Bel-
ford Roxo atrás de pistas dos me-
ninos. O caso é acompanhando de 
perto pelo governador em exercí-
cio, Claudio Castro. Ele mobilizou 
as forças de segurança do estado 
para localizar as crianças. 

Também ontem, dois garotos 
com idades próximas às das crian-
ças desaparecidas do bairro Cas-
tellar foram encontrados no bair-
ro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. 
Fotos e vídeos divulgados nas re-
des sociais diziam que eram Lucas, 
Alexandre e Fernando, mas a polí-
cia desmentiu a informação. 

Os dois garotos foram acolhi-
dos por policiais e levados para a 
58ª DP (Posse). Lá, eles contaram 
que são de Heliópolis, em Belford 
Roxo, e tinham se perdido ao sair 
de casa. O Conselho Tutelar entre-
gou as duas crianças para os pais.

Buscas por 
desparecidos 
Polícia fez operação na tentativa 
de encontrar testemunhas  

 L EM BELFORD ROXO

Policiais estão atrás de pistas sobre o paradeiro das crianças

DIVULGAÇÃO
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 L NA ZONA NORTE

Morta a facadas 

no Alemão
A vítima tinha 64 anos. A polícia investiga o crime

U
ma mulher identificada 
apenas como Ilda, de 64 
anos, foi morta a facadas 

no Largo do Bulufa, no Com-
plexo do Alemão, na Zona Nor-
te do Rio, na manhã de ontem. 
De acordo com as primeiras 
informações, o corpo da víti-
ma foi encontrado com golpes 
de faca por volta das 10h. Ain-
da há informações sobre quem 
teria cometido o crime.

Nas redes sociais, o ativista 
Raull Santiago e a defensora dos 
direitos humanos Nega Rê afir-
maram que a Polícia Civil teria 

se negado a subir na localida-
de por ser considerada área de 
risco. O MEIA HORA entrou em 
contato com a instituição para 
comentar sobre o caso. Em no-
ta, a polícia informou que “não 
há possibilidade de fazer perí-
cia no local onde a mulher foi 
morta sem que haja confronto 
com traficantes”. Declarou ain-
da que agentes estavam estu-
dando a melhor possibilidade 
de entrar na região. 

Já a Polícia Militar relatou 
que policiais da UPP do lo-
cal foram acionados para a 

ocorrência e, chegando lá, foi 
constatada a morte da mulher. 
A Delegacia de Homicídios da 
Capital (DH-Capital) investi-
ga o crime.

Por volta das 16h46, equipes 
da Defesa Civil chegaram ao lo-
cal para a retirada do corpo da 
mulher. Segundo um parente 
de Ilda, mais cedo, apenas uma 
ambulância esteve na localida-
de, mas não foi possível recolher 
o corpo pois a perícia ainda não 
havia sido feita. Ainda não há in-
formações sobre o local e a data 
de enterro da vítima.

Uma equipe da Defesa Civil foi ao local do crime para a retirada do corpo da vítima

REPRODUÇÃO DO TWITTER  
RAPIDINHA...

PM é baleado em Araruama
 LUm policial militar de fol-

ga foi baleado ao reagir a um 
assalto em frente de casa, no 
bairro Iguabinha, em Ara-
ruama, na Região dos La-
gos, por volta das 22h30 de 
sábado. De acordo com in-
formações do 25º BPM (Ca-
bo Frio), o PM foi baleado no 
ombro e sofreu uma fratura 
na clavícula. A vítima foi leva-
da para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do mu-

nicípio e, depois, transferi-
da para o Hospital Regional 
de Araruama, onde recebeu 
atendimento e foi liberada. 
Outras duas pessoas que es-
tavam no local do crime ti-
veram celulares roubados. O 
criminoso conseguiu fugir, 
mas foi preso horas depois, 
após se envolver em um aci-
dente de trânsito em São Pe-
dro da Aldeia, também na 
Região dos Lagos. 
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 L MERCADO DE TRABALHO

Profissões em alta
Veja quais são as 12 ocupações que devem ser tendência em 2021

A
s 12 ocupações que devem 
ser tendência este ano são 
desenvolvedor de softwa-

re, analista de sistemas, pedreiro, 
mestre de obras, ajudante de pe-
dreiro, auxiliar de carga e descar-
ga, operador de empilhadeira, 
entregador, enfermeiro, técnico 
de enfermagem, farmacêutico e 
médico. A informação é do Ban-
co Nacional de Empregos (BNE). 

E se você está à procura de em-
prego, fique de olho nas dicas de 
especialistas em recursos huma-
nos para ajudar a conquistar a va-
ga pretendida. A primeira delas é 
criar uma rotina e metas. 

A especialista em recursos hu-
manos e sócia-diretora da Ylumi-
narh, Ylana Miller, recomenda que 
o profissional se autoavalie, iden-
tifique seus pontos fortes e dife-
renciais competitivos. “Faça um 
mapeamento da faixa de remu-
neração e uma relação das organi-
zações que tenha interesse em tra-
balhar, além da elaboração de um 
currículo atualizado focado no seu 
objetivo profissional. Em seguida, 
prepare-se para as entrevistas dos 
processos seletivos”, explica. 

Ylana reforça a importância 
do networking, ou seja, manter 
uma rede profissional de contatos. 
Além de possíveis indicações para 
vagas, o trabalhador pode adquirir 
experiências na área desejada por 
meio da troca de conhecimentos. 
“Ampliar a rede de relacionamen-
tos também contribui muito para 
novos aprendizados. Fique aten-
to às redes sociais, que comparti-
lham e disseminam informações 
de seu interesse. Converse ao má-
ximo com amigos e profissionais 
da sua área de atuação”, orienta. 

A especialista aconselha busca 
em sites confiáveis, inscrição em 
banco de talentos nas empresas 
que tenha interesse em trabalhar 
e acompanhamento nas redes so-
ciais focadas em empregabilidade.

DIVULGAÇÃO

 LO que os recrutadores procuram 
em um candidato? Especialista 
em RH e CEO da Employability, 
Cláudio Riccioppo esclarece que a 
equipe de recursos humanos pro-
cura trabalhadores que mostram 
vontade de somar e apresentam 
comprometimento com a em-
presa. “Um profissional que saiba 
identificar e superar obstáculos de 

forma proativa, indo além do seu 
trabalho e pensando ‘fora da cai-
xinha’ estará sempre chamando a 
atenção do entrevistador, mesmo 
que talvez não possua todos os pré
-requisitos necessários para a fun-
ção”, explica Riccioppo.

Após um 2020 marcado pe-
los recordes nos altos índices 
de desemprego no Brasil, para 

2021, Fernando Lobo, analista 
de Recrutamento & Seleção e ex-
coordenador do Observatório de 
Emprego e Renda da Secretaria 
Estadual de Trabalho, estima que 
a curva de empregabilidade só se-
rá positiva a partir de julho. “A par-
tir de julho, o comércio terá uma 
sobrevida. Já teremos boa parte 
da população vacinada, assim es-

pero. O impacto da Covid-19 na 
economia será bem menor”, ava-
lia ele. “Se imaginarmos um con-
texto de controle da pandemia, 
com a vacinação, esperamos que 
as atividades do setor de serviços 
retomem num prazo curto após o 
controle do vírus”, pondera Paula 
Esteban, coordenadora do curso 
de Economia do Ibmec Rio.

Saiba o que os recrutadores procuram em um candidato
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ESPORTES

Fla perde mais uma 
Em pleno Maraca, time leva 2 a 0 do Ceará e vê Rogério Ceni balançar no cargo

O 
Flamengo decepcionou 
mais uma vez e foi derrota-
do por 2 a 0 pelo Ceará, no 

Maracanã. Os gols foram do meia 
Vina, aos 12 minutos do primeiro 
tempo, e do atacante Kelvyn, aos 
44 da etapa final. O resultado au-
menta muito a pressão sobre o téc-
nico Rogério Ceni, já que o time 
perdeu a chance de se aproximar 
do líder São Paulo e completou 
três rodadas sem vencer. 

Ceni inciou a partida com Gus-
tavo Henrique na zaga, no lugar de 
Natan, e com Pedro como titular 
— Gabigol ficou no banco. Desli-
gada, a equipe pouco criava e le-
vou o gol aos 12 minutos. Léo Chú 
recebeu pelo lado esquerdo e rolou 
para o meio da área: Vina chutou 
forte, sem chance para César, outra 
novidade na escalação. 

O Ceará marcava forte e o Fla-
mengo não mostrava inspiração. 
Por isso, praticamente não criou 
chances de gol na etapa inicia. A 
única boa oportunidade surgiu 
em tabela entre Arrascaeta e Pedro, 
que terminou com o uruguaio in-
vadindo a área e finalizando para 
boa defesa do goleiro Richard. 

Na volta para o segundo tem-
po, o Ceará relaxou e acabou per-
mitindo que o Flamengo crias-
se mais. A entrada de Diego deu 
nova dinâmica ao meio-campo 

rubro-negro. Pedro foi a princi-
pal arma ofensiva da equipe e te-
ve boas chances de empatar, mas 
concluiu mal. Na primeira, rece-
beu belo passe de Arrascaeta, in-
vadiu a área, mas finalizou por ci-
ma. Depois, desviou de cabeça em 
cruzamento de Isla, mas Richard 
fez um milagre.

Sem conseguir aproveitar as 
chances, o Flamengo acabou sen-
do castigado. No fim da partida, 
o Ceará conseguiu encaixar um 
contra-ataque. Vina, um dos des-

taques do time, lançou Kelvyn, que 
bateu cruzado para sacramentar a 
vitória do Vozão: 2 a 0.

Com a derrota, a equipe de Ro-
gério Ceni se vê mais distante do 
título e já começa a se preocupar 
com a vaga no G-4, que leva à Li-
bertadores da América. O Rubro-
Negro permanece com 49 pontos, 
na quarta colocação, à frente do 
Grêmio pelo número de vitórias. Sem criatividade, o Flamengo do meia Everton Ribeiro voltou a decepcionar a torcida no Maracanã

O FLAMENGO 
ESTÁ HÁ TRÊS 

RODADAS SEM 
VENCER NO 
BRASILEIRO

César, Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique (Diego) e Filipe Luís (Renê); Wil-
lian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Gabigol) 
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro 
(Rodrigo Muniz).

Richard, Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz 
Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho 
(Kelvyn), Fernando Sobral, Lima (Char-
les) e Vina; Léo Chú (Saulo Mineiro) e 
Cléber (Willian Oliveira).

Local: Maracanã 
Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR) 
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Gols: 1º tempo: Vina (12 minutos). 2º tempo: Kelvyn (44 minutos). 
Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Gerson (FLA); Richard, (CEA).

FLAMENGO 0 CEARÁ 2
FLAMENGO
BOLA CHEIA
Gerson - Mostrou muita 
vontade e buscou o 
resultado o tempo todo

DEU PRO GASTO
Isla, Rodrigo Caio, Filipe 
Luís, Arrascaeta, Diego 
e Bruno Henrique

BOLA MURCHA
César, Gustavo 
Henrique, Pedro e 
Willian Arão 

PERNA DE PAU
Everton Ribeiro - Nem de 
longe lembrou o jogador 
de outros tempos

TÉCNICO
Rogério Ceni parece 
ter perdido de vez o 
comando da equipe

ATUAÇÕES

CEARÁ
O time de Guto Ferreira fez um 
grande jogo e mereceu levar os 
três pontos do Maracanã
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 29 16 8 5 49 27 22

 2º INTERNACIONAL 53 29 15 8 6 44 26 18

 3º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 4º FLAMENGO 49 28 14 7 7 47 39 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 49 28 12 13 3 37 23 14

 6º PALMEIRAS 47 27 13 8 6 38 25 13

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

 8º SANTOS 42 28 11 9 8 39 35 4

 9º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 10º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 11º ATHLETICO-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2

 12º ATLÉTICO-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7

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

 14º SPORT 32 29 9 5 15 24 37 -13

 15º VASCO 32 28 8 8 12 29 39 -10

 16º FORTALEZA 32 29 7 11 11 24 26 -2

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 29 29 8 5 16 35 51 -16

 18º GOIÁS 26 29 6 8 15 29 44 -15

 19º BOTAFOGO 23 29 4 11 14 25 44 -19

 20º CORITIBA 22 29 5 7 17 22 39 -17

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 gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana 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 Sé-
rie 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.

29ª RODADA

09/01/2021
 SPORT 0 X 1 PALMEIRAS

 CORITIBA 0 X 0 ATHLETICO-PR 

 FORTALEZA 0 X 0 GRÊMIO 

ONTEM
 FLAMENGO 0 X 2 CEARÁ

 SÃO PAULO 0 X 1 SANTOS

 INTERNACIONAL 1 X 0 GOIÁS

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 BAHIA

 VASCO 3 X 0 BOTAFOGO

HOJE
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

13/01/2021
 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

ARTILHARIA

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

30ª RODADA

15/01/2021
 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 21:30

16/01/2021
 FLUMINENSE  X  SPORT 19:00
 VASCO  X  CORITIBA 21:00

17/01/2021
 SANTOS  X  BOTAFOGO 16:00
 ATHLETICO-PR  X  SÃO PAULO 16:00
 ATLÉTICO-MG  X  ATLÉTICO-GO 18:15
 INTERNACIONAL  X  FORTALEZA 20:30
 CEARÁ  X  BRAGANTINO 20:30

18/01/2021
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01/2021
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

 L COMO JUSTIFICAR?

Com a diretoria 
Ceni admite que sua situação ficou muito difícil

O técnico Rogério Ce-
ni busca explicações para as 
más atuações do Flamengo no 
Campeonato Brasileiro. Cada 
vez mais pressionado no car-
go, embora a diretoria tivesse 
renovado o crédito para que 
permanecesse no comando, 
ele teve muita dificuldade pa-
ra justificar o revés por 2 a 0 e 
mais uma chance perdida de se 
aproximar do líder São Paulo, 
que também foi mal na rodada: 
derrota por 1 a 0 para o Santos, 
no Morumbi.

“Vim aqui para ser cam-
peão. A gente está deixando 
passar as oportunidades (de 
brigar pelo título). É culpa nos-
sa, é culpa minha”, declarou.

Ceni também comentou o 
risco de ser demitido. “No fu-
tebol, não existe garantia. Vo-
cê precisa conquistar a garantia 
com resultados. E os resulta-
dos são ruins perto do que es-
se grupo pode. A diretoria tem 
o direito de tomar qualquer de-
cisão”, admitiu o treinador. 

Diego pede reflexão
Um dos líderes do elenco, o 

meia Diego também criticou a 
postura da equipe em campo, 
mas não jogou a toalha na briga 
pelo título brasileiro. “Primeiro 
de tudo temos que assumir a res-
ponsabilidade, entender o que 
está sob nosso controle. O título 
se conquista jogo a jogo, com ati-
tude. Não temos demonstrado 
isso, essa constância que faz to-
da a diferença. Estou totalmente 
decepcionado”, afirmou. 

Na avaliação de Diego, o 
time precisa se cobrar mais. 
“Não entramos com a atitu-
de que deveríamos. É preci-
so ponto de reflexão, bater no 
peito. Precisamos fazer o nosso 
dentro de campo. Nosso pen-
samento é esse. É falar menos e 
jogar muito mais”, declarou em 
entrevista à ‘TV Globo’.

O meia Diego não joga a toalha na briga pelo título brasileiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO atacante Lincoln está de saí-
da do Flamengo. O Vissel Kobe, 
do Japão, aceitou a contrapro-
posta para a contratação por 
empréstimo e a negociação se-
rá concretizada em breve. 

O clube colocou a camisa 10 à 
disposição de Lincoln. O time ja-
ponês estava em transação avan-
çada para contratar Maxwell, do 

Cuiabá. Porém, resolveu apostar 
no rubro-negro.

O Flamengo vai receber, inicial-
mente, 500 mil dólares à vista (R$ 
2,5 milhões). A opção de compra 
de 75% dos direitos do atleta, pre-
vista em contrato, será de 2,5 mi-
lhões de dólares (R$ 13,5 milhões), 
o que pode render, no total, 3 mi-
lhões de dólares (R$ 16,2 milhões). 

Lincoln deve ir jogar no Japão

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 11/1/202110



ESPORTES

Vasco vence e respira
Em São Januário, Gigante bate o Botafogo por 3 a 0 e afunda o rival na degola

 L NO CLÁSSICO DO DESESPERO...

O 
Vasco conseguiu uma im-
portante vitória na luta 
contra a degola. Em São 

Januário, o Gigante bateu o Bota-
fogo por 3 a 0 e respirou aliviado 
em relação à zona de rebaixamen-
to do Campeonato Brasileiro. O 
time agora é o 15º colocado, com 
32 pontos, três acima do Bahia, o 
17º. Já o Botafogo vive situação de 
completo desespero: é o 19º, nove 
pontos atrás do Fortaleza, o pri-
meiro time fora da degola.

Os gols da merecida vitória do 
time comandado por Vanderlei 
Luxemburgo foram marcados 
por Talles Magno, Andrey e Pika-
chu, de pênalti.

Com mais posse de bola e con-
seguindo chegar à área do adver-
sário, o Vasco abriu o placar aos 21 
minutos. Henrique cruzou e Talles 
Magno cabeceou para o fundo da 
rede. Apesar da vantagem, o time 
cruzmaltino não diminuiu o rit-
mo e continuou criando chances, 
mas foi para o intervalo sem con-
seguir ampliar o marcador.

Na volta para o segundo tem-
po, Eduardo Barroca mexeu no 
Botafogo e o time teve uma ligeira 
melhora com a entrada de Kalou 
e Bruno Nazário nos lugares de 
Warley e Rhuan, que nada fizeram 
no primeiro tempo. O Cruzmalti-
no deu campo ao Alvinegro, que 
quase marcou com Kalou, mas 
Henrique salvou em cima da li-

nha. Depois, Cícero balançou a 
rede de cabeça, mas o gol foi anu-
lado por impedimento.

No seu pior momento no jo-
go, o Vasco marcou o segundo 
gol em belo chute de Andrey. 
Aliviado, o time passou a tocar a 
bola e administrar o resultado. Já 
nos acréscimos, Pikachu foi der-
rubado por Barrandeguy na área 
e o árbitro Raphael Claus mar-
cou pênalti. O próprio Pikachu 
foi para a cobrança e sacramen-
tou a vitória por 3 a 0, quebran-
do um longo jejum sem marcar.

O resultado premiou o tra-
balho do técnico Vanderlei Lu-
xemburgo, que montou um ti-
me ofensivo. O Vasco buscou o 
resultado desde o primeiro mi-
nuto. Já o Botafogo de Eduardo 
Barroca, que entrou em campo 
com uma escalação totalmen-
te confusa, vive a agonia da de-
gola. Nos últimos 13 jogos pelo 
Campeonato Brasileiro, a equi-
pe venceu somente um.

DE PÊNALTI, 
PIKACHU 

ENCERROU UM 
JEJUM DE MAIS 

DE UM ANO

Fernando Miguel, Cayo Tenório (Jad-
son), Werley, Castan e Henrique; Bruno 
Gomes, Léo Gil (Caio Lopes) e Juninho 
(Andrey); Pikachu, Cano e Talles Mag-
no. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Cavalieri, Kevin (Barrandeguy), Sou-
za, Kanu e Victor Luís; José Welison, 
Romildo (Cícero) e Kelvin (Lecaros); 
Rhuan (Kalou), Pedro Raul e Warley 
(Nazário). Técnico: Eduardo Barroca

Local: São Januário Juiz: Raphael Claus (Fifa-SP) Auxiliares: Marcelo Carvalho 
Van Gasse (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Gols: 1º tempo: Talles Magno (21 mi-
nutos). 2º tempo: Andrey (31 minutos) e Pikachu, de pênatli (50 minutos).  
Cartão Amarelo: Pikachu (VAS). Renda: Jogo com portões fechados

VASCO 3 BOTAFOGO 0

De braço erguido, Talles Magno é saudado por Cano e Bruno Gomes na comemoração do primeiro gol

DANIEL CASTELO BRANCO
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Esta edição do Campeonato 
Brasileiro já está catalogada 

entre as mais fracas. Por mais que 
todos se esforcem, é humanamen-
te impossível manter bom nível 
nessas circunstâncias. Presiden-
te da CBF, Rogério Caboclo (fo-
to) não acreditou na pandemia, 
manteve o calendário e o formato 
das competições e deu nisso. Por 
mais que um clube tenha elenco, 
estrutura e profissionais compe-
tentes, não há fórmula mágica pa-
ra vencer as dificuldades, fruto de 
jogos com intervalos curtos, falta 
de tempo para treinamentos espe-
cíficos, recuperação de jogadores e 
tendo, de quebra, que enfrentar as 
consequências da pandemia. O re-
sultado é ruim e pode apostar que 

 LO São Paulo perde em ca-
sa para os reservas do San-
tos por 1 a 0 e a batata de 
Fernando Diniz volta para 
o forno.

 LNo jogo Flamengo x Cea-
rá, mais uma vez, o arbi-
tro reserva se enrolou com 

as placas para anunciar al-
terações. Se erram com as 
placas, imagine com as li-
nhas paralelas do VAR. Ca-
ricato.

 LJogadores do Flamengo 
aconselhados a entrar em 
‘quarentena’.

Futebol de baixo nível

 PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

VERGONHA

 LO trabalho do técnico Guto Ferrei-
ra no Ceará merece atenção e des-
taque. O cara tem a equipe na mão. 
Só do time do Flamengo ele tomou 
seis pontos e, no placar agregado no 
Brasileiro, meteu 4 a 0.

 LO artilheiro Gabigol entrou para o 
banco de reservas no Maracanã, no 
jogo contra o Ceará, sem uniforme 
e foi preciso a arbitragem adverti-lo 
para que se fardasse. Retrato da falta 
de comando no Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO Flamengo recebeu o Ceará 
no Maracanã e, com todo res-
peito aos visitantes, perdeu pa-
ra ele mesmo. O Ceará fez 2 a 0 
com colaborações dos jogado-
res rubro-negros, perdidos em 
campo, tentando soluções in-
dividuais sem coordenação. O 

treinador Rogério Ceni, olhar 
perdido na área técnica, inter-
ferindo com mudanças que só 
pioraram as coisas em campo. 
Não sinto clima para que siga 
no cargo, uma vez que os joga-
dores não parecem entender o 
que pede. Já deu.

Nenê na bronca 
com a barração
Atitude do atleta aborrece a comissão técnica

 L FLUMINENSE

O 
meia Nenê e o técnico 
Marcão parecem estar 
em rota de colisão no 

Fluminense. O motivo foi a 
barração do jogador no Fla-Flu 
da última quarta-feira, no Ma-
racanã. De acordo com infor-
mações do site ‘UOL’, Nenê não 
escondeu a insatisfação ao sa-
ber no CT Carlos Castilho que 
estava fora até mesmo do ban-
co de reservas, apesar de recu-
perado de uma gastroenterite.

Aos 39 anos, artilheiro do ti-
me na temporada, com 21 gols, 
ele chegou a dizer que faria 
muita falta no duelo diante do 
maior rival, em atitude que não 
agradou a Marcão e à comissão 
técnica. A vitória da equipe tri-
color no clássico, por 2 a 1, es-
friou um pouco os ânimos. 

Apoio dentro do elenco
Muito querido no elenco, 

Nenê não deve ser um proble-
ma para os jogadores nesta reta 
final de disputa de Campeonato 
Brasileiro, com a equipe brigan-
do para conseguir uma vaga na 
Copa Libertadores da América. 
No entanto, seu aproveitamen-
to vem sendo colocado em ques-
tão, já que a reação não foi bem 
recebida pela cúpula do futebol. 

De volta aos treinos, o cami-
sa 77 deve ficar à disposição do 
auxiliar Ailton Ferraz, que vai 
comandar o time novamente 
na quarta-feira, contra o Corin-
thians, na Neo Química Arena, 
já que Marcão ainda está afas-
tado pela Covid-19. A dúvida 
agora é se vai ficar como opção 
no banco de reservas ou se vol-
tará à posição de titular, status 
que manteve durante quase to-
da a temporada.

O meia Nenê não gostou de ficar fora até do banco no Fla-Flu

LUCIANO BELFORD

 LO meia Sornoza e o volante 
Orejuela entraram na Justiça 
contra o Fluminense. De acor-
do com o portal ‘Esporte News 
Mundo’, os equatorianos co-
bram, juntos, aproximadamen-
te R$ 3,6 milhões  por dívidas e 
multas durante o período em 
que vestiram a camisa tricolor.

Sornoza foi o primeiro a 
acionar o ex-clube judicial-
mente. Ele entrou com uma 
ação na 72ª Vara do Trabalho 

do Rio de Janeiro no dia 21 de 
dezembro, cobrando um total 
de 1,2 R$ milhão. Já Orejuela 
ingressou na Justiça em 5 de ja-
neiro, alegando que tem direito 
a receber R$ 2,4 milhões.

Sornoza defendeu o Flumi-
nense em 2017 e 2018, quando 
disputou 98 jogos e balançou as 
redes 10 vezes. Já Orejuela ves-
tiu a camisa tricolor somente 
na temporada de 2017, com 48 
partidas e um gol marcado.

Sornoza e Orejuela na Justiça

vai piorar. Com o verão escaldante, 
jogadores se derretendo em cam-
po, sobretudo nos jogos à tarde, 
o final poderá ser tipo corrida de 
tartaruga, com o capitão da equi-
pe campeã tendo que pedir ajuda 
aos enfermeiros para erguer a taça 
e, junto com os demais, dar a volta 
olímpica em macas.
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São Paulo cai 
para o Santos
Líder perde a segunda seguida no Brasileiro

 L TÁ DANDO MOLE...

L
íder do Campeonato Brasi-
leiro, o São Paulo do técnico 
Fernando Diniz sofreu a se-

gunda derrota seguida. Jogando 
no Morumbi, o time perdeu para 
um Santos reserva por 1 a 0, gol de 
Jobson, no começo da etapa final, 
e viu o Inter encostar. Com a vi-
tória sobre o Goiás, por 1 a 0, no 
Beira-Rio, a equipe gaúcha ficou 
a somente três pontos do Tricolor. 

Os grandes destaques da par-
tida foram o atacante Arthur 
Gomes, responsável pelas prin-
cipais jogadas ofensivas do Pei-
xe, e o goleiro João Paulo, que 
garantiu a vitória com grandes 
defesas nos minutos finais.

Domínio sem resultado

O São Paulo começou a partida 
dominando o Santos. Sob chuva 
no Morumbi, o time de Diniz te-
ve 68% de posse de bola e finalizou 
a gol nove vezes, contra somente 
duas da equipe comandada por 
Cuca. No entanto, a melhor delas 
foi do Peixe, com Arthur Gomes. 
Ele recebeu lançamento de Lucas 
Braga e chutou na trave direita do 
goleiro Tiago Volpí.

Na etapa final, Jobson abriu o 
placar após invadir a área, passar 
por dois adversários e concluiu de 
bico, na saída de Volpi. O gol aba-
lou o São Paulo, que, mesmo man-
tendo a posse de bola, quase não 
conseguiu criar jogadas de perigo.  

Artilheiro do time tricolor, 
Brenner teve duas chances, mas 
não concluiu bem. Na primei-
ra, cabeceou sem direção e, na 
segunda, chutou fraco. No fim 
do jogo, o São Paulo pressionou 
e teve outra oportunidade com 
Brenner. Em cabeçada, o arti-
lheiro parou na grande defesa 
do goleiro João Paulo.   O volante Jobson, do Santos, marcou o gol da vitória sobre o líder

IVAN STORTI/SANTOS FC
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 LO atacante Ábila, ex-Cruzei-
ro, hoje no Boca Juniors, cau-
sou polêmica ao se referir a 
Marinho (foto), do Santos. Em 
entrevista após o jogo com o 
Argentinos Juniors, sábado, ele 
foi questionado sobre o conta-
to que teve com os jogadores 
do clube paulista, que tem dois 
casos de Covid-19 confirma-
dos. Ao falar com quem havia 
trocado a camisa, Ábila se refe-
riu a Marinho como “o negro” 
e chegou a ironizar denúncias 
de racismo: “Troquei com Ma-
rinho, com o negro, porque o 
conheço. Bom, com o more-
no, porque agora, se você diz 
negro, te denunciam”.

Polêmica envolve Marinho
REGINALDO PIMENTA

do torcedor do Rio terá 
a missão de comandar 
o Boavista no Campeo-
nato Carioca de 2021. 
Leandrão, ex-atacante 
de Vasco e Botafogo, 
será o novo treinador 
do time de Saquarema. 

Sport, Augusto Caldas 
ficou na bronca após a 
anulação de pênalti para 
o time no fim, na derrota 
para o Palmeiras por 1 a 0, 
na Ilha do Retiro, pelo Bra-
sileiro. “É uma vergonha”, 
disse, ao insinuar benefí-
cios a equipes do Rio.

 LUM VELHO CONHECIDO

 LDIRETOR DE FUTEBOL DO

dei-
xa a galera ainda 
mais animada nos 
jogos do São Paulo. 
Geral fica sem saber 
se olha pro gramado 
ou se acompanha a 
vibração da musa na 
arquibancada. Ela é 
daquele tipo de tor-
cedora que não para 
quieta. Até sair o gol.

TALITA GRAZIELA

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

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

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.
 

ASSEMBLEIA GERAL 
Associação Comercial e Industrial 
de Rocha Miranda. O Conselho 
Deliberativo convoca para. As-
sembleia Geral de eleições de 
acordo com o Artigo 36 do Esta-
tuto em vigor,
dia 31/01/2021, às 08h00min. 
Av. dos Italianos 629 Rocha Mi-
randa.

 

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

 

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

AUX.SERV.GERAIS V/TEXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo para 
currículo: rh@icram.ind.br  ou 
laplace.rodrigues@globo.com
 
LUSTRADOR V/TEXTO
Laqueador com experiência  
em verniz e laca na pistola. Pa-
ra móveis sob medida, fino aca-
bamento. Fábrica em Caxias. Tel 
3069-1488.
 

PINTOR AUTO V/TEXTO
Precisa-se  com experiência com-
provada. Comparecer com muni-
dos de documentos à  Rua Barão 
de Mesquita 685 Tijuca
 

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!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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

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

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

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

 

ANINHA CENTRO 
40 anos, morenaça, massagista 
habilidosa, com várias técnicas 
diversificadas. Aparelhada, cari-
nhosa, paciente, local discreto! 
Aceito cartão. T.21-97314-1082. 
Admite-se
 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Copacabana. 
(T.99947-8903)
 
CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. 13 de Maio. Cartão.
 

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
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
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
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MARAVILHOSA QUE FALA, NÉ?

 L De férias na Bahia, a atriz Isis Valverde esbanjou 
boa forma ao publicar uma foto usando um biquíni 
rosa, enquanto pegava sol, no Instagram, ontem. 

QUE CORPÃO!

 LJuliana Paes voltou a 
desfilar sua beleza e boa 
forma na Praia da Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio, no sábado. Com 
um biquíni de estampa 
de animal print e óculos 
escuros, ela tomou ba-
nho de mar e fotografou 
o pôr do sol com o celu-
lar. A atriz estava acom-
panhada da família e al-
guns amigos no local. 

AGNEWS
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ALERTA SPOILER!
 LBoninho tirou várias dúvidas dos internau-

tas sobre o Big Brother Brasil 21 através do 
Instagram, ontem. Ao responder um usuá-
rio da rede social, o diretor do reality show 
da Globo contou que já desclassificou três 
participantes famosos antes mesmo da es-
treia do programa, que começa dia 25. “Você 
bem que podia desclassificar os famosos que 
ficam dando a entender que vão estar no 
BBB”, postou um fã. Boninho, então, respon-
deu: “Já tiramos três”. O marido de Ana Fur-
tado também revelou que nem todos os par-
ticipantes estão confinados. “Faltam poucos 
para encerrar o time completo no confina-
mento! Acho que uns seis!”, destacou Boni-
nho ao responder um internauta. O diretor 
também voltou a negar que haverá Casa de 
Vidro no BBB 21. “Não vai ter esse ano! Va-
mos evitar aglomerações!”, explicou. 

BUMBUM NA NUCA

 LLudmilla deixou os in-
ternautas babando por 
ela ao publicar uma sé-
rie de fotos de biquíni 
no Instagram, sábado. 
A cantora curtiu um pas-
seio de barco, que tinha 
como vista o Pão de Açú-
car, na Zona Sul do Rio. 

CASAMENTO CHEGA AO FIM
 LA influenciadora digital Nanah revelou que ela e o cantor de 

pagode Rodriguinho não estão mais juntos há um ano. No tex-
to publicado no Instagram, Nanah contou que os dois mantêm 
uma boa relação, já que têm dois filhos juntos. “Independente 
de qualquer coisa, somos uma família. Independente de separa-
ção, amamos o que construímos juntos. E nossa maior conquista 
são nossos filhos. Que vocês entendam o valor da família e que 
ela exceda qualquer relação de homem e mulher”, escreveu. 

EM ALTA EM BAIXA

 LKyra Gracie deu à luz 
Rayan, seu terceiro filho 
com Malvino Salvador.

 LFlay teve crise de ciúme 
com namorado durante 
reunião com amigos. 

REPRODUÇÃO

 LAndréia Horta deixou os internautas de queixo caído ao 
publicar uma foto completamente nua no Instagram, on-
tem. Ela cobriu os seios com emojis de borboletas azuis. 
“Vitamina teta”, escreveu a atriz na legenda da imagem.    

LINDA



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE AMOR SEM IGUAL A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Keyla tenta falar com Tato 
sobre Aldo. Benê conversa com Josefina 
sobre sua ida para a faculdade. Bóris 
comunica a Jota e Ellen que eles darão 
uma entrevista sobre o projeto. Dóris 
garante que processará o site.

19h40. Globo: Apolo fica sem en-
tender a hostilidade com que as pes-
soas da vila o recebem. Tancinha deixa 
claro para Beto que ainda ama Apolo. 
Adônis fica sensibilizado com o inte-
resse de Shirlei em ajudá-lo.

21h. SBT: Valentina leva comida 
para Miguel no porão do orfanato. 
Miguel afirma que encontrou uma 
foto dos meninos do orfanato e per-
gunta para Valentina se ela acha que 
um deles pode ser seu filho.

18h30. Globo: Dionísio ataca Maria 
Adília. Guiomar garante para Maria 
Adília que ela pode aparecer em Vila 
dos Ventos e que nada acontecerá com 
Candinho. Cassiano chega à conclusão 
de que alguém intermediou o sequestro.

21h. Record: Escondida no matagal 
perto do posto de gasolina, Poderosa 
é baleada por policiais. Miguel avisa 
para Rosa Flor e delegado Jorge, que 
acabam de chegar ao local do tiro-
teio, sobre a situação de Poderosa.

21h30. Globo: Ritinha e Zeca se bei-
jam, mas ele pede que ela vá embora da 
sua casa. Jeiza diz para Érica que está 
abandonando a carreira de lutadora. 
Sabiá conta para Bibi que a imprensa 
deu destaque para Rubinho no tráfico.

‘Sou transarina. 
Adoro transar’
Claudia Raia diz que tem sexualidade aflorada

 L REVELAÇÕES NO PROGRAMA DA ANGÉLICA

A
os 54 anos, Claudia Raia re-
velou que ainda tem muito 
fogo e que sua sexualidade 

é aflorada. A atriz fez a revelação 
no programa Cartas para Eva, co-
mandado pela apresentadora An-
gélica no Globoplay.   

“Eu sou uma transarina. Acho 
um ato delicioso, um ato alegre. 
Acho que o gozo é uma explosão 
de alegria, de vida. Eu acho que 
transar é uma coisa muito legal, 
eu adoro transar. Acho uma coisa 
maravilhosa você ter isso dentro 
de você e compartilhar com quem 
você ama”, contou Claudia.

Convidada do programa, a 
atriz também falou sobre femi-
nismo. “Quero deixar claro que 
o feminismo não é o contrário do 
machismo, não é destruir o ho-
mem ou querer ser mais que o 
homem. Hoje, as mulheres têm 
que falar sobre isso (sexo). As mu-
lheres que criticam falar sobre is-
so, na minha opinião, acho que 
são mulheres que não sabem vi-
ver de outra forma”, disse. Claudia Raia: ‘Eu acho que transar é uma coisa muito legal’

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Fazei com que suceda não o que eu desejo, mas o 

que é justo.” (Menandro)

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

 LVocê pode se sentir inquieto 

no dia de hoje. Alguns desafios 

vão surgir no seu cotidiano. 

Adote uma postura confiante 

no trabalho. O diálogo pode 

melhorar a vida a dois.

Números da sorte: 21, 93 e 66.

 LVocê acordará com muita 

energia nesta segunda-feira. 

Aproveite para colocar seus 

projetos em movimento. Cui-

dado com conflitos na vida 

pessoal ou profissional.

Números da sorte: 94, 22 e 67.

 LBoas energias marcarão seu 

dia. Seja criativo para cumprir 

seus compromissos pessoais e 

profissionais. A tranquilidade 

será necessária para a harmo-

nia na relação amorosa.

Números da sorte: 05, 23 e 32.

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

 LAdote uma postura mais 

diplomática na hora de colo-

car seus projetos em prática. 

Preserve os seus contatos pes-

soais. Não deixe que perturba-

ções atrapalhem sua paquera.

Números da sorte: 15, 24 e 78.

 L Insegurança pode fazer parte 

da sua rotina. Tenha cautela 

com surpresas financeiras. 

Aproveite para namorar bas-

tante para aliviar as tensões 

impostas no cotidiano.

Números da sorte: 88, 43 e 61.

 LUma oportunidade de obter 

um dinheiro extra pode pin-

tar neste começo de ano. Se 

você é solteiro, é possível que 

encontre uma paixão logo, 

aproveite o momento.

Números da sorte: 80, 17 e 53.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO otimismo pode te gerar 

bons contatos profissionais. 

Para quem lida com vendas, 

o dia promete ser produtivo. 

Muita tranquilidade com a fa-

mília. No amor, tudo vai bem.

Números da sorte: 54, 18 e 45.

 LDia para ter novas ideias no 

trabalho. Pensamento positi-

vo pode te levar longe. O as-

tral aprimora o relacionamen-

to e o clima vai estar excelente 

na companhia do par.

Números da sorte: 28, 19 e 55.

 LSeus planos podem ser afeta-

dos pelo trabalho. A determi-

nação pode te ajudar a atingir 

seus objetivos. Na paquera, 

deixe mais evidente suas in-

tenções com o alvo.

Números da sorte: 02, 47 e 83.

SÃO VITAL
Viveu entre os séculos 6 e 7, foi 
monge e ermitão na região de Gaza, 
na Palestina. São Vital vivia o refú-
gio em Cristo Jesus, na oração e na 
penitência. Quanto mais alguém se 
refugia em Deus, sendo monge ou 
não, vai criando um coração cada 
vez mais dilatado pelo amor do Se-
nhor. Por isso, vai se tornando pes-
soa de compaixão, que não julga e 
não condena, mas vai ao encontro 
do outro para ser sinal de Deus. São 
Vital, testemunho da misericórdia 
que nos converte, converteu muitas 
mulheres, ao ponto de elas o ajuda-
rem. Foi aclamado como santo.

SANTO DO DIA

QUESTÕES FINANCEIRAS
Ricardo diz para sua amada:
— Eu posso não ter dinheiro, 
apartamentos de luxo, carros 
importados ou empresas, como 
o meu amigo Gabriel, mas te 
amo muito!
Ela abraça Ricardo e diz:

— Se você me ama de verda-
de, me apresente esse seu 
amigo Gabriel!

ACADEMIA
Dois amigos estão conversan-
do. O primeiro conta:
— Eu frequento a academia 

tem mais de um ano!
— E por que você continua aci-
ma do peso?
— Porque eu não faço os exercí-
cios, só frequento mesmo.

CORTE DE CABELO
O cara chega ao barbeiro, tra-

zendo um garotinho pela mão:
— Dá um trato no cabelo do 
menino, por favor.
O barbeiro começa a cortar o 
cabelo. O homem diz:
— Vai cortando aí que eu vou 
comprar um jornal e já volto.
O barbeiro termina o corte de 

cabelo. Duas horas depois, ele 
comenta com o menino:
— Acho que seu pai se perdeu! 
Faz duas horas que saiu...
— Ele não é meu pai. Eu estava 
na rua quando aquele homem 
me parou e perguntou: “Quer 
cortar o cabelo de graça?”.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu.
MENSAGEM:
Exu avisa que mudanças 
inesperadas serão positi-
vas no trabalho e no lar. 
Controle o espírito aventu-
reiro e não troque o certo 
pelo duvidoso.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Mojubá.
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para que Exu lhe conceda ca-
minhos seguros e prósperos, 
toda segunda-feira passe sete 
moedas no corpo, coloque 
em cima de um padê (farofa 
crua de dendê e farinha de 
mesa) e leve até uma encru-
zilhada. Acenda um cigarro e 

uma vela e faça seus pedidos 
a “todo povo de rua”.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LO dia pode trazer mudanças 

no ambiente de trabalho. Cui-

dado com o estresse e evite se 

sobrecarregar com tarefas de 

casa. Dedique uma atenção es-

pecial à saúde e ao amor.

Números da sorte: 63, 90 e 45.

 LOs desafios podem surgir. A 

facilidade para fazer contatos 

vai ajudar a atingir os objeti-

vos. No âmbito pessoal, a sua 

relação amorosa será fortale-

cida, busque estar com o par.

Números da sorte: 37, 91 e 73.

 LOs relacionamentos pessoais 

vão estar em alta nesta segun-

da-feira. Entre em contato 

com familiares e amigos. As-

sistir a um filme juntos pode 

relaxar a vida em casal.

Números da sorte: 56, 65 e 11.
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