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Mesquita tá cheia 
de entulho na via

Muito entulho em
Rocha Miranda

Caramujo está
uma buraqueira só

Rua Cordovil está 
muito perigosa

 L A Rua Jorge Lima, 30, Centro de 
Mesquita, está cheia de entulho. 
Cadê a prefeitura que não limpa 
o local? Isso é um descaso com o 
povo que paga tantos impostos.

 L A Rua Paulo Viana, em Rocha Mi-
randa, está cheia de entulho. Já 
solicitamos a retirada, mas nada. 
Em alguns locais da via fica difícil 
até de passar a pé.

 L O asfalto está cheio de buracos e 
não tem manutenção na Avenida 
Jerônimo Afonso, a principal via 
do bairro Caramujo, em Niterói.

 L É preciso ter cuidado na Rua 
Cordovil, na Cidade Alta. Além de 
troca de tiros, também acontecem 
assaltos na região.

Ivo Andrade
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Yago Antunes
Rocha Miranda

Marcelo Bastos
Por e-mail

Anônimo
Cordovil
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INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,2708 (C); 
R$ 5,2714 (V) 15/01/2021

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

CADÊ VOCÊ

MELISSA RI-
BEIRO SANTOS 
MENEZES tem 
atualmente 22 
anos. Ela desapa-
receu em 23 de 
maio de 2013, na Pavuna (Zona Nor-
te), após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 L TENHO 41 anos e 
sou jornaleiro desde 
que nasci. Moro na 
Penha e o que mais 
gosto na minha pro-
fissão é o contato 
com o público. Gos-
taria de mais segu-
rança e saúde para 
todos. Não torço 
pra nenhum time de 
futebol, nas horas 
vagas gosto de via-
jar. O que mais gosto 
no MEIA HORA é 
acompanhar as no-
tícias da cidade.

MICHAEL
ALVES —

Penha
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A enfermeira paulista Mônica Calazans entrou para a história como a primeira vacinada no Brasil

NELSON ALMEIDA / AFP

Luz no fim do túnel
Anvisa aprova uso emergencial e o país se prepara para iniciar a vacinação da população

 L COVID-19

A 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, ontem, por una-

nimidade, os pedidos para libera-
ção do uso emergencial das vaci-
nas Coronavac e Oxford contra a 
Covid-19, pondo fim a semanas 
de expectativa. Os imunizantes 
são desenvolvidos pelo Instituto 
Butantan e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), respectivamente.

No caso da Coronavac, a auto-
rização foi condicionada ainda à 
assinatura de um Termo de Com-
promisso e sua respectiva publi-
cação no Diário Oficial da União 
(DOU). O termo de compromis-
so prevê que, até o dia 28 de feve-
reiro, seja enviada para a Anvisa a 
complementação dos estudos de 
imunogenicidade, como uma das 
condições da relatora dos pedidos. 
A chamada imunogenicidade é a 
capacidade, por exemplo, de uma 
vacina incentivar o organismo 
a produzir anticorpos contra o 
agente causador da doença.

Ao contrário de algumas au-
toridades que defendem o trata-
mento precoce com medicamen-
tos que não foram comprovados 
cientificamente, diretores da Anvi-
sa pontuaram que não existe qual-
quer indicação para cura da Co-
vid-19. Ao confirmar o resultado 
da liberação emergencial das va-
cinas, o diretor-presidente da An-
visa, Antônio Barros, Torres, afir-
mou que a imunização demora 
algum tempo para ocorrer. Por 
isso, mesmo ao receber as doses, 
os brasileiros precisam manter o 
uso de máscara, o distanciamen-
to social e a higienização das mãos.

Agora, o governo federal e os 
governos estaduais e municipais 
se preparam para iniciar a vaci-
nação, seguindo as prioridades: 
idosos, profissionais da Saúde na 
linha de frente, entre outros.

 LLogo após a aprovação da vacina, 
o governo de São Paulo realizou a 
vacinação simbólica com o imu-
nizante do Instituto Butantan, de 
uma funcionária da Saúde, que es-
tá na linha de frente de combate à 
Covid-19. Ele é a enfermeira Mô-
nica Calazans, que comemorou 
muito: “Sou mulher negra, brasi-
leira, enfermeira e a primeira pes-

soa vacinada no país. Espero que 
o país acredite na vacina. “Vamos 
pensar nas vítimas que perdemos. 
Era isso que a gente estava preci-
sando para voltar à vida normal, 
dar um abraço e aperto de mão. 
Povo brasileiro, não tenha medo”. 
Mônica, que trabalha na UTI do 
Hospital Emílio Ribas, na capital 
paulista, tem perfil de alto risco: é 

obesa, hipertensa e diabética. Ain-
da assim, ela se inscreveu para tra-
balhar no Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas. “A vocação falou 
mais alto”, completou. 

A segunda a receber a dose foi 
a assistente social Vanuzia Santos, 
de 50 anos, indígena e moradora 
da aldeia multiétnica Filhos Des-
sa Terra, em Guarulhos-SP. 

Primeira vacinada: ‘Povo brasileiro, não tenha medo’

 LO Governo do Estado do Rio 
confirmou, ontem, que a vacina-
ção contra a Covid-19 será inicia-
da na próxima quarta-feira, em 
todos os 92 municípios. As doses 
dos imunizantes serão distribuí-
das a todos os estados a partir das 
7h de hoje, segundo o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello. O 
governador em exercício, Cláu-
dio Castro (PSC), participa ho-
je, em São Paulo, de uma reunião 
com Pazuello e governadores pa-
ra liberar o primeiro lote que cabe 
ao estado. “Essa é uma vacinação 
para todos, sem discriminação, 
mantendo e respeitando as ins-
tituições. Será uma vacina para 
todos”, ressaltou Castro.

No Rio, início 
na quarta-feira

 LApós o ministro da Saúde, gene-
ral Eduardo Pazuello, dizer que o 
governo apoiou no desenvolvi-
mento da Coronavac com recur-
sos federais, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), des-
mentiu veementemente o chefe 
da pasta. Além disso, Pazuello dis-
se que não começaria vacinação 
ontem como “ato simbólico ou 
um golpe de marketing”, embora 
tenha os imunizantes em mãos, 
uma farpa contra Doria. Este rea-
giu afirmando que a única vacina 
que o Brasil tem no momento é a 
do Butantan e criticou diretamen-
te o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), chamando o governo fe-
deral de “incompetente”.

Doria critica 
Bolsonaro
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Desmanche 
estourado

 LUm desmanche de uma 
quadrilha especializada em 
roubo de carros, que atua-
va em toda a Baixada Flu-
minense, foi estourado on-
tem por agentes do 39º BPM 
(Belford Roxo). O flagran-
te ocorreu na Rua Carvalho 
Mota, no Piam. Várias peças 
de carros já desmontados fo-
ram apreendidas e levadas 
para a 54ª DP (Belford Ro-
xo). Ninguém foi preso.

Evento 
clandestino

 LA Polícia Militar inter-
rompeu, ontem de manhã, 
a montagem de um even-
to musical clandestino que 
aconteceria no Colubandê, 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana. Os policiais 
foram recebidos a tiros e hou-
ve confronto, mas ninguém 
ficou ferido. Três homems 
que disseram ser os respon-
sáveis pelo evento foram le-
vados à 73ª DP (Neves).

PM é flagrado recebendo 
dinheiro de milícia na Baixada

 LUm policial militar do 33º 
BPM (Angra dos Reis) foi 
preso em flagrante, no mo-
mento em que cobrava di-
nheiro de uma milícia de Co-
mendador Soares, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. Ele foi detido com três 
comparsas, em um estabe-
lecimento comercial no Jar-
dim Canaã. A PM chegou ao 
bando após informações re-
cebidas pelo Disque Denún-

cia. Quando viu os agentes da 
Corregedoria, o soldado ten-
tou se desfazer do dinheiro da 
extorsão e um celular.

Com a quadrilha foram 
apreendidos R$ 105,60 em es-
pécie, uma pistola Glock calibre 
.40, três carregadores de muni-
ção da PM, uma moto Honda 
CG amarela, sem placa, dois ce-
lulares, além de um carro. Todos 
foram autuados por formação 
de milícia privada e extorsão.

Monitorado 
e preso

 LUm suspeito de integrar 
quadrilha especializada em 
assaltar motoristas de apli-
cativo foi preso no sábado 
em Anchieta, na Zona Nor-
te do Rio. O delegado Fábio 
Souza, titular da 31ª DP (Ri-
cardo de Albuquerque), dis-
se que o homem, que não te-
ve o nome divulgado, estava 
sendo monitorado. Contra 
ele havia três mandados de 
prisão preventiva.

Aviso ao comprador
Polícia usa novo método no combate a roubo de celular. Mulher é presa em flagrante

 L RASTREAMENTO DE PONTA A PONTA

A 
venda de um celular rou-
bado levou policiais da 
52ª DP (Nova Iguaçu) a 

prender uma mulher em flagran-
te, na sexta-feira, em Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio. Na casa 
dela, os agentes encontraram ou-
tros 12 aparelhos, 65 munições 
de fuzil, R$ 12 mil em espécie, 26 
papelotes de maconha e um tri-
turador de ervas.

De acordo com o delegado 
Celso Gustavo Ribeiro, titular 
da 52ª DP, ao ser presa, a mu-
lher disse que apenas um dos 
celulares encontrados em sua 
residência era seu. Os outros e 
o restante do material apreen-
dido seriam do marido, que, 
posteriormente, foi à delega-
cia para assumir os crimes. 

Os policiais chegaram até a 
mulher através de uma nova me-
todologia de investigação adota-
da pela delegacia para recuperar 
celulares roubados. Trata-se de 
um projeto-piloto da Polícia Ci-
vil, que poderá ser adotado em 
todo o estado.

“No momento em que os 
aparelhos são ativados por um 
novo usuário, a equipe da de-
legacia entra em contato para 
avisar que aquele aparelho é 
produto de roubo ou furto, so-
licitando a devolução do mes-
mo”, contou o delegado.

No caso da prisão de sexta, os 
policiais recuperaram o apare-
lho um dia antes. Ele foi devolvi-
do por uma pessoa que recebeu 
uma mensagem de WhatsApp 
encaminhada pela delegacia, in-
formando que o celular havia 
sido roubado de um estabeleci-

mento comercial em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense.

A partir daí, os policias conse-
guiram identificar a mulher que 
vendeu o telefone. Um mandado 
de busca e apreensão foi pedido 
e a suspeita acabou autuada por 
receptação culposa.

Dinheiro, aparelhos celulares, munições e drogas apreendidos com a suspeita, em Santa Cruz

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

 LO delegado Celso Gustavo Ribei-
ro disse que, em um mês de traba-
lho, a 52ª DP já recuperou mais de 
20 celulares roubados ou furtados. 
Os usuários dos aparelhos rece-
bem uma mensagem por What-
sApp pedindo que compareçam 
à distrital em até 24 horas com a 
nota fiscal que comprove a com-
pra. Quem não devolver o apare-
lho corre o risco de ser preso em 
flagrante pelo crime de receptação.

“Esta é uma mensagem cuja 
veracidade pode ser checada 
por meio das redes sociais da 
Polícia Civil. Nós não marca-
mos encontros em lugares pú-
blicos, como praças e shopping 
centers. A pessoa é chamada a 
comparecer à própria delegacia, 
o que dá legitimidade ao aviso” 
explica o delegado, dizendo que 
todos os celulares recuperados 
são devolvidos aos donos.

Aparelhos 
recuperados
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Enem diferente
Candidatos acreditam que concorrência é desigual

 L POR CONTA DA PANDEMIA

D
epois de um ano atípi-
co para os estudantes, 
por conta da pande-

mia de Covid-19, milhares de 
alunos fizeram, ontem, a pri-
meira prova do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2020. Boa parte deles enfren-
tou dificuldades para estudar 
e se prepara. 

O exame começou às 13h30 
em todo país e cerca de 5,6 mi-
lhões de pessoas se inscreveram 
na versão impressa. A primeira 
etapa do exame teve questões de 
linguagens e ciências humanas, e 
redação, com o tema “O estigma 
associado às doenças mentais na 
sociedade brasileira”. 

Moradores do Complexo da 
Maré, na Zona Norte do Rio, o ca-
sal Sarah Ferreira e João Paulo Bar-
ros, ambos de 21 anos, teve sua ba-
se educacional na rede pública de 
ensino. Eles realizaram o exame na 
Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), na Tijuca. 
“A gente, graças a Deus, não te-

ve problema nenhum quanto a 
conteúdo, porque desde o início 
a gente foi bem amparado. Além 
da escola, tive o privilégio de fazer 
cursinho. Então, desde que decre-
taram a quarentena, a gente nunca 
deixou de estudar, não paramos”, 
disse Vivian, que sonha em ser mé-
dica, mas acredita que a concor-
rência esse ano esteja desigual. 

“Temos que ser realistas, sei 
que, infelizmente, estou na fren-
te de muitas outras pessoas nesse 
exame. Muita gente não conse-
guiu estudar, por vários motivos, e 
isso nos deixa na frente, não que eu 
seja melhor que ninguém, de for-
ma alguma, mas sei que tive mais 
oportunidades”, contou. 

As provas foram aplicadas, 
ontem, em 1.689 cidades, se-
gundo o Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), autarquia do 
Ministério da Educação (MEC), 
responsável pela prova.

Inscritos no Enem 2020 chegam à Uerj, na Zona Norte do Rio, um dos locais para a realização da prova

LUCIANO BELFORD

 L THUANY DOSSARES

 LPara a versão impressa do 
Enem 2020, 5.687.397 pes-
soas se inscreveram. A segun-
da prova impressa será feita no 
próximo domingo. O uso de 
máscaras de proteção contra a 
Covid-19 é obrigatório e havia 
dispensers de álcool em gel nos 
locais de prova. O exame tam-
bém será realizado de forma 
digital, nos dias 31 de janeiro 
e 7 de fevereiro, e a expectativa 
é de que cerca de 96 mil estu-
dantes participem desta versão. 

Através do Enem, os alunos 
conseguem usar suas notas pa-
ra concorrer a vagas em uni-
versidades estaduais, federais, 
além de poder ter acesso aos 
programas do governo, como 
o programa de bolsas (Prouni) 
ou financiamento de mensali-
dades (Fies).

Segunda prova 
no domingo
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maneira o material complementar 
chegue até ele. Isso está sendo feito 
de maneira integrada com a in-
fraestrutura. Não podemos falhar 
com ninguém. Não quer dizer que 
todos terão as mesmas ferramen-
tas e recursos, mas queremos que 
a maioria tenha acesso a tudo que 
possa ser oferecido. Infelizmente, 
há áreas na nossa cidade que o si-
nal de internet não pega e é preciso 
uma política pública educacional 
adaptada, com execução diferente.

Em relação ao projeto 
Conect@dos, com distri-
buição de tablet e internet 
para os alunos, já tem pre-
visão de quando começa a 
distribuição? Qual a impor-
tância dele para 2021?

A modalidade remota será 
essencial para esse ano e ainda 
estamos no processo interno para 
entender o que vai ser necessário 
fazer na prática. Tudo isso é um 
processo de campo e o Conect@
dos faz parte desse início do ano 
letivo, com muita importância, 
mas será feito em fases.

O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
do Rio (Sepe) pede que 
professores sejam incluí-
dos entre a prioridade da 
vacinação. Isso é possível?

Valorizamos muito o diálogo e 
nossa gestão será baseado nele. Há 
campanhas nacionais que colocam 
a educação com prioridade da vaci-
na. A questão da ordem de vacina-
ção parte do Ministério da Saúde. 
Deve haver uma conscientização 
para que as pessoas façam campa-
nha para que a educação seja prio-
rizada. Precisa ser definido a nível 
nacional. Tem que ser diretamente 
relacionada à Saúde, que tem guia-
do com maestria aqui no Rio.

GERAL

Desde que assumiu, o se-
nhor tem participado de mui-
tas reuniões com professores, 
coordenadores regionais e 
educadores. Já deu para fa-
zer um diagnóstico do que é 
preciso fazer?

Renan Ferreirinha: Temos feito 
diversas escutas com a comunidade 
escolar e também reuniões internas 
para que possamos organizar me-
lhor a estrutura do núcleo central 
e das diferentes organizações que 
fazem parte da secretaria. O que 
temos percebido é que a SME tem 
práticas interessantes nas salas de 
aula e situações que precisam de foco 
maior. O que queremos fazer é dar 
visibilidade e mais amplitude para 
as boas práticas que tenham foco es-
sencial na aprendizagem dos nossos 
alunos. Esse é o principal objetivo da 
nossa gestão: qualidade e aprendi-
zagem. Não basta nossos alunos e 
nossas alunas irem à escola. Eles têm 
que aprender. É uma mudança de 
paradigma muito importante.

Já trabalha com data para 
o retorno presencial às aulas? 
Há chance de alguns alunos já 
estarem em sala no dia 8?

Estamos trabalhando junto à Se-

RENAN FERREIRINHA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIOENTREVISTA

Qualidade e aprendizagem
‘Um dos maiores desafios é a infraestrutura’, diz novo responsável pelo ensino municipal

C
om a definição do início do ano letivo na rede muni-

cipal em 8 de fevereiro, a expectativa fica por conta 

de quando as aulas presenciais serão liberadas. Por 

enquanto, o secretário municipal da Educação do Rio, 

Renan Ferreirinha, não confirma a data e aguarda o lan-

çamento do protocolo sanitário junto à Secretaria de Saúde 

e ao Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19. Em 

rápida entrevista, ele ressalta que o ensino remoto será es-

sencial em 2021, assim como considera a infraestrutura das 

1.543 escolas um dos maiores desafios para implementar 

as medidas para o retorno à salas.

LUCIANO BELFORD

A infraestrutura das es-
colas é o maior problema 
para o protocolo sanitário?

Um dos maiores desafios é a 
questão da infraestrutura. Temos 
feito levantamento das 1543 unida-
des, porque queremos ter as carac-
terísticas e condições de cada uma 
delas. Isso precisa ser entendido de 
maneira muito clara: um dia nós 
voltaremos às salas de aula e preci-
samos resolver esses problemas de 
infraestrutura.

A secretaria sabe quan-
tos alunos ficaram sem aula 
remota?

Temos o levantamento que a ges-
tão anterior produziu, de que 12% 
dos nossos estudantes não participa-
ram de nenhuma atividade remota 

desde que as escolas foram fechadas. 
Só que esse número esconde um pro-
blema maior. Na verdade, é muito 
mais do que isso quando se fala na 
qualidade da interação. Para esses 
12%, nada chegou. Mas tem o alu-
no que fez o login, mas não ouvia as 
aulas ou participou uma vez só em 
nove meses. Então, essa estatística 
é um pouco maior. Já encomendei 
uma análise mais profunda que en-
tenda de fato o que aconteceu. Não 
posso dizer se haverá.

Esses alunos consegui-
rão ter aula a partir de 8 de 
fevereiro?

O que queremos garantir é 
que exista um plano para todos 
os nossos alunos. Se não consegue 
ter acesso online, que de alguma 

cretaria de Saúde num plano que é 
tanto para a modalidade remota, 
que é crucial e precisa estar funcio-
nando bem, quanto presencial, que 
só será avançada com a ciência ao 
nosso lado chancelando. Primeiro 
estamos definindo como as esco-
las serão organizadas, a distância 
da carteira, refeitório, para depois 
definir quando. Hoje não há essa 
definição, mas é a pauta de maior 
urgência. Dia 8 de fevereiro começa 
o ano letivo. Não posso dizer que ha-
verá presencial, mas o remoto estará 
funcionando e trabalharemos ao 
máximo para que nesse curto espa-
ço de tempo tenha a melhor quali-
dade possível. Vamos fazer várias 
implementações, a verdade é que o 
remoto foi aquém no mundo todo.

Já há ideia de como será a 
divisão de alunos, se haverá 
rodízio na sala de aula com al-
guns em casa? Quantas pes-
soas por sala?

Tudo isso será fruto do plano de 
volta às aulas, em debate. Mas tu-
do estamos considerando e fazendo 
análise de casos internacionais e 
nacionais. Sabemos a diferença do 
retorno das aulas para a Nova Ze-
lândia, Israel, África do Sul, Angola, 
para termos como comparativo.
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Pressão máxima no Fla
Rubro-Negro encara o Goiás em busca da vitória para se manter na luta pelo título

O 
Flamengo tem hoje, às 
20h, no Estádio da Ser-
rinha, em Goiânia, um 

compromisso difícil na busca 
de três pontos contra o Goiás, 
equipe que luta para sair da zo-
na do rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro. O Rubro-
Negro terá o desfalque certo 
do volante Gerson, que cum-
pre suspensão automática.

O técnico Rogério Ceni tem 
outras dúvidas na escalação, 
tanto na defesa como no ata-
que. Uma delas é em relação à 
escalação de Diego Alves. Com 
uma lesão na coxa, o goleiro 
não atuou ainda em 2021, mas 
foi relacionado. Ele não parti-
cipou do último treino para o 
jogo, ontem, no CT do Ninho 
do Urubu, mas foi relaciona-
do. Caso não tenha condições 
de jogo, César deverá receber 
mais uma oportunidade e Hu-
go Souza ficará como opção no 
banco de reservas.

Já o volante Willian Arão che-
gou a ser testado pelo técnico 
atuando na defesa. Além dele, as 
opções para a posição são Natan 
e Gustavo Henrique, que joga-
riam ao lado de Rodrigo Caio. 
Caso Arão atue como zagueiro, 
João Gomes poderá ganhar uma 

chance no meio-campo.
No ataque, Bruno Henrique 

tem vaga garantida. A dúvida 
de Ceni é entre Pedro e Gabi-
gol. Os dois, por sinal, jogaram 
muito pouco juntos e é impro-
vável que sejam aproveitados 
ao mesmo tempo.

A delegação rubro-negra 
para Goiânia está sendo che-
fiada pelo próprio presiden-
te do clube, Rodolfo Landim. 

Uma mostra de que a direto-
ria está preocupada em obter 
um bom resultado, logo mais, 
para manter acesa a esperan-
ça de permanecer na disputa 
pelo título.

Sem vencer há três rodadas, 
o Flamengo entra pressionado 
contra o Esmeraldino. Em jo-
go único na noite, pela Série A, 
todas as atenções estarão vol-
tadas para o Serrinha. Diego vai para o jogo, contra o Goiás, na vaga aberta com a saíde de Gerson, que cumpre suspensão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

ROGÉRIO CENI 
TEM VÁRIAS 
DÚVIDAS NA 
ESCALAÇÃO  
DA EQUIPE

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches 
e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, 
Baggio e Jefferson; Rafael Moura e 
Fernandão. Técnicos: Glauber Ramos 
e Augusto César 

Diego Alves (César); Isla, Rodrigo Caio, Na-
tan (Gustavo Henrique) e Filipe Luis; Willian 
Arão (João Gomes), Diego, Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Ga-
bigol). Técnico: Rogério Ceni

Local: Hailé Pinheiro (Estádio da Serri-
nha), em Goiânia (GO) 
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FI-
FA-PR) Assistentes: Alessandro Alvaro 
Rocha de Matos (FIFA-BA) e Ivan Carlos 
Bohn (PR) Horário: 20h TV: Sportv 

GOIÁS FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LO atacante Lincoln, de 20 anos, 
já assinou contrato com o Vissel 
Kobe, do Japão. O jogador não é 
mais jogador do Flamengo e será 
anunciado em breve por seu no-
vo clube, ao qual ficará vinculado 
por três anos. A equipe asiática irá 
pagar três milhões de dólares (R$ 
15,6 milhões) por 75% dos direi-
tos do atleta. As parcelas serão qui-

tadas ao longo do ano. Com isso, o 
Flamengo manterá os outros 25%.

Após semanas de negocia-
ções, o destino de Lincoln final-
mente foi selado. Além da equipe 
japonesa, o Cincinnati, dos Es-
tados Unidos, era o outro clube 
que desejava contratar o atacan-
te. A ideia inicial do Vissel Kobe 
era conseguir o jogador por em-

préstimo, mas com a tentativa da 
equipe concorrente em fechar o 
acordo em definitivo, os japone-
ses mudaram de ideia.

Lincoln deixa o Flamengo 
em meio a um momento con-
turbado. Desde o fim do ano 
passado, ele vem treinando 
com a equipe sub-20, o que o 
teria desagradado.

Lincoln já é do Vissel Kobe. Contrato é de 3 anos 
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Castigado no fim
Alvinegro luta, mas perde para o Santos e segue na lanterna do Brasileirão

 L BOTAFOGO

O 
drama do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro 
continua. Ontem, na Vila 

Belmiro, o Glorioso lutou muito, 
mas acabou derrotado pelo Santos 
por 2 a 1 — segurava o empate até 
o fim do jogo, mas sofreu o segun-
do gol aos 36 minutos do segundo 
tempo. Com o resultado, o Alvine-
gro permanece na lanterna, com 
23 pontos, e tem apenas mais oito 
jogos para tentar se livrar do rebai-
xamento. Na próxima rodada, irá 
enfrentar o Atlético-GO, quarta-
feira, no Nilton Santos. 

Com apenas três minutos, o 
Botafogo voltou a demonstrar as 
falhas recentes e saiu atrás do pla-
car. Após erro de marcação da de-
fesa, Soteldo recebeu belo passe, le-
vantou a bola e, de voleio, finalizou 
sem chances de defesa para o golei-
ro Diego Loureiro. Com dificulda-
des para para criar algo que assus-
tasse os paulistas, quase levou po 
segundo gol, aos 22 minutos, em 
finalização de Laércio.

O forte calor na Vila Belmiro 
atrapalhava as duas equipes e o 
jogo ficou arrastado, com muitos 
erros de passe no meio campo. O 
Santos ainda assim era mais pe-
rigoso e dominava o adversário. 
Marinho e Soteldo infernizavam 
a vida dos laterais do Botafogo. 

Mesmo assim, o Botafogo 
lutava na busca pelo empate. E 
teve seu esforço recompensado 

aos 43 minutos. Matheus Babi 
recebeu passe de Caio Alexan-
dre e foi derrubado por Laér-
cio. Pênalti que Pedro Raul 
bateu, deslocando Vladimir, e 
decretou o 1 a 1.

O segundo tempo voltou com 
configuração semelhante a do pri-
meiro. O Santos tinha o domínio, 
mas só ameaçou em jogadas de 
bola parada. Aos 13 minutos, Ma-
rinho cobrou falta e a bola explo-
diu no travessão. Aos 19 minutos, 
ele bateu outra falta com perigo, 
mas Diego Loureiro fez a defesa e 
salvou o Botafogo.

Com o tempo, o Santos passou 
a pressionar um acuado Botafo-
go, que se segurava na defesa para 
tentar garantir o empate. O casti-
go veio aos 36 minutos. Soteldo fez 
bela jogada pela esquerda e cruzou 
na medida para Bruno Marques, 
que cabeceou sem chances de de-
fesa para Diego Loureiro, e decre-
tou a 11ª derrota do Botafogo nos 
últimos 12 jogos no Brasileiro. O Botafogo até lutou, mas não conseguiu conter a pressão do Santos e perdeu mais uma no Brasileiro

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Vladimir; Pará, Laércio, Alex e Felipe Jo-
nathan; Diego Pituc, Sandry (Jean Mota) 
e Soteldo (Madson); Marinho (Arthur 
Gomes), Kaio Jorge (Bruno Marques) e 
Lucas Braga (Jobson). Técnico: Cuca 

Diego Loureiro; Kevin (Cascardo), Be-
nevenuto, Kanu e Victor Luís; Welison 
(Cícero), Caio Alexandre e Nazário 
(Lecaros); Kelvin (Davi), Pedro Raul 
(Matheus) e Babi. Técnico: Barroca

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) 
Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) 
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS) 
Gols: 1º tempo: Soteldo, aos 3, e Pedro Raul, aos 46.  2º tempo: Bruno Marques, 
aos 36. Cartões amarelos: Laércio, Soteldo e Kevin.

SANTOS 2 BOTAFOGO 1

A DERROTA DE 
ONTEM FOI A 11ª 

NOS ÚLTIMOS 
12 JOGOS NO 
BRASILEIRO

BOTAFOGO
COBRA DO JOGO
Apesar da derrota, o 
goleiro Diego Loureiro 
fez boas defesas  

BOLA CHEIA
Pedro Raul teve frieza para 
fazer o gol do Botafogo e 
pôr o time na luta 

DEU PRO GASTO
Bruno Nazário, 
Benevenuto, Welison, 
Caio Alexandre, Babi

BOLA MURCHA
Kanu, Kelvin, Cascardo, 
Victor Luís, Davi, Matheus, 
Lecaros, Cícero

TÉCNICO
Eduardo Barroca tenta 
motivar, fora de campo, 
mas mexe mal na equipe 

SANTOS
Finalista da Libertadores, jogou 
com o freio de mão puxado, mas 
venceu quando pressionou  

ATUAÇÕES
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 L FÉ NA VIRADA

‘Vamos até o fim’
Diego Loureiro se destaca na Vila Belmiro

O 
Botafogo está afunda-
do na lanterna e, on-
tem, diante do Santos, 

perdeu a quarta partida segui-
da no Brasileiro. Mas o iminen-
te rebaixamento para a Série B 
não abala a confiança do golei-
ro Diego Loureiro. Mesmo sem 
atuar há dois anos, por falta de 
oportunidades, ele teve uma 
tarde de forte emoções na Vila 
Belmiro, fez grandes defesas e 
foi um dos destaques do Alvi-
negro, apesar do revés por 2 a 
1 sofrido para o time paulista. 

Após a partida, Diego Lou-
reiro estava abalado com o re-
sultado, mas feliz por ter vol-
tado a entrar em campo e ter 
ido bem em campo durante os 
90 minutos. “É bom passar esse 
momento depois de dois anos 
sem jogar. É bom voltar, mas 
não é o resultado que esperáva-
mos. Vamos até o fim do cam-
peonato buscando o melhor 
para o clube. Não acho que fi-
zemos um jogo ruim, mas con-
tinuaremos trabalhando no dia 
a dia”, avisou.

Diego Loureiro foi um dos 
poucos a se salvar na derrota pa-
ra o Santos. Ele só foi a campo 
em razão de uma indisposição 
do goleiro titular, Diego Cavalie-
ri, ainda no hotel em que o Bo-
tafogo estava concentrado, horas 
antes do jogo, mas deu conta do 
recado: fez ao menos três belas 
defesas, duas delas em cobranças 
de falta de Marinho, e impediu 
um placar mais dilatado a favor 
dos donos da casa.

O Botafogo volta a campo 
na quarta-feira, contra o Atlé-
tico-GO, às 17h (de Brasília), 
no Estádio Nilton Santos, e Ca-
valieri deverá estar de volta à 
meta alvinegra. Nada que aba-
le a confiança de Diego Lou-
reiro, que estará a postos para 
ajudar o time, caso seja nova-
mente escalado pelo técnico 
Eduardo Barroca. 

Pedro Raul, de pênalti, fez o gol do Botafogo, ontem, na Vila

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 L O rebaixamento do Botafo-
go, lanterna do Brasileiro, é 
quase uma certeza, mas o téc-
nico Eduardo barroca, ho-
mem de fé, ainda não jogou 
a toalha. Embora remotas, 
as chances de o clube se sal-
var, matematicamente, ainda 
existem, e é nelas que o trei-
nador se apega. 

 L“Mais do que trabalhar o psi-
cológico, é muito importante 
ter o diagnóstico de persona-
lidade e coragem de cada um 
de nós. É um momento para 
pessoas corajosas, pra gente 
encarar de frente, assumir res-
ponsabilidades, trabalhar no 
limite, se cobrar muito forte”, 
disse Barroca.

Barroca fala em coragem

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 57 30 16 9 5 50 28 22

 2º ATLÉTICO-MG 53 29 16 5 8 51 37 14

 3º INTERNACIONAL 53 29 15 8 6 44 26 18

 4º GRÊMIO 50 29 12 14 3 38 24 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLAMENGO 49 28 14 7 7 47 39 8

 6º PALMEIRAS 48 28 13 9 6 39 26 13

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 46 30 13 7 10 40 37 3

 8º SANTOS 45 29 12 9 8 41 36 5

 9º CORINTHIANS 42 28 11 9 8 35 30 5

 10º ATHLETICO-PR 39 30 11 6 13 27 29 -2

 11º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 12º ATLÉTICO-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 35 29 8 11 10 37 35 2

 14º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 15º VASCO 32 29 8 8 13 29 40 -11

 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 CORITIBA 25 30 6 7 17 23 39 -16

 20º BOTAFOGO 23 30 4 11 15 26 46 -20

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.

* Jogos não encerrados até o fechamento desta edição.

30ª RODADA

15/01
 PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO 

16/01
 FLUMINENSE  1 X 0 SPORT 
 VASCO  0 X 1 CORITIBA 

ONTEM
 SANTOS  2 X 1 BOTAFOGO 
 ATHLETICO-PR  1 X 1 SÃO PAULO 
 ATLÉTICO-MG  3 X 1 ATLÉTICO-GO 
 INTERNACIONAL  X  FORTALEZA* 
 CEARÁ  X  BRAGANTINO* 

HOJE
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) 
 11  GOLS: Brenner (São Paulo), Germán Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e 
Claudinho (Bragantino)  10 GOLS: Keno (Atlético-MG) e Kayzer (Athletico-PR)

31ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  ATLÉTICO-GO 17:00

 BAHIA  X  ATHLETICO-PR 18:00

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-MG 19:15

 CORITIBA  X  FLUMINENSE 20:30

 SÃO PAULO  X  INTERNACIONAL 21:30

 BRAGANTINO  X  VASCO 21:30

QUINTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00
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Entramos na re-
ta final do Brasi-

leirão e a briga pelo 
título está aberta. O 
São Paulo, que lide-
rava com folga, pa-
tina e chama para 
o baile quem já não 
tinha esperanças. 
A equipe do mago 
Fernando Diniz (fo-
to) perdeu mais dois pontos no 
empate em 1 a 1 com o Athleti-
co-PR e poderia ter sido pior. Se 
fracassar nesse campeonato que 
estava nas mãos, Diniz fechará 
a temporada com a quíntupla 
coroa de espinhos, eliminado 
também no Paulistão, na Co-
pa Sul-americana, na Copa Li-

bertadores e na Co-
pa do Brasil. Muricy 
Ramalho já deve es-
tar no mercado, pro-
curando substituto, 
independentemen-
te do fim do filme. O 
Flamengo joga esta 
noite com o Goiás, 
e a expectativa é de 
que reencontre o seu 

jogo a tempo de aproveitar os 
resultados que caem no seu co-
lo. Para tal, será preciso apenas 
que Rogério Ceni guarde por al-
guns dias a sua caixa de mágicas 
que ganhou no Natal e trate de 
fazer o simples. A taça de Cam-
peão Brasileiro está na roda pa-
ra quem pegar primeiro.

 LFelipão salvou o Cruzei-
ro da terceira divisão do 
Campeonato Brasileiro, 
mas não está satisfeito, 
porque achou que daria 
para subir à Série A se a di-
retoria fizesse a sua parte.

 L Valdívia, jogador do 

Avaí, recebeu a informa-
ção de que testou posi-
tivo para a Covid-19 no 
intervalo do jogo com o 
CSA, deixando todos os 
demais preocupados. O 
protocolo da CBF testou 
negativo para eficiência.

QUEM QUER TAÇA AÍ?

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

JÁ CAIU

 LApesar da derrota por 2 a 1 para o 
Santos, ontem à tarde, na Vila Belmiro, 
o jovem goleiro Loureiro, de 22 anos, 
do Botafogo, escalado em cima da 
hora por Diego Cavalieri ter passado 
mal, foi o nome do jogo.

 LExpulso de campo aos 29 minutos 
do primeiro tempo, Henrique, herói 
em jogos anteriores, virou vilão na 
derrota do Vasco para o Coritiba, por 
1 a 0, sábado à noite, em São Januário. 
Mandou muito mal.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L O Botafogo lutou o tempo 
todo, mas perdeu novamente, 
desta vez para o Santos, por 
2 a 1. Cuca mandou a cam-
po o que tinha de melhor e 
conseguiu um bom resulta-
do, que só não foi mais largo 
graças à atuação do goleiro 

Loureiro, novidade alvinegra, 
substituindo Diego Cavalieri, 
que passou mal. Pai-de-santo 
disse que Botafogo não cairá, 
mesmo precisando vencer se-
te e empatar o outro, nos oito 
jogos restantes. Também acho 
que não cai, já caiu.

Risco de degola 
sobe para 25%
Luxa lamenta e diz que hora é de olhar pra frente

 L VASCO

A 
derrota para o Coritiba, 
por 1 a 0, na noite de sá-
bado, em São Januário, 

fez o Vasco estacionar na tabe-
la e ver o risco de rebaixamen-
to aumentar no Campeonato 
Brasileiro — pulando de 16% 
para 25% de possibilidades de 
jogar a Série B na próxima tem-
porada, de acordo com os cál-
culos do matemática Tristão 
Garcia, do portal Infobola.

O Gigante da Colina tem 
ainda nove jogos até o encerra-
mento da competição. A equi-
pe voltará a campo na próxima 

quarta-feira, às 21h30, contra o 
Bragantino, em Bragança Pau-
lista, no interior de São Paulo. 
Por isso, o técnico Vanderlei 
Luxemburgo disse que o mo-
mento não é para lamentações.

Para o técnico, o time de-
ve sentir o resultado negativo, 
mas já tem que virar a página e 
pensar para a frente.

“Eu acho que, você disputar 
um confronto direto, em casa, 
se meus jogadores chegam no 
vestiário sorrindo, eles toma-
riam uma bronca. Tem que 
sentir a derrota, mas, agora, 

tem que levantar a cabeça e sa-
ber que a competição conti-
nua. O time tem treinado, tem 
se motivado. Não queríamos 
perder, mas o futebol é dessa 
forma. Você pode perder, pode 
ganhar de repente até um clás-
sico”, disse Luxa.

“O prejuízo é que perdemos 
para um adversário que está lá 
embaixo na tabela. E com uma 
vitória avançaríamos para 35 
pontos e ficaríamos muito pró-
ximos do nosso objetivo ini-
cial. Não tivemos uma atuação 
convincente”, lamentou.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Luxa pensa em como 
motivar o time para jogo 

contra Bragantino
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ESPORTES

 L FLUMINENSE

Goleiro Muriel 
já está em casa
Recuperado de concussão cerebral, o arqueiro 
deve se reapresentar amanhã ao Tricolor

O 
goleiro Muriel recebeu 
alta hospitalar ontem. 
Ele havia sofrido uma 

concussão durante uma sessão 
de treinamento, na última sex-
ta-feira, após receber uma forte 
bolada no rosto. Muriel ficou 
em observação em um hospi-
tal na Barra da Tijuca, na Zo-
na Oeste do Rio, e foi liberado 
nesta pela manhã. A previsão é 
de que ele se reapresente ama-
nhã ao Fluminense.

No hospital, o jogador, de 33 
anos, realizou exames que des-
cartaram lesões neurológicas e 
na coluna cervical. Por orienta-
ção médica, ele precisou passar 
duas noites internado.

Muriel chegou ao Tricolor em 

2019 e se tornou titular. Ele per-
maneceu na posição nesta tem-
porada, sob o comando de Odair 
Hellmann. Com a saída do trei-
nador rumo ao futebol árabe, 
o goleiro acabou preterido por 
Marcos Felipe nos últimos jogos, 
sob o comando de Marcão.

Joia na mira do Shakhtar
E o atacante Kayky, que aos 

17 anos é considerado uma 
das maiores promessas da ba-
se tricolor, despertou o interes-
se do Shakhtar Donetsk. O clu-
be ucraniano já fez uma oferta 
pelo jogador, segundo o portal 
globoesporte.com.

Um representante dos ucra-
nianos esteve no Brasil, na se-

mana passada, conversou 
com o Fluminense e entregou 
uma proposta inicial. O Trico-
lor prometeu responder e nas 
próximas semanas deverá ha-
ver mais conversas.

Caso seja negociado, Kayky 
só poderia ir para o Shaktar 
quando completar 18 anos. Ele 
faz aniversário em junho. O ata-
cante foi artilheiro do Brasilei-
rão Sub-17, conquistado pelo 
Fluminense. No momento, a 
equipe tricolor está na semifinal 
da Copa do Brasil da categoria.

Kayky foi destaque no jor-
nal espanhol “As”, da Espanha. 
Ele foi chamado de “Neymar 
canhoto” por uma página es-
pecializada em jovens talentos.

Muriel levou uma bolada no rosto, durante o treino da sexta passada, e ficou internado, em observação

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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A GATA DA HORA

deve ser a personificação da perfeição. 

Gaúcha de 23 anos, a beldade abalou as estruturas no ensaio 

feito para o site Bella da Semana. Hoje ela mora em Floripa, 

estuda Medicina Veterinária e adora curtir as belas praias 

da Ilha da Magia . Sua outra imensa paixão é pelo Grêmio!

GIOVANNA CONZATTI

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

DIVULGAÇÃO

 LNuma tarde muito fria, os 
jogadores do Bayern de Mu-
nique sofreram muito, mas 
conseguiram derrotar o Frei-
burg, por 2 a 1, ontem, em ca-
sa, ontem, e chegaram aos 36 
pontos na liderança do Cam-
peonato Alemão, quatro à 
frente do RB Leipzig. Robert 
Lewandowski (de vermelho, 
na foto) quebrou mais um 
recorde. O atacante polonês, 
eleito melhor do mundo no 
fim do ano passado, abriu o 
placar aos 7 minutos do pri-
meiro tempo e se tornou o 
primeiro jogador a fazer 21 
gols no primeiro turno da liga 
alemã. Ele é artilheiro isolado 
da competição.

Bayern sofre, mas vence
AFP

Jogando em 
casa, no Estádio Diego Ar-
mando Maradona, o Na-
poli atropelou a Fioren-
tina, por 6 a 0, e assumiu 
a terceira colocação do 
Campeonato Italiano. O 
nome do jogo foi o meia
-atacante Insigne, que 
marcou três gols.

No duelo mais 
aguardado do Campeonato 
Inglês, Liverpool e Manches-
ter United ficaram no 0 a 0, 
ontem. O resultado man-
teve o Manchester na lide-
rança, com 37 pontos, dois 
a mais que o vice-líder Lei-
cester. O Liverpool chegou 
aos 34, dentro do G-4 inglês.

 LGOLEADA! LINGLÊS!
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MADUREIRA R$600,00
Apartamento quarto, sala, cozi-
nha, banheiro. Edgard Romero 
239 bloco-01. (chaves com por-
teiro) Aceito proposta compra 
R$150.000,00   Direto proprietá-
rio 2786-7273/ 99884-3431
 

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.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
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
 

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

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e Lycra. 
Comparecer a Rua Carlos Vas-
concelos, 155 Sala: 303 Tijuca. 
Tel: 98162-6184
 

MEC.REFRIGERAÇÃO 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), com 
carteira 09:00h. Av. das Ameri-
cas, 5001, Loja 152, (Midtown) 
Barra Tijuca
 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

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/

 

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. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 
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

 
ALINE CENTRO 
Morena nunca anunciada
27 anos, seios fartos, cintura fina, 
carinhosa aparelhada
Local discreto. Aceito cartão R$ 
70,00 T. 21-97646-0756

 

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

 
BIA DUTRA 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias . Plinio Casado. 
Cartão

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, do-
minadora preferencia (senhores 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398

 
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.

 

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

 

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

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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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 

FOTOS: REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘JÁ TÔ COM O BRAÇO DE IR’
 L A aprovação, pela Anvisa, de 

vacinas para uso emergencial 
contra a Covid-19, ontem, foi co-
memorada por muitos famosos, 
nas redes sociais. O ator Bruno 
Gagliasso, muito ativo nas redes 
em apoio aos pedidos de aprova-
ção, postou no Twitter: “Aprovou 
a vacina! Quando chegar a minha 
vez já tô com o braço de ir”. Téc-
nica do The Voice +, Ludmilla se 
animou com a notícia. “Vacina, 
eu já tô com roupa de ir, tá?”. O 
sambista Mumuzinho, também 

técnico do reality musical, escre-
veu: “Esse momento é nosso! 
Anvisa aprovou a vacina, eu já tô 
com o braço de fora. CADÊ?” A 
atriz Maisa foi mais incisiva. “Va-
cina, c*”. Leandra Leal, além de 
celebrar a aprovação, comparti-
lhou uma foto da primeira pessoa 
vacinada no país, a enfermeira 
Mônica Calazans, de São Paulo. 
“É o sorriso da nossa esperança e 
do nosso agradecimento a todos 
os profissionais que estão na li-
nha de frente”, escreveu. 

MAYRA CARDI SAI PELA TANGENTE
 LMayra Cardi está em Ilha-

bela-SP, se recuperando da 
Covid-19. A coach conta 
com a ajuda do ex-marido, 
Arthur Aguiar, no local, cui-
dando da filha deles. Ques-
tionada por Leo Dias, do 
Metrópoles, se os dois te-
riam voltado, respondeu: 
“Para voltar, eu teria que, 
no mínimo, poder beijar e 
obviamente transar, né? 
No momento não posso”.

EM ALTA EM BAIXA

 LWhindersson Nunes 
mostra oxigênio que doou 
chegando a Manaus

 LSanndy Brasil tenta dar 
carteirada em hospital: 
‘Sou Rainha do Peladão’

“SOLTEIRA E 
INDEPENDENTE”

 LPerlla usou as redes sociais para cele-
brar mais uma conquista: seu carro no-
vo. Ela ainda aproveitou o momento e 
falou sobre empoderamento. “Eu sou 
a dona da lancha. Solteira, indepen-
dente, mãe de duas princesas, canto-
ra e empresária”, celebrou. “Meninas, 
vocês também podem”. Aos 32 anos, a 
funkeira tem curtido sua fase solteira, 
após o fim da união de nove anos com 
o músico Cássio Castilhol.

SINCERONA 
DO ROUGE

 LEm jogo de perguntas e res-
postas com seus seguidores, 
a cantora Karin Hils, ex-Rou-
ge, contou que as integrantes 
do famoso fenômeno teen 
dos anos 2000 possuem jun-
tas um grupo no WhatsApp. 
Mas, engana-se quem acre-
dita que o tal grupo seja por-
que elas são amigas até hoje. 
“Tem um grupo no WhatsA-
pp que se chama ‘As Ruge 
Tudo’. Mas ele quase nunca 
tem nada. Fica lá pra quan-
do a gente quer falar alguma 
coisa burocrática, mas não é 
um grupo de amigas. Não é 
amiga, gente. Verdades”.

OLHA A SEREIA! 
 LPatrícia Poeta deixou 

internautas babando ao 
compartilhar uma foto 
de biquíni no Instagram. 
A apresentadora apro-
veitou o domingo para 
um mergulho no mar. 

MANSÃO DE LUXO!

 LRafa Kalimann mudou de ma-
la e cuia para o Rio. Ontem, a 
influenciadora e futura atriz 
da Globo mostrou detalhes 
de sua nova e luxuosa casa. No 
Instagram, ela mostrou a par-
te externa da residência, que é 
azul e branca e conta com esca-
darias e piscina. “Estou muito 
feliz. É a minha cara. Hoje com-
pleta 1 ano que saí de casa para 
o BBB. O ano que mudou mi-
nha vida e eu peguei a chave 
da minha casa nova”.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Roney e Aldo conversam 
sobre o passado. Mitsuko chega ao hos-
pital e Nena a leva para ver o médico. 
MB explica para Lica e K1 a presença de 
Edgar. Mitsuko descobre que precisará 
de mais plaquetas de sangue.

19h40. Globo: Larissa e Renan aju-
dam Murilo a se reconciliar com Carol. 
Tancinha deixa claro para Beto que 
ainda gosta de Apolo. Aparício plane-
ja instalar Rebeca e as amigas em um 
apartamento muito pequeno.

21h. SBT: Paçoca aproveita que Bi-
nho está sensibilizado e com ciúmes 
dos amigos, que estavam brincando 
com Thiago, para se aproximar. Car-
men pede o quadro a Cintia.

18h30. Globo: Castro repassa a orien-
tação de Dionísio para que Hélio possa 
depor na delegacia. Carol avisa a Lino 
que um canal de televisão inglês quer 
entrevistá-lo para um programa sobre 
os novos nomes da moda no Brasil.

21h. Record: A emissora não divul-
gou o resumo do último capítulo.

21h30. Globo: Joyce acredita que Eu-
gênio ainda está envolvido com Irene. 
Na clínica de reabilitação, Silvana não 
assume seu vício. A polícia interroga Bibi 
sobre o paradeiro de Rubinho.

‘Sempre sonhei em ser 
ator’, diz Kaysar Dadour
TV Globo exibe a última temporada de ‘Carcereiros’, a partir de hoje

 L BRILHOU NA TELINHA

A 
última temporada da sé-
rie Carcereiros estreia ho-
je, após a novela A Força do 

Querer, na TV Globo. O desfecho 
da trama do agente penitenciário 
Adriano (Rodrigo Lombardi) se-
rá conhecido em quatro capítulos, 
que contarão com cenas inéditas, 
gravadas especialmente para a TV.

A intensa passagem de Abdel 
(Kaysar Dadour), um perigoso 
terrorista internacional, pelo pre-
sídio onde Adriano trabalha, en-
cerra a trajetória da história, que 
é livremente inspirada no livro de 
Drauzio Varella, e no filme Carce-
reiros - A noite sem Fim.

“Foi meu primeiro trabalho 
como ator e tenho muito orgulho 
dele. Fui tão bem recebido por to-
da a equipe, incluindo o grande 
diretor José Eduardo Belmonte, 
o elenco maravilhoso, Rodrigo 
Lombardi, Jackson Antunes, entre 
tantos outros, a produção... todos 
foram maravilhosos e fundamen-
tais para o resultado desse traba-
lho. Eu sempre sonhei em ser ator, 
desde criança. E consegui realizar 
esse sonho no Brasil”, comemora 
Kaysar Dadour, que pretende as-
sistir de novo a todos os episódios. 

“Mesmo quem já assistiu ao 

filme, vai ver coisas novas e se 
surpreender. E quem já gosta de 
Carcereiros, não pode perder es-
se desfecho, a última temporada. 
Gosto de assistir para melhorar 
como ator. Estou estudando mui-
to e ainda tenho muito o que me-
lhorar”, analisa.

Apesar da humildade de Kay-
sar, o José Eduardo Belmonte ga-
rante que ele é um excelente ator e 
que ficou impressionado com seu 
teste para o elenco.

“Pedi ao Luciano Baldan, pro-
dutor de elenco, para testar tam-
bém não atores com as caracte-
rísticas da personagem. O mérito 
da descoberta é dele. Quando vi 
o teste do Kaysar fiquei bastan-
te impressionado. Adoro o BBB, 
mas não consegui acompanhar 
a edição em que ele participou, 
porque estava filmando na épo-
ca. Uma amiga tinha me falado 
dele, do seu carisma, mas eu não 
o conhecia. Conheci pelo teste. 
Tinha muita verdade, era inten-
so e me emocionou. Tivemos um 
tempo curto de preparação, pa-
ra treinarmos questões da per-
sonagem, do set e ele foi muito 
bem acolhido pelo elenco, que ele 
conquistou rapidamente”. Kaysar Dadour em uma cena de ‘Carcereiros’: primeiro trabalho

RAMON VASCONCELOS / REDE GLOBO

 LEm Carcereiros, duas cenas foram 
especialmente difíceis para Kaysar. 
“Tudo foi um desafio. Mas graças a 
Deus tive o apoio de todos. Várias 
cenas foram difíceis, mas duas em 
especial: a chegada do meu perso-
nagem ao presídio, cheia de ten-
são, e a última cena em que meu 
personagem aparece. Mas não vou 
contar para não dar spoiler, tem 

que assistir à série para entender”, 
provoca.  Ainda se descobrindo 
como ator, Kaysar agora busca pa-
peis diferentes. “Quero fazer um 
grande vilão e comédia. Estou es-
tudando bastante para conseguir 
porque não é fácil. Nada é fácil na 
verdade”, sentencia. 

Kaysar Dadour ficou famoso 
e ganhou o carinho do público 

após participar do BBB 18. O rea-
lity show, que em breve voltará ao 
ar, foi um grande divisor de águas 
na vida do ator, que não pensaria 
duas vezes antes de voltar para a 
casa mais vigiada do Brasil. “Anti-
gamente eu era um anônimo, tra-
balhava como garçom num res-
taurante e como animador em 
festas infantis, e agora todo mun-

do reconhece o meu trabalho co-
mo ator. Estou crescendo, estu-
dando e aprendendo mais e mais 
a cada dia. O BBB abriu mui-
tas portas para mim. Graças a 
Deus muita coisa boa aconte-
ceu na minha vida de lá pra cá”, 
comemora Kaysar, que tam-
bém gostaria de participar de 
outro reality show: o No Limite. 

Reality show foi um divisor de águas na vida do ex-BBB
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não sabemos o que fazer com esta curta vida e 

desejamos outra que seja eterna” (Anatole France)

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

 LUma ferida pode ser reaberta 

durante a semana. Você pode 

obter realizações no ambiente 

profissional. Mantenha uma 

atitude conciliadora no ro-

mance e colha os frutos.

Números da sorte: 01, 91 e 82.

 LOs desafios irão marcar a 

sua semana. Novas energias 

e novos negócios vão surgir, 

não deixe oportunidades pas-

sarem. Dedique parte do seu 

tempo aos seus familiares.

Números da sorte: 65, 83 e 74.

 LO momento é bom para rea-

lizar seus sonhos. Você pode-

rá se sentir mais produtivo. 

Adote uma postura positiva e 

receptiva quando estiver com 

o seu companheiro.

Números da sorte: 12, 21 e 93.

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

 LVocê pode ter que lidar com 

uma situação desconfortável 

no dia de hoje. Aproveite o 

momento para esbanjar sua 

coragem. Você pode contar 

com a ajuda do seu amor.

Números da sorte: 40, 67 e 76.

 LO dia começa com muita 

energia e disposição, utilize 

com sabedoria. Aposte em ne-

gócios ou faça algumas com-

pras para você. Compartilhe 

os problemas com o par.

Números da sorte: 41, 86 e 68.

 LEnfrente seus desafios com 

ousadia e ambição. O clima é 

ótimo para você alcançar os 

seus objetivos, que estão tra-

çados. Desfrute de muito com-

panheirismo na vida a dois.

Números da sorte: 69, 96 e 06.

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

 LOportunidades no ambien-

te profissional podem surgir 

nesta semana, aproveite. Evi-

te compras desnecessárias. Em 

casa, preste atenção no que 

seu par tem a dizer.

Números da sorte: 88, 34 e 97.

 LUm assunto que vem pertur-

bando sua mente pode ser re-

solvido. Ocupe-se com os seus 

projetos. No romance, você 

poderá enfrentar uma situa-

ção tensa, evite confusões.

Números da sorte: 44, 35 e 26.

 LDespeje suas energias num 

negócio que ainda está enga-

tinhando. Ousadia e determi-

nação serão necessários tam-

bém na vida profissional. Evite 

críticas na vida em casal.

Números da sorte: 54, 27 e 63.

SANTO MARGARIDA DA 
HUNGRIA
Nasceu no castelo de Turoc, em 
1242, filha de reis cristãos conver-
tidos. Seus pais lhe passaram seus 
valores e ela foi rapidamente ba-
tizada e quis corresponder muito 
cedo à vocação e à vida religiosa. 
Formou-se junto às dominicanas e, 
depois de fazer os primeiros votos, 
foi viver num mosteiro que os seus 
pais construíram para ela na Ilha de 
Lebres. Embora tivesse uma origem 
real, não era apegada aos bens ma-
teriais. Brilhou por ser exemplo de 
pobreza, de desapego. Mulher de 
oração, foi exemplo de vida.

SANTO DO DIA

UM MILHÃO DE REAIS
Papo entre homem e Deus:
— Deus, o que significa um 
milhão de anos para o Se-
nhor?
— Para mim, um milhão de 
anos representa um mero 
segundo.

— E quanto vale um milhão 
de reais para o Senhor?
— Para mim, um milhão de 
reais vale um mísero centavo.
— Sendo assim, o Senhor 
pode me dar um milhão de 
reais?
— Claro! Um segundinho...

CABELOS BRANCOS
Um dia, Renatinha, de 7 anos, 
estava sentada, observando 
a mãe lavar os pratos na co-
zinha. De repente, percebeu 
os vários cabelos brancos que 
sobressaíam na cabeleira da 
mãe. Renatinha olhou para 

ela e lhe perguntou:
— Por que a senhora tem tan-
tos cabelos brancos, mamãe?
A mãe meditou por alguns 
instantes e respondeu:
— Bom, cada vez que você 
faz algo de ruim, esperneia 
e me faz chorar ou me deixa 

triste, um dos meus cabelos 
fica branco.
Renatinha digeriu esta reve-
lação por alguns momentos 
e logo depois indagou:
— Mamãe, então, por que 
todos os cabelos da minha 
avó estão brancos?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú nos pede vida, o dom a 
da vida. A criatividade estará 
em alta na sua vida. Momen-
to bem especial para falar e 
ensinar, colocar coisas e pes-
soas nos seus devidos luga-
res. Organização em todos 
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, mojubá 
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para proteger a casa de ener-
gias negativas, inveja e mau 
olhado, coloque à direita (de 
quem entra) do seu portão 
uma tigela branca com três 
pedaços de carvão, três ovos 

e três gotas de azeite de den-
dê e água. Refaça a cada sete 
dias, despachando o conteú-
do da tigela no meio da rua.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LVocê se sentirá confiante 

quanto às suas iniciativas. Co-

mece um novo projeto ou um 

hobbie, mas tenha cuidado. 

Organize seu orçamento e pla-

neje o futuro com o parceiro.

Números da sorte: 61, 79 e 34.

 LO dia se inicia cheio de ener-

gia. Faça mudanças no campo 

profissional e tire ideias do pa-

pel. O momento é bom para 

resolver problemas na relação 

amorosa com o diálogo.

Números da sorte: 71, 44 e 98.

 LUma ferida emocional pode 

ser reaberta, esteja prepara-

do. Hoje você poderá resolver 

uma pendência familiar ou 

ainda esclarecer um mal-en-

tendido com seu par amoroso.

Números da sorte: 63, 81 e 99.
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