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Quase uma semana
sem ônibus

Avenida precisa de
agentes de trânsito

Poste no meio da 
rua em Maricá

Tem lixo nas
calçadas todo dia

Assaltos, escuridão 
e mato em rodovia

Moradores a pé 
nos fins de semana

 LEstamos sem ônibus há quase 
uma semana na Vila Pauline, em 
Belford Roxo, por conta das chuvas 
que atingiram o local. O clima já 
voltou ao normal na região, mas o 
itinerário ainda não se restabele-
ceu. Algumas conduções passam 
esporadicamente. Temos que andar 
muito para poder pegar condução.

 L A Avenida Pastor Martin Luther 
King Jr. é mal sinalizada e não há 
agentes para organizar e agilizar 
o fluxo de veículos. Em alguns 
pontos da via, o trânsito fica 
muito intenso, principalmente em 
dias de semana, na hora do rush. 
Guardas municipais ou agentes 
da CET-Rio poderiam ficar lá.

 L A Prefeitura de Maricá fez obras 
no bairro Jardim Atlântico, sobre-
tudo na orla, porém, na Rua 116, 
um poste da Ampla foi deixado 
quase que no meio da rua, com-
pletamente exposto, podendo 
causar acidentes graves na via. 
Alguém precisa ir lá retirar urgen-
te, antes que as pessoas se firam.

 L A Rua São Francisco Xavier, na 
Tijuca, tem lixo nas calçadas todo 
dia. A culpa não é só da Comlurb, 
também é dos moradores! Além 
da coleta, que não é feita regular-
mente, vejo todos os dias pessoas 
jogando lixo na via. Isso é um des-
caso! Os próprios moradores não 
cuidam do lugar que moram.

 L A rodovia que foi construída 
para ligar o porto de Itaguaí à 
BR-040 está largada. Muitos 
casos de assaltos a carros, pra-
ticamente não tem iluminação e 
o acostamento está tomado por 
mato. Quem precisa passar por lá 
todos os dias tem muito medo. A 
via precisa de conservação.

 L A empresa Mirante, que controla 
os ônibus da linha Caonze-Centro 
de Nova Iguaçu, está deixando os 
vinte mil moradores do bairro a 
pé, pois, aos sábados, os ônibus 
da empresa só circulam de duas 
em duas horas e, aos domingos, 
são retirados de circulação. Isso 
prejudica demais o povo.

Aildison Bispo
Por e-mail

Saulo Galvão
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Enorê Rodrigues
Por e-mail

Juliana Reis
Tijuca

Márvio Botelho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Mário Sodré
Por e-mail
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 L TENHO 44 anos 
e sou jornaleiro há 
28. Sou morador de 
Olaria. O que mais 
gosto na profissão 
é  o  contato  com 
as  pessoas. P re -
c isa melhorar  os 
pontos de ônibus. 
Torço pelo Vasco 
e, nas horas vagas, 
gosto de surfar e 
jogar futebol. Não 
existe uma parte 
que eu goste mais 
no MEIA HORA , 
leio o jornal inteiro.

MARCELO
ALVES —

Ramos

ALEXAN-
DRA GUI-
LHERME 
ROSA  
tem atual-
mente 16 
anos. Ela 
desapareceu 
em 18 de 
novembro de 
2020, em Cardoso Moreira-RJ, após 
sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Terezinha e Dulcinéia foram as primeiras pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19 no estado 

LUCIANO BELFORD

Injeção de esperança
Rio dá início à vacinação contra a Covid-19 em evento no Cristo Redentor

 L COMBATE AO CORONAVÍRUS

A
os pés do Cristo Reden-
tor, o Rio de Janeiro deu 
início à vacinação contra 

a Covid-19 na tarde de ontem. 
As duas primeiras pessoas vaci-
nadas foram Terezinha da Con-
ceição, de 80 anos, e Dulcinéia da 
Silva Lopes, de 59, que é técnica 
de enfermagem. O estado terá 
uma tiragem inicial de 480 mil 
vacinas. Cerca de 240 mil pes-
soas serão imunizadas. 

O evento aconteceu com atra-
so, devido a problemas na logísti-
ca de transporte. Apenas 10 cai-
xas chegaram na cidade, em um 
avião fretado por um senador do 
Espírito Santo. O governador do 
Rio, Claudio Castro, garantiu que 
até as 12h de hoje todos os muni-
cípios terão a vacina. “Somos um 
dos estados que compraram a va-
cina com os preços mais baixos. 
Estamos aprendendo com nos-
sos erros. É o primeiro dia, houve 
imprevistos, é uma logística com-
plicada. Não considero que houve 
atraso. É dia de comemorar, acre-
dito que fomos bem. É claro que 
é uma vacina jovem, mas queria 
pedir que a população confiasse 
na vacina. Não importa se a va-
cina veio da China, dos Estados 
Unidos, o que importa é se a An-
visa aprovou, temos que confiar 
na ciência. É a esperança de novos 
tempos de quase 10 meses difíceis 
que tirou a vida de quase 27 mil 
fluminenses”, disse o governador, 
que afirmou que o local escolhido 
para começar a vacinação “repre-
senta a paz, o amor, a vida”. 

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, voltou a falar sobre a im-
portância de manter os cuida-
dos, como o uso de máscara. “A 
pandemia não acabou. Temos 
que continuar tomando cuidado, 
com as restrições, usando máscara 
e evitando aglomerar.”

 LTerezinha foi acolhida em 2015, 
quando estava em situação de vul-
nerabilidade e risco social, pois sua 
casa, no Santo Cristo, foi demolida 
pela Defesa Civil devido às condi-
ções físicas. A idosa é beneficiária 
do Beneficio de Prestação Conti-
nuada (BPC) e faz parte do proje-
to do município do Rio chamado 
Agente Experiente.

Moradora da Pavuna, Dul-
cinéia é técnica de enfermagem do 
Hospital Municipal Ronaldo Ga-
zolla, em Acari. Atua há oito me-
ses na linha de frente do combate 
à pandemia do coronavírus.

Servidora da Secretaria Muni-
cipal de Saúde desde 1979, Adé-
lia Maria dos Santos, 71 anos, foi 
quem aplicou a vacina. É uma 

das fundadoras do Programa de 
Imunização da Cidade do Rio. 
Trabalha na área de epidemiolo-
gia e imunização na gestão da SMS 
desde 1990. “Foi o momento mais 
marcante da minha carreira. Foi 
emocionante. Se pudesse man-
dar um recado, diria para as pes-
soas não terem medo e se vacina-
rem, porque vacinas salvam vidas.”

‘Momento mais marcante da minha carreira’

 LO prefeito Eduardo Paes e o se-
cretário Municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, apresentaram 
detalhes sobre a campanha de va-
cinação contra a Covid-19 no Rio. 
Grávidas e menores de 18 anos 
não devem tomar a vacina. Nes-
sa primeira etapa, ninguém será 
vacinado em posto de saúde. Os 
profissionais de saúde e idosos em 
abrigos serão vacinados nas uni-
dades onde trabalham e nas ins-
tituições onde estão. “O início da 
vacinação não é o fim da pande-
mia. É uma luz no fim do túnel”, 
afirmou o prefeito.

Plano de 
vacinação 

 LNesta primeira etapa, serão 231 
mil doses destinadas à cidade do 
Rio, mas, em um primeiro mo-
mento, o estado vai entregar 110 
mil doses. Os trabalhadores da 
saúde da linha de frente de com-
bate à Covid-19 serão a priorida-
de. Trabalhadores envolvidos na 
vacinação também estão incluídos 
no primeiro grupo a ser vacinado. 
Idosos acima de 60 anos morado-
res de instituições de longa perma-
nência, pessoas com deficiência 
a partir de 18 anos moradores de 
residências inclusivas e população 
indígena e quilombolas comple-
tam este grupo.

Com a chegada de novas doses, 
começará a vacinação dos grupos 
prioritários nas unidades de saú-
de. A vacinação será em 450 pon-
tos. Terá drive-thru para idosos. 

Próximas 
etapas
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Trezentas mil doses 

para 92 municípios
Governo estadual começa hoje a distribuição

 L PRIMEIRA REMESSA DA VACINA CONTRA A COVID 

O 
Governo do Estado co-
meça a distribuir hoje, às 
6h, 300 mil doses de Co-

ronaVac para as 92 cidades do 
Rio. A informação foi confir-
mada, ontem, pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES). É a pri-
meira remessa de vacina contra 
a Covid-19 a ser distribuída no 
Estado do Rio de Janeiro. 

No início da noite de ontem, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) informou que 
sua equipe já está trabalhando na 
triagem de informações para a 
análise do pedido de uso emer-
gencial de 4,8 milhões de doses 
da CoronaVac, feito pelo Instituto 
Butantan. O quantitativo se soma 
às seis milhões de doses entregues 
ao governo federal e faz parte do 
volume de 46 milhões de imuni-
zantes previstos, em contrato, pa-
ra serem entregues até abril.

Em outra frente, o Institu-
to Butantan aguarda o envio de 
insumos pelo laboratório chinês 
Sinovac para a produção de mais 
doses da CoronaVac. A capaci-
dade diária de produção das do-
ses a partir da matéria-prima se-
rá de um milhão por dia.

Já a Fiocruz, no Rio, aguar-
da o envio da matéria-prima da 
AstraZeneca, também da Chi-
na, para o início da produção, 
em Bio Manguinhos, das doses 
da vacina desenvolvida pela Ox-
ford. Ainda não há data defini-
da para a chegada dos insumos. 
Com a chegada dos insumos, a 
Fiocruz informou que poderá 
entregar ao governo federal 50 
milhões de doses até abril e um 
total de 100,4 milhões até junho. 
Até o fim do ano, a previsão é en-
tregar outras 110 milhões de do-
ses do imunizante.

No Brasil, a CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Nascida e criada no Mor-
ro do Adeus, no Complexo 
do Alemão, na Zona Norte 
do Rio, a enfermeira Caroli-
na Trugilho está entre os mais 
de 100 profissionais de saúde 
vacinados com a CoronaVac, 
do Instituto Butantan, em São 
Paulo, no domingo. A infor-
mação foi divulgada pelo jor-
nal Voz das Comunidades. A 
ação aconteceu após a aprova-
ção do uso emergencial, libe-
rado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

De acordo com o jornal, a jo-
vem se mudou há um ano para 
São Paulo por causa do traba-
lho e é residente em cardiologia 
e pneumologia no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, seis milhões de 
doses da CoronaVac foram 
distribuídas ontem. Desse 

total, 296.520 doses chega-
ram à Região Norte, sendo 
69.880 para o Estado do Ama-
zonas. A Região Nordeste re-
cebeu 1.200.560 doses, com 
215.280 para Pernambuco 
e 319.520 para a Bahia. Na 
Região Sudeste, foram divi-
didas 2.493.280 doses, com 
o Rio de Janeiro receben-
do 487.520, Minas Gerais 
561.120 e 1.349.200 perma-
neceram em São Paulo. Para 
a Região Sul,, foram 681.120 
doses e a Região Centro-Oes-
te recebeu 415.880.

Em conversa com apoiadores 
no Palácio da Alvorada, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou que 
“não tem o que discutir mais” so-
bre as vacinas e disse que “a vaci-
na é do Brasil, não é de nenhum 
governador”. O presidente ainda 
fez questão de ressaltar que mais 
vacinas serão compradas, caso te-
nha disponibilidade.

Carioca é 
vacinada
Enfermeira do Complexo do Alemão 

é residente de hospital em São Paulo 

 L NO DOMINGO

Carolina Trugilho, cria do Alemão, foi uma das primeiras vacinadas

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LUm acordo de cooperação en-
tre o Governo do Estado e as as-
sociações de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro (Asserj) 
e Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce) foi firmado ontem, no 
Palácio Guanabara. O acordo 
prevê o uso de cerca de 200 espa-
ços, entre eles estacionamentos e 
estabelecimentos associados, co-
mo pontos de vacinação contra a 
Covid-19 no Rio.

Segundo o presidente da As-
serj, Fabio Queiróz, são 180 su-

permercados e mais de 30 sho-
ppings disponibilizados para a 
ação. “A gente espera que, com 
isso, desafoguem os postos de 
saúde para que não haja aglome-
ração e agilize para que a vacina 
chegue mais rápido para todos os 
cidadãos do Rio”, disse.

Ainda não há previsão do iní-
cio da vacinação nas unidades ofe-
recidas. “A Secretaria de Saúde irá 
visitar esses pontos e decidir quais 
vão usar e o momento que vão 
usar também”, afirmou Queiróz. 

Supermercados e shoppings 
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Matrículas para novos 
alunos a partir de hoje
Prazo de inscrição nas escolas da rede municipal termina domingo

 L PRÉ-ESCOLA, FUNDAMENTAL E EJA

A 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME) abre ho-
je, às 8h, a última fase do ca-

lendário de matrículas para a rede 
de ensino do Rio: a de novos alu-
nos que estudarão nas turmas de 
pré-escola, ensino fundamental e 
Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição vai até o domingo, 
dia 24, pelo site matricula.rio. Os 
alunos que já estudam nas unida-
des escolares do município terão a 
matrícula renovada automatica-
mente, com vaga garantida, e não 
necessitam acessar o site. Estudam 
na Pré-escola, Ensino Fundamen-
tal e EJA alunos a partir dos 4 anos.

Para fazer a transferência de 

alunos da rede particular para a 
rede municipal, basta acessar o si-
te matricula.rio e escolher uma 
das vagas disponíveis. Para 
confirmar a matrícula, o res-
ponsável deverá comparecer à 
escola selecionada no dia útil 
seguinte ao da escolha no site.

As inscrições para Creche 
(crianças de 6 meses a 3 anos e 11 
meses) foram realizadas de 5 a 10 
de janeiro. Para transferência in-
terna de Pré-escola/Ensino Fun-
damental e EJA, o prazo acabou 
no último dia 13. Já na Educação 
Especial (alunos a partir de 4 anos 
com deficiência) a matrícula se en-
cerrou dia 21 de dezembro.

Demitidos fazem protesto
Terceirizados mandados embora da Faetec cobram salário atrasado

 L EM FRENTE AO PALÁCIO GUANABARA

Uma manifestação, realizada 
por ex-funcionários terceiriza-
dos da Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica do Estado do Rio de 
Janeiro (Faetec), chamou a aten-
ção de quem passava em frente ao 
Palácio Guanabara, Zona Sul do 
Rio, na manhã de ontem. O gru-
po cobra resposta do Governo do 
Estado sobre o pagamento da res-
cisão de contrato de trabalho de 
setembro do ano passado. 

Os demitidos trabalhavam 
para a empresa Gaia Service Te-
ch Tecnologia e Serviços Ltda, a 
antiga empresa Átrio Rio Service, 
que tinha como mandatário o em-
presário Mário Peixoto, preso na 

Operação Favorito, em maio do 
ano passado, por suspeita de cor-
rupção e lavagem de dinheiro. A 
demissão em massa, cerca de 1200, 
ocorreu já em meio à pandemia. 

A Faetec diz que o pagamento 
relativo aos serviços prestados pela 
empresa terceirizada Gaia Service 
Tech está suspenso em virtude de 
uma decisão judicial. 

Já a Gaia explica que tem ciên-
cia do caso e se diz solidária aos ex-
funcionários. A empresa reforça 
que desde março não consegue 
pagar os valores integrais das no-
tas, mas manteve os salários até 
agosto, quando a empresa chegou 
em seu “limite financeiro”. Grupo se reuniu em frente ao Palácio Guanabara, na Zona Sul

DIVULGAÇÃO

Começou ontem o segundo 
projeto do Programa de aten-
dimento aos idosos: o “nova.
idade”, por meio da Secretaria 
Municipal de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de Vida 
(SMESQV).

Inicialmente, mais de 300 
idosos vão se beneficiar com 
videosaulas via Whatsapp so-
bre temas como atividade para 
memória, atividade física, arte-
sanato, inglês e percussão.

De segunda a sexta-feira, os 
vídeos com duração em mé-
dia de 3 a 5 minutos, serão dis-
ponibilizados sempre na parte 
da manhã. No período da tar-
de, a coordenadoria do proje-
to também encaminhará in-
formes como dicas de saúde e 
alimentação.

“A busca por hábitos cada vez 
mais saudáveis na terceira ida-
de vem crescendo e com isso, 
o objetivo da secretaria com o 
‘nova.idade’, é melhorar a qua-
lidade de vida desses cariocas, 
muitas vezes sozinhos durante 
o isolamento social”, afirmou 
o secretário Junior da Lucinha, 
ressaltando a importância da 
atividade durante a pandemia. 
“O programa oferece vídeos de 
fácil aprendizado para repro-
duzir em casa até que possamos 
voltar com as atividades presen-
ciais”, acrescentou.

Inscrições
Os idosos que estiverem in-

teressados em participar do 
projeto “nova.idade” que ain-
da não são cadastrados podem 
encaminhar uma mensagem 
via Whatsapp para o número 
(21) 96518-2106. 

Videoaula 
pra idosos 
pelo Zap
Atividade dura de 
3 a 5 minutos, de 
segunda a sexta 

 L ‘NOVA.IDADE’

A matrícula é online e o responsável deve comparecer no dia seguinte

DANIEL CASTELO BRANCO 
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Idoso morto a tiro
Homem estava ao lado da mulher dentro do carro

 L TENTATIVA DE ASSALTO EM NITERÓI

A 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSGI) in-

vestiga uma possível ligação en-
tre dois homicídios e uma onda 
de roubos a carros na madrugada 
de ontem. Os ataques teriam ini-
ciado em São Gonçalo, com uma 
sequência de assaltos a pedestres 
e a um motorista, que foi morto 
na RJ-104. Em seguida, em Icaraí, 
o aposentado Nilton Cerqueira, 
63 anos, morreu com um tiro no 
pescoço em tentativa de assalto na 
Avenida Roberto Silveira. 

Nilton estava ao lado da mu-
lher e teve o carro interceptado por 
criminosos em um veículo Ônix, 
cor branca, por volta de 1h.

Testemunhas contaram que 
ele se assustou e os bandidos ati-
raram na direção do carro. Depois 
de ser baleada, a vítima perdeu a 
direção e colidiu no muro de uma 
loja. Um segundo motorista que 
passava pela rua teve seu Honda 
Civic levado pelos bandidos. 

Acionados para ocorrência de 
tiros em Icaraí, policiais do 12º 
BPM (Niterói) encontraram a es-

posa da vítima tentando estancar o 
sangue. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e constatou a morte do 
idoso no local, que foi periciado. 
Imagens do circuito de segurança 
são analisadas para identificação 
dos autores do crime. 

A Polícia Civil acredita que os 
assaltantes sejam ligados ao tráfi-
co de drogas da comunidade Mi-
riambi, em São Gonçalo, já que o 
veículo levado pelos bandidos foi 
recuperado num dos acessos à lo-
calidade, após troca de tiros com 
PMs do 7º BPM (São Gonçalo).

RAPIDINHAS...

PM é baleado 
no Chapadão

 LUm policial militar foi ba-
leado na manhã de ontem na 
Rua Coronel Moreira, próxi-
mo ao Complexo do Chapa-
dão, na Zona Norte, quando 
equipes dos 41º BPM (Irajá) 
patrulhavam a região e ata-
cadas por criminosos arma-
dos. O militar foi atingido na 
perna e socorrido ao Hospital 
Carlos Chagas, onde passou 
por cirurgia. Seu estado de 
saúde é considerado estável.

Dupla da 
Maré roda

 LPoliciais do Batalhão de Po-
lícia Rodoviária prenderam 
ontem dois homens por trá-
fico de drogas na Via Lagos. A 
dupla saiu do Complexo da 
Maré, Zona Norte, e seguia 
para Cabo Frio, Região dos 
Lagos, em um Fiat Siena que 
tentou desviar da fiscalização. 
Eles levavam grande quanti-
dade de maconha e cocaína, 
além de pistola e material pa-
ra uso dos entorpecentes. 

Um posto de gasolina ex-
plodiu, na tarde de domin-
go, na Avenida Brasil, altura 
de Guadalupe, Zona Norte do 
Rio. Segundo a Polícia Mili-
tar, o acidente aconteceu após 
um suspeito tentar fugir em 
um carro roubado e bater em 
uma bomba de combustível. O 
homem, que não teve o nome 
divulgado, foi preso.

Segundo a corporação, poli-
ciais do Batalhão de Policiamen-
to em Vias Expressas (BPVE) fo-
ram acionados por conta de um 
roubo de carro na Avenida Bra-
sil. A vítima informou aos agen-
tes que um dos assaltantes fugiu 
a pé e um segundo fugiu com o 
carro, no sentido Zona Oeste.

O carro foi encontrado no 
posto de gasolina. Ainda segun-
do a polícia, o suspeito tentou 
fugir quando foi abordado pe-
los policiais e bateu na bomba 
de combustível.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e o fogo controlado. A 
ocorrência foi registrada na 35ª 
DP (Campo Grande). “Pelo me-
nos o batalhão dos Bombeiros é 
em frente ao posto”, postou um 
internauta no Twitter.

Bateu na bomba 
e explodiu posto 
Ladrão tenta fugir em um carro 

roubado, causa acidente e é preso

 L AVENIDA BRASIL

Bombeiros controlaram o fogo

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

POLÍCIA

Três mortos e três presos
Quadrilha de roubo de cargas se dá mal em Brás de Pina

 L BANDO DA FAVELA PROENÇA ROSA

Três criminosos morreram e 
outros três foram presos, ontem, 
em confronto com agentes da De-
legacia de Roubos e Furtos de Car-
gas (DRFC) e Delegacia de Com-
bate as Drogas (DCOD), no bairro 
Brás de Pina, Zona Norte do Rio. 
Após informações de inteligência, 
os agentes interceptaram o veículo 
com suspeitos, que estavam indo 
roubar uma carga.

Os criminosos estavam com 
duas pistolas, um revólver, uma 
granada e uma réplica de fuzil, 
além de coletes e roupas camu-
fladas. O bando, pertencente 
ao tráfico de drogas da Favela 
Proença Rosa, de Honório Gur-
gel, é uma das principais quadri-
lhas de roubos da capital.

Na operação, Wesllen do Car-
mo, o ‘Parioca’, Jeferson Ramos de 

Souza e Deyvid de Núncio Cle-
mente da Silva, o ‘Nego Léo’, fo-
ram presos. ‘Nego Léo’ chegou a 
ficar ferido, mas sobreviveu. Dois 
dos três mortos foram identifica-
dos: ‘Gustavo GT’, um dos homens 
de confiança de ‘Nego Léo’ para a 
prática de roubos, e ‘Di Gato’, ge-
rente de algumas bocas de fumo.

Já Deyvid, gerente do tráfico, 
planejava e executava os roubos.

 LA Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSGI) investiga se o grupo 
de criminosos que matou Nil-
ton é o mesmo que assassinou o 
motorista Wendel de Freitas, de 
33 anos, na Rodovia Amaral Pei-
xoto (RJ-104), na altura do bair-
ro Jardim Catarina, também na 
madrugada de ontem. Ele esta-
va com a esposa e um amigo do 

casal quando teve o carro inter-
ceptado por bandidos. Policiais 
do 7º BPM (São Gonçalo) patru-
lhavam a região e ouviram os dis-
paros. No local, houve confronto 
com os bandidos, que fugiram. 
A vítima foi socorrida no pró-
prio carro para o Hospital Esta-
dual Alberto Torres (Heat), no 
Colubandê, mas não resistiu aos 
ferimentos causados pelos tiros. 

Bandidos matam motorista em São Gonçalo

Wendel de Freitas tinha 33 anos
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Desfalques no Vascão
Henrique e Bruno Gomes, suspensos, não enfrentam o Bragantino, amanhã

N
o campeonato à parte 
de 12 jogos contra o re-
baixamento, como de-

finiu o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo ao voltar à Colina, 
o Vasco terá mais uma decisão 
amanhã, diante do Bragantino, 
às 21h30, fora de casa. Depois 
da surpreendente derrota para 
o então lanterna Coritiba, sá-
bado, em São Januário, a equi-
pe cruzmaltina perdeu uma 
enorme chance de se descolar 
do grupo que briga contra o re-
baixamento. A situação na ta-
bela está longe de ser confortá-
vel em relação ao Z-4. 

O time está em 15º lugar, 
com 32 pontos, somente três 
acima do Bahia, o primeiro 
clube dentro da zona da degola. 
Por isso, o duelo em Bragança 
Paulista é fundamental. Uma 
derrota pode fazer o Vasco re-
viver o drama de voltar ao de-
sespero de ficar entre os quatro 
últimos colocados. 

Luxa terá dois desfalques 
para a partida: o lateral-es-
querdo Henrique infantilmen-
te expulso no primeiro tempo 
da partida contra o Coxa e o 

volante Bruno Gomes, que le-
vou o terceiro cartão amarelo. 
O mais provável é que sejam 
substituídos, respectivamen-
te, por Neto Borges e Andrey. 
Outra opção, menos provável, 
seria a entrada de Benítez no 
meio-campo, com Léo Gil pas-
sando a jogar mais recuado. A 
definição deverá acontecer no 
treinamento de hoje.

O excesso de cartões vem 
sendo uma das preocupações 
de Vanderlei Luxemburgo. O 
lateral-direito Léo Mattos, por 
exemplo, já foi advertido sete 
vezes com o cartão amarelo em 
apenas 12 partidas. 

No sábado, por exemplo, o 
jogador voltou de suspensão e 
já levou uma nova advertência. 

Expulso infantilmente contra o Coritiba, Henrique deve ser substituído por Neto Borges amanhã

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

EXCESSO DE 
CARTÕES É UMA 
PREOCUPAÇÃO 
DA COMISSÃO 

TÉCNICA

 LA data da posse de Jorge Sal-
gado como novo presidente 
do Vasco segue indefinida e 
ganhou um novo capítulo. O 
atual presidente do clube, Ale-
xandre Campello, enviou um 
ofício para o vice-presidente 
do Conselho Deliberativo, Sér-
gio Romay, determinando que 
a cerimônia e a eleição do con-
selho ocorram como determi-
na o estatuto do clube, ou seja, 
até a próxima sexta-feira.

Campello também alertou 
que, caso a convocação não seja 
feita, ele mesmo escolherá a da-
ta da posse de Salgado e da elei-
ção do Conselho Deliberativo.

No sábado, Roberto Mon-
teiro, presidente do Conselho 
Deliberativo, convocou a sole-
nidade de posse do presidente 
eleito para a próxima segun-
da-feira. Porém, o estatuto do 
Vasco prevê que o evento deva 
ocorrer na primeira semana.

Campello toma a frente na posse
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Mengão volta ao G-4
Após três tropeços, Rubro-Negro derrota o Goiás e vai com tudo pra cima do Porco

 L O OCTA É LOGO ALI!

S
ob a desconfiança do tor-
cedor, o Flamengo venceu 
por 3 a 0 o Goiás, ontem, na 

Serrinha, e aliviou a pressão pela 
sequência negativa (um empate e 
duas derrotas) no Brasileiro. Ain-
da distante do brilhantismo de 
2019, o Rubro-Negro, com uma 
rodada a menos, garantiu a volta 
ao G-4, na quarta posição, com os 
gols de Arrascaeta, Gabigol e Pe-
dro. O resultado diminuiu a des-
vantagem para líder São Paulo, 
mas o Palmeiras, adversário de 
quinta-feira, em Brasília, segue na 
cola dos cariocas.

A chuva parecia que atrapalha-
ria os planos de Goiás e Flamen-
go. Pelo volume, a eficaz drenagem 
da Serrinha não foi desculpa pa-
ra o lento ritmo do primeiro tem-
po. Na zona de rebaixamento, o 
Goiás, com três zagueiros e ape-
nas Douglas Baggio na armação, 
pouco ameaçou. Com a escalação 
de Diego, o Flamengo apostou na 
melhora do passe e auxílio a Ever-
ton Ribeiro e Arrascaeta.

A agressividade ofensiva que o 
torcedor esperava não aconteceu. 
Mas com paciência o Flamengo 
explorou a fragilidade do Esmeral-
dino. Com dois gols anulados pelo 
VAR por impedimento, Gabigol 
poderia ter dado mais tranquilida-
de ao Rubro-Negro, após ótimas 
assistências de Diego e Everton Ri-
beiro. O primeiro gol aconteceu 
quase no fim do primeiro tempo, 
aos 41, com Arrascaeta, aprovei-
tando passe de Diego.

A vantagem trouxe alívio e a 
dobradinha Bruno Henrique/Ga-
bigol voltou a funcionar. Em alta 
velocidade, o camisa 27 aprovei-
tou a falha da marcação e fez as-
sistência para o artilheiro fazer o 
segundo gol, aos 17. Ceni sacou 
os pendurados Bruno Henrique 
e Gabigol. Aos 49, após roubada de 
bola de Renê, Pedro chutou entre 
as pernas de Tadeu: 3 a 0.

Gabigol marca o segundo gol do Flamengo e comemora com Bruno Henrique, autor da assistência

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LA acusação de racismo do meia 
Gerson, do Flamengo, ao apoia-
dor Ramírez, do Bahia, vai ganhar 
um novo capítulo no dia 3 de feve-
reiro. Os dois atletas foram intima-
dos a depor no Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD), no 
Centro do Rio. O zagueiro Natan 
e o atacante Bruno Henrique, do 
Flamengo, também foram con-
vocados. O caso ocorreu na vitó-
ria rubro-negra por 4 a 3, dia 20 

de dezembro, no Maracanã, após 
Gerson acusar Ramírez de injúria 
racial: “Cala a boca, negro”, teria 
dito o colombiano, segundo rela-
to do atleta do Flamengo.

O depoimento de Gerson está 
marcado para as 10h30, junto com 
os outros atletas do clube carioca. 
Já Ramírez é aguardado na parte 
da tarde, às 14h30. O inquérito foi 
aberto na semana passada, após 
solicitação da Procuradoria do 

STJD. Além da Justiça Desportiva, 
o caso está sob investigação na es-
fera criminal, com apuração a car-
go da Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância.

A solicitação da Procurado-
ria do STJD é de que as provas se-
jam enviadas até sexta. O auditor 
Maurício Neves poderá solicitar a 
presença de testemunhas e terá o 
prazo de 15 dias, prorrogáveis por 
mais 15, para divulgar a conclusão.

Gerson e Ramírez vão depor no próximo dia 3

Tadeu, David Duarte, Sanches e Heron; 
Shaylon, Ariel Cabral (Sandrinho), Breno 
(Figueira), Douglas Baggio (Vinícius) e 
Jefferson; Fernandão (Daniel) e Rafael 
Moura (Índio). Técnico: Glauber Ramos

Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís (Renê); Arão, Diego, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta (João Go-
mes); Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol 
(Michael). Técnico: Rogério Ceni

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em 
Goiânia (GO) Juiz: Rodolpho Toski 
Marques (FIFA-PR) Auxiliares: 
Alessandro Alvaro Rocha de Matos 
(FIFA-BA) e Ivan Carlos Bohn (PR) 
Gols: 1º tempo: Arrascaeta, aos 
41. 2º tempo: Gabigol, aos 17, e 
Pedro, aos 49. Cartões amarelos: 
Tadeu, Ariel Cabral, Breno, Rafael 
Moura, Fernandão e Filipe Luís

GOIÁS 0

FLAMENGO 3

 LVindo de empate com o Forta-
leza (0 a 0) e de derrotas para Flu-
minense (2 a 1) e Ceará (2 a 0), o 
Flamengo venceu pela primeira 
vez em 2021. A última vitória tinha 
sido no dia 20 de dezembro, sobre 
o Bahia, por 4 a 3. Após o jogo, Ga-
bigol relembrou a sua entrevista 
de sexta-feira, quando disse “não 
querer ficar no banco”. “Às vezes, 
falo o que as pessoas não querem 
escutar, mas essa é minha opi-
nião. Foram criadas muitas coisas 
que não existiam. Sim, precisáva-
mos melhorar e fizemos um jo-
go muito bom contra uma equi-
pe que tem suas qualidades. Jogar 
aqui é complicado. Conseguimos 
uma vitória convincente que dá 
ânimo para o próximo jogo”, afir-
mou Gabigol, que agora soma 8 
gols no Brasileirão.

Desabafo 
de Gabigol
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 L DE LANTERNA NA MÃO...

Calvário alvinegro
Números são choque de realidade na esperança

N
a lanterna do Campeo-
nato Brasileiro, com 23 
pontos e 98% de risco 

de queda à Série B, o Botafogo 
vai cumprindo seu calvário na 
péssima temporada. Mesmo a 
uma distância de nove pontos 
do primeiro time fora do Z-4, o 
Fortaleza, e com apenas oito jo-
gos a disputar, o técnico Eduar-
do Barroca tenta juntar os ca-
cos e mantém o discurso de que 
ainda é possível. 

A derrota para o Santos, do-
mingo, por 2 a 1, na Vila Belmi-
ro, foi a quarta consecutiva e a 
11ª do time nos últimos 12 jo-
gos — no período, venceu so-
mente o Coritiba, na capital pa-
ranaense. No entanto, Barroca 
se recusa a jogar a toalha.

Os números, porém, são um 
choque de realidade nas remo-
tíssimas esperanças do Alvine-
gro. Para escapar, o time tem 
que vencer pelo menos sete dos 
últimos oito jogos — ou se-
ja, um desempenho de 87,5%, 
muito superior ao do campeão. 
E não há tempo a perder: o Bo-
tafogo já voltará a campo ama-
nhã, às 17h, para enfrentar o 
Atlético-GO, no Nilton Santos. 

A situação é ainda pior por-
que, como mandante, o Glo-
rioso também é o lanterna da 
competição: venceu somen-
te dois jogos, empatou cinco e 
perdeu oito. Um aproveitamen-
to de 24,4% dos pontos.

“Eu, sem sombra de dúvidas, 
ainda acredito na permanência. 
Enquanto eu sair de casa para 
trabalhar e matematicamente 
for possível, vou lutar com to-
das as minhas forças”, garantiu 
Barroca. O treinador deixou 
claro que vai aproveitar os últi-
mos jogos para uma análise de-
talhada do elenco. Na partida de 
amanhã, ele deverá contar com 
todos à disposição. A única dú-
vida é Cavalieri, que passou mal 
antes do jogo com o Santos.

Barroca ainda acha possível manter o time na Série A do Brasileiro

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

 LAlém de Kanu, que desper-
tou o interesse do Cruz Azul, 
do México, outro zagueiro do 
Botafogo pode deixar o clube. 
Marcelo Benevenuto teria re-
cebido sondagens de times do 
exterior, segundo informação 
do site FogãoNet.

Uma equipe da França e ou-
tra dos Estados Unidos esta-

riam interessadas no jogador, 
revelado nas categorias de base 
do Glorioso. 

Marcelo Benevenuto, de 25 
anos, tem contrato até o fim de 
2023 e fez 43 partidas na tempo-
rada, com dois gols. O Alvinegro 
estaria disposto a negociá-lo, so-
bretudo pela complicada situa-
ção financeira do clube.

Sondagens por Kanu e Marcelo

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 INTERNACIONAL 56 30 16 8 6 48 28 20

 3º ATLÉTICO-MG 53 29 16 5 8 51 37 14

 4º FLAMENGO 52 29 15 7 7 50 39 11

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 51 29 14 9 6 43 26 17

 6º GRÊMIO 50 29 12 14 3 38 24 14

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 29 11 9 9 35 34 1

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

 11º CEARÁ 39 30 10 9 11 41 41 0

 12º BRAGANTINO 38 30 9 11 10 39 36 3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9

 14º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 15º VASCO 32 29 8 8 13 29 40 -11

 16º FORTALEZA 32 30 7 11 12 26 30 -4

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

 18º GOIÁS 26 30 6 8 16 29 47 -18

 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.

30ª RODADA

15/01
 PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO 

16/01
 FLUMINENSE  1 X 0 SPORT 

 VASCO  0 X 1 CORITIBA 

17/1
 SANTOS  2 X 1 BOTAFOGO 

 ATHLETICO-PR  1 X 1 SÃO PAULO 

 ATLÉTICO-MG  3 X 1 ATLÉTICO-GO 

 INTERNACIONAL 4 X 2 FORTALEZA 

 CEARÁ 1 X 2 BRAGANTINO 

ONTEM
 GOIÁS 0 X 3 FLAMENGO 

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Inter)  15  GOLS: Marinho (Santos)
13 GOLS: Claudinho (Bragantino) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) e Pedro (Flamengo)

28ª RODADA

ONTEM
 PALMEIRAS 4  X 0 CORINTHIANS

31ª RODADA

AMANHÃ
 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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Lucca vibra no Fluzão
Titular e autor do gol da vitória sobre o Sport, atacante espera novas chances

 L UMA VAGUINHA ENTRE OS ONZE...

A
utor do gol do Fluminen-
se na vitória sobre o Sport 
Recife, no Nilton Santos, 

sábado, o atacante Lucca espera 
ganhar novas oportunidades do 
técnico Marcão. Ele começou co-
mo titular, atuando ao lado lado 
de Fred, deixando o artilheiro tri-
color mais centralizado. 

Ao ser perguntado durante 
entrevista coletiva em que posi-
ção prefere atuar, o jogador dei-
xou a escolha com o comandan-
te da equipe. “Acredito que posso 
fazer as duas funções no ataque, 
isso depende de como o Marcão 
desejar me escalar. Eu quero é po-
der ajudar o Fluminense, tendo 
oportunidades, seja mais centra-
lizado ou atuando mais pelo lado 
do campo”, disse Lucca.

O gol de sábado foi o segun-
do marcado pelo jogador com 

a camisa do Fluminense e tam-
bém o segundo em uma vitó-
ria da equipe. O primeiro havia 
sido especial: olímpico, contra 
o Internacional, no Beira-Rio. 

Projetando a partida contra 
o Coritiba, amanhã, no Estádio 
Couto Pereira, às 20h30, o ata-
cante acredita que não haverá 
facilidade por conta da posição 
do adversário na tabela. O Coxa 
é o penúltimo colocado, com 25 

pontos, e vive situação desespe-
rado na competição.

“Jogar contra o São Paulo, 
contra o Coritiba, contra o Fla-
mengo, todos os jogos têm a sua 
dificuldade. Não é porque en-
frentamos uma equipe que es-
tá na zona de rebaixamento, que 
teremos vida fácil. A luta nas úl-
timas posições é difícil e envolve 
também muita concentração. Se-
rá um jogo difícil”, prevê Lucca. 

De técnico novo, o paraguaio 
Gustavo Morínigo comandou 
pela primeira vez o time no sá-
bado, o Coritiba conseguiu um 
resultado expressivo: bateu o 
Vasco por 1 a 0, em São Januá-
rio, pondo fim a um jejum de 
dez rodadas sem vitória no Bra-
sileiro. Também deixou a lan-
terna da competição, agora nas 
mãos do Botafogo.

Lucca espera uma partida muito difícil, amanhã, contra o Coritiba

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O JOGADOR TEM 
DOIS GOLS PELO 
TRICOLOR, UM 

DELES OLÍMPICO, 
NO BEIRA-RIO

 LO atacante Matheus Martins, de 
17 anos, é um dos principais des-
taques da equipe sub-17 do Flu-
minense que conquistou o título 
brasileiro e também está na semi-
final da Copa do Brasil. Suas qua-
lidades vêm chamando a atenção 
da imprensa europeia. Ele conce-
deu entrevista ao jornal espanhol 
As e projetou o futuro no futebol. 

“Quero ser um jogador profissio-
nal de alto nível, conquistar mui-
tos títulos com o Fluminense e 
depois jogar na Europa”, afirmou 
o garoto, que fez cinco gols nos úl-
timos dois jogos, sendo dois no 
Flamengo e três no Atlético-MG.

Matheus Martins entrou em 
campo em 26 partidas na atual 
temporada, defendendo os ti-

mes sub-17 e sub-20. Ao todo, o 
atacante balançou as redes 15 ve-
zes com a camisa tricolor.

Amanhã, às 15h30, nas Laran-
jeiras, a equipe sub-17 do Flumi-
nense faz o segundo jogo das se-
mifinais da Copa do Brasil com o 
Flamengo. A vantagem é enorme. 
Na primeira partida, na Gávea, o 
Tricolor goleou por 6 a 1.

Destaque do sub-17 projeta títulos e Europa
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A GATA DA HORA

é ousada na medida certa, extremamen-

te gostosa, um pouco tímida, mas nada santa. Rubro-negra 

de coração, a beldade mora em Jacarepaguá e é um verda-

deiro furacão nas redes sociais. Não marque bobeira e junte-

se à legião de fãs da musa no Instagram @karla.vasconcellos.

KARLA VASCONCELLOS

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO zagueiro brasileiro Diego 
Carlos, do Sevilla, é mais um jo-
gador infectado pela Covid-19. 
O clube espanhol informou 
que ele está assintomático, em 
isolamento em casa e vai des-
falcar a equipe em pelo menos 
duas rodadas do campeonato, 
contra o Alavés, hoje, e diante 
do Cádiz, sábado. Diego Carlos 
tinha testado positivo ‘não con-
clusivo’ em exame no domingo 
e fez uma reavaliação ontem, na 
qual foi confirmada a infecção 
pelo coronavírus. Em novem-
bro de 2020, o jogador foi con-
vocado pelo técnico Tite pela 
primeira vez para a seleção bra-
sileira, que enfrentou  Venezue-
la e Uruguai pelas Eliminató-
rias da Copa do Catar. 

Covid: zagueiro testa positivo

 LEleito o melhor do mundo, 
Lewandowski quebrou agora 
um recorde de 52 anos. Com o 
gol na vitória do Bayern sobre 
o Freiburg, domingo, chegou 
a 21 em 16 rodadas do Alemão 
e superou Gerd Müller. Em 

1968/69, o atacante precisou 
de 20 jogos para fazer 21 gols. 
“De volta aos trilhos”, postou o 
polonês, em referência à trau-
mática eliminação na Copa da 
Alemanha para o Holstein Kiel, 
da Segunda Divisão.

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

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
 

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

ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp
 
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

 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
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.

 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

DIVULGAÇÃO

‘PASSOU POR UM LIVRAMENTO’
 LEsposa de MC Livinho, Bya Gabarron usou 

as redes sociais dele para tranquilizar os fãs. 
No Instagram Stories, ela compartilhou um 
vídeo em que o cantor aparece jogando bo-
la ao lado do filho, Olívio, de 2 anos. “Queria 
agradecer por todas as orações de 
vocês. Todo mundo que se preocu-
pou. Agora está tudo bem, ele es-
tá abalado com tudo que acon-
teceu. Infelizmente, algumas 
pessoas más repercutiram de 
forma negativa. Ele passou 
por um livramento, está fe-
liz pela vida e vai dar mais 
valor para o que impor-
ta”, disse. Bya, no entan-
to, não deu detalhes so-
bre o que ocorreu com 
o marido. É que MC Li-
vinho assustou seus se-
guidores do Instagram 
na madrugada de on-
tem, ao postar um vídeo 
em que aparecia pedindo ajuda. 
Na gravação, ele estava em um 
local escuro, parecendo fugir 
de alguém. Antes, Livinho já 
havia postado vídeos dirigin-
do, falando que estava sendo 
seguido por outro carro.

NOVO CASAL NA ÁREA?
 LBruna Marquezine e En-

zo Celulari estão namoran-
do, segundo o colunista 
Leo Dias, do site Metrópo-
les. Os amigos dos dois con-
firmaram ao colunista que 

agora o romance é oficial. 
O casal estaria hospedado 
no mesmo hotel. Procura-
da por Leo Dias, a assesso-
ria de Bruna preferiu não se 
pronunciar sobre o assunto.  

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

QUATRO SHOWS 
EM UM ANO

 LBelo e Gracyanne Bar-
bosa responderam per-
guntas dos fãs nas redes 
sociais e contaram co-
mo a pandemia do co-
ronavírus afetou o la-
do financeiro. O cantor 
revelou que o número 
de shows caiu drastica-
mente. “Eu fazia mé-
dia de 15 a 18 shows em 
um mês. Em um ano, fiz 
quatro. A minha sorte 
de verdade é que te-
nho uma esposa muito 
econômica e ela contro-
la tudo. Senão, o bicho 
estaria pegando”, disse 
o pagodeiro. 

BABADINHO

 LTALITA YOUNAN, de 28 anos, deixou a maternidade Peri-
natal, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, domingo, acom-
panhada pelo marido, o diretor João Gomez, de 40, e pela 
primeira filha do casal, Isabel. A bebê nasceu na sexta-feira, 
às 4h05, pesando 3,490 kg e medindo 50 cm. 

EM ALTA EM BAIXA

 LPreta Gil e Rodrigo Go-
doy celebraram a compra 
de uma casa no Rio. 

 LSem máscara, o ex-BBB 
Kleber Bambam curtiu a 
noite no Leblon. 

 L A atriz Deborah Sec-
co e sua filha, Maria 
Flor, aproveitaram o 
dia de sol forte e ca-
lor na Praia da Barra 
da Tijuca, ontem. As 
duas se divertiram 
no local e tomaram 
banho de mar jun-
tas. Com um chapéu 
de palha, óculos es-
curo e um biquíni 
branco fio-dental, 
Deborah esbanjou 
boa forma.

l Em entrevista ao apre-
sentador mexicano Yor-
di Rosado, Anitta contou 

que já precisou conven-
cer um namorado a fazer sexo 

a três. “Já fiz e o namorado não que-
ria. Tive que convencê-lo”, explicou a canto-

ra, que também revelou já ter participado de 
uma troca de casais, mas que não curtiu muito 
a experiência. Durante o bate-papo, a Podero-

sa voltou a dizer como aprendeu a falar espa-
nhol: com seus affairs. “Aprendi espanhol 

com os namorados. O Maluma foi o 
meu primeiro professor. Ainda o amo 
muito, independentemente de estar-
mos juntos ou não. (Poderíamos nos 

casar) Somos muito parecidos. Mas 
eu me casaria com qualquer coisa (ri-

sos). Saio com cada um... Depois que já 

não estou mais gostando, olho e falo: ‘Que mer-
da estava fazendo com essa pessoa’. Mas daí já 
foi”, afirmou. Anitta também relembrou uma 
situação divertida ao mostrar um anel de noi-
vado que ganhou de um de seus namorados, 
mas que ainda usa. “É caríssimo. Claro que não 
ia devolver.” Ao ser questionada sobre o homem 
ideal para ela construir uma família, a cantora 
respondeu: “Vai ser inteligente e não vai ser fa-
moso. Vai ser tranquilo. Quero um que me co-
mande, que não me deixe falar alto, que te co-
loque no teu lugar. Um homem que, quando eu 
começar com as minhas estratégias de briga, vai 
falar: ‘Cala a boca que já sei o que você está fa-
zendo’. Não sei se conheci alguém assim ainda”. 
A Poderosa, que já chegou a falar que quer ser 
mãe aos 30 anos, contou ao apresentador que 
vai congelar seus óvulos. “No próximo ano, vou 
congelar os meus óvulos para que estejam bem.”

REVELAÇÕES DA PODEROSA
Anitta abre o jogo sobre sexo e conta que vai congelar óvulos
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Anderson (foto) doa as plaquetas para 
Mitsuko anonimamente. Ellen tenta rastrear a notícia 
para poder apagá-la e Frostbite volta. Tina desconfia 
que Anderson seja o doador de Mitsuko. Benê acaba 
descobrindo que Cícero não quer pagar a pensão. Guto 
mostra para Cícero um vídeo de Benê tocando piano 
e o convida para ir à feira da escola conferir ao vivo o 
talento da filha. Mitsuko fala bem do doador anônimo. 
Os alunos fazem um protesto contra as fake news.

19h40. Globo: Tamara fica encantada com a simpatia de 
Apolo (foto). Agilson avisa a Lucrécia que eles voltaram a 
apoiar Aparício. André comenta com Adriana que o desem-
penho de Tamara na corrida está ruim. Carmela ameaça falar 
com Rodrigo, caso Henrique não a coloque em outra cam-
panha. Apolo vence a corrida. Leonora e Carmela disputam 
a vaga de modelo e Rodrigo decide fazer um teste com as 
duas. O advogado da Peripécia comunica a Rebeca e suas 
amigas que o proprietário lhes emprestará um apartamento.

21h. SBT: Junior (foto) conversa com Carmen e diz que 
ela precisa tratar melhor Duda. Maria conversa com a 
boneca Laura, que está em sua forma humana, sobre 
os origamis se tornarem realidade. Cintia encontra um 
livro que fala sobre os quatro quadros e descobre que 
eles juntos revelam um grande segredo. Armando diz 
para Tobias que Maria Cecília vai se casar com Junior. 
Cintia vai ao Café Boutique e conversa com Armando 
no elevador. Valentina vai ao encontro de Miguel.

18h30. Globo: Maria Adília mente para Guiomar (fo-
to), afirmando que não sabe quem é o pai de Candinho. 
Veridiana repreende a filha. Samuel lembra a Lindau-
ra que seu amigo Manolo chegará à Vila dos Ventos. 
Alberto oferece vantagens para Silvestre em troca do 
silêncio do mineiro. Juliano e Cassiano desconfiam que 
Hélio esteja encobrindo a verdade sobre o sequestro de 
Samuel. Ester e Cassiano procuram Hélio para conversar.

21h. Record: Deus explica como o mundo era para 
ser. Um coral de anjos é liderado por Lúcifer. Deus cria o 
mundo e os seres vivos em seis dias. Logo em seguida, 
o Senhor dá vida ao primeiro homem do universo e cria 
uma parceira. Eva (foto) come o fruto proibido. Adão 
se desespera ao ver a companheira desobedecendo a 
ordem de Deus. Adão fica doente e Eva cuida dele. Eva, 
com uma barriga saliente, sente enjoo.

21h30. Globo: Joyce (foto) se desespera com a revelação 
de Ivana. Simone tenta confortar a prima. Ruy desabafa com 
Ritinha sobre a irmã. Eurico confronta Dantas sobre o talão 
de cheques perdido. Silvana paga por um celular contraban-
deado na clínica com o cheque de Dantas. Abel comenta 
com Nazaré que deseja um neto como Ruyzinho. Eugênio 
teme perder a confiança de Ivana. Simone aconselha Joyce 
a conversar com Eva. Bibi desconfia de Rubinho.

Fim do mistério!
Globo revela hoje quem são os participantes do ‘BBB 21’

 L REALITY SHOW ESTREIA SEGUNDA-FEIRA

É 
hoje que termina o mistério 
sobre quem são os partici-
pantes do Big Brother Brasil 

21! Os futuros moradores da casa 
mais vigiada do país serão revela-
dos ao longo da programação da 
Globo nesta terça-feira, a partir do 
Vale a Pena Ver de Novo.

Assim como na edição passa-
da, o BBB 21, que estreia segunda-
feira, terá anônimos e famosos na 
briga pelo prêmio de R$ 1,5 mi-
lhão. Eles ficarão confinados du-
rante 100 dias. Hoje, o público vai 
conhecer quem são os integrantes 
dos grupos Pipoca, formado por 
anônimos que se inscreveram pa-
ra participar do reality show, e Ca-
marote, composto por celebrida-
des que foram convidadas para 
entrar no Big Brother. 

Entre os nomes cotados para 
participar do BBB 21 estão Fiuk, 
Kéfera, Flavia Pavanelli e Carla 
Diaz. Ontem, o apresentador Tia-
go Leifert usou seu Instagram Sto-
ries para falar sobre os palpites dos 
internautas em relação aos partici-
pantes do Camarote. “Vi os chutes 
de vocês, são muito bons, tem vá-
rios chutes interessantes. Mas acho 
que a imensa maioria dos chutes 
são todos iguais, vocês vão sempre 
em gente muito famosa, com um 
número de seguidores absurdo. 
O critério dos chutes é gente mui-
to famosa. Mas não é esse o nosso 
critério, como vocês sabem! Pode 
ter gente muito famosa lá dentro, 
com milhões e milhões de segui-
dores? Claro que pode! Mas não 
é só isso, as vagas não serão todas 
preenchidas assim”, explicou Lei-
fert. “A gente procura convidados. 
São pessoas que se destacaram nas 
mais diferentes áreas, têm diferen-
tes tamanhos, diferentes impactos 
e diferentes regiões. Isso que vo-
cês têm que olhar. Os chutes estão 
muito concentrados em um perfil 
único, mas tem mais coisa! A gente 
não olha famoso, lembrem-se dis-
so! São convidados!”, completou. Tiago Leifert é o apresentador do ‘Big Brother Brasil’, da Globo

VICTOR POLLAK / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LVocê pode receber uma pro-
posta de trabalho inesperada. 
Reforce o contato com amigos 
e familiares. Relaxe com o par 
e reponha suas energias. Uma 
nova paquera pode surgir.
Números da sorte: 56, 83 e 38.

 LO dia vai ser marcado por 
ocupações. Esforce-se para 
dar conta dos compromissos 
pessoais e profissionais. Tenha 
cautela com a saúde. Reserve 
um tempo para fica com o par.
Números da sorte: 93, 66 e 39.

 LO campo financeiro estará 
instável. Preste atenção nos 
seus gastos, evite extravagân-
cias. Os desafios podem causar 
irritação. Busque relaxar em 
um jantar romântico a dois.
Números da sorte: 31, 58 e 22.

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

 LHoje você acordará irritado, 
mas evite descontar em quem 
está próximo. Entenda que as 
situações não vão se resolver 
rápido. Discussões podem sur-
gir no relacionamento.
Números da sorte: 23, 59 e 41.

 LUma oportunidade muito im-
portante nos negócios pode 
aparecer ainda hoje. Foque 
mais no espírito coletivo. Um 
acontecimento inesperado po-
derá balançar seu lar.
Números da sorte: 69, 15 e 87.

 LA Lua indica uma energia ex-
celente para o trabalho, apro-
veite as oportunidades. Faça 
pequenos ajustes para ter um 
bom dia. Resolva um assunto 
importante com o par.
Números da sorte: 25, 34 e 79.

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

 LControle-se para não preju-
dicar o relacionamento amo-
roso. Cuidado com gastos des-
necessários e com a sua saúde. 
Não deixe os problemas afeta-
rem sua vida profissional.
Números da sorte: 44, 53 e 71.

 LAnalise novas possibilidades 
e use a razão para tomar as 
decisões mais complicadas. 
Tenha paciência no trabalho. 
O seu romance vai exigir cui-
dados redobrados hoje.
Números da sorte: 27, 45 e 99.

 LO astral indica que você acor-
dará num ritmo frenético. Não 
exija demais de si e dos outros. 
Foque no seu bem-estar. Uma 
paquera inesperada pode sur-
gir. Dialogue com o par.
Números da sorte: 37, 82 e 64.

SÃO CANUTO
Nasceu em 1040, na Dinamarca. Fi-
lho de um rei, era o sucessor natural 
do pai. Contudo, pela sua vida de 
oração, testemunho, caridade e jus-
tiça, quando o pai morreu, muitos 
se moveram com artimanhas para 
colocar seu irmão no trono de ma-
neira injusta. Canuto não era ape-
gado ao poder, nem o queria para 
si. Então, esperou. Após a morte do 
irmão, ocupou o lugar que era seu 
por direito. Viveu para sua esposa 
e para seu filho, Carlos, que, mais 
tarde, tornou-se também santo. Um 
homem de poderes, mas que usou 
esses poderes para servir.

SANTO DO DIA

NA BARBEARIA
O sujeito, que está com um 
machucado no braço, entra 
na barbearia.
— Barba e cabelo! — diz.
Ao começar a barba, o barbeiro 
faz-lhe um corte no rosto. De-
pois, no queixo e no pescoço. 

Ao acertar o bigode, espeta-lhe 
o nariz. Começam as tesoura-
das: na nuca e nas orelhas. No 
fim, o barbeiro pergunta:
— Você era meu freguês há 
muito tempo atrás, não?
— Não, senhor! Machuquei o 
braço ao cair em casa.

FALHA DE COMUNICAÇÃO
Márcio entra num bar e é re-
cebido pelo garçom.
— Boa noite, o que toma?
Márcio responde:
— Eu tomo vitamina C pela 
manhã, o ônibus para ir ao 
serviço e uma aspirina quan-

do tenho dor de cabeça.
— Desculpe, mas acho que 
não fui claro. Eu quis dizer o 
que é que o senhor gostaria?
— Tudo bem! Eu gostaria de 
ter uma Ferrari e mandar a 
minha sogra para o inferno.
— Não é nada disso, meu se-

nhor! Eu só gostaria de saber 
o que o senhor deseja beber.
— Ah! É isso? Bem... O que é 
que você tem?
E o garçom:
— Eu? Nada, não! Só estou 
um pouco chateado porque 
o meu time perdeu!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSGAEM:
Oxumarê nos traz muita 
felicidade e alegria. Dia de 
deixar de lado a teimosia e 
as ações impulsivas, cuidar 
mais da sua família e estar 
rodeado daqueles que você 
ama. Amar e ser amado é o 
foco de hoje.
SAUDAÇÃO:
Arrôbobôi!
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água. 
SIMPATIA:
Para atrair felicidade e amor, 
monte uma cesta bem co-
lorida, enfeite com muitas 
frutas, coloque o nome da 
pessoa e leve até uma árvo-
re bonita. Acenda duas velas 

amarelas e entregue para 
Oxumarê. Peça alegria e fe-
licidade para a pessoa que 
está precisando.

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 pode precisar adaptar 
os seus planos feitos para hoje. 
Não se desestabilize e encon-
tre soluções, saiba improvisar. 
Um bom carinho no romance 
lhe fará muito bem.
Números da sorte: 26, 98 e 08.

 LO campo financeiro pode 
apresentar possibilidades de 
ganhar uma grana extra. Te-
nha calma e embarque nos 
novos desafios. Uma discussão 
pode agitar a relação.
Números da sorte: 36, 00 e 18.

 LA posição da Lua te ajudará a 
incrementar e avançar os seus 
planos. Um convite inespera-
do pode te deixar mais feliz 
hoje. Compartilhe o bom mo-
mento com o seu par.
Números da sorte: 64, 37 e 28.

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 19/1/2021 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 19/1/2021


