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VEJA O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS
ANOTE AÍ E PROGRAME-SE! 3

‘CRIANÇAS VOLTAM 
PRA ESCOLA E 
COLOCAM 
HELICÓPTERO 
DE NOVO’
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Moradores de 
comunidades falam 
sobre caveirão voador
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Trans avaliam 
treta no BBB 

após homens 
se maquiarem 

TRANSFOBIA?

PÁGINA 17

Tem emprego a 
rodo para todos 

os níveis de 
escolaridade

ZÉ DA VAGA
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Caminhão 
roubado é 
saqueado

VIGÁRIO GERAL 6

Polícia tira gás 
de laranjas do 
GNV irregular

OPERAÇÃO 6

Nego do Borel 
tem bufunfa 
apreendida

‘HONESTA’ 4

EXCLUSIVO

É FOGO! 4

TRIO PINTAVA 
EXTINTOR E 

VENDIA COMO 
CILINDRO DE 

OXIGÊNIO

MENGÃO 
PÕE GRÊMIO 
DO RENATÃO 
GAÚCHO DE 4

                                                                                                               COM JEITÃO DE 2019

Fla enfia 4 a 2 no Sul, vira vice-líder e acelera 
pro Octa. Árabes desistem de Everton Ribeiro

ÃO, ÃO, ÃO, 

O CENI É 

SELEÇÃO!
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ALEXAN-
DRE DA 
SILVA
tem atual-
mente 10 
anos de 
idade. Ele 
desapareceu 
em 26 de 
dezembro de 
2020, em Belford Roxo, após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CARTA DO LEITOR

Risco constante
para pedestres

Via de Botafogo vira
um completo lixão

Metrô precisa 
chegar ao Recreio

Isenção de IPVA 
negada para PCD

Calçada agora é
estacionamento

Tomografias não 
realizadas

 L O teto da passagem de Padre 
Miguel, que liga os dois lados do 
bairro, está quase desabando. Os 
moradores já pediram obras no 
local, mas nem com o risco algo 
foi feito. Ainda há perigo de desa-
bamento, mas as pessoas se arris-
cam passando por ali porque não 
têm escolha.

 L Toda semana tem lixo espalhado 
pelo chão da Rua São João Batis-
ta, em Botafogo. O povo que pas-
sa por ali é muito mal educado, 
não vejo ninguém guardando o 
lixo no bolso ou usando lixeiras, 
a maioria joga no chão. Eles só 
vão parar de fazer isso quando 
receberem uma multa pesada.

 L Seria uma conquista extraordi-
nária se o metrô chegasse até o 
Recreio dos Bandeirantes, pela 
Avenida das Américas. Além dis-
so, apesar de se falar tanto em 
integração do metrô com outros 
transportes públicos, os BRT ex-
pressos são os únicos que circu-
lam do Recreio até o metrô.

 L Comprei um carro com isenção 
para portador de deficiência, por 
ter direito, mas fui informada 
que não bastaria a habilitação 
com a restrição da deficiência 
e que eu teria que fazer uma 
identidade e um cartão especial 
fornecido pelo Detran. Porém, 
me negaram esse cartão.

 L Os moradores da Rua Capi-
tão Ferreira, no Pechincha, não 
aguentam mais a falta de respeito 
desses motoristas que estacio-
nam os carros na calçada. Temos 
que passar na rua. Cadeirantes e 
carrinhos de bebê não conseguem 
transitar. A maioria dos carros não 
é de moradores da rua.

 L Tenho 68 de idade e fiz três pe-
didos de tomografia no início de 
2020, através do sistema do es-
tado. Os exames foram marcados 
para junho e julho. Todas as três 
vezes estive no local informado e 
foi dito que o tomógrafo apresen-
tava problema. Desde então, não 
consigo remarcar as tomografias.

Maicon Andrade
Padre Miguel

Anônimo
Por e-mail

Fernanda Lopes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Lucas Dias
Por e-mail

Anônimo
Rio de Janeiro
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 LTENHO 38 anos de 
idade e sou jornalei-
ro há 15. Moro no Rio 
Comprido e antes de 
ser jornaleiro eu era 
agricultor. O que 
mais gosto na minha 
profissão é interagir 
com o público. O que 
mais me agrada no 
bairro é a proximi-
dade da praia. Sou 
torcedor do Flamen-
go e nas horas vagas 
gosto de passear. O 
que mais gosto de 
ler no MEIA HORA 
é sobre economia.

DJALVAN
SOUZA —

Copacabana

 LGEOSMINA NA ÁGUA: após rela-
tos de moradores do Rio sobre o 
gosto estranho e o cheiro ruim da 
água, na semana passada, a Ce-
dae confirmou ontem aquilo que 
muitos desconfiavam: foi cons-
tatada a presença de geosmina 
na Estação Guandu, responsável 
por abastecer a Região Metropo-
litana. Segundo o presidente da 
companhia, Edes Fernandes de 
Oliveira, está sendo usado carvão 
ativado pra resolver o problema.

OLHO VIVO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 29/1/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
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Vacina para idosos
Imunização no município do Rio começa na segunda-feira e será escalonada

 L LUTA CONTRA A COVID-19

M
édicos e pesquisadores 
comemoraram a notí-
cia de que a população 

idosa começará a ser vacinada a 
partir de segunda-feira, no Rio. 
O cronograma da prefeitura 
prevê uma escala decrescente: 
os idosos de 99 anos ou mais 
dão o pontapé segunda-feira, 
os de 98 anos deverão ir na ter-
ça-feira, e assim em sequência. 
O calendário dura todo o mês 
de fevereiro, até os idosos de 80 
anos, dia 27.

“É uma boa estratégia”, avaliou 
Chrystina Barros, pesquisadora 
em Saúde da UFRJ. “O maior 
mérito desse plano é a capilari-
dade, tendo estratégias para que 
a vacina esteja presente no maior 
número de postos possíveis”, 
completou. A lista completa de 
unidades está no site www.sub-
pav.org/ondeseratendido.

Ao mesmo tempo em que er-
guem as mãos pela distribuição 
das vacinas, os especialistas man-
tém os pés no chão e avisam: a 
imunização não significa o fim 
dos cuidados. É necessário, mes-
mo após a segunda dose, manter 
o distanciamento, usar a máscara 
e cumprir todo o protocolo. “Es-
tar vacinado vai proteger, mas não 
dispensa das medidas que a gente 
está preconizando”, comentou o 
infectologista Renato Kfouri, que 
alerta sobre o prazo para o efeito 
completo da imunização.

“A vacina começa a fazer 
efeito quinze dias após a pri-
meira dose, mas deixa o indí-
viduo protegido após 15 dias 
após a segunda dose. Comple-
tado o esquema, você considera 
que a proteção esperada tenha 
sido conferida”, completou.

 LO infectologista Renato Kfouri 
lembra ainda que mesmo pes-
soas que já tiveram Covid-19 
devem se vacinar. “Mas se a 
pessoa está com covid, a gen-
te espera 14 dias para então va-
cinar”, explicou. Portadores de 
doenças respiratórias e doenças 
crônicas, como diabetes, hiper-
tensão, doenças cardíacas, re-

nais, reumáticas, pulmonares 
também devem tomar a vaci-
na. Quanto aos que fazem trata-
mento oncológico, a recomen-
dação é que a avaliação seja feita 
pelo médico que acompanha o 
paciente. O Programa Nacional 
de Imunização contraindica a 
imunização para quem tenha 
“hipersensibilidade ao princí-

pio ativo ou qualquer das subs-
tâncias da vacina”.

Ontem, a Prefeitura de Du-
que de Caxias anunciou que es-
pera iniciar a vacinação de seus 
idosos na próxima quarta-fei-
ra. E a Prefeitura de Itaguaí disse 
que vacinará em casa os idosos 
com mais de 80 anos, desde que 
estejam cadastrados. 

Quem pode e quem não pode se imunizar

 L“Vou poder viver mais alguns 
anos, se Deus quiser”. É dessa 
forma, cheio de esperança, que 
seu Oscar Rabello, de 97 anos, 
recebeu a notícia de que o mu-
nicípio do Rio vai começar a 
vacinar os idosos na segunda-
feira. Privado dos abraços, do 
contato direto com familiares 
e amigos desde o início da pan-
demia, Seu Oscar se emocionou 
quando a única neta lhe contou 
a novidade. “Vou voltar a ver a 
vida mais colorida”, acrescentou 
o morador da Tijuca, sem es-
conder a expectativa. “Vou po-
der ir à rua, voltar a ver meus 
filhos, voltar aos bons tempos. 
Vamos vencer essa pandemia”.

Seu Oscar na 
expectativa

 LMoradora de Copacabana, Dona 
Therezinha, de 81 anos, está ansio-
sa pela vacinação. “Vai ser uma li-
bertação. Apesar de ter limitações 
de locomoção, sou muito inde-
pendente e essa pandemia tem si-
do um sufoco. Estou presa em ca-
sa, dependendo de outras pessoas 
para fazer as coisas para mim”, diz. 
Já Irani Cupertino, de 61 e mora-
dora da Lapa, se emociona ao falar 
da vacinação para idosos. “Estou 
muito na expectativa de chegar a 
minha vez. Não tenho medo de 
tomar a vacina. Os cientistas estu-
daram para isso. Então vou com a 
cara e a coragem, e com um pingo 
de esperança para todos nós”, dis-
se, com lágrimas nos olhos.

Emoção e 
esperança

 L YURI EIRAS

 L JESSYCA DAMASO
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R$ 473 mil apreendidos
Polícia Civil faz buscas em dois endereços de Nego do Borel

 L NO RIO E EM SÃO PAULO

A
pós a Polícia Civil de 
São Paulo, com apoio 
da Delegacia da Mulher 

do Rio, apreender R$ 473 mil 
em espécie enquanto cumpria 
mandados de busca e apreen-
são, ontem, em dois endere-
ços ligados a Nego do Borel, o 
funkeiro se manifestou sobre 
as apreensões. Segundo ele, sua 
equipe já está trabalhando pa-
ra provar que o dinheiro é líci-
to e disse que está com a cons-
ciência tranquila e se colocou 
à disposição dos investigadores 
para prestar esclarecimentos.

Além do dinheiro, também 
foram apreendidos o passaporte 
do artista, um computador, dois 
celulares e um aparelho de jogos, 
na casa dele, no Recreio dos Ban-
deirantes, Zona Oeste do Rio, e 
em São Paulo, onde Nego do 
Borel estava. Lá, ele entregou o 
computador e os celulares.

“Eu comecei a trabalhar des-
de muito cedo para ajudar a mi-
nha mãe com as despesas da ca-
sa. Trabalhei, busquei e graças 
a Deus conquistei o reconheci-
mento na profissão que sempre 
sonhei em ter. Com meu traba-

lho no funk consegui mudar de 
vida, ajudar minha mãe, minha 
avó e até mesmo muitos ami-
gos, além da minha comunida-
de. Tudo sempre de forma mui-
to honesta, inclusive o dinheiro 
encontrado na minha casa, em 
minha ausência, enquanto eu 
estava a trabalho em São Paulo 
para compromissos de agenda”, 

declarou ontem o cantor.
As buscas foram feitas para 

apurar uma denúncia da modelo 
Maria Eduarda Reis, a Duda, ex-
noiva de Nego. Ela havia registra-
do um boletim de ocorrência na 
1ª Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM), em São Paulo, afirmando 
ser vítima de violência e de amea-
ças por parte do cantor. Ele nega.

Nego do Borel também 
prestou queixa na polícia con-
tra a ex-noiva por injúria, ca-
lúnia e difamação. Segundo o 
cantor, ele está sendo vítima de 
acusações mentirosas por par-
te de Duda Reis.

Maldade em meio à pandemia
Trio vendia extintores como cilindros de oxigênio

 L EM MANAUS

Três homens foram presos 
em Manaus, no Amazonas, 
por falsificarem extintores de 
incêndio para vendê-los como 
cilindros de oxigênio, numa 
cidade que está com falta do 
produto, essencial para o tra-
tamento de casos graves de Co-
vid-19, numa das regiões mais 
atingidas pela doença. Os ho-

mens, de 34, 35 e 38 anos, se 
aproveitaram da situação para 
dar o golpe, anunciando a ven-
da em um site na internet. 

Segundo a polícia, o trio 
pintava os extintores de in-
cêndio para enganar as fa-
mílias que, desesperadas pe-
la falta do equipamento nos 
hospitais, têm buscado a com-

pra para o tratamento de seus 
entes. Quando identificou o 
golpe, uma das vítimas enviou 
denúncia à Polícia Militar, na 
quarta-feira, e o trio foi preso.

De acordo com a PM, os ho-
mens vendiam os extintores 
por R$ 1.200, cada. Eles foram 
presos em flagrante e uma das 
vítimas os reconheceu.

Policiais estiveram ontem em dois endereços de Nego do Borel, inclusive em sua casa, no Recreio

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Olá, amigo leitor! Há mais de 
1,5 mil vagas de trabalho no Es-
tado do Rio. Através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), a Se-
cretaria de Estado de Trabalho e 
Renda (Setrab) disponibiliza es-
ta semana 820 oportunidades de 
emprego, 201 delas na Região Me-
tropolitana, entre elas para fiscal 
de prevenção de perdas (70), ope-
rador de vendas (50), conferente 
de mercadoria (30), telemarke-
ting (20) e atendente de lancho-
nete (10). O candidato deve ser 
cadastrado no Sine e ir à unidade 
ou acessar o site empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

A Luandre Soluções em Recur-
sos Humanos disponibiliza 247 
vagas no estado pelo site candida-
to.luandre.com.br ou aplicativo 
da Luandre, entre elas de auxiliar 
de atendimento júnior, operador 
de caixa, peixeiro, açougueiro, téc-
nico de enfermagem e motorista 
de veículo semi pesado carteira D.

A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda oferece vagas pa-
ra todos os níveis, como operador 
de loja, empacotador, operador de 
câmara fria, nutricionista e técni-
co de manutenção nos postos da 
Tijuca (Rua Camaragibe 25) e de 
Jacarepaguá (Avenida Geremário 
Dantas 1400) ou enviando currí-
culo para vagas.smte@gmail.com.

A Via Varejo, dona das Casas 
Bahia e Ponto Frio, tem cerca de 
50 vagas para cargos de caixa, auxi-
liar de estoque e vendedor. É pos-
sível se candidatar pelo Trabalhe 
Conosco no site (https://viavarejo.
gupy.io/). O candidato precisa ser 
maior de idade e ter Ensino Médio 
completo é um diferencial.

Vagas de 
emprego 
a rodo

A BOA TÁ
COM O

 Mande suas sugestões para o 
e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vaga
da

Extintor vendido como oxigênio
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Na página 16, Nego do Borel 

anuncia teste negativo para HPV.
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Não dá pra brincar
Instalação irregular de GNV rende dez interdições

 L ZONA OESTE E BAIXADA

P
oliciais da Delegacia de 
Defraudações (DDEF), 
com apoio de unidades 

especializadas e do Procon,  
fiscalizaram 15 lojas em Cam-
po Grande, Guaratiba, Duque 
de Caxias e Nova Iguaçu, on-
tem, como parte da ‘Operação 
Conversão’ contra a instala-
ção clandestina de GNV (gás 
natural veicular). Dez dos es-
tabelecimentos foram interdi-
tados, incluindo nove que não 
tinham CRI (certificado de 
registro de instalador), docu-
mento emitido pelo Inmetro.

A operação tinha o objetivo 
de desarticular uma quadrilha 
que utiliza documentação fal-
sa e empresas em nome de “la-
ranjas” para realizar o serviço e 
atua em diversos estados. Pelo 
menos seis pessoas foram pre-
sas em flagrante. 

Em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, foram interditadas 
a Dr. Car GNV, a Dutra Gás e 
a Autorizada. Já em Campo 
Grande, na Zona Oeste do Rio, 
foram interditadas a Pioneiro, a 
Max GNV, a Di Gás e a Evolução 

Gás. A loja Pais e Filhos GNV 
tinha cilindros sem especifica-
ção, comprovação de origem ou 
conformidade, e tudo foi enca-
minhado para perícia.

Em Guaratiba, também na 
Zona Oeste, houve duas inter-
dições: da Brow Z GNV e da 
Speed GNV.

A loja Cristiano Romer em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, também foi inter-

ditada e teve cilindro apreendi-
do para análise pericial.

Ao todo foram quatro meses 
de investigação. Os policiais des-
cobriram que os equipamentos 
de gás eram instalados de forma 
irregular e não apresentavam 
itens de segurança, expondo os 
consumidores a risco. Há relatos 
de que automóveis explodiram 
devido ao vazamento e má ins-
talação dos aparelhos.

Polícia Civil fiscaliza uma das empresas na operação realizada ontem 

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Feminicídio 
em Tanguá

 LA Polícia Civil investiga um 
feminicídio seguido de suicí-
dio ocorrido quarta-feira em 
Tanguá, na Região Metropo-
litana do Rio. O crime ocor-
reu em área rural, conhecida 
como Tomascar e  assustou os 
vizinhos do casal — que não 
foi identificado pelos inves-
tigadores. No ano passado, 
houve 77 feminicídios no es-
tado, segundo o Instituto de 
Segurança Pública (ISP).

Tiroteio em 
Quintino

 LUm intenso tiroteio, na 
madrugada de ontem, 
assustou moradores de 
Quintino e adjacências, na 
Zona Norte. A Polícia Mi-
litar informou que gru-
pos criminosos entraram 
em confronto. Quadrilhas 
dos morros do Dezoito, 
em Água Santa, e da Cai-
xa D’água, entre Quintino 
e Piedade, vêm disputando 
territórios na região.

Assalto a 
ônibus

 LUm homem foi preso, on-
tem, após um assalto a ôni-
bus na Cidade Nova, na 
região central do Rio. De 
acordo com a PM, agentes 
do 4º Batalhão (São Cristó-
vão) foram acionados para 
o local por conta do assalto 
na Avenida Presidente Var-
gas. Os policiais realizaram 
um cerco e interceptaram o 
veículo. O suspeito foi preso 
com uma arma falsa. 

Suposto informante é preso em 
operação contra milícia do Ecko

 LA Polícia Civil, com a ajuda 
da Delegacia de Repressão a 
Ações Criminosas Organiza-
das (DRACO), prendeu ontem 
um homem, sem identidade re-
velada, durante uma operação 
contra a milícia ligada a Wellin-
gton da Silva Braga, o Ecko. O 
suspeito foi preso em flagrante 
com um rádio transmissor e é 
apontado como um dos infor-
mantes da quadrilha durante 
ações da polícia na região.

Os investigadores cumpri-
ram 28 mandados de busca e 
apreensão em bairros da Zona 
Oeste, na Baixada Fluminense e 
em Paty do Alferes, no interior do 
Estado. Aparelhos celulares tam-
bém foram apreendidos e serão 
usados para localizar e identificar 
criminosos que não possuem fi-
cha criminal. Apenas em janeiro, 
três pessoas foram presas e ou-
tras 102 foram fichadas por sus-
peita de ligação com a milícia.

O saque de um caminhão rou-
bado, com carga de alimentos, foi 
flagrado na manhã de ontem na 
comunidade Furquim Mendes, 
em Vigário Geral, Zona Norte do 
Rio. Imagens aéreas feitas pela TV 
Globo mostram homens armados 
espalhando os pacotes por vários 
carros e um caminhão menor, e 
fugindo do local com a aproxima-
ção da polícia. Em seguida, mora-
dores aparecem para tentar pegar 
o que sobrou. 

A Polícia Militar chegou 
ao local pouco depois das 7h 
da manhã, com um blindado, 
após encontrar dificuldades 
para entrar na comunidade, 
por conta de barricadas. Hou-
ve troca de tiros, uma parte da 
carga foi recuperada, mas nin-
guém foi preso. 

Comentando o incidente, o 
major Ivan Blaz, porta-voz da PM, 
disse que a corporação posiciona 
patrulhas ao longo das vias expres-

sas e perto de entradas de comuni-
dades próximas a elas, na tentativa 
de coibir os assaltos. “O posicio-
namento estratégico das viaturas 
é feito diariamente (...) para que 
possa impedir que essa carga entre 
nas comunidades”, afirmou.

Flagrante de 
roubo de carga
Bandidos carregam o que podem 

e fogem com a chegada da polícia

 L VIGÁRIO GERAL

Flagrante do saque ao caminhão

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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ARQUIVO PESSOAL

 L POLÊMICA

Favelas se assustam com
volta do ‘caveirão voador’
Ativistas criticam liberação do uso de helicópteros em operações

A 
decisão da Justiça de li-
berar o uso de helicóp-
teros em operações po-

liciais realizadas no Rio tem 
preocupado os moradores das 
favelas do estado. Na última 
sexta-feira, a 6ª Câmara Cível 
atendeu a um pedido da Pro-
curadoria-Geral do Estado pa-
ra que as aeronaves pudessem 
voltar a sobrevoar as regiões.

O uso dos chamados “cavei-
rões voadores” estava proibido 
desde agosto do ano passado, 
quando o Supremo Tribunal 
Federal (STF) formou maio-
ria para impor mudanças na 
segurança pública do Rio. Lí-
deres comunitários de várias 
favelas, no entanto, receberam 
com preocupação a notícia da 
volta dos helicópteros.

“Existe hoje uma política de 
segurança que criminaliza, que 
vê a favela, a juventude negra, 

como inimiga da sociedade. 
Quando eles (os policiais) in-
vadem a favela é sempre des-
merecendo qualquer coisa que 
a gente tenha nesse território”, 
avalia Gizele Martins, da Fren-
te de Mobilização da Maré.

A principal queixa das co-
munidades em relação ao uso 
de helicópteros é que eles so-
brevoam escolas, deixan-
do estudantes e professores 
apreensivos. Um levantamento 
da Redes da Maré revelou que, 

em 2019, os estudantes do con-
junto de favelas da Zona Norte 
ficaram 24 dias sem aulas por 
causa das operações policiais 
naquele ano.

“Vai começar o ano letivo, 
as crianças começam a voltar 
para a escola e eles querem co-
locar helicóptero novamente. 
O que dá para entender é is-
so”, critica Marcos Valério Al-
ves, presidente da Associação 
de Moradores da Nova Brasí-
lia, no Complexo do Alemão. 

 LAtivista da CDD, Samantha 
Messiades lembra de um epi-
sódio em que ela e os filhos por 
pouco não foram atingidos por 
tiros do “caveirão voador”. “Eu 
saí para levar meus filhos para 
a escola. Eu os coloquei na con-
dução e, em questão de minu-

tos, o helicóptero começou a 
dar tiros exatamente onde eu 
estava parada com eles”, conta.

Embora esteja na Zona Sul 
do Rio, território tido como 
“privilegiado” pelas polícias, a 
Rocinha também passa pelos 
mesmos problemas quando o 

assunto é o uso das aeronaves. 
“Você acorda e sai para tra-

balhar às 5h e tem helicóptero 
voando, dando rasante na ja-
nela da sua casa. Você já sente 
a vibração, só falta derrubar a 
janela”, conta Maurício Peres, 
do projeto Brigadas Populares.

‘Você sente a vibração, só falta derrubar a janela’

“Antigamente, 
havia reuniões 

comunitárias com 
os comandantes 
dos batalhões”

“Tem quem ache 
que a maioria 
dos moradores 
das favelas é 

traficante, mas 
não é não”

“Em questão 
de minutos, 

o helicóptero 
começou 

a dar tiros 
exatamente 

onde eu estava 
parada com eles 

(os filhos)”

“Tivemos jovens 
que estavam 
distribuindo 

cestas básicas 
na Cidade de 
Deus e foram 
metralhados. 

Na Providência 
também”

MARCOS VALÉRIO ALVES
Complexo Do Alemão

MAURÍCIO PERES
Rocinha

SAMANTHA MESSIADES
Cidade de Deus

GIZELE MARTINS 
Complexo da Maré

ARQUIVO PESSOAL

LIGAÇÃO CULTURAL / DIVULGAÇÃOARQUIVO PESSOAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora,com
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City está de olho 
em joia tricolor
Presidente Mário Bittencourt antecipa que 
ingleses farão proposta pelo garoto Kayky

O 
presidente do Fluminen-
se, Mário Bittencourt, 
comentou  a situação do 

garoto Kayky e do atacante Mar-
cos Paulo. Segundo ele, o Man-
chester City vai enviar uma pro-
posta para contratar Kayky, de 
17 anos, apontado como o mais 
promissor em sua categoria em 
enquete do Football Talent Scout, 
página especializada em iden-
tificar jovens jogadores pelo 
mundo. “Chegou uma da Rús-
sia (na verdade, da Ucrânia) pa-
ra o Kayky. O Manchester City 
já nos comunicou que vai en-
viar proposta também. Quería-
mos renovar por mais três anos, 
não posso fazer por mais, e eles 
(Kayky e Metinho, outro garo-
to) vão integrar o profissional 
em fevereiro ou março”, disse 
Mário Bittencourt ao Sportv.

“(O Shakhtar) Ofereceu 5 
milhões de euros por 70% do 
Kayky. O Flu ficaria com 30% e 
mais bônus de 15 milhões de eu-
ros. Desses, 10 milhões de euros 
são bastante atingíveis”, acres-

centou o presidente tricolor.
Mário admitiu que ainda pro-

cura formas de não perder Mar-
cos Paulo de graça para o Atlético 
de Madrid. O atacante já assinou 
um pré-contrato com os espa-
nhóis e deixaria o Fluminense 

sem custos: “Eu nem sei quais os 
termos do pré-contrato. Ele está 
livre para ir em julho. O que es-
tamos tentando, para que ele vá 
agora, é o desejo dele, é que a gen-
te receba alguma compensação 
ou percentual de futura venda”. 

Mário Bittencourt também comentou a saída de Marcos Paulo

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

 LApós um ano, sete meses e 20 
dias cumprindo suspensão por 
doping, o goleiro Rodolfo, de 
29 anos, retornou aos treinos 
do Fluminense. Ele passou por 
uma bateria de exames médicos 
na semana passada e tenta recu-
perar a forma física após o lon-
go período de inatividade. Com 
vínculo até o fim do ano com o 

Tricolor, Rodolfo testou positi-
vo para benzoilecgonina, subs-
tância que é o principal meta-
bólito da cocaína.

O goleiro já havia sido puni-
do por doping em 2012, quan-
do jogava pelo Athletico-PR, e 
ficou dois anos suspenso. Ao 
chegar ao clube carioca em 
2018, reconheceu que era de-

pendente químico, mas disse 
que estava livre das drogas des-
de 2014. Rodolfo testou positi-
vo para a substância no dia 23 
de maio de 2019, após a vitória 
por 4 a 1 sobre o Atlético Nacio-
nal, da Colômbia, pela Copa Sul
-Americana. Na época, pegou 
gancho de três anos, mas a pe-
na foi reduzida posteriormente.

Liberado pela Conmebol, Rodolfo é reintegrado
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 L TREINO PESADO E REFRESCO...

Churras e samba
Luxa faz confraternização. Bahia cola no Vascão

R
econhecido no mundo da 
bola pelo nível alto de exi-
gência a seus comandados, 

Vanderlei Luxemburgo, como um 
genuíno carioca, não desperdiça 
a chance de celebrar as conquis-
tas, com responsabilidade. Após 
o empate com o Palmeiras, terça-
feira, o treinador reuniu jogadores, 
funcionários e integrantes da co-
missão técnica para um churrasco, 
com samba de trilha sonora, em 
Atibaia (SP), onde o Cruzmaltino 
finaliza a preparação para a ‘deci-
são’ com o Bahia.

O importante ponto conquis-
tado no Allianz Parque ajudou o 
Vasco a subir para o 14º lugar no 
Brasileiro, com 36 pontos, so-
mente um à frente de Bahia (15º), 
Sport (16º) e Fortaleza (17º). No 
domingo, às 16h, o time recebe o 
Bahia, que ontem derrotou o Co-
rinthians por 2 a 1 - Índio Ramírez 
levou o terceiro amarelo e desfal-
ca o Tricolor. O raro momento de 
descontração não é sinal de oba-o-
ba. Luxa, em entrevista à Vasco TV, 
deixou claro que os dias de treinos 
serão puxados em Atibaia.

“Tenho experiência, alguns 
jogadores filmaram. Então an-
tes de sair alguma coisa torta, 
vim falar que eu, comissão téc-
nica, jogadores, todos juntos, es-
tamos treinando forte porque 
temos um jogo importante no 
domingo”, disse Luxa. E com-
pletou: “Nós viemos para traba-
lhar. Viemos nos preparar para 
um jogo muito importante. O 
jogo contra o Bahia é decisivo”.

O treinador driblou as dúvi-
das do torcedor sobre mudanças. 
Poupado contra o Palmeiras, Cas-
tan volta. Marcelo Alves e Ricardo 
Graça disputam a outra vaga. Na 
frente, Gabriel Pec e Talles Magno 
travam outro embate pela prefe-
rência de Luxa: “O jogador que for 
a campo vai entrar com a energia 
positiva. Sei que alguns torcedores 
têm preferência por A, B ou C. Mas 
o importante é o nós, é o Vasco”.

Luxa diz que o time terá uma decisão, domingo, contra o Bahia

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO atacante colombiano Gus-
tavo Torres, de 24 anos, está 
perto de encerrar a passagem 
pelo Vasco. SEm ser aproveita-
do pelo técnico Vanderlei Lu-
xemburgo, ele tem contrato de 
empréstimo até o fim do ano, 
mas poderá ser devolvido antes 
ao Atlético Nacional, segundo 
o portal Esporte News Mundo.

Gustavo Torres vem trei-
nando em separado do elenco 
e não viajou para a cidade de 
Atibaia, local em que o clube 
está fazendo uma preparação 
para a reta final do Campeo-
nato Brasileiro. Após as festas 
de fim de ano, o jogador teria se 
apresentado com atraso, o que 
deixou Luxemburgo irritado.

Colombiano deve ser devolvido

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 62 32 18 8 6 55 30 25

 2º FLAMENGO 58 32 17 7 8 57 43 14

 3º SÃO PAULO 58 32 16 10 6 52 34 18

 4º ATLÉTICO-MG 57 32 17 6 9 56 41 15

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 52 32 14 10 8 45 31 14

 6º GRÊMIO 51 32 12 15 5 42 31 11

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 50 32 14 8 10 45 40 5

 8º CEARÁ 45 32 12 9 11 47 42 5

 9º CORINTHIANS 45 32 12 9 11 39 38 1

 10º SANTOS 45 32 12 9 11 44 44 0

 11º BRAGANTINO 44 32 11 11 10 45 37 8

 12º ATHLETICO-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5

 14º VASCO 36 32 9 9 14 34 47 -13

 15º SPORT 35 32 10 5 17 26 41 -15

 16º BAHIA 35 32 10 5 17 38 54 -16

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º FORTALEZA 35 32 8 11 13 28 32 -4

 18º GOIÁS 29 32 7 8 17 33 54 -21

 19º CORITIBA 27 32 6 9 17 27 43 -16

 20º BOTAFOGO 23 32 4 11 17 27 51 -24

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. 
Os quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil estarem no 
G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do continente. Já os quatro últimos 
colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na 
pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor 
saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado nos dois confrontos), 5) 
menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

 

1ª RODADA

26/01

PALMEIRAS 1 X 1 VASCO 

28ª RODADA

26/01

ATLÉTICO-MG    2 X 0 SANTOS 

23ª RODADA

ONTEM

GRÊMIO    2 X 4    FLAMENGO 

30ª RODADA

ONTEM

BAHIA  2 X 1 CORINTHIANS 

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Inter), Marinho (Santos) e Claudinho (Bragantino)
 14  GOLS: Luciano (São Paulo)
 13  GOLS: Cano (Vasco)
 12  GOLS: Vina (Ceará) e Pedro (Flamengo)
 11  GOLS: Kayzer (Athletico-PR), Raphael Veiga (Palmeiras) e Brenner (São Paulo)

33ª RODADA

DOMINGO
 VASCO  X  BAHIA 16:00

 ATLÉTICO-GO  X  SÃO PAULO 16:00

 CORITIBA  X  GRÊMIO 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  FORTALEZA 17:00

 INTERNACIONAL  X  BRAGANTINO 18:15

 CEARÁ  X  ATHLETICO-PR 19:00

 FLUMINENSE  X  GOIÁS 20:30    

SEGUNDA-FEIRA (1º/02)
 SPORT  X  FLAMENGO 20:00

TERÇA-FEIRA (02/02)
 PALMEIRAS  X  BOTAFOGO 16:00

17/02
 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00
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Vivo na luta pelo Octa
Mengão mostra força, bate o Grêmio por 4 a 2 no Sul e assume a vice-liderança

 L SEGURA QUE EU QUERO VER!

E
m partida com roteiros di-
ferentes nos dois tempos, o 
Flamengo venceu o Grêmio, 

de virada, por 4 a 2, em jogo adia-
do da 23ª rodada do Brasileirão e 
assumiu a vice-liderança, a quatro 
pontos do Internacional, adversá-
rio que terá pela frente na penúlti-
ma rodada, no Maracanã.

O primeiro tempo foi agita-
do na Arena do Grêmio. Com 
as duas equipes ofensivas, mar-
cando sob pressão, foram vá-
rios os lances perigosos. Hugo 
Souza trabalhou em chute de 
Ferreira. Logo depois, foi a vez 
de Vanderlei em finalização de 
Gabigol, o destaque da partida.

O Flamengo cresceu e te-
ve outra chance com Gustavo 
Henrique, mas Matheus Henri-
que salvou o Grêmio. Na sobra, 
Bruno Henrique chutou por ci-
ma. Em novo duelo com Gabi-
gol, Vanderlei voltou a levar a 
melhor. O time gaúcho resistiu 
à pressão e foi presenteado com 
um gol antes do término do pri-
meiro tempo. Alisson fez gran-
de jogada e cruzou para Diego 
Souza marcar de cabeça.

Na segunda etapa, o Flamengo 
se encontrou de vez e atropelou. 
Aos 11, Everton Ribeiro empatou. 
Sem deixar o Grêmio respirar, o 
time virou com um golaço de Ga-
bigol da entrada da área. Renato 
Gaúcho tentou mudar o pano-

rama e lançou Everton, Maicon 
e Luiz Fernando. Em vão. Arras-
caeta, aos 20, marcou o terceiro.

Rogério Ceni fez alterações 
no time. Tirou Diego Ribas e 
Everton Ribeiro e colocou João 
Gomes e Vitinho. Aos 39 minu-
tos minutos, o Grêmio voltou a 
marcar, com Diego Souza em be-
la cobrança de falta. Quando os 
gaúchos buscavam o empate, Is-
la fechou o placar e a importan-

tíssima vitória, aproveitando um 
lindo passe de Vitinho.

Na saída de campo, Arras-
caeta festejou o resultado: “Foi 
muito importante, com certe-
za. A gente sabe que precisa 
caprichar porque cada jogo é 
uma final. Não fizemos bom 
primeiro tempo, mas reagi-
mos. A gente sabia que preci-
sava do resultado para brigar 
mais em cima”. O Flamengo 
volta a jogar na segunda-feira, 
contra o Sport, às 20h, em Re-
cife, pela 33ª rodada. Everton Ribeiro festeja o primeiro gol em Porto Alegre: reação e um segundo tempo de almanaque 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO Al Nasr desistiu da contrata-
ção do meia Everton Ribeiro. A 
negociação começara há 15 dias, 
quando o Flamengo chegou a 
enviar um documento ao clu-
be dos Emirados Árabes dando 
aval para vender o jogador por 
até 6 milhões de euros (o equi-
valente a R$ 46 milhões), sendo 

4 milhões em duas parcelas e o 
restante como bonificações ao 
longo de três anos.

Quando o Al Nasr chegou 
a um acordo financeiro com 
Everton Ribeiro, que seria um 
contrato de três anos, com salá-
rio milionário e auxílios, como 
moradia, carro e escola para os 

filhos, e voltou a conversar com 
o Flamengo, a diretoria rubro-
negra aumentou a pedida pa-
ra liberar o camisa 7. O clube 
dos Emirados Árabes, então, 
entendeu que o montante de 7 
milhões de euros estava fora do 
orçamento previsto para inves-
timento neste momento.

Árabes desistem de contratar Everton RibeiroVanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kanne-
mann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), 
Matheus Henrique e Jean Pyerre (Pinares); 
Alisson (Luiz Fernando), Diego Souza (Isaque)
e Ferreira (Everton) Técnico: Renato Gaúcho

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

Local: Arena do Grêmio Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR) Auxiliares: Bruno 
Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Santos (PR) Gols: 1º tempo: Diego Souza (39 minutos). 
2º tempo: Everton Ribeiro (11), Gabigol (14), Arrascaeta (20), Diego Souza (39) e Isla (47) 
Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Kannemann, Matheus Henrique, Pinares e Diego Sou-
za (GRE); Gustavo Henrique, Bruno Henrique e Vitinho (FLA)

GRÊMIO 2 FLAMENGO 4

COM 56 GOLS, 
O FLA PASSA A 
TER O MELHOR 

ATAQUE, AO 
LADO DO GALO
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Clube português faz 
oferta para levar Babi
Atacante iria por empréstimo, com opção de compra em junho

 L TÁ PRESTIGIADO!

O 
Botafogo recebeu pro-
posta do Santa Clara, de 
Portugal, pelo emprésti-

mo do atacante Matheus Babi até 
junho, com opção de compra ao 
fim do compromisso. A oferta de 
2,5 milhões de euros (cerca de R$ 
16 milhões) não convenceu a di-
retoria, que exige o valor da mul-

ta rescisória, estipulada em 3 mi-
lhões de euros (R$ 20 milhões), 
para bater o martelo.

O atacante, de 23 anos, está 
emprestado pelo Serra Macaen-
se ao Alvinegro até o fim de 2021. 
Dono de 40% dos direitos de Ba-
bi, a nova diretoria espera fazer 
caixa com um dos poucos desta-
ques na pífia campanha no Cam-
peonato Brasileiro. Na lanterna, 
com 23 pontos, o Glorioso tem 

99% de risco de rebaixamento. 
Mesmo que emplaque uma mi-
lagrosa recuperação e fique na Sé-
rie A, o presidente Durcesio Mel-
lo promete ampla reformulação.

A equipe que gere a carrei-
ra do atleta, no entanto, enten-
deu que a oportunidade de atuar 
no Santa Clara, oitavo colocado 
no Campeonato Português, não 
é das mais interessantes. Mas, ca-
so o clube aceite pagar o valor da 

multa, a situação será revista. O 
atacante, de 1,94m, marcou oito 
gols em 34 jogos pelo Botafogo e 
também tem sondagens de clu-
bes do Brasil e do exterior. 

Ontem, o Botafogo anun-
ciou que Kelvin, Rentería e He-
lerson não jogam mais pelo clu-
be no Brasileiro. Outro que está 
indo embora é o meia-atacante 
Éber Bessa, de 28 anos, que vai 
para o Farense, de Portugal. Babi: oito gols em 34 partidas

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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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
 
STA.CRUZ R$25.000,00
Quarto, cozinha, banheiro e outra 
de R$75.000,00 sala, quarto, 
cozinha, banheiro, quintal toda 
murada, Terrenos de 8x16 pró-
ximo estação. Tratar direto com 
proprietário Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

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
 

V.ALEGRE R$850,00
Quarto, sala, cozinha, banheiro 
área de serviço, 1vaga  gara-
gem, preferencialmente  3me-
ses depósito ou fiador T.3351-
5780/ 2290-2735.Falar com Ana
 

ADVOCACIA T.2220-2679
Consumidor: Bancos, empresas 
de telefonia plano saúde, light, 
lojas, negativação indevida 
SPC/ SERASA. Atendimento 
agendado. Dr. Júlio Silveira 
T.(21)97383-5799/  WhatsApp
 

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.

 

ATENDENTE V/TEXTO
Quiosque Pedra do Leme con-
trata, Atendente/  Auxiliar de 
cozinha, início imediato, salário 
combinar. Ligar T.97008-6791 
Auriceia.T 97019-0716 Regiane 
T.96636-6429 Ednaldo
 

COSTUREIRA V/TEXTO
E Auxiliar de costura  com do-
minio em máquina reta e  over-
loque. Contratação Clt Fábrica 
em Bento Ribeiro.  Whatsapp 
99610-1354
 

AUXILIAR V/TEXTO
Contratamos senhora acima 
40anos residente bairro Fátima/ 
Centro. Experiência computador. 
Informar pretensão salarial. Cur-
riculo com foto para email adria-
naferreira1955@gmail.com
 

DOMESTICA V/TEXTO
Contrata-se Segunda à Sexta  
08:00h às 17:00hs para trabalhar  
Zona Norte. Assino Carteira. Salá-
rio R$1.152,48 já incluídas pas-
sagens. Entrevista 98866-8895.
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência em 
troca  correias, cabeçote e mecâ-
nica em  geral, Salário combinar. 
Início imediato. Comparecer Rua 
São Clemente, 169/Botafogo.
 

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!
 

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
 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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: 99894-
7843. Admite-se.

 

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

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora (preferen-
cia senhores maduros) Pernas 
grossas, aparelhada, Centro Cruz 
Vermelha. T.98850-6398
 
DONA IOLANDA 
Negra Dominatrix, 46anos, 
175alt, mulher ativa, atendi-
mento  homens submissos. 
Aparelhos cintura. Humilhações 
Todos tipos banhos.  Centro 
Praça Cruz Vermelha (21)98415-
1098.
 

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
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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A GATA DA HORA

Dona de um corpo escultural, a gata pro-

mete sacudir o verão 2021, sem seguir regras ou cartilhas. 

“O que realmente me atrai no sexo oposto é a química que 

acontece inesperadamente”, diz a beldade, que posou pa-

ra a Diamond Brazil. 

CAROLINE AGUIAR

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

ANDREA SCHAEFER / DIVULGAÇÃO

 LÍdolo do Santos, Neymar re-
forçou o apoio ao time na fi-
nal da Libertadores, amanhã, 
às 17h, diante do Palmeiras, 
no Maracanã. Em mensagem 
ao elenco comandado por 
Cuca e aos torcedores, disse 
esperar que o time conquiste 
o tetra. “Fala, nação santista! 
Jogadores que vão estar hon-
rando o nosso manto, sábado, 
desejo para vocês muita sorte, 
muita força, muita luz. Espe-
ro que vocês estejam em um 
dia incrível. Estarei de longe 
torcendo. Espero que a gente 
possa conseguir esse tetra pa-
ra o Peixão”, afirmou Neymar, 
em vídeo publicado pelo per-
fil do Santos no Twitter.

Neymar na torcida pelo Peixe
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Comitê 
Organizador dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, 
Yoshiro Moru descartou 
um novo adiamento. “To-
do mundo tem o senti-
mento profundo de rea-
lizar os Jogos a partir de 
23 de julho”, afirmou Mo-
ri em entrevista coletiva.

o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o 
governador de São Paulo, 
João Doria, não estarão 
presentes na final da Liber-
tadores, amanhã, entre 
Santos e Palmeiras. Os dois 
estão entre os convidados 
da Conmebol para assistir à 
partida, no Maracanã.

 LPRESIDENTE DO  LRIVAIS POLÍTICOS,
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LNa primeira festa do BBB 
21, na quarta-feira, Rodolf-
fo citou Rafa Kalimann. A 
ex-mulher e participante 
do BBB 20 foi assunto du-
rante conversa do cantor 
com Caio e Arcrebiano. No 
papo, Rodolffo comentou 
sobre sua relação com a ex. 
Segundo o cantor, mesmo 
assumindo a traição, os dois 
têm uma amizade saudá-
vel. “Ela com mais de 20 mi-

lhões de seguidores, ela vi-
rar na rede social e falar que 
estava torcendo pra mim, 
ainda uma mulher que... 
nós terminamos por causa 
de uma traição minha, en-
tendeu? Quando eu falei 
com ela que vinha, ela deu 
pulos de alegria. Ela, doidi-
nha da cabeça, ficava como 
uma galinha do pé queima-
do, andando de lá para cá”, 
revelou o cantor.

RODOLFFO ASSUME TRAIÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

LAERTE SAI 
DA UTI E 
VAI PARA  
O QUARTO

 LLaerte Coutinho deixou a 
UTI do InCor (Instituto do 
Coração) em São Paulo. Ela 
está internada por conta de 
infecção por Covid-19 e foi 
transferida para um quarto. 
A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa 
do hospital. Na nota, a equi-
pe médica cita a melhora do 

quadro clínico de Laerte co-
mo justificativa para a trans-
ferência: “A cartunista Laerte 
Coutinho, 69, será transferi-
da da UTI Respiratória para o 
quarto, na tarde desta quin-
ta-feira, onde permanecerá 
em tratamento medicamen-
toso, cateter de oxigênio e fi-
sioterapia respiratória”, diz.

CANAL BRASIL / DIVULGAÇÃO

NEGATIVO PARA HPV
 LNego do Borel realizou testes es-

pecíficos para detecção de HPV e 
sua assessoria divulgou ontem o re-
sultado negativo. Anteriormente, 
Nego já havia feito exames de san-
gue para constatar que não trans-
mitiu a doença para a ex-namora-
da, Duda Reis. Na denúncia contra 
o cantor, a atriz e influenciadora di-
gital relatou, além de agressões fí-
sicas e emocionais, que Nego teria 
transmitido HPV para ela. As infor-

mações do resultado do exame fa-
zem parte da defesa do funkeiro. 
“O Sr. Leno Maycon Viana, por so-
licitação do Dr. Marcio Tanure, fez 
exames com o objetivo de afastar 
doenças viróticas, algumas ligadas 
a DST e outros marcadores de doen-
ças viróticas ocasionais, comuns no 
Brasil. Os exames solicitados foram 
negativos para estas doenças. Sen-
do, portanto, um indivíduo saudá-
vel”, diz o comunicado.

EM ALTA EM BAIXA

 LLucas Lima se declara 
em aniversário de Sandy: 
‘Parceira mais confiável’.

 LGravação de DVD do 
sertanejo Tayrone causa 
aglomeração em Goiás.

COMO SE FOSSE A 
PRIMEIRA VEZ

 LA atriz Nanda Costa e a percus-
sionista Lan Lanh tiveram mo-
tivos para celebrar ontem. As 
duas comemoraram sete anos 
do primeiro beijo do casal, que 
segue apaixonado e compar-
tilhando momentos fofos nas 
redes sociais. Nanda, inclusive, 
postou um vídeo romântico em 
que elas aparecem deitadas na 
cama, trocando muitos beijos, 
carinhos e sorrisos. “Sete anos 
do primeiro beijo”, relembrou 
a atriz, na legenda do vídeo, 
completando com um trecho 
da música Perdido de Amor, 
do compositor Edson Gomes, 
que surge como trilha sonora 
do próprio vídeo: “Foi nesse bei-
jo que aconteceu”.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Karina tenta avisar Bian-
ca sobre a confusão, mas a menina não 
atende a irmã. Di Ferrero apresenta 
Nando Rocha no palco. Pedro e Karina 
seguem discutindo. Sol invade o palco 
e faz sucesso cantando. João e Wallace 
gravam a cena, e Bianca reconhece a 
menina. Pedro admira Karina.

19h40. Globo: Beto diz para Tancinha 
que o amor que sente por ela o transfor-
mou. Apolo e Tamara passam a noite 
juntos. Adônis revela a Shirlei que está 
apaixonado por ela. Cris e Felipe pre-
sumem que Vitória não aceitará Shirlei 
como namorada do filho. Camila sofre 
um golpe e tenta fugir, mas desmaia.

21h. SBT: Junior indica Carol para 
ser diretora do orfanato, mas José 
Ricardo diz que não acha uma boa 
ideia. Mili conta para Mosca sobre 
um sonho que teve sobre sua infân-
cia. Cris descobre que haverá um no-
vo show de Tomás Ferraz, o primeiro 
na linha sertanejo universitário.

18h30. Globo: Lindaura conta a Sa-
muel que Ester conseguiu a guarda de 
Laurinha. Quirino hesita, mas aceita 
se encontrar com Doralice, que pede 
ao marido que a ajude na adoção de 
Beatriz. Hélio não aceita receber a visita 
dos pais na prisão. Manolo vai à casa de 
Dionísio, fingindo não tê-lo reconhecido.

21h. Record: Cilá e Assira vão até 
a casa de Ninrode, mas são expulsas 
por Semíramis. Ninrode olha para Li-
ba. Lúcifer fala com Semíramis. Nin-
rode fala sobre a ideia de construir 
uma torre. Semíramis pede a Gomer 
para reunir o conselho. Liba confessa 
para seus pais que gosta de Ninrode. 
O conselho decide ouvir Ninrode.

21h30. Globo: Bibi se revolta contra 
Jeiza e liga para Rubinho. Yuri comenta 
com Heleninha que uma moça lhe per-
guntou sobre a caixa de luz da casa de 
Aurora. Irene provoca Joyce, e Ruy se 
irrita. Dantas atende a uma ligação de 
Irene no celular de Mira e confirma que 
as duas estão mancomunadas. Rubinho 
arma para levar Bibi de volta.

 L ‘BBB 21’

A 
maior polêmica do Big 
Brother Brasil 21 até o 
momento foi a reper-

cussão da discussão entre Lu-
mena e Caio, na qual a psicólo-
ga apontou que a brincadeira de 
maquiagens - onde homens he-
terossexuais brincavam traves-
tidos - poderia ser considerada 
transfóbica. “O que você brin-
cou hoje, para outras pessoas 
e outros grupos, o nome é vio-
lência”, disse Lumena, antes do 
fazendeiro se defender dizendo 
que vem de um meio machista.

“Peço perdão, peço descul-
pas. Não foi com nenhuma in-
tenção. Foi com a intenção só 
de fazer as meninas brincarem 
com a maquiagem”, ressaltou.

O assunto deu o que falar no 
Twitter. “O incômodo da Lu-
mena é válido. Você não preci-
sa incorporar um personagem 

afeminado cheio de estereóti-
pos porque passou maquiagem. 
Maquiagem é um produto, é ar-
te. Você pinta seu rosto/corpo e 
é isso. É sobre se expressar artis-
ticamente”, escreveu a youtuber 
e ativista Rebecca Gaia.

Mortes de trans

A escritora Lana de Holan-
da postou: “Num país que ma-
ta tantas pessoas trans de for-
ma tão violenta, que mais mata 
pessoas trans no mundo, a sua 
piada é o alicerce da nossa im-
possibilidade de existência.”

Por outro lado, Caio é o par-
ticipante do Pipoca, grupo de 
anônimos da casa, que mais 
conquistou seguidores desde 
que entrou no reality. A polê-
mica o deixou em evidência e 
boa parte dos internautas en-
tendeu o seu lado da história.

Transfobia ou mimimi?
Trans avaliam treta após homens serem maquiados pelas mulheres

O fazendeiro Caio é maquiado por Karol Conká: ‘Tô aqui pra aprender’

REPRODUÇÃO/GLOBOPLAY

Chacrinha ganha novo filme
Documentário tem direção de Claudio Manoel e Micael Langer

 L HOMENAGEM AO VELHO GUERREIRO

Quem foi Abelardo Barbo-
sa, o Chacrinha? “Um revo-
lucionário”. Essa é a palavra 
usada pelos diretores do do-
cumentário “Chacrinha - Eu 
Vim Para Confundir e Não Pa-
ra Explicar”, Claudio Manoel e 
Micael Langer. A cinebiogra-
fia, que estreou ontem nos ci-
nemas, acompanha a história 
do Velho Guerreiro desde seus 
primeiros passos até o fim da 
vida, trazendo fatos desconhe-
cidos, bastidores politicamen-
te incorretos e a irreverência 
da figura que jogava bacalhau 
nas pessoas e tinha bordões 
inesquecíveis.

Para a realização do longa, 
além de pesquisas em materiais 
já gravados, os diretores entre-
vistaram nomes conhecidos da 
televisão brasileira que convi-
veram com o apresentador, co-
mo o diretor Boni, a ex-Cha-
crete Rita Cadilac, a cantora 
Wanderléa e os apresentado-
res Pedro Bial e Angélica, além 
da família, os filhos Jorge Bar-
bosa e Leleco, e a viúva, Dona 
Florinda. Traz também o olhar 
de “herdeiros televisivos”, co-
mo Luciano Huck e Gugu Li-
berato, um pouco antes de seu 
falecimento. Entrevistas anti-
gas também foram usadas. Longa-metragem documental sobre Chacrinha estreou ontem

DIVULGAÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quer ver muito em seu auxílio? Procure não ter 

necessidades.” (Kant)

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

 LA sexta chega com muita ani-
mação. Faça ajustes em proje-
tos profissionais para ir longe. 
Contar com a ajuda de outras 
pessoas vai te preservar e te fa-
zer bem. Converse com o par.
Números da sorte: 75, 30 e 93.

 LA coragem vai marcar o seu 
dia. Aproveite para se dedicar 
aos seus objetivos, não tenha 
medo de arriscar. Aproveite o 
momento e faça um programa 
especial no romance.
Números da sorte: 49, 76 e 22.

 LA tranquilidade irá marcar a 
sua rotina. Organize-se e cum-
pra todas as suas tarefas para 
poder aproveitar o dia. Você 
vai viver boas experiências na 
vida profissional e amorosa.
Números da sorte: 05, 41 e 32.

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

 LSuas emoções estarão agi-
tadas hoje, procure manter a 
calma. Cuidado com discussões 
acaloradas no ambiente de 
trabalho. Tenha uma atitude 
prudente com o seu par.
Números da sorte: 87, 78 e 15.

 LTerá disposição para expor 
suas ideias no trabalho. Tenha 
uma atenção especial com a 
agressividade, controle-se. 
Compartilhe suas opiniões na 
intimidade com seu parceiro.
Números da sorte: 34, 07 e 70.

 LVocê terá um retorno finan-
ceiro satisfatório no seu local 
de trabalho, mas evite gastos 
excessivos. Tenha prudência. 
Não tente impor ao seu par 
amoroso a sua opinião.
Números da sorte: 53, 08 e 44. 

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

 LO dia irá transcorrer sem mui-
tos perrengues. Foque em seus 
cuidados pessoais, evite colo-
car a saúde em risco. Prepare 
um final de semana com muito 
conforto com o par.
Números da sorte: 90, 45 e 54.

 LO clima hoje será de relaxa-
mento. Os seus planos vão 
bem e te deixarão confiante 
para o futuro. No amor, a ten-
dência é de bastante namoro, 
aproveite a sexta-feira.
Números da sorte: 46, 37 e 01.

 LA Lua indica que o momen-
to será bem favorável nesta 
sexta-feira. Refletir pode te 
ajudar a tomar boas decisões 
ainda hoje. Não é um bom dia 
para arriscar tudo na paquera.
Números da sorte: 38, 65 e 02.

SÃO PEDRO DE NOLASCO
Nasceu no século 12, na França. 
Desde jovem, já dava sinais de sen-
sibilidade com o sofrimento alheio. 
Foi crescendo, formando-se, entrou 
em seus estudos humanísticos e, ao 
término deles, numa vida de oração, 
penitência e caridade ativa. Com a 
morte dos pais, herdou uma grande 
fortuna. Foi para a Espanha e, ao 
deparar-se com o sofrimento pelo 
qual passavam muitos cristãos es-
cravizados, doou toda a sua herança 
para o resgate de 300 deles. Mais 
tarde, fez o voto de castidade, de 
pobreza e obediência. Morreu em 
1256, após ter resgatado cristãos.

SANTO DO DIA

SABONETE
O bêbado chega em casa e 
vai logo tomar um banho. De 
repente, ele grita:
— O sabonete fala e canta?
A mulher responde:
— Não, por quê?
— Ih! Acho que estou toman-

do banho com o seu radinho!

LUA OU SOL
No hospício, dois loucos esta-
vam conversando:
— Aquilo lá é a lua!
— Não! Aquilo lá é o sol!
— Não! É a lua!

Ao ver outro louco passando 
por perto, um pergunta:
— Ei você! Aquilo lá é a lua 
ou o sol?
— Não sei! Não moro aqui!

MEMÓRIA
Dois casais jogam cartas to-

dos os domingos, há 40 anos. 
Na falta de assunto, um dos 
homens comenta:
— Sabe, ando esquecendo 
tudo. Aí, resolvi fazer um cur-
so para melhorar a memória.
— Isso me interessa. Onde é 
esse tal curso?

O primeiro pensa, pensa e 
pergunta:
— Como era mesmo o nome 
da mulher de Abraão?
— Sara.
Virando-se para a esposa:
— Sara, onde é mesmo o cur-
so que estou fazendo?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalá

MENSAGEM:
Dia de ideias lucrativas que 
farão grande diferença para 
você. Busque a facilidade e 
relaxe diante de problemas 
que não dependem só de 
você. A calma é a maior sa-
bedoria que podemos ter.

SAUDAÇÃO:
Epa Babá 

COR:
Branco

ELEMENTO:
Ar

SIMPATIA:
Para obter paz e equilíbrio, 
fazemos um banho de água 

de arroz. Lave o arroz e jogue 
a água da cabeça aos pés, 
pedindo paz e equilíbrio a 
Oxalá.

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 poderá fechar um acor-
do importante que você ambi-
cionava há muito tempo, fique 
atento. Chance boa de forma-
lizar uma relação amorosa ou 
propor um casamento.
Números da sorte: 09, 18 e 54.

 LNão seja ríspido tentando 
crescer profissionalmente. 
Cuidado para não se irritar 
demais hoje. A Lua indica que 
problemas podem surgir no 
seu relacionamento.
Números da sorte: 28, 91 e 82.

 LA sinceridade estará em alta 
no seu astral, cuidado para 
não confundir com arrogân-
cia. Desenvolva planos para 
alcançar seus objetivos. Evite 
discussões no romance.
Números da sorte: 92, 02 e 38.
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