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Anitta é chamada 
de rainha do pop 

brasileiro pelo 
Grammy

PODEROSA!

BABADO 

Bandidos levam 
o cachorro 

Bob, de 5 anos, 
durante assalto

SÃO GONÇALO

PÁGINA 7

É QUE O DE CIMA 

...E O DE BAIXO

Mengão vence o Palmeiras por 2 a 0, 
fica a quatro pontos do líder e segue 
firme na luta pelo título do Brasileirão

                                                                                                   ESPORTES
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Craques do humor dão o papo: com 99%
de risco de cair, Botafogo é piada sem graça
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 Moradores de 
diferentes locais do

Rio voltam a reclamar 
do gosto e do 
cheiro da água 

Eduardo Paes diz que não há condições de 
fazer a festa. ‘Impossível’, afirma o prefeito

CARIOCA HELIO DE LA PEÑA MARCELO ADNET
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JOÃO VI-
TOR VIEIRA 
DA SILVA
tem atual-
mente 17 
anos. Ele 
desapareceu 
em 13 de 
novembro 
de 2017, na 
Rocinha (Zona Sul), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CARTA DO LEITOR

Assaltos na estação 
Silva Freire

Trânsito terrível em
Campo Grande

Barricadas em rua 
de São Gonçalo

Esgoto vazando em 
rua de Neves

Rua sem luz em 
Itaipuaçu

Praça abandonada
na Taquara

 L Na plataforma da estação de 
trem Silva Freire, toda hora tem 
assaltos e arrastões. Diversos as-
saltos a mão armada estão sendo 
feitos no local. Roubar marmita 
de trabalhador com dinheiro cer-
tinho da passagem e do desem-
pregado também é uma tremen-
da covardia.

 L A hora do rush na Estrada do Rio 
do A está ficando insuportável, 
sobretudo perto do viaduto. Não 
aparece nenhum guarda munici-
pal ou agente da CET-Rio para or-
ganizar o trânsito. O trabalhador 
é sempre o mais prejudicado com 
essa situação. Alguém precisa fa-
zer algo para melhorar.

 LAtenção, Prefeitura de São Gon-
çalo e 7º BPM. Na Rua Presidente 
Ministro Churchil, no Bairro Vista 
Alegre, tem uns dois ferros enormes 
no meio da rua para impedir os mo-
radores de acessar a via. Alguém 
precisa ir lá retirar essas barricadas, 
urgentemente. Temos o direito de ir 
vir. Estamos sitiados!

 L Tem um grande vazamento de 
esgoto jorrando em frente ao nú-
mero 144, da Rua Coronel Ernesto 
Ribeiro, em Neves, São Gonçalo, 
com um mau cheiro insuportável. 
A prefeitura já foi comunicada di-
versas vezes, mas até agora não 
apareceu para verificar a situação 
no local. Isso precisa ser reparado.

 L Todas as luminárias da Rua 90, 
em Itaipuaçu, Maricá, estão apa-
gadas. Graças a Deus o local não 
é muito violento, mas, se fosse, 
seria um prato de mão cheia pros 
assaltantes. À noite, a rua fica um 
breu, ninguém consegue enxergar 
nada. Alô, prefeitura, vamos veri-
ficar essa situação!

 L Uma praça na Rua Rodolfo Car-
valho, próxima à Estrada da Liga-
ção, está completamente abando-
nada. O mato está muito alto, os 
brinquedos estão enferrujando 
e os postes, sem luz. Moradores 
da região até evitam passar por 
perto durante à noite, porque o 
local fica no breu.

Anônimo
Por e-mail

Lucas Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
São Gonçalo

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Anônimo
Maricá

Edmara Souto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 55 anos de 
idade e sou jornalei-
ro há 27. Moro em 
São Gonçalo, mas a 
banca fica no Está-
cio, no Rio de Janeiro. 
O que eu mais gosto 
na minha profissão é 
poder interagir com 
o público e com os 
clientes. Sou torcedor 
do Fluminense e nas 
minhas horas vagas 
gosto de ficar em 
casa, com a família, e 
descansar bastante. 
Gosto de tudo no jor-
nal Meia Hora.

JORNALEIRO
NATALE

Estácio
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O sambódromo fechado: Carnaval previsto para fevereiro foi adiado para julho e, por fim, cancelado

ARQUIVO O DIA

Carnaval cancelado
Eduardo Paes anuncia que não há condição para fazer festa em julho, em meio à Covid

 L PREFEITO RECEBE APOIO PARA A DECISÃO

D
epois do adiamento do 
Carnaval do próximo 
mês de fevereiro pa-

ra os dias 11 e 12 de julho, o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes 
(DEM), anunciou ontem o 
cancelamento do evento, de-
vido à pandemia da Covid-19.

“Nunca escondi minha paixão 
pelo Carnaval e a visão clara que 
tenho da importância econômica 
dessa manifestação cultural para 
nossa cidade. No entanto, me pa-
rece sem qualquer sentido imagi-
nar a essa altura que teremos con-
dições de realizar o Carnaval em 
julho”, postou o prefeito, em seu 
perfil no Twitter, acrescentando: 
“Essa celebração exige uma gran-
de preparação por parte dos ór-
gãos públicos e das agremiações e 
instituições ligadas ao samba. Algo 
impossível de se fazer nesse mo-
mento.  Dessa forma, gostaria de 
informar que não teremos Carna-
val no meio do ano em 2021”.

A reportagem entrou em 
contato com a Sebastiana, As-
sociação de Blocos de Rua do 
Rio, que declarou ter recebido 
a notícia com alívio. “Para nós, 
o mais importante, nesse mo-
mento, é o cuidado com as pes-
soas, o controle da pandemia e 
o respeito à vida e ao luto das 
famílias”, disse a entidade.

E o presidente da Associa-
ção de Hotéis do Rio de Janeiro 
(Abih/RJ), Alfredo Lopes, disse 
concordar com a decisão, ape-
sar de saber que o prejuízo será 
grande para a rede hoteleira. “Ho-
je nós temos a vacina, mas não sa-
bemos exatamente qual é o cro-
nograma de vacinação. Não tem 
como fazer um investimento pa-
ra julho. É muito difícil estruturar 
toda essa indústria do Carnaval. 
Apesar de penoso, a decisão está 
correta”, afirmou Lopes.

 LNo mundo do samba, a carna-
valesca Rosa Magalhães, da Im-
peratriz Leopoldinense, tam-
bém achou correta a decisão 
de Eduardo Paes. “O prefei-
to mostra que tem bom sen-
so. Tem tanta gente morrendo, 
há falta de leitos e de oxigênio. 
Primeiro temos que vacinar as 
pessoas e curar os doentes. Há 

tristeza para todos os lados”, 
disse Rosa.

Neguinho da Beija-Flor afir-
mou ter perdido muitos ami-
gos para o coronavírus e disse 
ser contra a realização da festa 
neste ano. “Eu sou apaixona-
do por Carnaval, vivo do Car-
naval, e sou contra. Não pode 
ter! Pelo amor de Deus! E olha 

que eu preciso. Vou passar su-
foco, porque, além da festa ser 
um prazer, é o meu sustento. 
Mas o mais importante agora é 
a saúde”, comentou Neguinho, 
lembrando que ele também te-
ve Covid-19, conseguiu se re-
cuperar, mas sentiu na pele o 
problema. “Vamos cuidar da 
saúde”, completou o sambista.

Rosa Magalhães e Neguinho da Beija-Flor aprovam

 LPara Milton Cunha, carnava-
lesco, cenógrafo e comentaris-
ta de Carnaval, não há o que ser 
celebrado este ano. “Que coi-
sa inapropriada ficar tentan-
do sambar sobre os cadáve-
res. Que vontade é essa de fazer 
festa e celebrar? Temos que nos 
solidarizar com todas as pes-
soas que sofrem por causa des-
sa doença e aplaudir os profis-
sionais (da Saúde) que estão na 
linha de frente. É um impacto 
geral. Como os trabalhadores 
vão sobreviver? Os camelôs? Os 
trabalhadores do turismo? O 
mundo está sofrendo”, desaba-
fou, concluindo que a decisão 
de Eduardo Paes foi “perfeita”.

Milton Cunha: 
‘perfeito’

 LO secretário municipal de Saú-
de do Rio, Daniel Soranz, disse 
ontem que os locais fechados e 
que causam aglomerações são 
considerados os mais críticos 
para a propagação da Covid-19. 
Um rastreamento feito pela pre-
feitura mostra que grande parte 
dos cariocas se contaminou em 
locais de festas. “O que a gente 
precisa fazer é intensificar a co-
brança das regras. Não pode ter 
festa, não pode ter aglomeração 
em bar, e pistas de dança devem 
ser fechadas”, disse Soranz, em 
entrevista à TV Globo, acres-
centando que não há como fa-
zer a fiscalização de  todos os lo-
cais ao mesmo tempo.

Soranz: ‘não 
pode ter festa’
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A enfermeira Jéssica dos Santos foi uma das primeiras vacinadas ontem contra a Covid-19 na UFRJ 

DANIEL CASTELO BRANCO

Mais vacinas hoje
Ministério da Saúde anuncia chegada de 2 milhões de doses prontas, vindas da Índia

 L COVID-19

O 
Ministério da Saúde 
confirmou ontem que 
um carregamento de 

dois milhões de doses da vaci-
na contra a Covid-19 da Astra-
Zeneca/Oxford, da Índia, deve 
chegar hoje à tarde ao aeropor-
to de Guarulhos, em São Pau-
lo. As doses estão prontas para 
serem aplicadas e foram fabri-
cadas pelo Instituto Serum, da 
Índia. “Após os trâmites alfan-
degários, (a carga) seguirá em 
aeronave da Azul para o aero-
porto internacional Tom Jo-
bim, no Rio de janeiro”, divul-
gou a pasta.

Também hoje haverá uma 
reunião entre técnicos da Fio-
cruz e da Anvisa. De acordo 
com a Fiocruz, o encontro foi 
agendado para definir deta-
lhes para o pedido de registro 
definitivo da vacina produzi-
da pela instituição a partir da 
transferência de tecnologia pe-
la AstraZeneca. O pedido de re-
gistro definitivo da vacina se-
rá protocolado na semana que 
vem, na Anvisa.

Primeira tentativa suspensa
O governo federal havia se 

preparado para buscar as do-
ses no último dia 14, quando 
uma aeronave da Azul Linhas 
Aéreas decolou de Guarulhos 
com destino à Índia. Porém, 
na escala em Recife, informou 
que o voo havia sido cancela-
do, após o governo indiano ter 
negado a exportação da vacina.

O ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Ernesto 
Araújo, negou que problemas 
de natureza político-diplomá-
ticas tenham causado entra-
ves. Segundo ele, a demora no 
envio se deve à alta demanda 
mundial pelo imunizante.  

 LDepois de meses arregaçando as 
mangas para estudar o coronaví-
rus e suas consequências, o virolo-
gista Amílcar Tanuri, de 62 anos, 
um dos maiores pesquisadores 
do Brasil, se tornou, ontem, o pri-
meiro vacinado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Além dele, o estudante de Medici-
na Victor Akira, a enfermeira Jés-

sica dos Santos e um terceirizado 
da limpeza, Gabriel Francisco da 
Silva, também foram imunizados. 
A previsão é que, até hoje, 380 pes-
soas sejam vacinados.

A Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj) também 
realizou vacinação. Dois profis-
sionais do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, o infectologista 

Márcio Bóia, de 70 anos, e a enfer-
meira Gabriela Paloquino de Oli-
veira, 32, foram os primeiros entre 
os 850 do complexo de saúde da 
instituição. Já na Policlínica Piquet 
Carneiro (PPC), outras duas fun-
cionárias também foram vacina-
das ontem: a pneumologista Ana-
mella Costa Faria, 47, e a técnica 
de laboratório Renata Oliveira, 31.

Imunização já começou na UFRJ e na Uerj

 LO Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ) instau-
rou dois procedimentos para fis-
calizar a execução do cronograma 
e do plano de vacinação contra a 
Covid-19 em dois grupos priori-
tários, com atendimento preferen-
cial no início: os idosos em abri-
gos e pessoas com deficiências. A 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio (SMS) terá prazo de um mês 
para informar o cronogramade, 
e a Secretaria de Estado de Saú-
de (SES), cinco dias. O MPRJ res-
saltou que ainda não existe am-
pla disponibilidade da vacina no 
mercado mundial e que o Plano 
Nacional reconhece que o foco são 
os grupos prioritários.

MPE cobra 
prazos

 LA vacinação contra a Covid-19 
para os profissionais de Saúde 
de Manaus, no Amazonas, foi 
suspensa ontem por um dia pa-
ra reformulação da campanha. 
Há municípios do interior do 
Amazonas que terão de devol-
ver doses do imunizante, envia-
das erroneamente pelo gover-
no do estado. Houve também 
relatos de pessoas furan a fila 
da imunização. Mesmo com a 
suspensão, os funcionários do 
Samu devem ser vacinados. O 
estado enfrenta grave crise sa-
nitária, com aumento de casos 
e mortes, e falta de oxigênio pa-
ra os pacientes hospitaliares, há 
pelo menos uma semana.

Manaus para  
a vacinação
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É verão, mau sinal para 
a qualidade da água
Consumidores voltam a reclamar do gosto e do cheiro ruins

 L TUDO DE NOVO, CEDAE!

M
oradores de diversos 
bairros do Rio e de 
municípios da Baixada 

Fluminense voltaram a reclamar 
da qualidade da água oferecida 
pela Cedae. Eles relataram chei-
ro e gosto ruins saindo de suas 
torneiras, já há uma semana. As 
reclamações acontecem um ano 
após a crise hídrica causada pe-
la proliferação de um composto 
orgânico produzido por micro
-organismos por causa da pre-
sença de esgoto na água. 

O guarda municipal Jorge Bar-
roso, de 45 anos, é subsíndico de 
um prédio de nove apartamentos 
no Zumbi, Ilha do Governador, e 
reclamou da qualidade da água 
no condomínio. “Minha esposa, 
Carla, começou a sentir gosto no 
último sábado. É um gosto de ter-
ra e um cheiro muito esquisito. E 
olha que aqui no prédio nós te-
mos um filtro que já faz um pri-
meiro tratamento, mas nem isso 
adianta”, contou, estimando um 
prejuízo, nos próximos dias, com 
a compra de galões d’água.

Histórias parecidas fora con-
tadas pelo motorista José Amo-
rim, de 54 anos, morador de 
São Cristóvão, na Zona Norte, 
e Ângela Góes, de 46, da Pavu-
na.  Desempregada, ela espera 
uma solução para o problema. 
“Com a compra da água mine-
ral, eu tenho uma despesa de R$ 
12 a mais por dia”, lamenta. 

A diretoria da Cedae se reu-
niu ontem com o governador 
em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), para discutir o proble-
ma. E a Defensoria Pública in-
formou que o Núcleo de Defesa 
do Consumidor (Nudecon) está 
acompanhando a situação e vai 
analisar o que pode ser feito.

O Detran divulgou o cronogra-
ma para o licenciamento anual de 
veículos em 2021. De acordo com 
a portaria, publicada ontem no 
Diário Oficial, serão quatro datas 
de vencimento: as placas de final 
1 e 2 deverão ter a guia paga até 30 
de setembro. Já os de final 3, 4 e 5, 
até 31 de outubro. Para as placas de 
final 6, 7 e 8, o pagamento poderá 
ser feito até 30 de outubro. E as de 
final 9 e 0, até 31 de dezembro.

Neste ano, o licenciamento é 
100% digital. Basta pagar a Guia 
de Regularização de Taxas (GRT), 
no valor de R$ 219,37, obtida no 
site do Detran (www.detran.rj.
gov.br) ou do Bradesco (www.
bradesco.com.br). Por determi-
nação do governo federal, a taxa 
DPVAT, referente ao licenciamen-
to de 2021, não será cobrada.

Após a compensação das ta-
xas, o usuário estará apto para 
usar o documento digital, cha-
mado CRLVe. 

Detran 
divulga 
calendário
Pagamento de 
licenciamento 
tem quatro datas

 L PELA INTERNET

DANIEL CASTELO BRANCO

 LA Comissão de Saneamento 
Ambiental da Alerj (Cosan) en-
viou um ofício, ontem, solicitan-
do a apuração de responsabilida-
de técnica sobre a manutenção e a 
possível contaminação da rede de 
abastecimento do Sistema Guan-
du da Cedae. No documento, o 
deputado estadual Gustavo Sch-
midt (PSL), presidente da Cosan, 

também solicita cópia integral dos 
laudos de qualidade das águas re-
lativos ao mês de janeiro, para que, 
se for o caso, outras providências 
possam ser tomadas.

Há um ano, a população ca-
rioca e da Região Metropolitana 
sofreu com a água turva. À época, 
houve uma corrida em busca de 
água mineral, esvaziando as pra-

teleiras de supermercados e distri-
buidoras de água. A explicação, na 
ocasião, foi que o problema havia 
sido provocada por um compos-
to orgânico chamado geosmina. 
A água começou a ser tratada com 
carvão ativado. Estudo posterior, 
no entanto, apontou suposta pre-
sença de esgoto doméstico e in-
dustrial na água do Guandu.

Alerj cobra esclarecimentos em meio a dúvidas

Cliente 
processa bar

 LUma mulher de 42 anos, 
moradora do Rio, está pro-
cessando por danos morais 
um bar de Petrópolis, on-
de recebeu uma comanda 
com uma referência ofensi-
va a ela. Na relação de itens 
consumidos em sua mesa, 
um funcionário do bar digi-
tou: ‘Moça do peitão’. O caso 
aconteceu no dia 10.

RAPIDINHA...

Jorge Barros apelou para a água mineral e já prevê o tamanho do prejuízo nos próximos dias
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 L A CAMINHO DA REGIÃO DOS LAGOS

Família perde 
cão em assalto
Vítimas foram abordadas na altura do Complexo 
do Salgueiro e perderam o carro com o cachorro

U
ma família carioca, que es-
tava a caminho da Região 
dos Lagos, foi assaltada 

por quatro bandidos, fortemen-
te armados, na BR-101, altura do 
Complexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo. Além de perder o carro 
e celulares, as vítimas viram o ca-
chorro de estimação Bob, da raça 
Shistzu, ser levado.

O caso ocorreu na madrugada 
de quarta-feira. Uma das vítimas 
do assalto, Luana Muniz, mora-
dora da Tijuca, Zona Norte do 
Rio, de 27 anos, contou que a fa-
mília estava dividida em dois veí-
culos — um com o marido, o fi-
lho de 1 ano e nove meses do casal 
e a avó paterna; o outro, alugado, 
transportava o sogro, três ado-
lescentes e Bob. No trecho próxi-
mo ao Complexo do Salgueiro, 
um Honda Civic, grafite, fechou 

a pista e quatro homens, portan-
do fuzis e pistolas, tentaram pa-
rar o carro em que Luana estava.

O grupo, no entanto, acele-

rou e conseguiu fugir do cerco. 
Mas o segundo carro, com Bob, 
não teve a mesma sorte. “Eles 
tiraram minha família à força e 
não deixaram tirar Bob do car-
ro, acredito que, na pressa, eles 
pensaram que iam levar muito 
tempo até ele sair”, disse Luana, 
que está desesperada em bus-
ca de informações sobre o ca-
chorro, que tem 5 anos.

Agentes da Polícia Rodoviá-
ria Federal socorreram a família 
e o caso foi registrado na 19ª DP 
(Tijuca). As vítimas comparti-
lharam fotos de Bob nas redes 
sociais, pedindo ajuda. Luana re-
latou que conseguiu rastrear um 
dos celulares roubados e desco-
briu que ainda está no Salgueiro. 

“Bob é um cachorro muito 
tranquilo, faz parte da família”, 
disse ainda Luana.

Uma jovem de 20 anos, mo-
radora do bairro Guarani, em 
Saquarema, na Região dos La-
gos, foi presa por abandono de 
incapaz, depois que seu bebê, 
de 10 meses, foi encontrado 
morto, no poço artesanal do 
quintal da casa da família.

Na 124ª DP (Saquarema), 
a mulher contou ter deixado a 
filha, de 3 anos, e o bebê sozi-
nhos para ir à casa de paren-
tes, na vizinhança. Ao retornar, 
ela alegou ter visto que a filha 
dormia sozinha na cama e, em 
seguida, descobriu o corpo do 
bebê boiando dentro do poço.

Ainda de acordo com a versão 
da mãe, dada no depoimento, o 
bebê teria engatinhado até o po-
ço, distante cerca de 10 metros da 
entrada da casa, e caído.

No entanto, a polícia ainda 
investiga o possível acidente, já 
que o chão do quintal é de terra 
batida e o bebê não tinha ne-
nhuma marca de machucado 
nas pernas, segundo a perícia.

A mãe confessou que já ha-
via deixado as crianças sozi-
nhas em casa outras vezes. O 
delegado responsável pelo ca-
so, André Bueno, determinou 
a prisão da mãe em flagrante.

Bebê cai em 
poço e morre
Mãe presa por abandono de incapaz

 L EM SAQUAREMA

Poço era protegido com quadro de janela, na base do improviso

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Bob é um Shihtzu de 5 anos

ARQUIVO PESSOAL

Preso pai torturador
Filha de 13 anos sofria as maiores humilhações

 L EM QUEIMADOS

Agentes da 55ª DP (Queima-
dos) prenderam, ontem, um ho-
mem que torturava a filha, de 13 
anos. Segundo relato da menor, 
o pai a obrigou a comer fezes, be-
ber urina dentro do vaso sanitário 
e ainda cometia outras agressões.

A menina morava com a mãe 
e com acusado em uma casa alu-
gada. A violência começou no fim 
do ano passado. Certo dia, a mãe 

da vítima pediu ajuda para a dona 
do imóvel. A proprietária entrou 
na casa e  encontrou roupas sujas 
de fezes. A menina pediu socorro 
e disse que era impedida de tomar 
banho, de trocar a roupa suja, de 
escovar os dentes e até de comer, 
pois o agressor só oferecia feijão es-
tragado. Ao ouvir o relato, a dona 
do imóvel confrontou o homem, 
mas foi ameaçada. A Polícia Civil 

foi acionada e o suspeito, preso.
Em depoimento, a vítima 

contou que, em determina-
da ocasião, ela disse que esta-
va com sede, mas o agressor 
abriu a boca dela, cuspiu e en-
fiou o rosto dela em uma poça 
de lama, no quintal. De acordo 
com a polícia, a mãe da menina 
presenciou algumas agressões, 
mas teve medo de denunciar.

 LUm homem foi preso em flagrante, em São Cristóvão, na Zona Norte, 
pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. Ao ser abordado, na 
Avenida do Exército, o suspeito, que levava em seu carro 121 bolas de 
cocaína, tentou subornar policiais do 4º BPM (São Cristóvão) com R$ 
11,5 mil. Um comparsa, que levou o dinheiro ao local, também foi preso.

RODOU POR TRÁFICO E SUBORNO
REPRODUÇÃO DO TWITTER
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ARQUIVO PESSOAL

 L MORADORES PREOCUPADOS

Como será a vacinação 
nas comunidades?
Favelas sofrem com a falta de estrutura nas unidades de saúde

A 
vacinação contra a Co-
vid-19 começou a ser 
aplicada esta semana no 

Brasil, mas, por enquanto, está 
restrita a grupos prioritários. A 
expectativa é que, ao longo dos 
próximos meses, o restante da 
população seja vacinada, já que 
a previsão é imunizar pelo me-
nos a metade dos brasileiros até 
o fim do ano.

Se essa proporção for segui-
da no Rio, até dezembro, de-
vem ser vacinados cerca de oito 
milhões de fluminenses. Mas 
será que as unidades de saúde 
do estado estão preparadas pa-
ra atender a um volume de pes-
soas como esse? E a população 
das favelas, que já enfrenta ca-
rência desses serviços?

“Nós temos oito equipes de 
saúde da família, mas apenas 
quatro médicos. As equipes es-
tão mantendo o atendimento, 

mas tem médico que pega duas 
equipes”, alerta o diretor da As-
sociação de Moradores da Vi-
la Aliança, Edilson Adad, de 58 
anos, que é um dos conselhei-
ros de saúde da comunidade da 
Zona Oeste da capital.

Pensando na dificuldade 
dos postos de vacinação, o Go-
verno do Estado cogita usar es-
colas, supermercados, igrejas e 
shoppings para aplicação das 
doses. Somente nas quatro pri-
meiras fases do plano nacional 

de imunização, que contempla 
maiores de 60 anos, deverão ser 
vacinados cerca de 5,5 milhões 
de fluminenses.

“O que a gente tem de va-
loroso na Rocinha quando se 
refere ao trabalho com saúde 
é o servidor. Durante a pande-
mia, as unidades tiveram que 
se adaptar, porque a prefeitura 
não tinha uma gestão boa, ti-
rando autonomia dos profis-
sionais”, lamenta o ativista Jef-
ferson Vieira, de 35 anos.

 LFora da capital, a preocupação 
é igual. Em Niterói, por exemplo, 
os moradores da comunidade do 
Preventório convivem com a si-
tuação precária dos dois postos de 
saúde que atendem a região.

“Muitas das vezes, a gente vai ao 
posto de saúde e não tem remédio. 

Às vezes, tem apenas um médico 
para atender vários pacientes e vo-
cê marca uma consulta para daqui 
a um ou dois meses”, relata Wan-
derson Silva, de 44 anos.

Na Baixada Fluminense, Bel-
ford Roxo é mais uma cidade 
com pouca estrutura na saúde. 

“A gente já teve aqui uma campa-
nha de vacinação que não tinha 
vacina porque a geladeira estava 
ruim”, lembra Debora Silva, de 
36 anos, que faz parte da ONG 
Sim, eu sou do meio, que atua 
nas comunidades Castelar, Pal-
meira, Guacha e Gogó da Ema.

‘Não tinha vacina porque a geladeira estava ruim’

“Temos oito 
equipes de saúde 
da família, mas 
apenas quatro 

médicos”

“O certo é o 
prefeito vir ou 

mandar alguém 
para conversar 
com nós líderes 
comunitários”

“Se chegar 
a vacina da 

Covid-19 daqui a 
dois meses, quem 
vai trabalhar para 

atender, já que 
temos falta de 

profissionais da 
saúde?”

“Tem que 
montar uma 

força-tarefa já 
avisando sobre 
a imunização 

dentro das 
favelas, que pode 
ser modelo para 

o Brasil”

EDILSON ADAD
Vila Aliança

WANDERSON SILVA 
Preventório

DEBORA SILVA
ONG Sim, eu sou do meio 

JEFFERSON VIEIRA 
Rocinha

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOALARQUIVO PESSOAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com
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MENGÃO É O TERCEIRO
Em Brasília, Rubro-Negro bate o Palmeiras e está a quatro pontos do líder Internacional

‘E
stão deixando a gente so-
nhar’. A famosa frase dita 
por Ronaldinho Gaúcho 

em novembro de 2011 — após 
goleada sobre o Cruzeiro por 5 a 
1, no Engenhão — cabe perfeita-
mente para ilustrar o momento 
do Flamengo na briga pelo títu-
lo do Campeonato Brasileiro. No 
Mané Garrincha, em Brasília, o 
time do técnico Rogério Ceni ba-
teu o Palmeiras por 2 a 0 (gols de 
Luan, contra, e Pepê, um em cada 
tempo) e assumiu a terceira co-
locação, com 55 pontos, quatro a 
menos que o líder Internacional, 
que tem um jogo a mais.

Embalado, o Rubro-Negro 
terá pela frente o Athletico Pa-
ranaense, na Arena da Baixada, 
em Curitiba, domingo. O atacan-
te Bruno Henrique levou o ter-
ceiro amarelo e não joga.

Assim que a bola rolou, foi o 
Verdão quem criou a primeira 
grande chance. Aos três minu-
tos, após cruzamento da esquer-
da, Willian, sem goleiro, não pe-
gou bem na bola e isolou.

Logo, o Flamengo tomou 
conta do meio e fez marcação sob 
pressão na saída de bola. A estra-
tégia deu certo e o time perdeu 
várias chances. Quando o empa-
te parecia se consolidar no pri-
meiro tempo, Gabigol roubou a 

bola perto da grande área, rolou 
para Everton Ribeiro, que achou 
Arrascaeta. O uruguaio tocou 
por baixo das pernas do golei-
ro Weverton, mas Kuscevic, ao 
tentar salvar, chutou em cima de 
Luan e a bola entrou.

O Palmeiras voltou melhorno 
segundo tempo. Gabriel Meni-
no, aos nove, da marca do pênalti, 
chutou fora a chance do empate. 
Cansado e até meio desconcen-
trado, o Flamengo recuou de-
mais, errou passes e viu o time 
paulista ameaçar.

Mas o Rubro-Negro acordou 
e voltou a pressionar. E a  estra-
tégia funcionou. Aos 37, o meia 
Pepê, que substituíra Diego, acer-
tou um chute rasteiro, depois de 
ajeitada de Pedro. Com a vitória, 
o Flamengo aumentou a série in-
victa contra o Palmeiras desde 
2017. Nos últimos seis jogos, ga-
nhou três e empatou três. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique festejam o primeiro gol rubro-negro em Brasília

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

O FLA NÃO PERDE 
PARA O PORCO 
DESDE O DIA 12 
DE NOVEMBRO 

DE 2017

Hugo; Isla, Arão, Rodrigo Caio (Gustavo 
Henrique) e Filipe Luís; Gerson (Vitinho), 
Diego (Pepê) e Everton Ribeiro; Arrascaeta 
(João Gomes), Gabigol (Pedro) e Bruno 
Henrique Técnico: Rogério Ceni

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e 
Viña (Scarpa); Danilo (Daniel Silva), Zé Ra-
fael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Pedro 
Acácio); Willian (Lucas Lima) e Luiz Adriano 
(Breno Lopes) Técnico: Abel Ferreira

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF) Au-
xiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior 
(DF) Gols: 1º tempo: Luan, contra (45 minutos). 2º tempo: Pepê (37 minutos) 
Cartões amarelos: Bruno Henrique e Renê (FLA); Raphael Veiga e Luan (PAL)  
Renda e público: Jogo com portões fechados

FLAMENGO 2 PALMEIRAS 0

 LO zagueiro Léo Pereira pode es-
tar de saída. O Flamengo rece-
beu proposta do Besiktas, da Tur-
quia, por empréstimo até junho 
de 2022, com opção de compra 
ao fim do contrato. Há previsão 
de pagamento de um valor ime-
diato, caso o clube ceda o jogador, 
segundo o site Globoesporte.com.

Por conta da reta final do Bra-
sileiro, a decisão da diretoria será 
tomada sem pressa. Caso o Fla-
mengo aceite a proposta dos tur-
cos, Léo Pereira teria que deixar o 
clube ainda este mês. 

O site Esporte News Mundo 
informou que o Flamengo foi 
condenado pela Justiça a pagar 

R$ 1 milhão ao atacante Mar-
celo Cirino, que defendeu o 
clube entre 2015 e 2017. O atle-
ta cobra mais de R$ 5 milhões, 
entre direito de arena, premia-
ções, férias e FGTS. A Justiça 
determinou o pagamento de 
um valor menor, mas cabe re-
curso de ambas as partes.

Clube turco quer levar o zagueiro Léo Pereira
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Virou piada sem graça
Marcelo Adnet, Helio de La Peña e Márvio Lúcio falam sobre a crise no Botafogo

 L MOMENTO TENEBROSO!

L
anterna do Campeonato 
Brasileiro, com 23 pontos, 
e virtualmente rebaixado à 

Série B, o Botafogo tirou o sorri-
so dos rostos dos torcedores há 
muito tempo. Hoje com 99% de 
risco de queda, segundo os cál-
culos do site Infobola, do mate-
mático Tristão Garcia, o futebol 
apresentado pelo Alvinegro pa-
rece aquela piada sem graça con-
tada entre amigos. A definição foi 
aprovada por três camisas 10 do 
humor: Helio de La Peña, Mar-

celo Adnet e Márvio Lúcio, o Ca-
rioca do ‘Programa Pânico’.

Ao MEIA HORA, o ex-’Cas-
seta & Planeta’ concorda que o 
time comandado por Eduardo 
Barroca faz a maior força pa-
ra ser mesmo rebaixado. Para 
se manter na elite, o Botafogo 
precisa vencer os sete compro-
missos que restam no Brasilei-
rão. O retrospecto nas últimas 
17 partidas, no entanto, é mui-
to desanimador: 13 derrotas, 
duas vitórias e dois empates. 

“No momento, essa é a maior 
piada que não faz os comedian-
tes alvinegros rirem. Cada dia 

que passa a gente cava mais um 
pouco do buraco, estamos fazen-
do uma força danada para ir pa-
ra a Série B com o pior retros-
pecto da nossa história. Já estou 
torcendo para a nossa volta à Sé-
rie A em 2022. E sei que vai ser di-
fícil”, projetou Helio de La Peña. 

Gambiarras ao longo dos anos
De La Peña também reve-

lou nem perder mais o seu tem-
po assistindo aos jogos. “Fico 
atento ao placar. Se tiver uma 
surpresa positiva, ligo a televi-
são. Mas essa surpresa não apa-
receu até agora”, lamentou.

Craque na arte do improvi-
so, Marcelo Adnet entende que, 
no futebol, o inesperado fora das 
quatro linhas não tem vez. Para 
ele, os dirigentes levaram a cri-
se do clube ao limite ao fazerem 
gambiarras com o futebol ao lon-
go dos anos: “A gente não pode vi-
ver assim, de improviso o tempo 
todo, em algum momento a gen-
te precisa ter uma base sólida. Vou 
assistir até o fim, mas é muito tris-
te ver a equipe jogar. No entanto, 
eu prefiro não focar na chateação, 
na raiva ou no estresse. O que me 
interessa são as soluções daqui pa-
ra a frente. Qual Botafogo nós te-

remos dentro cinco ou dez anos”.
Cansado de aturar times 

ruins, o comediante Carioca 
tomou uma decisão drástica e 
renovadora, segundo ele. “Não 
vejo um jogo do Botafogo há 
mais de dois anos. Pra mim, vi-
rou ex-mulher. Os caras (atle-
tas) não conseguem desenvol-
ver mais do que cinco toques 
na bola a partir do meio-cam-
po. Não dá. Não assisto Série C, 
D e nem o Botafogo”, decretou.

Afundado cada vez mais na 
zona de rebaixamento, o time 
pega o Fluminense, domingo, 
às 20h30, em São Januário.

O abatimento dos jogadores alvinegros no banco ao fim das partidas virou uma cena rotineira: 13 derrotas nos últimos 17 jogos

REPRODUÇÃO/SPORTV

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com

 LA diretoria está muito perto 
de anunciar o novo diretor de 
futebol para a temporada. Tra-
ta-se de Eduardo Freeland, que 
foi gerente das divisões de base 
do Alvinegro em 2018, quan-
do saiu para exercer a mesma 
função no Flamengo. As con-
versas foram mantidas em total 
sigilo para que não houvesse di-
ficuldades na sua liberação do 
Rubro-Negro. O nome surgiu 
depois de uma reunião ontem 
entre integrantes de torcidas 
organizadas e cartolas do clube.

Freeland faturou o Cam-
peonato Brasileiro Sub-20 em 
2018, quando a equipe que era 
treinada por Eduardo Barroca. 
A tendência é que o atual ge-
rente de futebol do Botafogo, 
o ex-volante Túlio Lustosa, e o 
treinador sejam dispensados 
ao fim do Brasileirão, uma vez 
que ambos têm cláusulas con-
tratuais que cortam o vínculo 
com o clube em caso de rebai-
xamento para a Segundona.

Novo diretor 
de futebol
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 59 31 17 8 6 53 29 24

 2º SÃO PAULO 57 31 16 9 6 51 33 18

 3º FLAMENGO 55 30 16 7 7 52 39 13

 4º ATLÉTICO-MG 54 30 16 6 8 52 38 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º PALMEIRAS 51 30 14 9 7 43 28 15

 6º GRÊMIO 51 30 12 15 3 39 25 14

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º FLUMINENSE 47 31 13 8 10 43 40 3

 8º SANTOS 45 30 12 9 9 41 38 3

 9º CEARÁ 42 31 11 9 11 45 41 4

 10º CORINTHIANS 42 29 11 9 9 35 34 1

 11º BRAGANTINO 41 31 10 11 10 43 37 6

 12º ATHLETICO-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3

ZONA NEUTRA

 13º ATLÉTICO-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7

 14º FORTALEZA 35 31 8 11 12 28 30 -2

 15º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 16º BAHIA 32 30 9 5 16 36 51 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 32 30 8 8 14 30 44 -14

 18º CORITIBA 26 31 6 8 17 26 42 -16

 19º GOIÁS 26 31 6 8 17 29 51 -22

 20º BOTAFOGO 23 31 4 11 16 27 49 -22

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.

31ª RODADA

20/01

 BOTAFOGO 1 X 3 ATLÉTICO-GO 

 BAHIA 1 X 0 ATHLETICO-PR 

 GRÊMIO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

 CORITIBA 3 X 3 FLUMINENSE  

 SÃO PAULO 1 X 5 INTERNACIONAL  

 BRAGANTINO 4 X 1 VASCO 

ONTEM

 FLAMENGO 2 X 0 PALMEIRAS

 FORTALEZA 2 X 0 SANTOS

 GOIÁS 0 X 4 CEARÁ 

 CORINTHIANS  X  SPORT*

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.  

ARTILHARIA

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

32ª RODADA

AMANHÃ

 SÃO PAULO  X  CORITIBA 19:00

 VASCO  X  ATLÉTICO-MG 21:00

DOMINGO

 INTERNACIONAL  X  GRÊMIO 16:00

 ATHLETICO-PR  X  FLAMENGO 16:00

 CEARÁ  X  PALMEIRAS 16:00

 SANTOS  X  GOIÁS 18:15

 SPORT  X  BAHIA 18:15

 ATLÉTICO-GO  X  FORTALEZA 18:15

 FLUMINENSE  X  BOTAFOGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  BRAGANTINO 20:00

 L QUE PESADELO!

Vasco tá de volta 

ao inferno do Z-4
Fortaleza vence o Santos e puxa o Cruzmaltino 
para a degola. Luxa cobra união na reta final

V
indo de dois péssimos re-
sultados no Campeona-
to Brasileiro — derrota 

de 1 a 0 para o Coritiba, em ca-
sa, e goleada de 4 a 1 para o Bra-
gantino, fora —, o Vasco voltou 
à zona de rebaixamento com a 
vitória de 2 a 0 do Fortaleza em 
cima do Santos, ontem à noite, 
no Castelão. O técnico Vanderlei 
Luxemburgo trabalha agora pa-
ra motivar os jogadores visan-
do à partida de amanhã, com o 
Atlético-MG, em São Januário.

Ele disse que o momento é 
de união para que o time possa 
fazer os resultados na reta final 
do Brasileiro: “Temos oito jogos 
para nos mantermos na Primei-
ra Divisão. Cabe a nós nos en-
volvermos para isso. Nós, a di-
reção, a torcida, os jogadores, 
todos. São oito jogos decisivos”.

Preocupação com Talles
Luxa advertiu que não é mo-

mento para buscar culpados: 
“Tudo o que puder ser feito pa-
ra envolver esse ambiente tem 
de ser feito. Agora, criar um am-
biente hostil não vai nos ajudar. 
Falei aos jogadores que o placar 
foi elástico pelo que jogaram no 
segundo tempo’.

Um dos xodós do técnico no 
elenco cruzmaltino, o atacan-
te Talles Magno recebeu aten-
ção especial. “Talles precisa se 
reencontrar com a motivação, 
com a vontade. Ele é um grande 
jogador, mas só isso não basta. 
Eu gosto dele, vamos continuar 
apostando e a gente não pode 
queimá-lo. Agora, eu posso sa-
cá-lo do time com ele não in-
do bem”, afirmou Luxemburgo. Luxa advertiu que o momento é de união, e não de buscar culpados

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO
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 L CHEGA DE DAR BOBEIRA!

Ajustes na defesa
Falhas do Tricolor são dor de cabeça para Marcão

O 
comportamento de-
fensivo do Fluminen-
se preocupa o técni-

co Marcão para o clássico de 
domingo, às 20h30, diante do 
Botafogo, no Estádio de São 
Januário, pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Os três 
gols que o time levou do Coriti-
ba (empate em 3 a 3), na quar-
ta-feira, são um alerta. 

“A gente tem até domingo 
para ajustar isso na palavra, 
no treino, para equilibrar. Para 
atacar e não sofrer esse tipo de 
contra-ataque do adversário. 
Acredito que temos que sentar, 
achar os erros cometidos e não 
repeti-los”, declarou Marcão, 
que não poderá contar no clás-
sico com Fred, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo.

Após o Atlético de Madrid 
aparecer como interessado em 
contratar Marcos Paulo sem 
custos, depois do fim do con-
trato, no meio do ano, o Trico-
lor recebeu uma oferta do Par-
ma, da Itália, que pode fazer 
com que lucre ao menos algum 
dinheiro com a transferência.

Segundo o site Glooboesporte.
com, os italianos querem levar o 
jogador de 19 anos na atual ja-
nela do país, que fecha em 1º de 
fevereiro, e ofereceram 500 mil 
euros (R$ 3,2 milhões) mais 
15% sobre o lucro de uma ven-
da futura. Haveria ainda sonda-
gens da França e da Rússia. Marcão prometeu corrigir os erros para o clássico de domingo

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

ARARUAMA R$270.000
Vendo terreno grande com 
03casas, precisando obras, 
casa com muro, garagem, 15 
minutos do centro  Araruama. 
T.(21) 99920-3327/ 99914-8797/ 
2592-2168
 

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.
 

ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência, rapi-
dez. Ligue já! Consulta Grátis, 
Plantão 24h. Dr. Milton Santos 
Tel:99161-9013 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.

 

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

 
MECÂNICO 
Refrigeração, Meio Oficial e 
Auxiliar.  Empresa refrigeração 
contrata com experiência Ctps. 
Comparecer a partir 8:00h. Rua 
19 de Outubro 65 Bonsucesso.

 

MECÂNICO T.2569-1821
De Autos, experiente em freios, 
embreagem,  suspensão, cor-
reias e  Eletricista experiência 
em injeção eletrônica   e elétri-
ca em geral . Comparecer para 
entrevista: Rua Barão de Mes-
quita, 120 Tijuca.T.98038-5635
 

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
 

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.

 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Centro-R-
J(T.99947-8903)
 

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

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
 

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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A GATA DA HORA
HENRIQUE ANUNCIAÇÃO / DIVULGAÇÃO

estremeceu as estrutu-

ras neste ensaio arra-

sador. A beldade, que 

ano passado foi elei-

ta a musa do Santos, 

posou toda de branco 

para chamar a atenção 

para o Janeiro Branco, 

campanha voltada pa-

ra as questões e neces-

sidades relacionadas à 

saúde mental e emo-

cional das pessoas.

CAMILA RODRIGUES

Gatas, mandem fotos e fone para 
agatadahora@meiahora.com.
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IMS TA ASB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

l A decisão do prefeito Eduardo Paes de 
cancelar os desfiles das escolas de samba 
em julho foi recebida com dois sentimen-
tos distintos pelos sambistas. O primeiro 
da sensatez, já que é impossível ter aglo-
meração daqui a seis meses com o baixo 
número de vacinados contra a Covid-19. 
O segundo é de extrema preocupação. A 
cadeia produtiva da folia está totalmente 
parada desde março de 2020, poucos con-
seguiram o auxílio emergencial e não exis-
te ainda uma luz no fim do túnel.

O presidente da Liesa, Jorge Castanhei-
ra, comentou a situação. “A nossa maior 
preocupação agora é conseguir solução 
para todas escolas de samba e os profis-
sionais que trabalham na cadeia produ-
tiva do Carnaval”, disse.

O momento pede que todos os envolvidos 
dialoguem em busca de atividades para os 
próximos meses e de apoio do poder público 
em iniciativas virtuais e que gerem receita pa-
ra todos, sem aglomeração e risco para saúde.

COMO FICAM OS TRABALHADORES 

DO CARNAVAL?
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

NOVIDADES NA 
ACADÊMICOS 
DO CUBANGO

 LA nova presidente da 
Acadêmicos do Cuban-
go, Patrícia Cunha, acer-
tou a contratação do in-
térprete Pixulé para o 
comando do carro de 
som da escola no próxi-
mo desfile. A bateria se-
gue sob o comando do 
Mestre Demétrius.

ACESSO
 LA Liga Independente das 

Escolas de Samba do Brasil, 
a Liesb, que administra os 
desfiles na Intendente Ma-
galhães, anunciou a chega-
da de Sandro Capadócia para 
comandar o departamento 
de marketing.

VACINA
 LO passista da Grande 

Rio Maxwell Lacerda, 
de 34 anos, que atua na 
linha de frente com pa-
cientes contaminados 
pela Covid-19 no Hos-
pital Ronaldo Gazolla, 
foi vacinado no Dia dos 
Passistas, 19 de janeiro.

Arte da Viradouro em exposição
RENATA XAVIER E LEANDRO LUCAS / DIVULGAÇÃO

 LAtual campeã do Grupo 
Especial do Rio, a Viradou-
ro chega ao Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói 
(MAC) na exposição Das Cin-
zas Voltar, Nas Cinzas Vencer, 
Viradouro de Alma Lavada. 
O projeto, idealizado pelos 
fotógrafos Renata Xavier e 
Leandro Lucas, não deixa pas-
sar em branco uma época tão 
simbólica para o povo flumi-
nense e brasileiro: o Carnaval.

Na exposição, de domingo 
a domingo, das 8h às 18h, 
os visitantes vão poder via-

jar nas imagens dos prepa-
rativos do barracão, quadra, 
ensaios de rua e dos espetá-
culos apresentados pela Vi-
radouro no Sambódromo — 
em seus marcantes últimos 
três desfiles.

“Pela primeira vez des-
de que foram oficialmente 
criados, em 1932, não have-
rá desfiles em fevereiro. No 
meio dessas cinzas, buscar 
sobreviver, renascer. A es-
perança é o que move a Vi-
radouro, o Carnaval e todos 
nós”, explica Renata.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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 LGusttavo Lima deixou 
os fãs em polvorosa na 
noite de quarta-feira. 
É que ele publicou no 
Instagram Stories uma 
foto de duas taças de 
vinho com a legen-
da: “Um bom vinho e 
uma boa conversa a 
dois”. Os internautas 
logo acreditaram que 
a comemoração seria o 
aniversário de Andres-
sa Suita, que comple-
tou 33 anos de vida no 
mesmo dia. Os fãs do 
casal, então, celebra-
ram a suposta recon-
ciliação dos dois.
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COMPRA 
DE IMÓVEL 

 LMaisa Silva contou aos internautas que de-
ve deixar a casa dos pais. Aos 18 anos, a atriz 
e apresentadora revelou que já comprou um 
imóvel e que sua mudança deve acontecer no 
próximo ano. “Ano passado, eu adquiri um lu-
gar para morar, que só vai ficar pronto no ano 
que vem. Por isso não falei para muita gente. 
Mas quando acontecer de ficar pronto, fala-
rei”, disse ela, sem dar mais detalhes. Vale lem-
brar que Maisa não renovou seu contrato com 
o SBT no ano passado e deixou a emissora após 
13 anos. Este ano, ela anunciou o lançamento 
da sua agência de marketing digital.  

TELÓ COMPLETA 40 ANOS
 LMichel Teló completou 40 anos e ganhou uma festinha da 

família em casa. “Obrigado, Thais Fersoza, por organizar 
essa surpresa com tanto amor! Por ser minha companhei-
ra, guerreira, maravilhosa! Melinda e Teodoro, por me dar 
a oportunidade de sentir o amor mais puro! Meus pais que 
vieram do MS pro RJ!”, escreveu, citando a esposa e filhos.

BABADINHOS

 LGIOVANNA Ewbank está de volta ao trabalho. 
A esposa de Bruno Gagliasso tirou seis meses de 
licença-maternidade em casa com o pequeno 
Zyan. “A mama aqui está voltando aos traba-
lhos!  Me aguardem porque tô animada, mor-
rendo de saudade de vocês e cheia de novidades! 
Vem, 2021!”, escreveu ela no Instagram, ontem.

 LCACAU Protásio abriu o coração no Ins-
tagram, ontem, ao falar sobre seu ca-
samento com o fotógrafo Janderson 
Pires. A atriz disse que o relacionamen-
to passou por desgastes e crises devido 
ao convívio diário. Há cinco anos juntos, 
os dois estão fazendo terapia de casal. 

EM ALTA EM BAIXA

 L“Nove anos que renasci”, 
disse Reynaldo Gianecchi-
ni após vencer câncer. 

 LAmigos destruíram par-
te da mansão de Luísa 
Sonza enquanto ela viaja. 
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FOTOS ANDRÉ FREITAS / AG. NEWS

‘UMA BOA CONVERSA A DOIS’
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BELEZA EM 
DOSE DUPLA

 LAs ex-BBBs Anamara e 
Renata D’Ávilla aprovei-
taram o feriado, na quar-
ta-feira, para se bron-
zear. As duas estiveram 
nas areias da Praia da 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, onde atraí-
ram olhares com seus 
corpões esculturais.

É MUITO PODER! 
 LO site oficial do Grammy Awards comen-

tou o novo álbum Girl From Rio, primei-
ro trabalho de Anitta nos EUA sob o no-

vo contrato com a Warner Records, 
após uma enquete realizada pe-

la Academia sobre qual seria o 
lançamento mais aguardado 

de 2021. O nome da Poderosa 
ficou entre outros como Rihanna, Billie 

Eilish e Adele, além de ser classificada co-
mo “rainha do pop brasileiro”. “Embora 

o tão esperado nono disco da Rihanna 
possa ser dado aos fãs este ano, parece 
muito provável que os amantes da mú-

sica também receberão novos álbuns de 
Adele, Cardi B, a rainha do pop brasileiro 
Anitta e muito mais” , disse a publicação.



21h30. Glo-
bo: Joyce foge 
de Ivana e vai 
ao encontro de 
Eugênio (foto). 
Eurico e Dita ce-
lebram a volta de 
Silvana e Simone 
compreende que 

a mãe fugiu da clínica. Zeca exige que 
Ritinha assuma para Jeiza que foi ela 
quem lhe enviou as fotos.

18h30. Glo-
bo: Manolo diz 
para Samuel 
(foto) que Klaus 
Wagner era um 
homem perigo-
so e sombrio. 
Candinho é im-
pedido por Taís 

de falar com Dionísio. Dionísio expul-
sa Nicole da sua casa. Ester consegue 
reproduzir a foto de Dionísio.

18h. Globo: 
Dóris (foto) e as 
meninas ten-
tam ajudar Be-
nê a escapar do 
incêndio. Benê 
se desespera ao 
ver a caverna 
do futuro pe-

gando fogo. Dóris corre para cha-
mar os bombeiros. Dóris entra em 
trabalho de parto. Benê pede ajuda.

TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

19h40. Glo-
bo: Fedora e 
Tancinha (foto) 
discutem. Cami-
la convence Gio-
vanni a manter 
segredo sobre o 
relacionamento 
deles até que ela 

consiga provar sua inocência. Lucré-
cia alerta Aparício que Fedora quer 
convencer Safira a apoiá-la.

21h. SBT: To-
más Ferraz não 
gosta de ver que 
Beto também 
será seu dança-
rino. Carol (foto) 
chega ao quarto 
das meninas no 
momento em 

que Ernestina está maltratando Da-
ni. José Ricardo e Carmen passam a 
desconfiar de Valentina.

21h. Record: 
Noé ( foto)  e 
mais dois jo-
vens de fora da 
cidade, descen-
dentes de Sete, 
c h e g a m  e m 
Enoque. Uma 
grande festa 

agita Enoque. Lúcifer observa as mu-
lheres seduzindo os rapazes. Maluel e 
o povo do vilarejo se preparam.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O homem é mortal por seus temores e imortal por 

seus desejos” (Pitágoras)

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

 LMudanças no trabalho ou na 
casa podem acontecer inespe-
radamente. Seja paciente para 
poder sair da turbulência. O 
astral sugere um bom momen-
to para conquistar alguém.
Números da sorte: 41, 14 e 50.

 LVocê pode sentir estresse e 
cansaço, mas não desanime. 
Atividades de lazer vão recar-
regar suas energias. O fim de 
semana trará cuidados pes-
soais e com o seu par.
Números da sorte: 24, 87 e 33.

 LA expectativa sobre o fim de 
semana vai te fazer bem, pla-
neje tudo. A tensão dos dias 
recentes vai sumir. Aproveite 
para se aconchegar na com-
panhia do amor.
Números da sorte: 79, 34 e 07.

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

 LSua mente não vai descansar 
enquanto não atingir seus ob-
jetivos. Você terá novas ideias 
para a sua profissão. Foque na 
produtividade. Na vida a dois, 
você não conseguirá relaxar.
Números da sorte: 35, 44 e 98.

 LOs seus projetos serão implan-
tados de forma segura, faça de 
tudo para evitar imprevistos. O 
empenho vai fazer a diferen-
ça no trabalho. O dia será bom 
para paquerar um pouco.
Números da sorte: 18, 36 e 54.

 LO astral vai ressaltar a aqui-
sição de bens materiais. O cli-
ma astral é excelente para o 
contato com a família e alguns 
amigos mais próximos. As pa-
queras darão resultados!
Números da sorte: 64, 91 e 55.

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

 LAs energias serão positivas 
para a comunicação. Entre em 
contato com familiares e ami-
gos para relaxar um pouco. 
Namore ou paquere bastante, 
aproveite a sexta-feira.
Números da sorte: 74, 02 e 83.

 LHoje, a tranquilidade vai sur-
gir. A possibilidade de lucros 
no trabalho vai te estimular. 
Você vai curtir bastante o bem
-estar, procure fazer exercí-
cios. Clima bom na paquera.
Números da sorte: 66, 93 e 12.

 LVocê vai acordar melhor só 
de pensar no descanso do fim 
de semana, mas não deixe de 
dar um gás hoje. Aposte em 
exercícios físicos. No romance, 
o clima vai esquentar. 
Números da sorte: 31, 49 e 76.

SÃO VICENTE
Citado por santos, como Santo 
Agostinho, Santo Ambrósio e São 
Prudêncio, nasceu em Huesca, na 
Espanha, no século terceiro. De 
família distinta, ele escolheu ser 
cristão, vivendo num período difícil 
da Igreja, perseguida pelos impera-
dores romanos Diocleciano e Ma-
ximiano, que martirizavam os que 
não se declaravam a favor dos seus 
deuses. Mesmo diante das ameaças 
do império, não renegou o Senhor. 
Por isso, sofreu um martírio lento. 
Teve seu corpo dilacerado e foi joga-
do numa prisão. Por fim, foi deixado 
num leito para a morte.

SANTO DO DIA

NO LAGO
Um casal está passeando de 
bote num lago quando, de 
repente, desaba uma tem-
pestade. O homem, apavo-
rado, começa a falar:
— Se a gente se salvar, eu 
prometo deixar de fumar, 

prometo deixar de beber, 
prometo nunca mais jogar, 
prometo...
A mulher, toda aflita, inter-
rompe o marido com um gri-
to desesperado:
— Não promete tudo! Rema! 
Rema! Rápido!

PERGUNTAS
Ricardo bate na porta da casa 
de uma senhora:
— Bom dia! A senhora se 
importa se eu fizer algumas 
perguntinhas rápidas agora?
A senhora acha estranho, 
mas afirma:

— Tudo bem, meu filho, 
pode fazer as perguntas.
— Muito obrigado. A senho-
ra tem filhos?
— Não, senhor.
— Tem cachorro ou gato?
— Não, senhor.
— Tem algum som potente?

— Também não.
— Toca instrumentos?
— Não... Mas eu posso saber 
por que tantas perguntas? O 
senhor é fiscal?
O sujeito explica:
— Não. É que eu quero com-
prar a casa ao lado.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalufã.
MENSAGEM:
Oxalufã vem trazendo a sa-
bedoria de como agir em 
determinados momentos 
da semana. Estamos num 
momento de parar e pensar, 
rever os erros e acertos. A cal-
ma e a humildade farão de 
você uma pessoa bem vista e 
melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá, Epa Epa. 
CORES:
Branco e prata.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar a raiva e o mau 
humor, pegue uma vasilha 
que nunca tenha sido usada, 
coloque dois litros de água 
morna, misture três folhas 

de arruda, três de alecrim, 
um punhado de sal grosso e 
duas colheres de perfume de 
alfazema. Tome banho nor-
malmente e, depois, jogue o 
banho preparado do pescoço 
para baixo, pedindo equilíbrio 
e bons fluídos para Oxalufã.

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 disposto a 
enfrentar os desafios. A Lua 
providencia um clima mais es-
perançoso. No amor, esquente 
o jogo amoroso com criativida-
de, surpreenda o par.
Números da sorte: 56, 47 e 74.

 LHoje, você não vai conseguir 
diminuir o ritmo no trabalho. 
Faça contatos, envie e-mails e 
busque novos cursos para se 
aprimorar. A conquista vai es-
tar em alta neste dia.
Números da sorte: 39, 12 e 66.

 LEvite se lançar em aventuras 
no trabalho. Aposte no equilí-
brio para tomar boas decisões 
para o futuro, mas também 
não se omita. Namore bastan-
te com o seu par.
Números da sorte: 94, 49 e 40.
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