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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO

DIVULGAÇÃO

JORNALEIRO JORNALISTA

CARTA DO LEITOR

L TENHO 79 anos e
sou jornaleiro há 52
anos. Moro na Tijuca,
o melhor da minha
profissão é fazer amizades com clientes.
Gosto muito do bairro, mas gostaria que
a segurança fosse reforçada. Sou torcedor
do Fluminense e nas
horas vagas gosto de
jogar tênis. O melhor
caderno do Meia
Hora é o de esportes.
MÁRIO
VANZILLOTTA —
Tijuca

Esgoto vazando em Policiamento de
Honório Gurgel
volta em B. Ribeiro
Na Rua Pedro Labatut, na altura do número 50, em Honório
Gurgel, tem um esgoto entupido
e transbordando há mais de um
mês! A Cedae precisa tomar providências, já! O cheiro no local é
insuportável e quando os carros
passam molham as pessoas.
Joel Cella
Por e-mail

L

A iluminação na Rua Pompeu
Loureiro, em Copacabana, está
muito prejudicada. Muitos dos
postes estão sem luz. Isso acaba
facilitando a ação de assaltantes
na região. Pedestres são furtados
diariamente na via.
Anônimo
Por e-mail

INDICADORES

O QUE BOMBA
NA INTERNET
ACHADO CORPO DE DESAPARECIDA DA KELSON’S.
PÁGINA 4

NEGO DO BOREL ADMITE TER
TRAÍDO DUDA REIS.
PÁGINA 16

PAOLA DEIXA MASTERCHEF.
PÁGINA 17
Leia mais no site www.meiahora.com

Um enorme buraco na Rua Dias
da Cruz, na esquina com a Rua
Manuela Barbosa, no Méier, pode
causar acidentes graves. A cratera
está lá há meses e a prefeitura
ainda não foi fazer uma reparação. Se não forem lá com urgência
alguém vai se machucar!
Pedro Ferrari
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Falta iluminação em Dificuldades para
Pessoas destratadas
via de Copacabana fazer cartão do SUS no Souza Aguiar
L

Aponte a câmera do seu celular
e confira a edição digital do
MEIA HORA multimídia

Gostaria de agradecer ao jornal
MEIA HORA por publicar a minha
reclamação sobre a falta de policiamento em Bento Ribeiro. Esta
semana já vi diversas viaturas posicionadas na Rua Gita, fazendo a
segurança da área. Agradeço também ao 9° BPM por nos ouvir.
Anônimo
Bento Ribeiro

L

Cratera imensa em
rua do Méier

POUPANÇA: 0,1159%
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,3101 (C);
R$ 5,3106 (V)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.100
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Não estou conseguindo fazer
uma segunda via do cartão do
SUS para o meu pai, de mais de
90 anos. Já liguei até para a Secretaria de Saúde e não consigo
resolver esse problema. Isso é um
verdadeiro descaso.
Marília Marques
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

CADÊ VOCÊ
MAURICIO
GOMES DE
PAIVA
tem atualmente 42
anos. Ele
desapareceu
em 13 de
outubro de
1996, em
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense),
após ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

Parentes de pacientes que estão internados no Hospital Souza
Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, estão sendo destratados
por funcionários do local. Eles
não fazem nenhuma questão de
ajudar os familiares que lá estão.
Anônimo
Por e-mail
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FEDERAL concurso 5529
13/01/2021
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R$ 500.000,00
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POLÍCIA
L O BICHO PEGOU

TIROS E CONFUSÃO
Confronto assusta moradores do Alemão e cinegrafista acusa PMs de truculência
m intenso tiroteio assustou moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na manhã de
ontem. Muitos correram para
as redes sociais a fim de relatar a presença de policiais miliares. Durante os confrontos,
além de tiros, explosões de granadas foram ouvidas em vários
pontos da comunidade.
Em seu perfil no Twitter, a
PM disse que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)
foram atacados a tiros durante
um patrulhamento na localidade conhecida como Área 5. Houve confronto. Segundo a corporação, equipes do Grupamento
Tático de Polícia Pacificadora
(GTPP) operaram no terreno e
um fuzil foi apreendido.
Já o perfil no Facebook do jornal comunitário Voz das Comunidades publicou uma denúncia de truculência por parte de
PMs. Segundo a publicação,
o cinegrafista Renato Moura
foi revistado e teve seu celular
quebrado, enquanto registrava
a movimentação de policiais.
“URGENTE, o nosso cinegrafista Renato Moura acompanhava a incursão policial,
até que os policiais o revistaram e...”, diz o texto.
Rene Silva, o criador do jornal, afirmou que o caso será levado à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ele
contou que, depois de quebrado, o celular do cinegrafista foi confiscado pelos agentes.
“Só no nosso país mesmo... A
polícia pega um celular de uma
equipe de reportagem, joga no
chão,quebra ele todinho e fica por
isso mesmo... Pq não foi a primeira vez e nem será a última, infelizmente”, postou ainda Rene.

U

REPRODUÇÃO / TWITTER

A capa quebrada
do celular do
cinegrafista

Polícia Militar diz que agentes se sentiram ameaçados
L A Polícia Militar, ao comentar
a denúncia feita pelo Voz das
Comunidades, afirmou que,
enquanto os policiais saíam da
localidade, houve com integrantes do jornal comunitário
uma discussão, na qual a equipe da publicação teria dito que
iria expor o rosto dos agentes
que atuaram na ocorrência.

“Isso representou uma
ameaça para os agentes, que
apreenderam o celular que fazia a filmagem”, prosseguiu a
corporação.
Toda a ocorrência no Complexo do Alemão foi registrada
na 44ª DP (Inhaúma) e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) assumiu a apuração do

caso, com supervisão da Corregedoria da Polícia Militar.
“A Secretaria de Estado de
Polícia Militar reitera seu compromisso com a apuração dos
fatos e sua consideração para
com os profissionais da área de
comunicação”, afirmou ainda a
corporação, em sua nota.
Na segunda-feira passada,

moradores da comunidade de
Santa Marta, em Botafogo, na
Zona Sul, já haviam relatado
que tiveram suas casas invadidas por PMs, que realizavam
uma operação no local. Um
dos denunciantes postou fotos
da porta de sua casa arrombada.
A Polícia Militar abriu um inquérito para averiguar os fatos.
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POLÍCIA
L ESTAVA DESAPARECIDA NA KELSON’S

L ONDE ESTÃO LUCAS, ALEXANDRE E FERNANDO?

Polícia
Civil
Achado corpo de sem pistas de
Bianca Lourenço desaparecidos
Ex-namorado da jovem é procurado pelo crime
REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO / PORTAL DOS PROCURADOS

m corpo encontrado ontem em um tonel, numa
praia da Ilha do Fundão,
foi identificado, à tarde, por um
perito do Instituto Médico Legal
(IML) como sendo o da jovem
Bianca Lourenço, de 24 anos, que
desapareceu na comunidade da
Kelson’s, no dia 3 de janeiro.
Devido ao estado avançado de
decomposição do corpo, Bianca
só pôde ser identificado através de
impressões digitais.A Polícia Civil
informou que a família da jovem
fez a liberação do corpo do IML.
Em nota,a Secretaria de Estado
de Polícia Civil (Sepol) confirmou
a identificação da vítima. “Por
meio do Instituto Médico Legal
(IML), informamos que o corpo encontrado nesta terça-feira
(12), na Ilha do Fundão, é da jovem Bianca Lourenço, desaparecida desde o dia 3 de janeiro deste
ano. A identidade foi confirmada
por meio de perícia necropapiloscópica. O corpo já está à disposição da família no IML. As investigações estão em andamento pela
Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)”.
A família suspeitava que a jovem tivesse sido morta pelo ex-na- Bianca tinha rompido com Dalton (no detalhe) havia alguns meses
morado Dálton Vieira Santana, o
DT,apontado por atuar como traficante no Complexo da Penha. A
foto dele foi divulgada ontem no
Portal dos Procurados.
Testemunhas relataram que L O Portal dos Procurados ofe- va no tonel, atrás do Hospital
Bianca e o criminoso tiveram um rece R$ 2 mil por informações Universitário Clementino Frarelacionamento e estavam sepa- que levem à prisão de Dalton ga Filho, no Fundão. Dalton já
rados havia alguns meses. No dia Vieira Santana, de 31 anos, sus- foi condenado e preso, em judo desaparecimento,a vítima teria peito da morte de Bianca Lou- nho de 2010, por dois roubos na
sido retirada à força pelo trafican- renço. O corpo da jovem foi en- Ilha, mas foi beneficiado com
te de um churrasco. A jovem, que contrado por policiais do 17º Livramento Condicional em
não morava na Kelson’s havia mais BPM (Ilha do Governador) gra- outubro de 2015. Ele deveria rede um ano,participava de uma co- ças a informações recebidas pe- tornar à prisão em abril de 2016,
memoração de Ano Novo.
lo Disque Denúncia. Ele esta- o que acabou não acontecendo.

U

Dalton é foragido da Justiça

Meninos de Belford Roxo estão
sumidos desde 27 de dezembro
Após 17 dias de desaparecimento dos meninos Lucas
Matheus, de 8 anos, o primo
dele Alexandre da Silva, de 10,
e Fernando Henrique, 11, em
Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovsky,
afirmou, ontem, que não há
pistas sobre o paradeiro das
três crianças.
“Já checamos informações
em vários pontos da capital e
da Baixada, infelizmente não
foram frutíferas. Todas as câmeras que a gente buscou e que
tinham imagem gravada foram
analisadas, mais de 40 câmeras
e horas de gravação, e infelizmente até agora a gente não
conseguiu achar o paradeiro
das crianças”, disse Turnovsky
à TV Globo.
Um homem chegou a ser
apontado por moradores como
suspeito e foi agredido e torturado por criminosos da comunidade do Castelar. Na DHBF, ele
negou que tivesse cometido algum crime. A Polícia Civil des-

cartou o envolvimento do homem no caso, mas um celular foi
apreendido e a polícia vai periciar o conteúdo de pornografia
infantil do aparelho.
Em outro caso que movimentou Belford Roxo, oito
corpos de homens, adultos,
foram encontrados, na terça-

OITO CORPOS
FORAM
ENCONTRADOS
NA COMUNIDADE
DO ROSEIRAL
feira. Segundo moradores, eles
teriam sido encontrados na região após uma operação na comunidade do Roseiral, realizada na segunda-feira.
A Polícia Militar confirmou
o encontro dos corpos. Na segunda-feira, a corporação havia afirmado que não houve vítimas em sua operação.

Haverá alertas sobre sumiços
L Uma lei, de autoria do deputado estadual Alexandre Knoploch
(PSL) e sancionada ontem pelo
governador em exercício Cláudio
Castro (PSC), torna obrigatório
o envio de mensagem, por celular,para a população do estado do
Rio de Janeiro, toda vez que uma
criança ou um adolescente desaparecer. O objetivo é ajudar as au-

toridades na localização. A mensagem deve conter nome, idade
e características físicas dos depaparecidos. A mensagem, ainda de
acordo com a lei, poderá conter
fotos do menor, desde que siga os
critérios da legislação. Os dados
deverão ser encaminhados às operadoras pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).
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GERAL
L HOSPITALIZADO COM FERIMENTOS

L EM OLARIA

Homem cai e acaba
debaixo de um VLT

Óleo
quente
na ex

Acidente na Avenida Rio Branco e mobilizou Corpo de Bombeiros

Homem é preso
por tentativa de
feminicídio

m homem que se desequilibrou e caiu nos trilhos
do VLT acabou debaixo
de uma composição que passava no exato momento pela Avenida Rio Branco, no Centro do
Rio, na altura do Largo da Carioca, na tarde de ontem. A vítima
ficou debaixo do VLT e foi resgatada por uma unidade do Corpo de Bombeiros, acionada por
populares pouco depois das 15h.
O homem, cuja identidade
não foi divulgada, foi levado
para um hospital, mas sua condição de saúde não foi revelada.
As informações são de que ele
sofreu ferimentos e estava recebendo atendimento médico.
Por conta do acidente, o VLT
informou que a circulação das
Linhas 1 (Praia Formosa-Parada dos Museus) e 3 (Central-

U

Santa Rita) foi reduzida, enquanto os trabalhos de resgate
do homem eram realizados.
Em nota, a concessionária
do VLT informou, também,
que seguia acompanhando “o
caso para prestar todo o auxílio
necessário ao pedestre”.
“O VLT Carioca informa que
um pedestre se acidentou na tarde desta quarta-feira (13), ao
cair sobre a via do VLT na altura da parada Carioca. No momento do ocorrido, um trem
se aproximava do local e o condutor conseguiu aplicar a frenagem de urgência em tempo
que, junto com os equipamentos de segurança do trem, evitaram consequências mais graves”,
disse a empresa, acrescentando
que todos os protocolos de segurança foram seguidos à risca.

FOTO ENVIADA AO ZAPZAP DO MEIA HORA

Pedestres se aglomeraram para acompanhar o resgate
DIVULGAÇÃO

L NA CASA DO SUSPEITO

Morte no Pechincha
Corpo de mulher foi escondido dentro de cama box
Uma mulher, identificada como Cláudia Cristina dos Santos
Sacramento,de 47 anos,foi encontrada morta,na tarde de terça-feira, na casa de um homem, identificado como Júlio César de Souza,
no bairro do Pechincha, na Zona
Oeste do Rio. Ele está foragido. O
corpo foi achado por um vizinho
do suspeito, que sentiu um mau
cheiro e acionou a polícia. O corpo estava enrolado em um lençol
e amarrado com um fio dentro de

uma cama box. De acordo com as
investigações preliminares,foram
encontradas marcas de espancamento no corpo.
Segundo uma filha de Cláudia,
Shayene Aparecida, de 21 anos, a
mãe teria ido a um bar com Júlio, no último sábado, e depois os
dois seguiram para a casa dele na
Rua Geremário Dantas,no Pechinha. O homem teria se apresentado às filhas de Cláudia como
pretendente a namorado dela. A

vítima nunca tinha tido nenhum
relacionamento com ele e teria sido atraída por promessas de dinheiro e bebida.
Cláudia Cristina trabalhava como vendedora ambulante e tinha
nove filhos. Shayene contou que
ela e suas irmãs não desconfiaram
do sumiço da mãe,pois ela sempre
foi de sair e voltar dias depois para
casa e uma das filhas continuou recebendo mensagens de Júlio, elogiando a mãe delas.

Cláudia Cristina era camelô

Um homem foi preso, ontem, após jogar óleo quente na
ex-mulher, em Olaria, na Zona Norte do Rio. O agressor esquentou o óleo em uma frigideira e jogou sobre o corpo da
vítima, enquanto ela dormia.
De acordo com a polícia, ele foi
preso em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.
Em entrevista ao Bom Dia
Rio, da TV Globo, o delegado
da 22ª DP (Penha) e responsável pelo caso, Wellington Vieira,
relatou que já havia uma medida protetiva contra o suspeito.
“Fizemos um levantamento no nosso sistema e percebemos algumas ocorrências feitas
por ela (a vítima) para apurar
agressões sofridas e uma medida protetiva, a última expedida
a partir de um inquérito policial da delegacia do Centro, de
combate à violência doméstica”, informou o delegado.
Wellington disse ainda que
o casal estava junto havia 20
anos, mas tinha uma relação
conturbada. Segundo uma
testemunha, que é filha do casal, após jogar o óleo, o homem
tentou fugir, mas foi retido até
a chegada da polícia.
No depoimento, o suspeito
confessou o crime, segundo a
Polícia Civil. “Ele disse que tinha muito ciúmes, que gosta
dela, mas que perdeu a cabeça porque descobriu uma traição”, afirmou o delegado.
Wellington Vieira relatou
que a vítima segue em estado
muito grave, com várias partes do corpo queimadas, além
de ter sofrido lesões.
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GERAL
A BOA TÁ COM O
Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

da

Vaga

São 844 vagas de emprego para você
ocê procura trabalho e não
encontra oportunidades?
O Zé da Vaga traz para você,nesta semana,844 vagas de emprego no estado e no município
do Rio de Janeiro.A Secretaria Estadual de Trabalho do Rio (Setrab)
divulgou 444 oportunidades.
Na Região Metropolitana, são
oferecidas 280 vagas: 120 para fiscal de prevenção de perdas (vários
bairros),50 para operador de vendas (vários bairros), 20 para operador de telemarketing ativo (Penha), 20 para açougueiro (São
João de Meriti, Recreio e Duque
de Caxias), 12 para caixa (Curicica e Queimados), 10 para ciclista
de carga e 4 para ajudante/auxiliar
de padeiro (Laranjeiras e Praça Se-

V

ca), entre outras.
A Região do Médio Paraíba
oferece 15 oportunidades para
analista de redes e de comunicação

TELEMARKETING,
AÇOUGUEIRO,
CAIXA E CICLISTA
DE CARGA,
ENTRE OUTRAS
de dados, auxiliar de cozinha, auxiliar de contabilidade, assistente
jurídico, costureiro, entre outras.
Na Região Serrana, há 145 vagas, incluindo para cuidador de

idosos, auxiliar de logística, motorista de caminhão, mecânico.
Há ainda duas vagas na Região
das Baixadas Litorâneas e duas
no Centro Sul-Fluminense.
Vai aqui uma dica do Zé daVaga: para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências relacionadas
a cada função, o candidato deve
ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da
rede ou através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou
aplicativo Sine Fácil. Para esclarecimentos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com
a Central de Captação, através do
e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br.

RAPIDINHAS...

R$ 1 milhão para Witzel
DANIEL CASTELO BRANCO

O empresário Edson Torres
afirmou ontem,no processo de
impeachment do governador
afastado Wilson Witzel (PSC),
ter ajudado a arrecadar dinheiro para Witzel, antes das eleiL

ções de 2018. “Juntamos um
valor de quase R$ 1 milhão de
subsistência caso ele (Witzel)
não ganhasse a eleição. O valor
foi pago até a desincompatibilização do cargo de juiz”, disse.

Confirmação de matrículas
L O prazo para a confirmação
presencial da matrícula em
escolas da rede estadual termina hoje. Caso o aluno alocado na 1ª fase da Matrícula
2021, ou o seu responsável,
não possa comparecer na da-

ta de agendamento informada no site, deverá, preferencialmente, entrar em contato
com o colégio para marcar
uma nova data, ou ir diretamente à unidade para garantir a sua vaga.

Posse adiada
em N. Iguaçu
L A Justiça aceitou ontem o
pedido do deputado federal Rogério Teixeira Junior
(DEM), conhecido como
Juninho do Pneu, eleito vice-prefeito de Nova Iguaçu, para cumprir seu mandato na Câmara Federal até
o último dia, adiando sua
posse para o ano de 2022.

Homenagem
para ciclista
L Amigos de Cláudio Leite da
Silva, de 57 anos, que morreu
atropelado na segunda-feira, no Recreio, estão organizando para este sábado um
ato em homenagem a ele e
a todos que já morreram no
trânsito. A ‘Pedalada da Paz’
está marcada para as 8h na
Praça Tim Maia, no Recreio.

NA CAPITAL SÃO 400 OPORTUNIDADES
L Já na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
(SMTE) deu início, ontem, ao processo de reabertura dos centros de emprego. As unidades de Jacarepaguá,
na Zona Oeste, e da Tijuca, na Zona
Norte, fechadas desde o início da
pandemia da Covid-19, voltaram a
operar e prestar o serviço de cadastramento para vagas de emprego, além
de orientação para gerar a Carteira de
Trabalho Digital e informações sobre
Seguro Desemprego — este último
com pré-agendamento no site saa-

web.mte.gov.br. A SMTE disponibilizou, nesse primeiro momento, mais
de 400 vagas em diversos segmentos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados em fazer o cadastro
devem levar RG,CPF e Carteira deTrabalho ou enviar currículo com todos
os dados para o e-mail vagas.smte@
gmail.com. O Centro Municipal de
Emprego da Tijuca, localizado na
Rua Camaragibe, 25, funcionará das
8 às 16h. Já o de Jacarepaguá fica na
Avenida Geremário Dantas, 1.400, e
vai funcionar das 9h às 17h.
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GERAL
L COVID-19

Fiscalização seletiva
Paes anuncia que serão escolhidos estabelecimentos com maior risco de contaminação
prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
(DEM), comentou, ontem à tarde, que a fiscalização
do cumprimento das normas
do decreto sobre combate à
Covid-19 e de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais será feita por amostragem, por agentes da Secretaria
de Ordem Pública (Seop).
“Vamos escolher determinadas boates, quiosques, bares,
que possam ter maior risco de
contaminação, e ir fiscalizando”, disse o prefeito, acrescentando que as ações começam
amanhã, com um viés mais
voltado para a conscientização.
Segundo o secretário da
Saúde, Daniel Soranz, sua pasta fará ações de conscientização nas áreas de lazer das orlas das praias, neste domingo.
Caso haja descumprimento,
será necessário aplicar multa
individual para quem não estiver utilizando máscara ou em
aglomerações, e também para

O

DIVULGAÇÃO

estabelecimentos comerciais
descumprindo as regras.

Carnaval do
Rio em julho

Aulas no município
Soranz informou ainda que
na próxima segunda-feira haverá uma reunião do comitê
científico da prefeitura para
avaliar a reabertura das escolas municipais. “A gente espera que o comitê científico possa falar quando vai abrir, como
vai abrir, e se é possível começar a discutir a reabertura das
escolas neste momento”.
A vacinação, segundo o secretário, deverá ter início, na cidade do Rio, entre os dias 20 e
25 de janeiro.
Novos leitos
Soranz anunciou, ainda, que
mais 23 leitos para Covid-19 serão abertos no Hospital Salgado Filho, e está sendo elaborada uma parceria com o Hospital
Clementino Fraga Filho, da Universdidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para mais 60.

Prefeitura espera conscientizar população a evitar aglomerações

L O calendário de datas oficiais do
Estado do Rio tem uma novidade.
A partir de 2021, o mês de julho
sempre terá o CarnaRio – Carnaval Fora de Época para estimular o turismo. É o que define a lei
9.174/20, do deputado Dionísio
Lins (PP),que foi sancionada pelo
governador em exercício,Cláudio
Castro, no Diário Oficial Extra de
terça-feira.As informações são do
site carnavalesco.com.br.
“A segunda quinzena do mês
de julho coincide com férias escolares praticamente em todo o
país, atraindo a chegada de turistas. Outra vantagem da criação
deste evento é que muitos estados
em nosso país possuem seus carnavais fora de época como atração
turística”, justificou o autor.
Este ano,o CarnaRio será entre
9 e 17 de julho,em um período que
inclui um sábado das campeãs.

RAPIDINHAS...

L No México, um cãozinho
chamou a atenção de médicos e enfermeiros por ficar
sentado todos os dias do lado de fora do Hospital Geral
Solidaridad, em Nueva Laredo. Os profissionais descobriram que ele seguia esperando por seu dono, que
havia sido internado e morreu na unidade há mais de
um mês, vítima de Covid-19.
Os funcionários tentaram levá-lo para outro local, mas
ele sempre retornava.

O cachorro foi rebatizado pela equipe do hospital de
“Covito” e todos passaram a
alimentá-lo e abrigá-lo nas
noites mais frias. O caso ganhou as redes sociais, comovendo muitas pessoas com a
triste história provocada pela pandemia da Covid-19. O
cão também está sendo chamado de “Hachiko mexicano”, em referência à história
do Akita japonês que passou
a vida esperando que seu dono, morto, voltasse para casa.

Papa vacinado
contra Covid
L O Papa Francisco, de 84
anos, foi vacinado ontem
contra a Covid-19, no primeiro dia da campanha de
vacinação do Vaticano, contaram dois jornalistas próximos ao pontífice da Igreja
Católica. Segund o jornal argentino La Nación, Francisco foi vacinado na entrada
da sala de audiências Paulo
VI. A Santa Sé não confirmou oficialmente a notícia.

Morre prefeito de Goiânia
L Ex-governador de Goiás e
prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB)
morreu na madrugada de
ontem, aos 71 anos, após
passar mais de 80 dias internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Ele lutava contra uma infecção pulmonar causada pela
Covid-19. Goiânia decretou
sete dias de luto oficial e o
sepultamento do corpo do
político será em Jataí-GO,
sua cidade natal.

REPRODUÇÃO

Cão gera comoção no México
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Quase um gol contra
Diário Oficial autoriza volta do público a estádios no Rio, mas Paes recua e vai revogar
LUCIANO BELFORD

O

prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou atrás e
anunciou que vai revogar a presença de público nos
estádios cariocas. A resolução
das secretarias estadual e municipal de Saúde, que previa a
liberação de torcedores nos jogos, chegou a ser publicada na
edição de ontem do Diário Oficial do Município.
“A decisão de liberar os estádios com uma ocupação máxima de 1/10 está correta tecnicamente, de acordo com nossa
Secretaria de Saúde. No entanto, obviamente, trata-se de
medida quase impossível de ser
fiscalizada”, escreveu o prefeito
em uma rede social.
De acordo com o texto publicado do Diário Oficial, a redução da capacidade do público dependeria da classificação
de risco para a covid-19 na região do estádio, divulgada toda sexta-feira pelo município.
A resolução estabelecia que
estádios com capacidade superior a 8 mil pessoas, com risco
moderado de contágio, poderiam funcionar cumprindo as

medidas protetivas permanentes; limitação de público a 20%
da capacidade interna do estabelecimento; distanciamento mínimo de 2 metros entre
as pessoas e todos os assentos
disponíveis para uso. Também
havia determinações em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, o que somente poderia ocorrer com os torcedores
sentados nos seus lugares.

A RESOLUÇÃO
CHEGOU A SER
PUBLICADA NO
DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Em estádios com risco alto, a presença seria reservada a
10% da capacidade de público.
As outras medidas de seguranças são semelhantes às do risco moderado. Já em locais com
risco muito alto de covid continuaria proibida a presença de
torcedores nas arquibancadas.

Bola fora também com Crivella
L A de ontem não foi a primeira
bola fora da Prefeitura do Rio em
relação à volta do público aos estádios. No dia 18 de setembro, na
gestão Marcelo Crivella, também
chegou a ser anunciado o retorno
dos torcedores e até definidos local e data: seria no dia 4 de outubro, no Maracanã, no jogo entre
Flamengo e Athletico-PR.
A partida teria a liberação para a presença de 20 mil torcedores, 1/3 da capacidade total do

estádio. No entanto, decreto do
governo do estado proibiu o retorno do público a eventos, incluindo as partidas de futebol.
Também houve forte reação da
CBF e dos clubes de outros estados, que viam um desequilíbrio
técnico no Campeonato Brasileiro.Alegavam que as equipes do
Rio seriam beneficiadas se a medida fosse adotada, o que acabou
levando ao cancelamento definitivo do retorno do público.

O prefeito Eduardo Paes anunciou a revogação da medida por considerar a fiscalização quase impossível
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

Flu dá vexame no
Itaquerão: 5 a 0
Time de Guerreiros tem apagão e sofre maior
goleada do Corinthians na história do duelo

N

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

a Terra da Garoa, o Corinthians proporcionou ao
torcedor uma chuva de
gols na implacável vitória por 5 a
0 sobre o Fluminense, ontem, na
Neo Química Arena (Itaquerão).
Em sua melhor atuação no Brasileirão, o Timão embolou de vez a
disputa de uma vaga na Libertadores e encostou no Tricolor na tabela.Jô,Cazares,Fagner,MateusVital
e Luan fizeram os gols.
“Noite atípica, tem nem o que
falar agora, temos de ter vergonha
na cara, pedir desculpa ao torcedor pela noite desastrosa e levantar a cabeça para sábado conseguir
a vitória”, disse o lateral-esquerdo
Danilo Barcelos.
Embalado pela aguerrida vitória no Fla-Flu por 2 a 1, o Tricolor
foi para São Paulo confiante. Na
ausência de Marcão, que se recupera após o diagnóstico do novo coronavírus, o auxiliar Ailton
manteve Nino e Nenê no banco,
mas não encaixou contra-ataques.
Aos 25 minutos,Jô,atento ao rebote de Marcos Felipe, abriu o placar
após a boa jogada de Mosquito.Segundo as estatísticas do SofaScore, o Flu é o time que mais sofreu O goleiro Cássio abafa o ataque do tricolor Fred, que ficou isolado
gols após dar rebotes no Brasileirão: nove (seis do goleiro, dois da
CORINTHIANS
defesa e um da trave).
5 FLUMINENSE
0
Na volta do intervalo, Cazares
Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro,
Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio SanMatheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson
tos; Cantillo (Camacho), Gabriel, Gustavo
chutou no canto para marcar o
(Lucca),Yuri, Michel Araújo (Nenê),Yago e
Mosquito (Gabriel Pereira), Cazares (Luan)
segundo, aos 9. Não houve temWellington Silva (Caio Paulista); Fred (Mare Mateus Vital (Léo Natel); Jô (Everaldo).
po para as mexidas de Ailton surtinelli). Técnico: Ailton Ferraz (interino)
Técnico: Vagner Mancini
tirem efeito. Livre, Fagner, como
um ponta, recebeu o lançamento
de Cantillo e, num chute cruzado,
Local: Itaquerão, em São Paulo Juiz: Rafael Traci (SC)
fez o terceiro, aos 15. Mateus Vital
Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
Gols: 1º tempo: Jô aos 25 minutos. 2º tempo: Cazares aos 9, Fagner aos 15,
aumentou,num belo gol aos 21.E
Mateus Vital aos 21 e Luan aos 44. Cartões amarelos: Cantillo, Fred e Hudson
no fim Luan selou a maior derrota do Flu na história do confronto.

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

29

12

7

10

39

37

2

8º CORINTHIANS

42

28

11

9

8

35

30

5
4

42

28

11

9

8

39

35

10º CEARÁ

39

29

10

9

10

40

39

1

11º ATHLETICO-PR

38

29

11

5

13

26

28

-2

12º ATLÉTICO-GO

36

29

8

12

9

26

33

-7
2

9º SANTOS

ZONA NEUTRA
13º BRAGANTINO

35

29

8

11

10

37

35

14º SPORT

32

29

9

5

15

24

37

-13

15º VASCO

32

28

8

8

12

29

39

-10

32

29

7

11

11

24

26

-2

16º FORTALEZA

ZONA DE REBAIXAMENTO
17º BAHIA

29

29

8

5

16

35

51

-16
-15

18º GOIÁS

26

29

6

8

15

29

44

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 grupos 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 Série B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

29ª RODADA

30ª RODADA

09/01

AMANHÃ

SPORT 0 X 1 PALMEIRAS
CORITIBA 0 X 0 ATHLETICO-PR
FORTALEZA 0 X 0 GRÊMIO

10/01
FLAMENGO
SÃO PAULO
INTERNACIONAL
ATLÉTICO-GO
VASCO

0X
0X
1X
1X
3X

2
1
0
1
0

CEARÁ
SANTOS
GOIÁS
BAHIA
BOTAFOGO

11/01
BRAGANTINO 2 X 2 ATLÉTICO-MG

ONTEM
CORINTHIANS 5 X 0 FLUMINENSE

PALMEIRAS

X

GRÊMIO

21:30

X
X

SPORT
CORITIBA

19:00
21:00

X
X
X
X
X

BOTAFOGO
SÃO PAULO
ATLÉTICO-GO
FORTALEZA
BRAGANTINO

16:00
16:00
18:15
20:30
20:30

SÁBADO
FLUMINENSE
VASCO

DOMINGO
SANTOS
ATHLETICO-PR
ATLÉTICO-MG
INTERNACIONAL
CEARÁ

SEGUNDA-FEIRA
GOIÁS

X

FLAMENGO

20:00

X

CORINTHIANS

19:00

28/01
BAHIA

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)
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

L SUSPENSO PELO TERCEIRO AMARELO

Sem Gerson, Ceni
quebra a cabeça
Pela primeira vez desde que assumiu o Mengão,
treinador não poderá contar com o volante
ela primeira vez desde
que assumiu o Flamengo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar o volante
Gerson, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. Na partida de
segunda-feira, contra o Goiás,
às 20h, fora de casa, ele terá que
usar uma formação inédita no
meio-campo. Até aqui, somente Gerson e Bruno Henrique
iniciaram todos os 12 jogos sob
o comando de Ceni.
A tendência é que Diego Ribas seja o escolhido para ser titular com Ceni pela primeira
vez, de acordo com informação do Lance. Ele jogaria mais
recuado, ao lado de Arão, com
Arrascaeta e Everton Ribeiro
completando o setor. No último jogo, quando Arão foi para a zaga, Diego desempenhou
função semelhante. Outra opção seria a entrada do garoto
João Gomes.
Há ainda uma terceira possibilidade, mais remota. O recuo de Everton Ribeiro para a

P

função de Gerson, com a entrada de Gabigol formando o trio
ofensivo com Pedro e Bruno
Henrique, formação que o Flamengo jamais usou de início.
Pressionado e com os números muito desfavoráveis,
com aproveitamento de apenas
44,4% dos pontos, Ceni sabe que
a vitória é fundamental para que
siga no comando do time e torne
o ambiente mais leve. Até aqui,
foram quatro vitórias, quatro
empates e quatro derrotas.
Pichações na Gávea
Depois da manifestação de
terça-feira no Ninho do Urubu, ontem foi a vez de os muros
da Gávea serem pichados por
insatisfeitos com o atual momento do clube. Os alvos foram o técnico Rogério Ceni e
o vice de futebol Marcos Braz.
Entre as fraes escritas, estavam “Fora Ceni”, “Fora Braz”,
“Time frouxo” e “Respeita nós”.
Braz é um dos maiores defensores do trabalho do técnico.

Alvo do Fla de
volta à Raposa
O lateral Orejuela chegou a
Belo Horizonta para se reapresentar ao Cruzeiro. O jogador,
que estava emprestado ao Grêmio, vai continuar o tratamento de lesão na coxa na Toca da
Raposa. Com algumas sondagens, entre elas a do Flamengo,
disse que espera definir seu futuro em breve.
“Quero resolver minha carreira rápido. Ver o que vai acontecer. Mas, primeiro, tenho que
me recuperar da lesão. Eu, agora,
tenho que tratar a minha lesão e
esperar para ver com o Cruzeiro para definir a minha carreira”,
disse Orejuela ao site globoesporte.com.“Eu estou tranquilo porque sei que fiz as coisas bem no
Grêmio e agora voltei e estou à
disposição do Cruzeiro, que é o
meu clube. É esperar que tudo se
resolva”, afirmou o colombiano.

L

FINAL BRASILEIRA NA LIBERTADORES
IVAN STORTI / SANTOS FC

O SANTOS fez uma atuação de gala
na noite de ontem, na Vila Belmiro, venceu os argentinos do Boca Juniors, por
3 a 0, e vai disputar pela quinta vez na
história a final da Libertadores. Após o
empate sem gols na ida na Bombonera, Diego Pituca, Soteldo e Lucas Braga marcaram os gols da classificação.
A decisão será no próximo dia 30, no
Maracanã, contra o Palmeiras, que na
terça eliminou o River Plate-ARG.

L

Diego é o favorito a substituir Gerson contra o Goiás, segunda-feira
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L BELO REFORÇO NO VASCÃO!

Benítez já regularizado
Nome do meia aparece no BID e ele poderá reestrear, sábado, contra o Coritiba
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

CBF publicou a nova
inscrição do meia Martín Benitez no BID, o que
o libera a fazer a reestreia pelo Vasco. Como está há mais de
um mês afastado dos gramados, ele vai precisar passar por
um recondicionamento físico
antes de ficar à disposição do
técnico Vanderlei Luxemburgo. No entanto, a expectativa no
clube é que esteja no banco de
reservas na partida de sábado
contra o Coritiba.
O contrato de Benítez com
o Vasco havia terminado em 31
de dezembro e ele teve que voltar ao Independiente. Até que
as partes se acertassem para o
jogador retornar à Colina,o
meia procurou manter a forma por conta própria.
“É um atleta que entendeu

A

as nossas ideias em relação ao
treinamento indoor e no campo. Ele se mostrou aberto a fazer tudo o que a gente quer. O
primeiro dia (terça-feira) foi

COMO NÃO ESTÁ
NO MELHOR DA
FORMA, BENÍTEZ
DEVE FICAR
NO BANCO
muito bom, ele ficou um tempo
parado. Mas se manteve em atividade de alguma forma”, disse
o preparador físico Daniel Felix
à VascoTV.
“Acredito que encurtando
os caminhos de alguma for-

ma dentro do campo, a gente
vá conseguir com que ele responda o mais rápido possível.
Ele vai ajudar muito. Já entendeu o tamanho do clube, o peso
de vestir essa camisa. Ele volta
ainda mais focado para colocar intensidade máxima um
dia após o outro para fazer as
coisas acontecerem nos 90 minutos. Não vai demorar muito
e ele vai estar com a gente no
campo para fazer a felicidade
da torcida”, acrescentou Daniel.
Atualmente na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, três acima
do Bahia, o primeiro na zona da
degola, o Vasco recebe o lanterna Coritiba, no sábado, às 21h,
em São Januário, tendo a vitória como obrigação para respirar ainda mais aliviado.

TJ-RJ rejeita recurso e mantém vitória de Salgado
L O desembargador Custódio de
Barros Tostes,da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ),
rejeitou os pedidos de efeito suspensivo de Leven Siano e Roberto
Monteiro e manteve Jorge Salgado
como presidente eleito do Vasco.
Em trecho da decisão, o desembargador cita o fato de que Leven

já havia manifestado publicamente que acatava o resultado.
Custódio de Barros Tostes,novamente, confirmou como inválida a eleição para presidente do
Vasco ocorrida no dia 7 de novembro de 2020, em São Januário, quando Leven Siano saiu vitorioso. O pleito não garantiu
votação não presencial, o que foi

possível somente no dia 14 de novembro do ano passado, quando
Jorge Salgado foi o vencedor.
Há ainda pedido de liminar do
Partido Solidariedade ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que a vitória seja dada a
Leven. O caso está nas mãos do
ministro Luiz Fux,que deve anunciar uma decisão nesta semana.

Benítez vem trabalhando forte para melhorar o condicionamento

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 14/1/2021 · MEIA HORA

ESPORTES
L TÁ MAIS DO QUE FEIA A COISA!

Botafogo convive
com as derrotas
Praticamente rebaixado à Série B, clube alvinegro
perdeu 39% dos seus 49 jogos entre 2020 e 2021
fundado em uma crise financeira sem fim e virtualmente rebaixado à Série B
do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem nos números a explicação para um dos momentos mais
delicados de sua centenária história.Segundo um levantamento do
Globoesporte.com, logo depois
da goleada por 3 a 0 para o Vasco (domingo passado, em São
Januário), o Alvinegro aumentou seu drama na temporada.
A equipe perdeu 39% dos seus
jogos entre 2020 e 2021 — ao todo,
foram 19 dos 49 compromissos no
ano, além de 18 empates e 12 vitórias. Pela Série A, das últimas 11
partidas, o Alvinegro perdeu dez
vezes e só ganhou uma, contra o
lanterna Coritiba. Os 12 triunfos em 2020, o que corresponde
a 24% dos resultados positivos,
equivalem ao menor percentual
de vitórias do clube no século.
Com 23 pontos e na vice-lanterna do Brasileirão, o Botafogo
ainda tem nove rodadas para se
salvar de seu terceiro rebaixamento. No próximo domingo, na Vila
Belmiro,o time enfrenta o Santos.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Benevenuto (E) em uma pelada com os amigos da cidade de Resende

Galera bolada com Benevenuto
Suspenso pelo terceiro amarelo contra o Vasco, o zagueiro
Marcelo Benevenuto foi flagrado em uma pelada com os amigos em Resende, local onde vive
a sua família. O jogador, que é
um dos piores do clube no Brasileirão, foi criticado por descumprir os protocolos de segu-

rança da Covid-19. O defensor
já teve o seu nome envolvido
em outra polêmica, quando
foi visto em uma boate na Barra da Tijuca ao lado do atacante Matheus Babi. Os dois foram
curtir uma noitada logo após a
derrota do Botafogo para o Corinthians, por 2 a 0, no Nilton
Santos, no dia 27 de dezembro.

Lucas Campos vai atuar por equipe de Malta
L Cria das divisões de base do
Alvinegro, o atacante Lucas
Campos está de saída. Ontem,
o atleta assinou com o Valletta F.C., de Malta, até junho de
2022. O Glorioso ainda ficará
com 20% dos direitos do jovem
para negociações futuras.
Lucas foi pouquíssimo utilizado em 2020. O jogador en-

trou em campo apenas quatro vezes, sendo duas delas no
Campeonato Carioca, quando
o clube atuou com o time reserva. Depois, foi utilizado por
Eduardo Barroca nas partidas
contra Flamengo e São Paulo,
ambas agora pelo Brasileirão.
O jogador, assim como outros atletas, tinha contrato até

o fim de 2020, mas estendeu o
vínculo até fevereiro por conta
da pandemia. O Botafogo não
receberá compensação financeira. Desde que subiu aos profissionais, Lucas Campos disputou
apenas 16 jogos pelo Botafogo e
não fez gol. Ele chegou a ser emprestado ao Nova Iguaçu e ao
Atlético Tubarão em 2019.
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A GATA DA HORA
CARLOS ALBERTO/DIVULGAÇÃO

PSG leva Supercopa da França
AFP

O Paris Saint-Germain não
deu mole para o azar e faturou o seu oitavo título da Supercopa da França. Ontem,
em Lens, os atuais campeões
nacionais bateram o Olympique de Marselha, por 2 a 1,
com gols de Mauro Icardi e
Neymar, de pênalti. O camisa 10 começou a partida no
banco de reservas e voltou a
jogar depois de um mês por
causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Payet descontou no fim. A conquista foi a décima de Neymar
com a camisa do PSG: três
ligas francesas, duas Copas
da França, duas Copas da Liga e mais três Supercopas.
L

Barcelona quer Agüero
Ídolo do Manchester City,
da Inglaterra, o atacante
Agüero pode fazer as suas
malas rumo ao Barcelona,
da Espanha. Pelo menos é
o que diz o jornal The Sun,
lembrando que o atual vínculo com os Citizens vai até

L

o final da temporada, em junho. Aos 32 anos, Agüero já
pode assinar um pré-contrato e sair de graça. No entanto,
ainda de acordo com a publicação, o Barça terá a concorrência do PSG a pedido do
técnico Mauricio Pochettino.

ZAZÁ PALMEIRA encanta a rapaziada com seu sorriso arrebata-

dor e um corpão que deixa geral de quatro. A loiraça, que ano
passado faturou o título de Musa do Bragantino, tira muita
onda nas redes sociais. Seus admiradores ficam no mundo da
lua. Veja mais sobre a beldade em @zaza.musabragantino.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

Quinta-feira, 14.1.2021
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COLORISTA
V/TEXTO
De Autos, com experiência.
Bom salário + benefícios.
Entrar em contato preferencialmente pelo whatsApp
98139-8339 Tels.:2437-4777/
3258-9673.

LANTERNEIRO
V/TEXTO
De Autos, com experiência.
Bom salário +benefícios.
Entrar em contato preferencialmente pelo whatsApp
98139-8339 Tel.:2437-4777/
3258-9673.
PINTOR AUTO

V/TEXTO

Precisa-se com experiência comprovada. Comparecer com munidos de documentos à Rua Barão
de Mesquita 685 Tijuca

TATY HELEN

AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
Aceitamos cartões 3x sem juros!

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, 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/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

AREIA

SERVENTE

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

VIVIANE TIJUCANA

Loiraça, corpaço malhado, liberal,
educada, cobiçadíssima, carinhosa. Fera entre 4 paredes. Prive.
Tijuca (80,00). T.2565-7118.
www.muraldoprazer.com/vivane
Admite-se Moças.

T.97018-7987

Promoção casa nova 2021. Melhor preço da Areia, Areola, saibro
. Pedra 0,1,2,3 Preços imbatíveis.
Aceitamos cartões.. T.964389722/

Contrata-se Servente de Obra
para trabalhar em Jahu. Contato
pelo Whatsapp 98490-3950

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

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

TIJOLO
T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo
com excelente qualidade,
direto fábrica. Entregamos
todo Rio e Grande Rio. Tratar
Maria. Whatsapp: 99503-3686

MAGIA NEGRA

Amarrações, Pactos, Crescimento
Financeiro/ Profissional, queda de
inimigos. Jogo de Búzios. Consultas com Entidade. Tel 3259-3006/
98558-9091 whatsapp

ABAFA ANDRESSA

Gata sex! quase mulher, 23 motivos, 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 arcondicionado. Praça Liberdade, n°6/ 404 (Próximo
estação). Segunda/ Sábado
09:30- 18:30hs. Tel: 998539195. Admite-se.
ADMITE-SE
V/TEXTO
Casa bombando. Moças maiores até 35 anos. Centro do Rio.
Horário de 10h ás 19:30h Altos
ganhos. T.97024-0855 whatsapp

SARA D'CIGANA

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

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Watsapp.
www.saradacigana.com.br

MÁRMORARIA DUTRA 1
Precisa-se de ACABADOR E SERRADOR, com experiência. Rua
Goiás, nº 146 - Parque José Bonifácio _ São João de Meriti - RJ
CEL. 98556-4363
AUX.SERV.GERAIS
VENDEDOR

Contrata para atendimento Condomínios, Lojas, Comércio geral.
Experiência vendas produtos
limpeza/descartáveis. Média salarial R$4.000,00 a R$8.000,00.
Currículo: realso.rep@gmail.com
ou Zap: 97990-6837

V/TEXTO

Com disponibilidade de viajar
dentro do estado. Curriculo para
currículo: rh@icram.ind.br ou
laplace.rodrigues@globo.com

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 impotência sexual. Não cobro
consulta!!! Trabalho pago
após resultado. Tel: 2452
5100/ 98039-3732 zap

CASA DE MASSAGEM

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

AUTOS COMPRO
Compro qualquer tipo de dívida, quito seu carnê, pago em dinheiro, cubro qualquer oferta.
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio.
Tel:97978-6728 whatsapp
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EM ALTA

BABADO

EM BAIXA

Bárbara Evans revela
peso e diz que aceita as
estrias e celulites.

Fogaça faz vídeo questionando Covid-19 e xinga seguidores de ‘antas’.

L

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

L

‘HOUVE TRAIÇÃO’

L Nego

do Borel publicou um texto nas redes
sociais para falar sobre
os desabafos da ex, Duda Reis. No Instagram, o
cantor admitiu ter traído a atriz, após ela ter
afirmado que foi agredida fisicamente, além
de ter recebido ameaças
de morte do cantor. “Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da
minha vida. Tenho sido
bombardeado de coisas
e precisei de um tempo
para ler e absorver tu-

do antes de vir me pronunciar em respeito ao
meu público”, começou
ele. “Sim, houve traição,
que foi um erro do qual
não me orgulho. Me arrependo muito e não
trouxe em público antes
para não expor terceiros. Mas além disso, tem
saído muitas mentiras a
meu respeito. Coisas que
têm me deixando triste,
mas não vou ficar aqui
discutindo e sim provar
a minha inocência”, escreveu o cantor.

REPRODUÇÃO

Gretchen, de 61 anos,
fez algumas revelações
sobre o sexo na terceira
idade. Segundo a cantora, nessa faixa etária, a sexualidade fica
mais “solta” e a maturidade adquirida ajuda. “Os homens acham
que eles ficam abafando com a mulher jovem,
que ela tem orgasmo,
mas eles não sabem de
nada. Tem muita mulher de 30 anos que
não conhece o que é
um orgasmo porque
ela não teve. Quando a
mulher está mais velha,
ela se conhece sexualmente e sabe explicar o
que gosta. A gente fica
mais madura e se solta
mais nessa parte”, disse
a cantora, em uma entrevista à revista Quem.

SENSUAL E
ROMÂNTICA

DIVULGAÇÃO/ KENDY HIGASHI

Lexa lançou, ontem, o clipe de “Quase Lá”, que conta
com a participação de Sorriso Maroto. No vídeo, a cantora e Bruno Cardoso, vocalista
do grupo, encarnam um casal
romântico à espera do próximo encontro. A ansiedade
dos dois para se reencontrarem é uma clara referência à
letra da música. “Quase Lá” é
a última faixado álbum “LEXA” a ganhar um videoclipe,
fechando o projeto, lançado
em setembro de 2020.

L

L

GIZELLY OFERECE AJUDA
Gizelly Bicalho, ex-BBB e advogada criminalista, se ofereceu
para representar a defesa de Duda Reis em um possível processo contra Nego do Borel. Desde terça-feira, Duda vem relatando
agressões físicas e emocionais que sofreu durante o tempo de namoro com o cantor. “Mandei DM para Duda hoje cedo, mas ela
não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada,
você também tem, porque eu estou à disposição para advogar
para você”, escreveu Gizelly no Instagram.

L

MAIS JUNTOS
QUE NUNCA
Caio Castro e Grazi
Massafera ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter
após internautas especularem um possível término do casal, que logo
desmentiu a fake news.
“Gente, vamos dormir”,
disse Grazi, em uma foto
com o ator. Caio compartilhou o post da namorada e escreveu: “Tem fofoca de gente por aí que
tá mais interessante”.

L

REPRODUÇÃO

GRETCHEN
ESTÁ
SOLTINHA
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TELEVISÃO
L ‘MUITA HONRA TER PARTICIPADO

Paola deixa MasterChef
Chef se despede do time de jurados pra focar nos próprios negócios
Band anunciou na tarde
de ontem a saída da chef
de cozinha Paola Carosella.
Em nota oficial, o Grupo Bandeirantes agradeceu a parceria e toda a dedicação da jurada do reality
de culinária‘MasterChef’.“Ela ajudou (e foi uma das protagonistas),
ao lado de um grande time de profissionais,a consagrar o programa
como um dos maiores sucessos da
TV brasileira”, diz o comunicado.
De acordo com a nota, Paola comunicou à direção da Band
ontem a decisão de focar suas
atenções nos negócios particulares,que estão em fase de expansão.
“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado‘MasterChef’na Band.Aqui
estou e estarei sempre na minha
casa. Mas neste momento minha
empresa precisa de meu tempo e
dedicação integral. Para os meus
colegas queridos, para todos os
que acompanham e assistem ao

A

‘MasterChef’ e para a direção da
Band e Endemol,meu muito obrigada e minha torcida sempre”,disse Paola, cujo substituto na próxima temporada do ‘MasterChef’
ainda não foi definido.
Internautas lamentaram muito a sua saída do reality. “Paola,
por favor não saia, eu amo você,
eu amo‘MasterChef’,por favor,fica! O programa são vocês quatro e
pronto.Faz isso não,2021 não pode começar assim”, escreveu uma
fã, citando a apresentadora Ana
Paula Padrão e os também jurados
Érick Jacquin e Henrique Fogaça.
Outra internauta postou: “Fiquei muito triste com a notícia.
Vê-la na TV já é um grande prazer. Assim como seus parceiros
no programa,você tem um talento na arte da culinária inigualável.
Sou e continuarei sua fã,obrigada
por tantas dicas durante todo esse
tempo. Muita coisa aprendi. Boa
sorte em seu novo caminhar”.

REPRODUÇÃO

18h. Globo: Benê e Guto comemoram suas apresentações. MB implora
para ficar na casa de Lica. Keyla, Ellen,
Tina e Anderson planejam uma forma
de desmentir as notícias tendenciosas
sobre o Cora e Dóris.Josefina repreende
Cícero pela forma com que trata Benê.
Benê questiona o pai sobre sua pensão.
FLOR DO CARIBE

HAJA CORAÇÃO

19h40. Globo:Apolo diz a Shirlei que
não conseguirá viver sem Tancinha.
Aparício incentiva Giovanni a encontrar
Camila.Francesca eTancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando.Beto se prontifica a ajudar Francesca
e Tancinha a abrirem um restaurante.
Camila tenta fugir do iate.
AMOR SEM IGUAL

AargentinaPaolaCarosella,de48anos,éempresáriaechefdecozinha

Apresentadora denuncia assédio
Demitida no último dia 5, Carina Pereira diz ter sofrido preconceito
REPRODUÇÃO

revelou Carina, que continuou:
“No começo eram piadinhas
dos colegas, algum tratamento diferenciado porque eu não
era dali, mas depois foi o meu
chefe. Ele dizia: ‘Ah, a Carina
consegue essa exclusiva porque é mulher, tem o que você
não tem, oferece o que você não
oferece...’ Quando era colega,
eu retrucava, mas quando era
o chefe, não, porque era alguém
que eu admirava. E as coisas foram piorando”, iniciou.
Carina afirmou que chegou a fazer uma denúncia ao

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

18h30. Globo: Zuleika liga para
Cassiano. Ester perde a entrevista da
guarda de Laurinha.Alberto mente na
entrevista, dizendo que Ester costuma
chegar tarde em casa, insinuando que
ela é irresponsável. Carol pergunta a
Lino por que ele desenhou o rosto de
Taís nos modelos de suas roupas.

L TRABALHOU NO ‘GLOBO ESPORTE MINAS’

Apresentadora do ‘Globo
Esporte Minas’ entre 2017 e
2019, Carina Pereira usou as
redes sociais na noite de terçafeira para fazer um desabafo.
Após sete anos na emissora, ela
foi demitida no dia 5 de janeiro
e disse ter sofrido assédio moral por parte de superiores.
“Aconteceram algumas coisas que já estavam somando.
Enfrentei uma redação de esporte e não sabia que seria tão
desafiador assim. Enfrentei
muito preconceito por ser mulher e por não ser desse meio”,

RESUMO DAS
NOVELAS

RH. “O que ele fazia comigo,
ele fazia com outros colegas. A
gente resolveu denunciar. Primeiro, a gente foi no RH. Não
resolveu muito. Depois a gente fez uma denúncia na ouvidoria da empresa. Fui mudada de horário, de função. Para
mim, as coisas pioraram. Eu
era a única mulher dessa galera que denunciou e sinto que
fui a única prejudicada. Aquilo me entristecia. Aquilo ficava
na minha cabeça. Por que para
mim as coisas eram mais difíceis?”, indagou.

21h. Record: Poderosa desce a escada deslumbrante.Todos percebem
só de olhar que ela está mudada. Cindy, Maria Antônia e Angélica conversam sobre fé.Angélica indaga porque
Miguel não a visitou e Maria Antônia
diz que ele quer muito, mas que cabe
a ela o próximo passo. Angélica diz a
Caio que sempre se sentiu sua mãe.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Junior está dentro do carro com Maria Cecília e vê no lado de
fora o primeiro beijo entre Fernando
e Carol. Ele fica visivelmente incomodado. Cintia, Armando, Carmen
e Matilde estão na sala do orfanato
com o baú, quase dormindo, porém
ninguém se atreve a pegar no sono.
A FORÇA DO QUERER

Carina Pereira: ‘Me entristecia’

21h30. Globo: Todos acodem Jeiza,
que afirma saber de onde veio o tiro
contra seu carro. Ritinha pede que Bibi
não faça nada contra Zeca. Simone garante a Joyce que Ivana não está usando
drogas. Jeiza conversa com Caio sobre
as ações de Bibi e Rubinho contra ela e
Zeca.Zeca se emociona com a ajuda de
Ritinha. Ruy vê Irene com Mira.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Logun Edé
MENSAGEM: Logun Edé nos avisa para sermos mais tolerantes.
Respostas e atitudes agressivas
acabam criando verdadeiros inimigos para nós. Hoje encontraremos soluções para aquilo que
parece não ter jeito.
SAUDAÇÃO: Loci Locí, Akofá
CORES: Azul e amarelo.
ELEMENTO: Terra e água.
SIMPATIA: Para afastar inimigos,
passe a fumaça de um incenso de
lavanda ao redor de uma pedra
granada e, depois, faça o mesmo
ao redor do seu corpo, tomando
cuidado para não se queimar com
a brasa. Deixe o incenso queimar
até o fim, recolha as cinzas que
caíram no chão e sopre ao vento,
da janela do seu quarto. Use a pedra como um amuleto, carregando
sempre com você.

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Alguns imprevistos podem
surgir no ambiente de trabalho. Utilize o raciocínio rápido para se livrar deles. Seja
paciente e mais prudente na
profissão e na paquera.
Números da sorte: 93, 03 e 21.

L Reconstrução é a palavrachave do dia. Após as festividades, é importante focar em
voltar para a rotina e retomar
os afazeres. Na vida em casal,
converse e namore bastante.
Números da sorte: 68, 05 e 59.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Dia perfeito para se organizar. Planeje metas para conquistar seus sonhos neste novo
ano. O dia não dará oportunidades de paquera. Reflita um
pouco sobre o namoro.
Números da sorte: 24, 60 e 78.

Tenha equilíbrio e força emocional para lidar com seus compromissos pessoais e profissionais. Aproveite para cuidar
de sua saúde e mantenha-se
disponível para uma relação.
Números da sorte: 70, 52 e 88.
L

Inicie um novo projeto na
vida pessoal ou profissional.
Um problema de saúde pode
ser curado, mas tome os devidos cuidados. Uma atividade
física pode lhe deixar disposto.
Números da sorte: 89, 35 e 26.
L

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

L Você pode enfrentar alguns
desafios no dia de hoje. Conte
com seus talentos para evitar
complicações. Fortaleça o contato com seus amigos e com o
seu par amoroso.
Números da sorte: 00, 09 e 36.

SANTA ELISABETE ANA
BAYLEY SETON
Primeira americana a ser canonizada, no papado de Paulo 6º, nos anos
1970. Nasceu no ano de 1774 em
uma família cuja mãe era uma cristã
não católica e o pai, um médico famoso. A mãe faleceu e, infelizmente,
a madrasta a tratava mal e a fazia
sofrer. Seu refúgio era a oração e a
Palavra de Deus. Elisabete chegou
a se casar e ter vários filhos, mas
seu marido faleceu. Ao passar uma
época de sua vida na Itália, tornouse católica. Foi perseguida em seu
país, onde os católicos são minoria.
Elisabete morreu aos 47 anos.

L Sua vida pode ter algumas
transformações ainda hoje.
Não se assuste, isso pode ser
bom inicialmente. No romance, aproveite o momento para
inovar um pouco mais.
Números da sorte: 40, 49 e 58.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SANTO DO DIA

FRASE DO DIA
“O amor e o desejo são as asas do espírito das
grandes façanhas” (J. Goethe)

L Os seus planos começam a
apresentar os resultados que
você estava esperando. Novas
oportunidades surgirão. O
contato com o companheiro
pode te ajudar a se organizar.
Números da sorte: 73, 28 e 37.

L Possibilidades de negócios
podem abrilhantar o seu dia.
Seja organizado e paciente no
trabalho. Na vida amorosa,
planos a dois podem aproximar você e seu parceiro.
Números da sorte: 20, 02 e 74.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Direcione a sua energia para
o mundo do trabalho, assim irá
render mais. Relacionamentos profissionais podem surgir. Uma paquera pode ganhar
uma maior estabilidade.
Números da sorte: 48, 21 e 66.
L

Você terá grandes chances de
sucesso. Aposte em novos projetos financeiros e profissionais. As relações com a família
e o par merecem um cuidado
especial, evite conflitos.
Números da sorte: 94, 40 e 58.

Você irá conviver com muitas
energias positivas no trabalho. O momento é bom para
direcionar a projetos sociais
ou aprimorar o contato com a
família e o parceiro.
Números da sorte: 05, 23 e 32.

madrugada, eu estava tranquilo, sossegado, todo bobo
e feliz da vida. Já minha patroa apresentava sinais de
irritação, falando alto e me
agredindo com palavras, sem
falar coisa com coisa, atirando objetos para todos os la-

dos: vasos de decoração da
sala, minhas roupas, minhas
coisas... Completamente descontrolada! Com isso, cheguei à seguinte conclusão:
não bebo mais suco! Nunca
mais! Só cerveja! Suco é mais
perigoso que cerveja!

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
EU BEBO, SIM
O bêbado entra num bar e
pede três doses de uísque. O
garçom serve a bebida. Ele
toma tudo e volta a pedir
mais três doses. Novamente,
o garçom atende ao pedido.
O bêbado volta a tomar tudo

de uma vez. Surpreso, o garçom olha para o cliente e diz:
— O senhor sabe que isso não
faz bem!
— Eu sei, especialmente com
o que eu tenho!
— E o que o senhor tem?
— Só um real...

CERVEJA X SUCO
Ontem à noite, tomei umas
oito cervejas no bar, enquanto minha esposa bebeu uma
jarra inteira de suco natural
da fruta em casa. Quando
cheguei ao nosso lar, por
volta das quatro horas da
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