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INSS demora para 
liberar benefício

Profissionais 
desempregados

Intervalos longos 
na Linha 369

Moradores estão 
sendo ameaçados

Obra já dura dois 
anos em Bangu

Ruas do Riachuelo 
abandonadas

 L O sistema do INSS está muito 
lento, estou há mais de seis me-
ses tentando a liberação de um 
benefício ao qual tenho direito e 
nada. Telefono para o número 135 
todos os dias e ninguém consegue 
resolver o meu problema. Isso é 
um descaso com o aposentado.

 L Nós, enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem, fizemos 
um concurso da SMS de 2019. Em 
2020, com a pandemia, só houve 
contração para OSs e vagas tem-
porárias, e nós, que fizemos o con-
curso, pagamos pelo mesmo e até 
agora estamos desempregados. 

 L Os ônibus da linha 369 (Ban-
gu—Candelária) estão com in-
tervalos com mais de 50 minutos, 
o que deixa os carros lotados. Os 
despachantes nada fazem e não 
sabem informar nada. Um absur-
do, isso. O trabalhador é sempre 
prejudicado nessa cidade.

 L Moradores de Madureira estão 
sendo ameaçados por WhatsApp. 
Bandidos estão colocando horá-
rios para as pessoas não saírem 
mais de casa, como se fosse um 
toque de recolher. O povo está 
com muito medo. Alô, polícia!

 L Na Rua da Feira, na altura do 
número 1.200, em Bangu, tem 
uma obra que acontece há mais 
de dois anos, sem previsão para 
ser concluída. Parece que eles só 
ficam criando buracos que não 
levam nada a lugar nenhum.

 L Não vemos garis limpando as 
ruas do bairro Riachuelo, na Zona 
Norte. A coleta de lixo também 
não é feita regularmente. Esta-
mos largados, as ruas estão muito 
sujas! Limpeza mesmo só é feita 
na Zona Sul. Um absurdo isso!

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Jorge Luiz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Madureira

Jodel Carvalho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Riachuelo
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 LTENHO 42 anos e 
sou jornaleiro há 12, 
antes eu era maitre 
em um restaurante. 
Moro em Guaratiba 
e o que eu mais gosto 
na minha profissão 
é do contato com os 
clientes. O bom daqui 
é a tranquilidade. Tor-
ço pelo Flamengo. Nas 
horas vagas gosto de 
fazer churrasco. Gosto 
do caderno de espor-
tes do Meia Hora.

ROBSON
ANTUNES —

Campo Grande

MATEUS 
DE PAULA 
GOMES
tem atual-
mente 25 
anos. Ele 
desapareceu 
em 3 de 
dezembro 
de 2010, em 
Duque de Caxias (Baixada), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

O menino Rafael foi levado para a Emergência do Hospital Getúlio Vargas e submetido a uma cirurgia 

AGÊNCIA O DIA

Criança é baleada 
Menino de 7 anos e o pai foram sequestrados por bandidos em fuga de operação

 L EM VICENTE DE CARVALHO

M
ais uma criança foi ví-
tima de tiros no Rio de 
Janeiro. Um menino de 

7 anos, identificado como Rafael 
Capela da Silva, foi baleado on-
tem durante um confronto entre 
bandidos e policiais em Vicen-
te de Carvalho, na Zona Norte. 
Ele foi atingido na região pélvi-
ca, passou por uma cirurgia no 
Hospital Estadual Getúlio Var-
gas (HGV), na Penha, e seu es-
tado é considerado grave.

A Polícia Militar informou 
que o carro onde Rafael esta-
va com o pai, identificado co-
mo Flávio Miranda, foi seques-
trado por bandidos e, na troca 
de tiros, a criança foi baleada. 
Um suspeito foi morto e outro, 
alvejado e levado para o HGV. 

Flávio havia levado a esposa de 
carro para o trabalho, no início da 
manhã, e voltava para casa com o 
filho quando teve o veículo inva-
dido por homens armados, que 
fugiam de uma operação policial. 
O confronto aconteceu na Rua 
Agrário Menezes, um dos acessos 
ao Morro do Juramento e a 200 
metros da casa da família.

‘Escudos humanos’

Parentes disseram que Rafael 
e Flávio foram feitos de escudos 
humanos por um dos bandi-
dos. Um tio do menino Rafael, 
revoltado com a ação criminosa, 
chegou a avançar até a viatura da 
Polícia Militar para confrontar 
o suspeito preso. 

Em nota, a PM informou que 
o policiamento foi reforçado e 
que a região, perto de onde ficam 
o Complexo da Serrinha e o Mor-
ro do Juramento, sofre com uma 
disputa entre quadrilhas rivais.

 LFlávio Miranda publicou on-
tem nas redes sociais um ví-
deo, em que pede doações de 
qualquer tipo sanguíneo, no 
Hemorio, para ajudar Rafael, 
que passava pela cirurgia. Mui-
to emocionado, ele fez a pos-
tagem do Hospital Getúlio 
Vargas, onde acompanhava o 
menino. “Eu peço a todos que 

estejam no Hemorio em massa 
para doar sangue, porque meu 
filho só tem 7 anos e foi balea-
do. Está em estado crítico. Eu 
peço a Deus, do fundo do co-
ração, quem é pai, quem não é, 
de atender esse apelo de doar 
sangue”, pediu Flávio, abalado.

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Di-

reitos Humanos, por meio da 
Subsecretaria de Vitimados, 
enviou representantes pa-
ra acompanhar a família da 
criança. A equipe psicossocial 
foi acionada pelos próprios 
familiares do menino, que en-
traram em contato solicitando 
atendimento. Uma assistente 
social da pasta foi ao hospital.

Apelo emocionado por doações de sangue

 LA operação do 9º BPM (Rocha 
Miranda) no Morro da Serrinha 
começou nas primeiras horas da 
manhã de ontem. A região de Vi-
cente de Carvalho e Madureira 
vive clima tenso desde o início do 
ano. No dia 8, traficantes do Mor-
ro do Juramento invadiram parte 
do Complexo da Serrinha e, se-
gundo moradores, uma idosa foi 
baleada em casa. 

Em nota, a PM informou que 
realizava uma operação para re-
primir o crime organizado na 
Serrinha quando foi atacada por 
bandidos. A corporação confir-
mou a disputa entre quadrilhas 
rivais pelo controle de pontos de 
venda de drogas.

Guerra de 
facções

 LA violência e os constantes tiro-
teios no Rio de Janeiro são consi-
derados um dos maiores proble-
mas urbanos enfrentados pela 
população. E, apesar de 2020 ter 
sido marcado pela pandemia 
da Covid-19, o ano também foi 
manchado por outra razão, com 
um triste dado que afeta cariocas 
e moradores de cidades vizinhas. 
No período, a plataforma Fogo 
Cruzado contabilizou 22 crian-
ças  baleadas — das quais oito 
morreram — e 40 adolescentes 
alvejados (18 morreram) na Re-
gião Metropolitana. Além disso, 
o total de tiroteios no ano passa-
do chegou a 4.589, com média de 
13 incidentes por dia.

Números 
assustadores

 L YURI EIRAS E

ANDERSON JUSTINO
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Tensão em Belford Roxo
Polícia nega envolvimento de homem levado a delegacia

 L CASO DAS TRÊS CRIANÇAS DESAPARECIDAS

M
oradores da comuni-
dade do Castelar, em 
Belford Roxo, na Bai-

xada Fluminense, atearam fo-
go a um ônibus e fizeram bar-
ricadas com sacos de lixo em 
frente à Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF), na manhã de ontem. 
Em um clima que ficou muito 
tenso, eles cobravam respos-
tas e justiça no caso dos meni-
nos Lucas Matheus, de 8 anos, 
Alexandre, de 10, e Fernando 
Henrique, de 11, que estão de-
saparecidos desde o dia 27 de 
dezembro.

O protesto aconteceu mais 
de 12 horas depois que familia-
res das crianças foram à dele-
gacia e, apreensivos e pedindo 
respostas, pernoitaram no lo-
cal. Eles receberam a informa-
ção de que um homem, apon-
tado como suposto responsável 
pelos desaparecimentos, seria 
liberado da especializada. O ho-
mem havia sido levado à dele-
gacia por populares. Mas a Polí-
cia Civil afirmou que o homem, 
também morador da comuni-

dade, não tem envolvimento 
com o crime e teria sido alvo de 
fake news (notícias falsas).

Em depoimento, o homem 
negou ter cometido algum cri-
me. Ele alegou na delegacia que 
foi agredido e torturado por 
criminosos do Castelar. 

Durante o protesto, o comér-
cio fechou as portas. O Corpo 
de Bombeiros e a Polícia Militar 
foram acionados para contro-

lar o incêndio e conter a multi-
dão, com o apoio do Batalhão de 
Choque. Não houve confrontos.

Em frente à especializada, os 
parentes dos garotos se reuni-
ram desde as 20h de segunda-
feira. Anderson Caetano, tio 
de Fernando Henrique, pediu 
justiça. “A gente quer pelo me-
nos os corpos pra gente poder 
fazer um enterro dessas crian-
ças”,  lamentou.

Moradores incendiaram ônibus durante o protesto em Belford Roxo

AGÊNCIA O DIA

RAPIDINHAS...

Assalto na  
L. Vermelha

 LUma família que passava de 
carro pela Linha Vermalha foi 
assaltada, ontem de manhã, 
na saída para a Linha Ama-
rela, sentido Barra, perto da 
comunidade do Timbau. 
Policiais do Batalhão de Vias 
Expressas foram acionados, 
mas os bandidos consegui-
ram fugir. Um vídeo mostra 
o ataque e uma mulher sain-
do do carro com uma criança 
pequena no colo.

Atropelador: prisão preventiva
 LO capitão do Corpo de Bom-

beiros João Maurício Correia 
Passos, que, na manhã de segun-
da-feira, atropelou e matou o ci-
clista Cláudio Leite da Silva no 
Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio, teve a prisão 
preventiva decretada ontem. Na 
audiência, João Maurício ad-
mitiu ser dependente químico 
e disse ter interesse em se tratar. 
Imagens de um posto de gaso-
lina, gravadas momentos antes 
do atropelamento, mostram o 
bombeiro com uma garrafa de 

uísque, outra de vodca e cam-
baleando. O vídeo foi levado em 
consideração pela Justiça.

Também ontem, cerca 
de 20 parentes e amigos de 
Cláudio, um taxista aposen-
tado de 57 anos, comparece-
ram ao enterro do corpo do 
ciclista, no Jardim da Sauda-
de, em Jardim Sulacap. Um 
irmão da vítima, Rogério, 
disse que o ciclista, que peda-
lava 100 quilômetros diaria-
mente, temia uma tragédia, 
o que acabou acontecendo.

Feminicídio 
na CDD

 LUma mulher foi morta pe-
lo próprio marido, com um 
tiro na cabeça, na Cidade de 
Deus, em Jacarepaguá, do-
mingo. Segundo parentes, o 
crime foi na frente da filha do 
casal. A polícia identificou a 
vítima como Eliana Vieira e 
informou que o marido, Ge-
nesse da Conceição, se entre-
gou. O sepultamento do cor-
po de Eliana foi ontem, no 
Cemitério de Inhaúma.

POLÍCIA

 LApós a confusão de ontem em 
frente à DHBF, a Polícia Civil vol-
tou a afirmar que não havia in-
dícios que ligassem o homem 
entregue pela população ao de-
saparecimento dos três meninos. 
Informações que circularam em 
Belford Roxo davam conta de que 
o homem teria confessado a su-
posta morte das crianças, ocorri-
da durante um ritual de magia ne-
gra, o que foi negado pela polícia. 
O homem passou a noite na dele-
gacia e prestou depoimento. Pe-
la manhã, uma mulher, que seria 
sua esposa, chegou ao local, mas o 
casal não pôde sair, com medo de 
um linchamento.

A história da suposta resolução 
do caso ganhou as redes sociais, 
com perfis repercutindo a infor-
mação de que um homem acusa-
do de sumir com os três meninos 
teria sido encontrado em Belford 
Roxo. “Se trata de notícia falsa”, res-
saltou a Polícia Civil.

Repercussão 
nas redes

Um homem, cuja identidade 
não foi revelada, morreu baleado 
em uma plataforma da estação de 
trem de Honório Gurgel, na Zona 
Norte do Rio, na noite de segun-
da-feira, em circustâncias que es-
tão sendo investigadas pela polí-
cia. Os criminosos conseguiram 
fugir. A SuperVia informou que 
acionou o Corpo de Bombeiros 
e o Samu, mas os socorristas en-
contraram o homem já sem vida.

Só no ano passado, foram re-
gistrados pelo menos 36 tiro-
teios perto de estações de trem, 
levando a SuperVia a suspender 
o serviço num total de 40 horas 
e 24 minutos. O ramal mais afe-
tado foi o de Saracuruna, com 
24 paralisações. Sobre o inci-
dente de segunda-feira, a con-
cessionária lamentou o ocorri-
do e reiterou que a segurança é 
uma atribuição do estado.

Eliana foi morta pelo marido

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Homem é 
morto em 
estação
Socorristas já 
encontraram o 
baleado sem vida

 L HONÓRIO GURGEL
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GERAL

Enem: Justiça nega adiamento
Defensoria diz que vai recorrer. Ministro fala em ‘minoria barulhenta’

 L MANTIDAS DATAS DE 17 E 24 DE JANEIRO

A Justiça Federal negou um 
pedido de adiamento do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e manteve as datas das 
provas nos dias 17 e 24. O pedi-
do havia sido feito pela Defen-
soria Pública da União (DPU) 
e o Ministério Público Federal 
(MPF). Entidades estudantis 
fazem pressão pela alteração da 
data das provas, que ocorrem em 

meio à pandemia do coronaví-
rus. A DPU informou que vai re-
correr da decisão.

Na decisão, a juíza Marisa 
Cucio, da 12ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, afirmou entender que 
as medidas adotadas pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), responsável 
pelo exame, “são adequadas para 
viabilizar a realização das provas 

nas datas previstas”. Já o minis-
tro da Educação, Milton Ribeiro, 
atribuiu o pedido do adiamento 
a uma “minoria barulhenta”.

Diretor morre de Covid-19

A decisão da Justiça e a decla-
ração do ministro ocorreram 
um dia após a morte do diretor 
do Inep, Carlos Roberto Pinto, 
um general da reserva responsá-

vel pelas provas do Enem. A cau-
sa teria sido Covid-19, segundo o 
jornal Folha de S. Paulo.

“A presidência do Inep, em no-
me de todos os seus colaboradores, 
agradece o trabalho desempenha-
do com dedicação, entusiasmo, 
responsabilidade e senso ético pe-
lo diretor Carlos Roberto. Seu no-
me estará registrado na história do 
Inep”, diz nota do Inep.

Mais de 
1.400 vagas

Não votou? 
Justifica

 LTermina na segunda-fei-
ra o prazo de inscrição para 
quem deseja fazer os cursos 
de qualificação profissio-
nal da Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetec), 
por meio do Programa No-
vos Caminhos, em parce-
ria com o governo federal. 
São oferecidas 1.420 vagas, 
em 71 opções de formação 
gratuita (como eletricista 
de automóveis, encanador 
e carpinteiro). Inscrições no 
site faetec.rj.gov.br.

 LQuem não votou no pri-
meiro turno das eleições 
municipais de 2020 tem 
até amanhã para se justifi-
car e evitar multa (R$ 3,50 
por turno). Para o segun-
do turno, o prazo é o dia 28. 
A justificativa pode ser pe-
lo aplicativo e-Título, no si-
te justifica.tse.jus.br ou de 
forma presencial. Quem 
descumprir perde direitos, 
como tirar carteira de iden-
tidade e não receber salários 
de emprego público.

RAPIDINHAS...

Óleo de soja, 
vilão de 2020

 LO óleo de soja superou o 
arroz e foi o grande vilão 
na alta de preços de ali-
mentos em 2020, segun-
do o IBGE. O produto, 
essencial na cozinha, te-
ve aumento de 103,79%, 
em meio à pandemia 
da Covid-19. Já o arroz 
apresentou variação de 
76,01%, seguido do feijão 
fradinho (68,08%), da 
batata inglesa (62,27%), 
do tomate (52,76%) e da 
laranja lima (53,1%).

 L COVID-19

A 
Prefeitura do Rio pu-
blicou, ontem, um de-
creto autorizando o 

uso da orla da Zona Sul como 
área de lazer e estacionamento. 
A liberação contempla as ave-
nidas Delfim Moreira, no Le-
blon, Vieira Souto, em Ipane-
ma, Atlântica, em Copacabana, 
e o Aterro do Flamengo.

Uma das pistas na orla será fe-
chada para lazer aos domingos e 
feriados. A liberação reverte as re-
gras determinadas pela gestão an-
terior, de Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), no dia 10 de dezembro, 
que tinham como meta conter 
aglomerações por conta da disse-
minação da Covid-19 na cidade.

O prefeito Eduardo Paes 
(DEM) havia anunciado, sexta-
feira passada, que a prefeitura se 
adequará e tomará medidas de 
restrição que forem necessárias 
com base no Boletim Epidemio-
lógico da Covid-19, elaborado 
pelo novo Centro de Operações 
de Emergências (COE Covid-19 
Rio). O boletim será atualizado 
semanalmente, às sextas, e servirá 
de base para a tomada de decisões.

Rio permite lazer na orla
Medida será revista dependendo dos boletins epidemiológicos

Cena de aglomeação na orla em meio à pandemia da Covid-19

DANIEL CASTELO BRANCO

Já o programa lançado esta 
semana pela prefeitura para fa-
zer uma triagem e testar cerca 
de 450 mil cariocas com sinto-
mas da Covid-19 registrou, na 
segunda-feira, seu dia de lança-
mento, 1.881 autonotificações 
— sendo 1.267 pelo aplicativo 
e as demais pela Central 1746.

Os novos exames serão rea-

lizados nas unidades básicas de 
saúde, seguindo os critérios es-
tabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde e pelo Mi-
nistério da Saúde. A prefeitura 
ainda ressalta que não é uma 
testagem em massa, os testes 
serão realizados em pessoas 
com até sete dias do início dos 
sintomas da doença.

 LApós sofrer pressões, o governo 
de São Paulo e o Instituto Butan-
tan anunciaram ontem a taxa de 
eficácia geral da Coronavac, a va-
cina contra Covid-19 da farma-
cêutica chinesa Sinovac em par-
ceria com o Butantan. A taxa, que 
considera a análise de todos os vo-
luntários infectados, é de 50,4%. O 
número é inferior ao apresentado 
na semana passada, de 78%, pois 
a taxa referia-se somente a um re-
corte do estudo: ao grupo de vo-
luntários que manifestaram casos 
leves de Covid, mas com necessi-
dade de atendimento médico.

A taxa de eficácia geral é o prin-
cipal indicador medido pelo estu-
do da Coronavac, segundo o pro-
tocolo da pesquisa. Embora seja 
inferior à primeira taxa divulgada, 
o índice de 50,4% não deve impe-
dir a aprovação do imunizante pe-
la Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que exige eficá-
cia mínima de 50%.

Vacina: 50,4% 
de eficácia
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NO MUNDO DA LUA
Lua Oliveira, de 13 anos, montou biblioteca comunitária na Ladeira dos Tabajaras

E
la tem apenas 13 anos, mas 
já alcançou feitos de gen-
te grande. Além de con-

seguir montar uma biblioteca 
comunitária na Ladeiras dos 
Tabajaras, em Copacabana, Zo-
na Sul do Rio, Lua Oliveira es-
tá radiante por ter arrecadado 
mais de R$ 120 mil para levar 
os cerca de 10 mil livros que tem 
para um lugar próprio.

“Desde outubro de 2019, a gen-

te ocupa um espaço na associação 
de moradores. A ideia inicial com 
a vaquinha era reformá-lo, mas, 
depois, vimos que o melhor seria 
comprar um espaço próprio”, ava-
lia a pequena ativista, que está na 
7ª série do Ensino Fundamental.

A ideia de montar uma bi-
blioteca comunitária veio depois 
que Lua esteve na Bienal do Livro 
de 2019 e viu que muitos estu-
dantes não conseguiram sequer 
adquirir um exemplar naquele 
mar de obras. A jovem ficou tris-
te e chateada ao ver aquela situa-

ção e correu para pedir doações 
para montar o espaço. “Fiz um 
vídeo pedindo livros e materiais 
didáticos. Cheguei a ligar para a 
vice-presidente da associação de 
moradores se passando pela mi-
nha mãe para montar a bibliote-
ca lá. Ela logo percebeu que não 
era minha mãe, mas, mesmo as-
sim, topou”, lembra.

A cria dos Tabajaras conseguiu 
doações de várias pessoas. Foram 
mais de dois mil livros doados em 
menos de uma semana. O espa-
ço foi batizado de Mundo da Lua. 

“Depois de ter aberto a biblioteca, 
começamos a fazer projetos para 
o pessoal da comunidade, com ati-
vidades lúdicas e até aulas de in-
glês. Mas tivemos que fechar o es-
paço por um tempo por causa da 
pandemia”, conta.

Doação para outros projetos
No pouco mais de um ano 

de funcionamento da biblio-
teca, Lua calcula que mais de 
50 mil livros já passaram pe-
lo espaço, já que nem todos fi-
cam por lá. “Doamos a grande 

maioria deles. Com isso, aju-
damos a montar 13 salas de lei-
tura. Se a pessoa tem espaço, a 
gente doa os livros”, avisa.

Apesar da pouca idade, a es-
tudante já mostra que tem cons-
ciência da responsabilidade que 
tomou para si. Ela diz se sentir 
muito orgulhosa por tudo o que 
já conquistou e sempre cita a ajuda 
da mãe. “Espero que a biblioteca 
fique por muitos anos”, torce. “Já 
para o meu futuro, quero ser ve-
terinária para poder dar uma ca-
sa para a minha mãe”, acrescenta.

Lua teve a ideia de montar a biblioteca após ir à Bienal do Livro de 2019. O espaço tem cerca de 10 mil obras

ARQUIVO PESSOAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com
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CLIMA TENSO NO FLA
Torcida dá maior dura nos jogadores e presidente faz reunião no Ninho do Urubu

O 
presidente Rodolfo 
Landim e o vice-presi-
dente de futebol, Mar-

cos Braz, se reuniram com os 
jogadores do Flamengo na agi-
tada tarde de ontem para uma 
longa conversa. O treinador 
Rogério Ceni não participou 
do encontro no começo, mas 
depois foi convocado pelos 
cartolas para o bate-papo. 

A conversa aconteceu logo 
depois da reapresentação do 
grupo, que estava marcada pa-
ra as 15h. Na chegada, cerca de 
70 torcedores protestavam na 
porta do CT do Ninho do Uru-
bu. Eles faziam cobranças sobre 
o desempenho ruim do time e 
criticavam o trabalho desenvol-
vido por Rogério Ceni.

Sem vencer no Campeo-
nato Brasileiro há três jogos, 
o Rubro-Negro está cada vez 
mais pressionado. A diretoria 
chegou a se reunir para discu-
tir uma possível demissão de 
Rogério Ceni, mas optou por 
manter o treinador, entenden-
do que ele não é o único culpa-
do pelos maus resultados.

Onde há fumaça...
Apesar de prestigiado, Ceni 

pode estar com os seus dias con-
tados no Mais Querido. De acor-
do com o canal Sport TV, de Por-
tugal, o treinador será demitido 
logo depois da partida contra o 
Goiás, na próxima segunda-fei-
ra, na Serrinha, independente 
do resultado. Para o seu lugar, 
o português Rui Vitória seria o 
substituto. Foi ele quem assumiu 
a vaga de Jorge Jesus no Benfica 
quando o Mister deixou o clu-
be em 2015. Por lá, Rui Vitória 
faturou três títulos portugueses 
(2016, 2017 e 2019). A direção do 
Fla negou a informação.

Bolados com o momento do Rubro-Negro no Brasileiro, torcedores cercaram os carros de vários jogadores na entrada do Ninho do Urubu

FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

 LO zagueiro Pablo Marí rende-
rá 1 milhão de euros (cerca de 
R$6,6 milhões, na cotação atual) 
ao Flamengo caso seja escala-
do para a partida entre Arsenal 
e Crystal Palace, amanhã, pelo 
Campeonato Inglês. O valor está 
previsto no contrato de venda, 
onde há uma cláusula que deter-

mina que o Rubro-Negro receba 
este valor cada vez que ele com-
pletar dez jogos pelos Gunners, 
até o clube alcançar a quantia 
de 8 milhões de euros (cerca de 
R$53 milhões). Recentemente, o 
espanhol cresceu de produção e 
ganhou a vaga de titular nas úl-
timas quatro partidas. 

Pablo Marí vai render bolada
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Infelizmente, por maior que seja 
o otimismo do técnico Eduardo 

Barroca (foto), a queda do Bota-
fogo para a segunda divisão é ine-
vitável. Com 23 pontos ganhos 
e quatro vitórias em 29 rodadas, 
precisaria ganhar sete e empatar 
dois dos nove jogos restantes para 
alcançar os 45 pontos salvadores, 
o que, convenhamos, seria uma ta-
refa muito acima das possibilida-
des do grupo. Não culpo os profis-
sionais, vi vários jogos e na maioria 
deles os caras se empenharam. A 
exceção foi contra o São Paulo, 
quando se abateram e perderam 
sem luta. O que está acontecendo 
é resultado de problemas estru-
turais que vêm fazendo o clube se 
afogar em dívidas, apostando em 

soluções mirabolantes que se per-
deram pelo caminho. Barroca e 
seus meninos ainda acreditam nu-
ma reação improvável, isso é bom, 
demonstra brio, vontade de reagir, 
mas, a essa altura, não vejo como 
escapar da degola. Não perde só 
o Botafogo, perdemos todos nós, 
perde o futebol do Rio de Janeiro.

 LAinda sem Marcão, em 
casa com Covid-19, o Flu-
minense pega o Corin-
thians de olho na vaga di-
reta para a Libertadores. 
Ailton segue no comando.

 LPesquisa revela que o po-
vo japonês não quer Olim-

píada em Tóquio esse ano 
— 80% opinaram pelo 
cancelamento ou adia-
mento. O COI balança.

 L Rogério Ceni no São 
Paulo, Fernando Diniz 
no Flamengo? Troca de 
problemas.

NADA MAIS A FAZER

 PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

O CLIMA AZEDOU

 LSantos x Boca Juniors, da Argentina, 
é a atração desta noite, na Vila Bel-
miro, valendo vaga na final da Copa 
Libertadores, no dia 30 de janeiro, no 
Maracanã. Boto fé no Peixe. Cuca e a 
galera merecem essa alegria.

 LO Sport pede a anulação do jogo 
com o Palmeiras e quer que o VAR fi-
que fora dos seus jogos. O clube per-
nambucano não conseguirá nem uma 
coisa, nem outra. A CBF tem armário 
lotado desses pedidos.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 LA crise no Flamengo não será 
solucionada com troca de trei-
nador. Tirar ou manter Rogé-
rio Ceni faz parte da rotina 
do futebol. Se não pode tro-
car a banda, troca-se o maes-
tro — uma prática antiga, que, 
na maioria das vezes, não dá 

certo. O que está travando a 
montanha russa é a engrena-
gem. Racha interno no andar 
de cima, que reflete no andar 
de baixo. Choque de vaidades, 
todos querem abraços nas vitó-
rias e acusam-se mutuamente 
nas derrotas.

Cícero pode ficar 
até o fim do ano
Cláusula garante renovação com o Botafogo

 L MAIS TEMPO

U
m dos nomes mais cri-
ticados pela torcida do 
Botafogo por causa de 

suas péssimas atuações, o vo-
lante Cícero, de 36 anos, pode 
continuar no clube até o final 
da atual temporada. O jogador, 
cujo atual contrato vai até feve-
reiro, pediu à antiga diretoria 
uma cláusula para renovar até 
dezembro, como uma maneira 
de compensação por ter sofri-
do redução salarial — ele não 
recebe mais direitos de imagem.

Cícero desembarcou em Ge-
neral Severiano em 2019, tra-
zido por Anderson Barros e 
Gustavo Noronha, ex-geren-
te de futebol e vice de futebol, 
respectivamente. Apesar da de-
cadência técnica na carreira, o 
atleta fechou na época por três 
anos e dono de um dos salários 
mais altos pagos pelo clube.

A rescisão poderia aconte-
cer em caso de rebaixamento 
do Alvinegro no Campeona-
to Brasileiro (de acordo com 
os cálculos do site Infobola, do 
matemático Tristão Garcia, o 
risco de queda já está em 98%). 
No entanto, o clube se viu des-
protegido depois que cortou 
uma boa parte dos vencimen-
tos do jogador. Com a entrada 
do Comitê de Futebol, liderado 
pelo ex-presidente Carlos Au-
gusto Montenegro, o jogador 
chegou a ser afastado por duas 
vezes, mas foi reintegrado de-
pois de longas negociações.

Homem de confiança do 
técnico Eduardo Barroca, ou-
tro que tem sido muito critica-
do pelos torcedores e quem que-
rem sua saída, Cícero já fez 58 
partidas com a camisa do Bota-
fogo e marcou apenas seis gols.

Cícero já fez 58 partidas com a camisa do Botafogo e apenas seis gols

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LDepois de cumprirem sus-
pensão no clássico com o Vasco 
— na derrota por 3 a 0, no últi-
mo domingo, em São Januário 
—, o zagueiro Marcelo Bene-
venuto, o volante Caio Alexan-
dre e o atacante Matheus Ba-
bi estão de volta ao Botafogo 
para a partida contra o Santos, 
no próximo domingo, na Vila 
Belmiro. Com apenas 23 pon-
tos (o time venceu só quatro 
vezes e empatou outros 11 jo-

gos), o Alvinegro está pratica-
mente rebaixado para a Série 
B de 2021. Os comandados do 
técnico Eduardo Barroca es-
tão nove pontos atrás do For-
taleza, primeira equipe fora da 
zona da degola na Série A. Para 
conseguir se salvar, o Botafogo 
precisaria vencer pelo menos 
mais sete partidas para chegar 
aos 44 pontos, número mágico 
que poderia manter o clube en-
tre os grandes da elite nacional.

Três ‘reforços’ contra o Santos
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 L NÃO PODE VACILAR AGORA

Pra cima, Fluzão!
Tricolor se agarra aos bons números contra Timão

C
heio de gás após a impor-
tante vitória no clássico 
com o Flamengo (2 a 1, 

de virada, na rodada passada), o 
Fluminense visita o Corinthians 
hoje, às 21h30, em São Paulo, 
confiante no bom retrospecto 
contra o Timão: quatro vitórias 
nos últimos quatro compromis-
sos pelo Brasileirão. Se fizer a qui-
na, o clube das Laranjeiras dará 
um enorme passo rumo à zona 
de classificação para a Libertado-
res da América desta temporada.

Com 43 pontos e na séti-
ma colocação, a equipe trico-
lor tem neste momento 9% de 
chances de se classificar para a 
principal competição do fute-
bol sul-americano, segundos 
os cálculos do site Infobola, do 
matemático Tristão Garcia. Já 
o Timão — décimo colocado, 
com 39 pontos — é concorren-
te direto com somente 2%.

Recordar é viver

Em 2019, no mesmo Itaque-
rão, Evanilson, que hoje atua 
pelo Porto, de Portugal, mar-
cou duas vezes no triunfo por 
2 a 1 e colocou o Fluminense 
na Copa Sul-Americana. Antes, 
em setembro, o Time de Guer-
reiros bateu o Corinthians por 
1 a 0, em Brasília, e, pelo Brasi-
leirão de 2018, também levou a 
melhor por 1 a 0 no Maracanã.

Além do bom momento na 
Série A, o Fluminense tem a seu 
favor um aproveitamento muito 
positivo em jogadas de bolas pa-
radas. De acordo com um levanta-
mento feito pelo site Globoesporte.
com, 38,4% dos gols da equipe no 
Brasileirão são de bolas paradas 
— pênaltis, escanteios ou faltas. 
O apoiador Nenê, cobrador ofi-
cial de pênaltis da equipe, conver-
teu quatro de suas cinco cobranças 
na competição. O atacante Mar-
cos Paulo é o segundo com me-
lhor aproveitamento, com três 
gols marcados após escanteios.

O artilheiro Fred é uma das esperanças dos tricolores para hoje

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

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 50 28 15 5 8 48 36 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 35 29 8 11 10 37 35 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

 SPORT 0 X 1 PALMEIRAS

 CORITIBA 0 X 0 ATHLETICO-PR 

 FORTALEZA 0 X 0 GRÊMIO 

10/01

 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

11/01

 BRAGANTINO  2 X 2 ATLÉTICO-MG 

HOJE

 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) e Claudinho (Bragantino) 10 GOLS: Keno (Atlético-MG)

30ª RODADA

SEXTA-FEIRA
 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 21:30

SÁBADO
 FLUMINENSE  X  SPORT 19:00
 VASCO  X  CORITIBA 21:00

DOMINGO
 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

SEGUNDA-FEIRA
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio 
Santos; Gabriel, Víctor Cantillo, Gusta-
vo Mosquito, Juan Cazares e Mateus 
Vital; Jô. Técnico: Vagner Mancini 

Marcos Felipe: Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, 
Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellin-
gton Silva e Fred. Técnico: Aílton

Local: Itaquerão, em São Paulo  
Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)  
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) 
e Thiaggo Americano Labes (SC) 
Horário: 21h30  
TV: Globo 

CORINTHIANS FLUMINENSE

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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A mala é falsa, Ben 10!
Vascão prorroga empréstimo do meia argentino Martín Benítez por seis meses

 L AGORA É OFICIAL

F
inal feliz, torcedor vascaíno. 
Após uma longa negociação, 
o Vasco oficializou a prorro-

gação do empréstimo de Martín 
Benítez ao Independiente, da Ar-
gentina, até o fim de junho. De vol-
ta ao Rio, o meia já participou do 
treino de ontem no CT do Almi-
rante e, tão logo o seu nome seja 
publicado no Boletim Informati-
vo Diário (BID) da CBF, estará à 
disposição de Vanderlei Luxem-
burgo. No entanto, o treinador já 
adiantou que “ninguém tem vaga 
cativa no time”.

Pelo Twitter, o Vasco se mani-
festou sobre a permanência de 
‘Ben 10’, citando o refrão do hit 
de 2016 do sertanejo Felipe Araú-
jo: “A mala é falsa, amor. Engole o 
choro, embora eu não vou”.

No novo acordo, ficou acertado 
que o clube argentino pode exer-
cer a cláusula e solicitar a volta do 
camisa 10, caso receba uma pro-
posta nos próximos seis meses. 
Em contrapartida, o Gigante da 
Colina terá a prioridade para igua-
lar qualquer oferta. Caso contrá-
rio, será recompensando por um 

valor entre as partes. Por 60% dos 
direitos de Benítez, o Indepen-
diente pede R$ 21 milhões.

Para manter o jogador pelos 
próximos seis meses, o Vasco de-
sembolsou US$ 250 mil (cerca de 
R$ 1,3 milhão). “Quando cheguei, 
a decisão pela saída e não compra 
já havia sido tomada. E eu para-
benizo quem tomou essa decisão. 
De fato, como se mostrou agora, 
não havia a necessidade de com-
prá-lo para ficar com ele por mais 
tempo”, disse Alexandre Pássaro, 
novo diretor-executivo de futebol 

do Vasco ao site Globoesporte.com.
“É um investimento que ideali-

zamos como um pouco mais alto 
do que será o nosso padrão, mas é 
muito mais baixo do que o valor 
que teríamos que pagar. Estamos 
falando de 5% do valor que o In-
dependiente queria”, completou.

Contratado em fevereiro de 
2020, Benítez demorou a engre-
nar na Colina. Sob o comando do 
então treinador Ramon Menezes 
se firmou e apresentou boa sinto-
nia com o compatriota Germán 
Cano. Em 27 jogos, fez dois gols.

De volta ao Rio, o meia Benítez já participou do treino de ontem

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

 LPrestes a completar 20 anos — 
no próximo dia 23 —, o volan-
te Juninho começou a entrar no 
radar de clubes do Oriente Mé-
dio, que já fizeram sondagens. 
Titular do Vasco, o jogador é hoje 
um dos pontos de equilíbrio do 
time de Luxa. Existe a chance de 
os gringos fazerem uma oferta 
nas próximas semanas, uma vez 
que a janela de transferências es-
tá ativa por lá. Antes de renovar 
com o Gigante da Colina, o Val-
ladolid-ESP, Porto-POR, Vitória 
de Guimarães-POR e Shakhtar 
Donetsk-UCR já observavam o 
volante. A multa rescisória é de 
cerca de R$ 199 milhões e o vín-
culo com o Vasco tem duração 
até o fim de 2023.

Gringos de olho 
em Juninho

 LO lateral-esquerdo Henrique Sil-
va Milagres faz jus ao sobrenome. 
Tanto no 0 a 0 com o Atlético-GO 
e quanto no 3 a 0 sobre o Botafo-
go, ele evitou gol em cima da linha. 
Diante do Alvinegro, inclusive, 
deu assistência para Talles Mag-
no iniciar a goleada. “O jogador do 
Atlético driblou o Fernando (Mi-
guel), que fechou muito bem e não 
fez o pênalti. Castan foi diminuin-
do o espaço dele. Pensei: ‘Vou fe-
char do lado dele porque no canto 
dele ele não vai tomar’. Fiquei bem 
posicionado e tirei. No segundo 
lance, de bola parada, sempre fico 
no primeiro pau. Quando vi que 
o jogador deles ficou em condição 
de chutar, pensei em fechar por-
que o gol ficou grande”.

Lateral de casa 
faz milagres
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A GATA DA HORA

retornou à coluna radiante como o sol em um 

sexy biquíni amarelo. Que garota espetacular! Torcedora 

do Vascão, a beldade esbanja charme nas redes sociais e ar-

rebata vários corações solitários. Quer perder o fôlego? En-

tão confira mais fotos da bela musa em @jessicasousaoficial.

JÉSSICA SOUSA

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

ARQUIVO PESSOAL
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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.
 

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.
 

GARÇON V/TEXTO
Experiência serviços de bebi-
das, disponibilidade imediata, 
trabalhar em Mangaratiba, 
salário +comissão, Entre 21/ 45 
anos, ambos os sexos. Email: 
michelvinhos@gmail.com
 

MÁRMORARIA DUTRA 1 
Precisa-se de ACABADOR E SER-
RADOR, com experiência. Rua 
Goiás, nº 146 - Parque José Bo-
nifácio _ São João de Meriti - RJ 
CEL. 98556-4363
 
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
 
SERVENTE 
Contrata-se Servente de Obra 
para trabalhar em Jahu. Contato 
pelo Whatsapp 98490-3950

 

AUX.SERV.GERAIS V/TEXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo para 
currículo: rh@icram.ind.br  ou 
laplace.rodrigues@globo.com
 

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.

 
ADMITE-SE V/TEXTO
Casa bombando. Moças maio-
res até 35 anos. Centro do Rio. 
Horário de 10h ás 19:30h  Altos 
ganhos. T.97024-0855  whatsapp
 

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.
 

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

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
 

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

AUTOS COMPRO 
Compro qualquer tipo de dívi-
da, quito seu carnê, pago em di-
nheiro, cubro qualquer oferta. 
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio. 
Tel:97978-6728 whatsapp
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ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

 LMarina Ruy Barbosa está 
solteira. Após três anos, 
chegou ao fim o casamen-
to da atriz com o piloto 
Xandinho Negrão. A in-
formação foi confirmada 
pela assessoria de impren-
sa da ruiva, que explicou o 
motivo do término. “Ma-
rina Ruy Barbosa e Ale-
xandre Negrão não estão 
mais juntos. O trabalho e 
a distância física foram fa-
tores decisivos para che-
garem a essa situação. Os 
dois estavam vivendo rea-
lidades muito distintas e 
vinham há meses tentan-
do achar uma solução pa-
ra resolver essa questão. A 
decisão ainda é muito re-
cente e, por eles, nada dis-
so seria divulgado neste 
momento. Mas em respei-
to ao público e à impren-
sa — que sempre acompa-
nhou a vida do casal com 
carinho e apoio —, resol-
veram anunciar que estão 
separados”, diz um trecho 
do comunicado. Ainda se-
gundo a assessoria, os dois 
tentaram “salvar o casa-
mento”, mas sem suces-

so. “O casal tentava achar 
uma forma para reverter 
o que estava enfrentan-
do, mas Xande e Marina 
tiveram uma conversa e 
definiram que trilhariam 
caminhos separados, que 
isso seria o melhor para os 
dois por enquanto. Ainda 
é cedo para saber o que 

acontecerá no futuro. Por 
agora, os dois seguem na 
tentativa de se reorga-
nizarem intimamente e, 
apesar de todo o amor, 
iniciarem separadamen-
te um novo capítulo em 
suas vidas. Contamos com 
o carinho e respeito de to-
dos”, afirma a nota.
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘NÃO DESARQUIVEI NADA’ 
 LOs internautas repararam 

que várias fotos de Bruna 
Marquezine foram ‘desar-
quivadas’ do Instagram de 
Neymar, na madrugada de 
ontem. Foi o bastante pa-
ra especularem sobre uma 
possível volta de Brumar e 
o assunto ficar entre os mais 
comentados do Twitter. O jo-
gador, então, se pronunciou 
sobre as especulações ao res-
ponder a notícia no perfil do 

Instagram @gossipdodia. 
“Nunca arquivei ou desarqui-
vei... Vocês que gostam de in-
ventar coisas”, comentou ele. 
Em entrevista a Hugo Gloss, 
o craque voltou a se explicar. 
“Não desarquivei nada, nem 
sei mexer nisso. Nunca me-
xi em foto nenhuma. (Bru-
na) Fez parte da minha vida 
e não tem por que apagar ou 
arquivar. Isso foi algo do Ins-
tagram”, destacou. 

‘MEDO PELA MINHA VIDA’
 LEm meio a boatos de uma 

suposta traição de Nego do 
Borel, Duda Reis, ex-namora-
da do cantor, deu detalhes de 
como era a relação do casal 
no Instagram Stories. “Você 
sai destruída de uma relação 
abusiva. Às vezes, só vai en-
xergar tempos depois. Como 
se não bastasse eu ter saído 
com diversas feridas e trau-
mas por causa do bom sama-
ritano de rede social, recebo 
agora mais baixaria no meu 
celular e vou começar a ex-
por. E vou expor porque sei 
que é verdade. Nesse dia, fui 
passada a perna (pra variar) e 
o bonitão nas festinhas, com-

prometido e com várias mu-
lheres. Isso não é nem 1% do 
que eu tenho, muito menos 
do que vivi. Verbais, chanta-
gens emocionais, sentia me-
do mesmo, medo pela minha 
vida e decidi botar a boca no 
trombone. Espero que não 
mexam comigo porque vou 
ter que dar um depoimen-
to imenso do que eu passei 
em três anos e não conseguia 
sair de jeito nenhum por ter 
muito abuso. Sem contar os 
xingamentos, traições, des-
respeito, etc.” Procurada, a 
assessoria de Nego do Bo-
rel informou que o cantor 
“vai falar na hora certa”. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

SEPARAÇÃO
 LApós 11 anos, o casamento 

de Solange Couto e Jamer-
son Andrade chegou ao fim. 
A notícia foi dada pela atriz 
no Instagram, ontem. Os dois 
têm um filho, Benjamim, de 
9 anos. “A distância, o tempo 
e todos os outros momentos 
nos fazem escolher agora en-
tre o casamento e a amizade. 
Portanto, estamos preferindo 
que nós continuemos a ser um 
guardião do outro e melhores 
amigos. Chegamos ao fim de 
um ciclo”, escreveu ela.  

EM ALTA EM BAIXA

 LWanessa Camargo ga-
nhou joia avaliada em R$ 
7 mil no seu aniversário. 

 LFerrugem revelou que 
já traiu a esposa. “Me ar-
rependo”, disse o cantor. 

Casamento chega ao fim
Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão se separam após três anos



CELEBRIDADES E TV 

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE A FORÇA DO QUERER AMOR SEM IGUAL

17h35. Globo: Malu conta que rece-
beu vários e-mails de alunos querendo 
se matricular na The Best depois da 
notícia falsa sobre Dóris. Lica conversa 
com Felipe, quando Samantha aparece. 
Tato vê uma notícia apavorante sobre as 
pessoas em situação de rua. O clima fica 
tenso entre Lica e Samantha.

19h15. Globo: André nota o interes-
se de Tamara por Apolo. Aparício fica 
preocupado ao perceber que alguns 
membros do conselho estão a favor de 
Fedora. Beto vê Penélope e Henrique 
conversando e pergunta se os dois se 
conhecem. Henrique diz para Beto que 
Penélope é amiga da sua namorada.

21h. SBT: Tobias, que está como To-
más Ferraz, se reúne com um novo 
empresário. Carmen chama Arman-
do até o Café Boutique, diz que sabe 
que ele está com Cintia e que estão 
armando algo pelas costas de José 
Ricardo. Carmen ameaça Armando e 
fala que é melhor ele colaborar.

18h05. Globo: Maria Adília entra em 
acordo com Dionísio, que exige que ela 
continue guardando segredo sobre a 
paternidade de Candinho, em troca de 
deixá-la em paz com o filho. Alberto fica 
intrigado ao saber que 10 funcionários 
pediram demissão para trabalhar na 
mina de Duque e Cassiano.

20h30. Globo: Jeiza ameaça Bibi. 
Joyce se desespera com o comporta-
mento de Ivana e pede ajuda a Simo-
ne. Eva sugere que Ivana comunique 
sua transição à família. Rubinho diz 
para Bibi que assustará Jeiza. Simone 
fala para Eurico que Silvana tem uma 
doença. Caio promete ajudar Silvana.

21h. Record: Maria Antônia diz pa-
ra Miguel que Poderosa receberá al-
ta do hospital. Cindy avisa a Antônio 
Júnior que está indo embora. Ela não 
acha certo morar lá enquanto não 
estiver casada. Antônio Júnior pede 
para marcar a data do casamento 
logo e leva Cindy para o Night Club.

‘Eu fui agredido’
Henri Castelli diz que levou socos e chutes no rosto

 L EM ALAGOAS

H
enri Castelli usou as redes 
sociais, segunda-feira, para 
fazer um desabafo. Nos Sto-

ries do Instagram, o ator disse ter 
sido agredido e desmentiu a pró-
pria versão de que teria se machu-
cado no fim do ano passado. Nos 
vídeos, ele também afirmou que 
não se envolveu em brigas. 

“Anunciaram há pouco que eu 
entrei numa briga em Alagoas, o 
que não é verdade. Foi muito tris-
te o que aconteceu comigo. Vocês 
devem ter visto que eu dei entrada 
na Santa Casa de Alagoas no final 
do ano por ocasião de um acidente 
na academia. Mas a verdade é que 
não foi um acidente e não foi na 
academia. Eu fui agredido covar-
demente, sem que eu pudesse rea-
gir ou me defender. Eu estava com 
alguns amigos e, do nada, fui pu-
xado pelas costas, pelo pescoço, jo-
gado no chão e fui agredido. Víti-
ma de socos e chutes no rosto, que 
levaram a uma fratura exposta na 
minha mandíbula”, contou Henri.

Segundo a coluna de Fábia 
Oliveira, do jornal O Dia, o ator 
foi salvo por um dos seguranças 

de Carlinhos Maia. O influencia-
dor digital confirmou a informa-
ção para a coluna. “A confusão era 
do lado da minha casa de praia. Eu 
estava com eles, mas, na hora da 
agressão, eu estava no restaurante 
do lugar. Sim, eu dei suporte com 
segurança e carro.”

De acordo com informações 
de testemunhas, Henri chegou 
ao local acompanhado por ami-

gos e estava com o celular na mão 
e com a cabeça baixa na hora das 
agressões. O ator e seu grupo rece-
beram suporte do Carlinhos Maia, 
que estava com segurança e carro 
blindado. Eles ficaram um tempo 
no imóvel do influenciador digital. 

O caso aconteceu no dia 30 de 
dezembro, mas Henri só divulgou 
na segunda-feira. O ator precisou 
passar por uma cirurgia. 

Henri sofreu fratura exposta na mandíbula e passou por cirurgia

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor não almeja conquistar nações, pois só deseja 

cativar nossos corações.” (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

 LGrandes transformações 
ocorrerão no horizonte. De-
cisões definitivas e drásticas 
podem ser tomadas. Exponha 
seus sentimentos para voltar a 
conviver bem no amor.
Números da sorte: 32, 14 e 05.

 LO astral sugere uma ótima 
ocasião para oportunidades 
de trabalho. Pode precisar de 
ajuda externa para resolver as-
suntos inacabados. Dialogue 
mais com o par.
Números da sorte: 51, 69 e 87.

 LDia para ser ousado no tra-
balho. Seja na vida pessoal ou 
profissional, aceite os desafios 
e procure encontrar novas so-
luções. Controle a insegurança 
do par com o diálogo.
Números da sorte: 52, 43 e 16.

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

 LÉ o momento para se livrar 
de desgostos presentes na sua 
rotina. Não fique decepcio-
nado se precisar deixar algo 
para trás. Na paquera, talvez 
surjam pressões de terceiros.
Números da sorte: 98, 53 e 17.

 LFoque em seus projetos pes-
soais. Não se irrite ou se deixe 
levar pela emoção no convívio 
do dia a dia, principalmente 
no ambiente profissional. Te-
nha cuidado com a saúde.
Números da sorte: 18, 00 e 81.

 LO astral sugere que algumas 
mudanças estarão em alta 
hoje. Caso deseje trocar de 
emprego, agora é a hora cer-
ta. O diálogo é a peça chave da 
relação amorosa.
Números da sorte: 10, 91 e 46.

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

 LHoje o dia vai trazer oportu-
nidades de renovação de ener-
gia. Promoções ou mudanças 
de emprego podem ocorrer de 
forma inesperada. Na conquis-
ta, a paixão vai dar as caras.
Números da sorte: 74, 29 e 11.

 LMomento para focar na se-
gurança financeira da família, 
terá que segurar as rédeas. So-
licite uma ajuda, se necessário. 
É hora de fazer escolhas e de-
finir metas na vida em casal.
Números da sorte: 84, 03 e 21.

 LMudanças no dia a dia po-
dem ser feitas. Evite continuar 
se envolvendo com situações 
que te estressam, cuide da sua 
saúde mental. Fique tranquilo 
e desfrute do namoro.
Números da sorte: 67, 13 e 58.

SANTO HILÁRIO DE POITIERS
Nasceu no ano de 310, em Poitiers, 
na França. Sua família, pagã, vivia 
segundo a filosofia hedonista, ou 
seja, felicidade como sinônimo de 
prazeres. Então, aquele jovem dado 
aos estudos se perguntava quanto 
ao fim último do ser humano. O Es-
pírito Santo agiu até ele conhecer 
as Sagradas Escrituras. Santo Hilá-
rio foi evangelizado e, numa busca 
constante, se viu necessitado do 
santo batismo e de se fazer mem-
bro da Igreja de Cristo. Em 345, foi 
batizado. Não demorou muito e já 
era sacerdote. Depois, foi ordenado 
bispo para o povo de Poitiers.

SANTO DO DIA

NA BALADA
O rapaz está há horas dançando 
e curtindo uma balada. Ele ob-
serva uma moça que o tempo 
todo está ali, sentada, sozinha, 
se aproxima dela e diz:
— Você quer dançar?
— Quero, sim!

— Então, vai, que eu estou can-
sado e quero sentar!

BÊBADOS
Dois bêbados batem um 
papo muito animado. Um 
deles, que está lendo o jor-
nal, diz para o outro:

— Você viu que coisa mais 
interessante?
— O que é?
— Eu estou lendo aqui no jornal 
que um camelo pode trabalhar 
oito dias seguidos sem beber.
O amigo, então, rebate:
— Eu sou o contrário!

— Como assim?
— Eu posso beber oito dias se-
guidos sem trabalhar.

MOTIVAÇÃO
O rapaz entra numa livraria no 
Centro da cidade e pergunta 
para o atendente:

— Você tem algum livro moti-
vacional aqui?
O atendente orienta:
— Sim, no final do corredor, a 
terceira prateleira da direita.
E o rapaz pergunta:
— Não tem nenhum livro mais 
perto daqui?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá avisa que é preciso fi-
nalizar situações que já não 
têm mais sentido de existir 
na sua vida. Momento de fi-
nalizar ciclos e iniciar novas 
perspectivas. Cuide mais da 
sua saúde para ter mais tran-
quilidade futuramente.
SAUDAÇÃO:
Obá Siré.
CORES:
Vermelho e amarelo.
ELEMENTO:
Fogo e águas paradas.
SIMPATIA:
Para ter sempre boa saúde, faça 
um saquinho com tecido ver-
melho, usando linha também 
vermelha e, dentro dele, junte 
uma folha de arruda, uma folha 
de guiné, uma folha de louro, 

um cravo-da-índia, um grão de 
café, uma pitada de sal grosso 
e um dente de alho pequeno. 
Costure a boca do saquinho e 
carregue-o sempre com você, 
pelo tempo que achar necessá-
rio ou mantenha em um local 
onde ninguém mexa.

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

 LBoa chance de colocar seus 
sonhos em prática ainda hoje. 
Inicie novos desafios. Vai en-
contrar conforto no contato 
com os pais, amigos e com o 
par romântico.
Números da sorte: 47, 56 e 02.

 LUtilize a inteligência e a cria-
tividade ao seu favor no tra-
balho. Seu lado sociável vai te 
ajudar a lidar com os compro-
missos pessoais. Conflitos na 
vida a dois podem surgir.
Números da sorte: 93, 39 e 75.

 LA persistência vai te auxiliar 
e te trazer bons resultados no 
trabalho. Mesmo com tensões 
emocionais, siga firme. No 
amor, as chances de formalizar 
uma relação crescem bastante.
Números da sorte: 76, 31 e 22.
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