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VILA KENNEDY 
É RECORDISTA 
DE TIROTEIOS

FOGO CRUZADO 3

VARGONHA

Com dois pesos e 
duas medidas, juiz 
expulsa Castan e 
não dá vermelho 
pro Gregore, do 
Bahia, que tirou 

Benítez de campo. 
Vasco fica no 0 a 0 e 
segue fora do Z-4

ESPORTES

‘SEU PERU’ RECEBE 
VACINA CONTRA COVID 

E DÁ O MAIOR APOIO
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BANDIDOS METRALHADOS 4

LINHA VERMELHA DE SANGUE

Marquezine é 
flagrada aos 
beijos. Veja lá 

dentro quem é

AH, O AMOR...

PÁGINA 16

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS
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l INTER VENCE E MENGÃO PRECISA GANHAR HOJE

MORTO ‘01’ DO 
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MEGA-SENA concurso 2340
30/01/2021

16 21 28 41 49 51
Sena: acumulou (R$ 19.883.105,32)

Quina: 24 (R$ 93.309,21)

Quadra: 2.408 (R$ 1.328,56)

FEDERAL concurso 5534
30/01/2021

Número Prêmio

1º 017619 R$ 500.000,00

2º 051445 R$ 27.000,00

3º 011193 R$ 24.000,00

4º 086477 R$ 19.000,00

5º 086819 R$ 18.329,00

DUPLA-SENA concurso 2190
30/01/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 1.695.657,25)

Quina: 13 (R$ 4.014,97)

Quadra: 581 (R$ 102,66)

Terno: 10.875 (R$ 2,74)

Sena: não houve ganhadores

Quina: 26 (R$ 1.806,74)

Quadra: 853 (R$ 69,93)

Terno: 13.203 (R$ 2,25)
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13 14 17 32 36 44

QUINA concurso 5480
30/01/2021

13 34 55 57 59
Quina: 1 (R$ 743.674,68)

Quadra: 88 (R$ 4.587,60)

Terno: 5.410 (R$ 112,21)

Duque: 108.919 (R$ 3,06)

DIA DE SORTE concurso 413
30/01/2021
Mês da Sorte: MARÇO
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TIMEMANIA concurso 1595
30/01/2021
YPIRANGA/AP

05 14 26 42 50 72 80

LOTERIA$

O QUE BOMBA

PAI É BALEADO PELO FILHO 
APÓS DISCUSSÃO.
PÁGINA 4

NITERÓI INICIA HOJE VACINA-
ÇÃO DE IDOSOS.
PÁGINA 7

PROFESSORES ADEREM À GREVE.
PÁGINA 8

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com
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Calçada repleta de
entulho em Caxias

Muitos roubos de 
carros em Irajá

Nilópolis precisa do 
Segurança Presente

Ônibus 397 demora
uma eternidade

 L Não passa carro que recolhe en-
tulho na Rua Réia, em Duque de 
Caxias. A passagem na calçada 
fica interditada. Precisamos de 
ajuda no local!

 LHá muitos relatos de que carros esta-
cionados em ruas no entorno da esta-
ção de metrô de Irajá foram roubados. 
Moradores afirmam que esses furtos 
acontecem sempre.

 LFaço um apelo à Prefeitura de Niló-
polis para incluir o projeto Segurança 
Presente na nossa cidade tão sofrida 
com vários assaltos.

 LQuem depende da linha 397 (Campo 
Grande—Candelária) sofre muito. Os 
ônibus demoram muito e, quando che-
gam, estão sempre lotados.

Lucas Andrade
Por e-mail

Anônimo
Irajá

Anônimo
Irajá

Marcela Amorim
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.100

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159 %  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,4753 (C); 
R$ 5,4759 (V) 29/01/21

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

CADÊ VOCÊ

POLYANNA 
KETLYN DA 
SILVA RIBE  tem 
atualmente 16 
anos. Ela desapare-
ceu no dia 2 de abril 
de 2015, em Piratininga (Niterói), após 
ser sequestrada por um estranho. 
Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 43 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há três. Moro em Ma-
rechal Hermes, e, antes 
de ser jornaleiro, eu era 
ajudante de caminhão. 
O que mais gosto é 
de interagir com os 
clientes. O que mais 
me agrada no bairro 
é a tranquilidade. Sou 
torcedor do Botafogo 
e nas minhas horas va-
gas gosto de passear. 
O que mais gosto de 
ler no MEIA HORA é 
sobre esporte.

RAFAEL AUGUSTO
SANTOS —

 Marechal Hermes

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 1/2/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052
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Triste recorde da VK
Bairro da Zona Oeste lidera ranking dos tiroteios pelo terceiro ano consecutivo

 L VIOLÊNCIA

A 
Vila Kennedy, na Zo-
na Oeste do Rio, pela 
terceira vez consecuti-

va, foi o bairro que registrou 
mais tiroteios no período de 
um ano. Em 2020, foram 319 
ocorrências de disparos de 
arma de fogo na região, de 
acordo com a plataforma Fo-
go Cruzado. 

Uma das vítimas da violên-
cia no local foi o montador de 
móveis Adilson Arcanjo Fer-
reira, de 49 anos. Ele foi balea-
do em maio do ano passado, 
quando passava pela Avenida 
Brasil, na altura da Vila Ken-
nedy. “Eu estava trabalhando, 
passando de carro com um co-
lega de trabalho, estava no ban-
co do carona, a bala veio do na-
da e me atingiu”, conta Adilson.

Ele foi atingido no pescoço 
e ficou 40 dias internado. “Se 
você acredita em milagre, pode 
ter certeza de que eu sou um”, 
complementou. 

Segundo o Fogo Cruzado, es-
ses tiroteios, que aconteceram 
quase diariamente, fizeram 30 
vítimas na Vila Kennedy, sen-
do 15 delas fatais. O laborató-
rio de dados apurou ainda que 
o bairro dobrou os registros de 
disparos de arma de fogo da Ci-
dade de Deus, que é a segunda 
colocada no ranking, com 123 
tiroteios, em 2020.

O relatório também apon-
ta que em apenas 28 dos 319 
tiroteios houve a presença de 
agentes de segurança. Procu-
rada, a Polícia Militar infor-
mou que o 14º BPM (Bangu) 
realiza o policiamento osten-
sivo visando diminuir os índi-
ces de criminalidade na região 
e, por isso, mantém uma base 
no interior da comunidade da 
Vila Kennedy. 

A Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, foi afetada por mais de 300 ocorrências registradas como tiroteios no ano passado

REPRODUÇÃO / OTTRJ

 L O 14º BPM (Bangu) conta 
com a presença de policiais 
24 horas por dia. “A atuação 
do efetivo da corporação se-
gue protocolos técnicos, ten-
do como preocupação cen-
tral a preservação de vidas 

— da população e de poli-
ciais militares envolvidos na 
ação. Vale ressaltar que a op-
ção pelo confronto é sempre 
uma iniciativa dos crimino-
sos, que realizam ataques ar-
mados inconsequentes diante 

do cumprimento das missões 
institucionais dos entes de se-
gurança do Estado”, diz a Po-
lícia Militar, em sua nota.

Embora a Vila Kennedy 
tenha despontado no índice 
negativo, a plataforma Fogo 

Cruzado, que analisou os da-
dos, identificou uma queda 
de confrontos em relação ao 
ano de 2019. Segundo o re-
latório, houve uma redução 
de 17% nos registros de dis-
paros.

Policiamento 24 horas por dia e redução de confrontos
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01 da Chácara 
do Céu é morto
PMs da UPP Borel prendem cinco suspeitos

 L DOMINGO TENSO

B
aixa no movimento da 
Chácara do Céu, no Bo-
rel. No sábado cinco sus-

peitos de tráfico de drogas na 
comunidade da Zona Norte 
do Rio foram presos pela Po-
lícia Militar. Entre eles estava 
Ricardo Gonçalves dos Santos, 
apontado como chefe do trá-
fico, foi morto em confronto 
com os agentes. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe que patrulhava a 
comunidade foi atacada por cri-
minosos armados, dando início 
ao confronto. Após o tiroteio, os 
agentes localizaram um suspei-
to baleado e o socorreram para 
o Hospital Federal do Andaraí. 

O suspeito, conhecido pelo 
apelido de Ricardinho, era con-
siderado como umas das lideran-
ças da comunidade. 

Ricardinho é investigado pe-
las mortes de seus comparsas 
Leandro da Costa Rocha, o Lean-
drinho, e Paulo Ferreira da Con-
ceição, conhecido como Cachor-
rão, mortos no último dia 17 de 
janeiro. Contra ele havia manda-
dos de prisão por tráfico, homicí-
dio e violência doméstica. 

Os  pol ic ia i s  mi l i tares 
apreenderam uma pistola, um 
revólver, drogas e uma grana-
da. A ocorrência foi encami-
nhada para a 19ª DP (Tijuca).

Material que estava com o bando foi apreendido pelos policiais

DIVULGAÇÃO

Um tiroteio entre agentes 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e ocupantes de dois car-
ros roubados acabou com qua-
tro mortos na tarde de ontem 
na Linha Vermelha, na altura 
do Corpo de Bombeiros. Em 
vídeo filmado no local é possí-
vel ver que um dos ocupantes 
está com um coldre na cintura. 

Segundo informações agentes 
da Polícia PRF localizaram dois 
veículos roubados – um Nissan 
Kicks e um Volskwagen Virtus – e 

iniciaram a perseguição. 
Na ação, houve troca de tiros e 

os suspeitos foram baleados. Se-
gundo a Polícia Militar, agentes 
foram deslocados para dar apoio 
para garantir a segurança na área. 

Por conta da ação, a via foi fe-
chada parcialmente e o trânsito fi-
cou lento nos dois sentidos.

Até o fechamento desta edi-
ção o nome dos suspeitos não 
havia sido revelado, mas, se-
gundo a PRF, os mortos seriam 
da favela Nova Holanda.

PRF passa o cerol 
em quatro na 
Linha Vermelha
Ocupantes do carro seriam da 

comunidade Nova Holanda

 L CONFRONTO NA VIA

Carro alvejado consta como roubado na base de dados

DIVULGAÇÃO

 L Um idoso de 73 anos foi ba-
leado com um tiro no braço ao 
discutir com o próprio filho. 
O caso ocorreu na madrugada 
de ontem no bairro Fonseca, 
em Niterói, na Região Metro-
politana do Rio. 

De acordo com a Polícia 
Militar, a vitima deu entrada 
por meios próprios no Hos-
pital Estadual Azevedo Lima 
(Heal) alegando não recordar 
quem o teria atingido. 

Na delegacia, para o regis-
tro de ocorrência, um homem 
se apresentou como filho da 
vítima e declarou ter sido ele 
o responsável pelo disparo 
contra o pai. Em depoimen-
to ele contou que o pai é al-
coólatra e agressivo. Ele disse 
ainda que o pai tentou atingi
-lo com uma faca. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a arma foi apreendida e o 
autor dos disparos liberado. 

Pai é baleado pelo filho

RAPIDINHA...

Troca de tiros na Vila Cruzeiro
 LUm homem foi morto, na 

manhã de ontem, na Vila Cru-
zeiro, na Penha, Zona Norte 
do Rio, durante confronto en-
tre PMs e criminosos. Infor-
mações iniciais apontam que 
a vítima era gari e estava sain-

do de casa para trabalhar. Se-
gundo a PM, uma equipe da 
7ª UPP foi atacada e revidou. 
Em seguida, encontraram um 
homem caído no chão, feri-
do e em convulsão. A vítima 
foi socorrida, mas não resistiu.

FORAM 
APREENDIDOS 

PELA PM ARMAS, 
DROGAS E 
GRANADA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 1/2/20214
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 L TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

Caso Marielle 
Livro dá detalhes sobre atentado que abalou o Rio

H
á exatos 1.053 dias, quase 
três anos, no dia 14 de mar-
ço de 2018, a vereadora Ma-

rielle Franco (Psol), sua assessora 
Fernanda Chaves e o motorista 
Anderson Gomes saíam da Casa 
das Pretas, na Lapa, após uma roda 
de conversa, em direção à embos-
cada que abala até hoje o Rio de Ja-
neiro. Ainda sem solução, o crime 
aguarda por um último capítulo: 
Quem mandou matar Marielle?

Chico Otávio e Vera Araújo, os 
jornalistas investigativos e autores 
do livro Mataram Marielle, lança-
do em dezembro do ano passado, 
já têm a resposta para a pergunta. 
O resultado do trabalho investiga-

tivo iniciado pela dupla, contudo, 
precisou esperar. 

“A gente achava que já estava 
no finalzinho do caso. Quando 
projetamos essa data, imagináva-
mos isso. Escrevemos este capítu-
lo esperando um desfecho, mas aí 
a coisa complicou. Nós entende-
mos o cuidado. Num caso como 
esse, com repercussão internacio-
nal. O Ministério Público resolveu 
esperar surgirem mais provas. Os 
acusados vão para um júri. Imagi-
na se, chegando lá, eles não tiverem 
uma prova cabal, ficaria complica-
do”, comenta Vera. 

Para Chico Otávio, a mudan-
ça de delegados e de procuradores 

complicou ainda mais o proces-
so, porque cada alteração provoca 
mais adiamentos. “Isso tudo atra-
palha o cronograma, mas nós se-
guimos no caso”, explica.

O livro-reportagem conta a 
história por trás de personagens 
como o PM Rodrigo Jorge Fer-
reira, o Ferreirinha, o milicia-
no Orlando Curicica, o ex-Bope 
Adriano da Nóbrega, e os suspei-
tos presos por terem executado o 
atentado, Ronnie Lessa e Élcio de 
Queiroz. A atuação do “Escritório 
do Crime”, a descoberta da “Pasta 
Vermelha” e a relação conflituosa 
de Marielle com a família Bolso-
naro são outros temas abordados. A capa do livro sobre Marielle, de Chico Otávio e Vera Araújo

DIVULGAÇÃO
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Enfim a vacina pra 80+
‘Seu Peru’ e Nelson Sargento foram imunizados em evento que deu início à campanha

 L CERIMÔNIA MARCA INÍCIO DA NOVA FASE

F
oi dada a largada para vaci-
nação contra a covid-19 pa-
ra os mais idosos no Rio de 

Janeiro. Ontem cinco 80+ foram 
vacinados no Palácio da Cidade, 
em Botafogo, na Zona Sul, para 
marcar a nova fase da campanha 
de imunização. Participaram da 
cerimônia o prefeito Eduardo 
Paes e o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz.

De hoje até o fim do mês, a va-
cinação para pessoas com mais 
de 80 anos será escalonada. Ho-
je são os com mais de 99. A cam-
panha mobilizará 236 clínicas 
da família e centro municipais 
de saúde, além de postos no sis-
tema drive-thru. Nesta primeira 
semana, serão vacinadas pessoas 
acima de 95 anos. 

O ator Orlando Drummond, 
famoso pelo personagem “Seu 
Peru”, da Escolinha do Professor 
Raimundo, de 101 anos, foi o pri-
meiro a receber a dose da vaci-
na. “Me sinto orgulhoso de estar 
podendo falar alguma coisa aqui 
com essa idade. Muitíssimo obri-
gado”, disse, emocionado.

A segunda idosa a se vacinar 
foi a costureira Sebastiana Far-

nezi, de 98 anos. Dulcinéia Go-
mes Pedrada de 97 anos, que é 
dona de casa, foi a terceira.

“É um dia especial. Minha fi-
lha até enrolou meu cabelo pra 
eu vir tomar a vacina. Tenho 
certeza de que não vou pegar a 
doença. Agora, vou poder ir um 
bocadinho na rua”, disse. 

O músico mangueirense Nel-
son Sargento, de 96 anos, que es-
tava com uma máscara do seu 
time do coração - Vasco da Ga-
ma - também foi imunizado. Ele, 
que é presidente de honra da es-
cola de samba Estação Primeira 
de Mangueira, falou que este dia 
era pura felicidade.

“Estou lendo muito e pintei 
três quadros na pandemia. Estou 
com alguns para vender. Mas es-
tou sentindo falta da música. Es-
tou aqui para ser vacinado e po-
der trabalhar”, comentou.

A quinta e última pessoa a ser 
vacinada foi dona Neiva Gomes 
Brandão, de 95 anos: “Passei es-
se tempo todo em casa, fazendo 
crochê. Sinto falta da praia e de 
visitar os amigos. Não estava in-
do a canto nenhum. Estou tor-
cendo para que essa campanha 
seja um sucesso e que todos pos-
sam ser vacinados”, afirmou. Prefeito Eduardo Paes cumprimenta ‘Seu Peru’, que tem 101 anos, e Nelson Sargento, de 96

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

 LA Prefeitura de Niterói inicia 
hoje a vacinação de idosos com 
mais de 90 anos contra a co-
vid-19. A decisão de modificar 
o calendário de imunização foi 
tomada pelo Gabinete de Crise 
devido ao limitado número de 
doses de vacina ainda disponí-
veis antes da chegada de um novo 
lote, previsto para quarta-feira. 
A administração municipal en-
tende que, pela vulnerabilidade 
dos idosos acima de 90 anos, esse 

grupo deveria ser prioritário ante 
os demais profissionais de saúde 
que não estão na linha de frente e 
não são do grupo de risco.

A imunização ocorrerá em 
quatro policlínicas: Barreto, Vital 
Brazil, Itaipu e São Lourenço. Pa-
ra receber a imunização, será ne-
cessário apresentar identidade. A 
prefeitura aguarda a chegada de 
novas remessas de vacinas para 
iniciar a aplicação em outros gru-
pos prioritários. Profissionais de 

saúde com menos de 60 anos se-
rão vacinados em uma nova eta-
pa, com data a ser divulgada em 
breve. E os com mais de 60 anos 
continuam sendo vacinados em 
policlínicas. Equipes volantes 
estão imunizando profissionais 
da linha de frente em instituições 
públicas e privadas, idosos que 
moram em Instituições de Lon-
ga Permanência e pessoas com 
deficiência institucionalizadas e 
maiores de 18 anos. 

Niterói inicia vacinação de idosos hoje

 L CAROLINA FREITAS

Além das 236 clínicas da família e 
centros municipais de saúde, a va-
cinação vai ocorrer em 11 postos de 
imunização no modelo drive-thru, em 
que a pessoa não precisa sair do car-
ro para receber a dose. veja os locais:
Zona Norte

 LCidade Universitária, na Ilha do Fundão; 
 L Estádio Nilton Santos, o Engenhão, 

no Engenho de Dentro
 L Parque Madureira
 LEstacionamento da UERJ, no Maracanã 

(a UERJ atenderá de 9h às 15h)
Zona Oeste

 LCMS Belizário Penna, em Campo Grande
 L CMS Manoel Guilherme da Silva, 

em Bangu
 L Policlínica Lincoln de Freitas Filho, 

em Santa Cruz
 L Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Centro e Zona Sul
 L Sambódromo, na Cidade Nova
 L Campus da UFRJ da Praia Vermelha, 

em Botafogo

CONFIRA OS PONTOS DE DRIVE-THRU
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 L SEM EFEITO COLATERAL

Vacina: ninguém 
‘virou jacaré’... 
Sem caso de efeito adverso moderado ou grave 

A
té o momento, nenhum 
caso de efeito adverso 
moderado ou grave re-

lacionado à vacinação contra o 
coronavírus foi confirmado no 
Estado do Rio. A informação 
é de Alexandre Chieppe, mé-
dico da Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES). Há 
apenas um caso em análise jun-
to ao governo federal. Até sex-
ta-feira, o número de imuni-
zados no Estado do Rio era de 
169.368 pessoas, que recebe-
ram doses das vacinas Coro-
naVac e AstraZeneca/Oxford. 
No município, foram 115 quei-

xas de um total de 83.245 va-
cinados: todas relacionadas a 
casos leves. 

“De uma forma geral, o que 
estamos vendo é que as vacinas 
têm se mostrado muito segu-
ras, tanto a CoronaVac quan-
to a de Oxford”, diz o médico.

Segundo Chieppe, o caso 
em análise é de um imunizado 
que teria apresentado síndro-
me neurológica a esclarecer. 
Os dados foram remetidos ao 
Ministério da Saúde e, segundo 
Chieppe, ainda não há um pra-
zo para a confirmação se existe 
relação com a vacina. 

“A partir das notificações das 
secretarias municipais de saú-
de, o comitê estadual sistema-

tiza essas informações, inclu-
sive o prontuário médico e, se 
achar que tem relação com vaci-
na, mesmo que mínima, envia os 
dados para o Ministério da Saú-
de, que faz a análise junto ao la-
boratório produtor da vacina pa-
ra que seja feita um estudo mais 
amplo e detalhado”, explica. 

De acordo com o médico, o 
comitê analisa possíveis efeitos 
adversos nos vacinados até 30 
dias após a aplicação do imuni-
zante. Dentre os casos leves ve-
rificados até o momento, estão: 
dor local, inchaços, vermelhidão 
no ponto da aplicação e febre leve 
até 48 horas após a injeção: “São 
eventos que geralmente não cau-
sam complicação nenhuma”. 

Com a expectativa da vacinação contra covid, casos de ansiedade foram relatados por imunizados

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Depois de professores es-
taduais, educadores da rede 
municipal de ensino do Rio 
também decidiram pela de-
flagração de greve contra o re-
torno das atividades presen-
ciais, mas com a manutenção 
do trabalho remoto. A assem-
bleia virtual foi realizada no sá-
bado pelo Sindicato Estadual 
dos Profissionais do Rio (Sepe) 
e contou com 707 educadores. 

Os profissionais também 
cobram da Prefeitura do Rio 
a prioridade dos servidores da 

Educação na fila de vacinação.

RESPOSTA DA SME

A Secretaria Municipal de 
Educação do Rio (SME) afir-
mou que os profissionais da 
Educação serão os primeiros a 
serem vacinados logo após os 
idosos e pessoas com comor-
bidades no Rio. 

E garantiu que não há evi-
dências científicas que justi-
fiquem, depois de quase um 
ano, continuar sem aulas pre-
senciais.

Rede municipal 
adere à greve
Professores contra aulas presenciais

 L EDUCAÇÃO

 L BERNARDO COSTA
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Dia de encarar o Leão
Diego Alves deve ser a novidade do Mengão no duelo de hoje com o Sport, em Recife

F
ora do time há sete jogos, 
o goleiro Diego Alves po-
de voltar a ser titular do 

Flamengo na partida de hoje, 
às 20h, contra o Sport, na Ilha 
do Retiro, pela 33ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Recu-
perado de lesão na coxa direita, 
ele deve substituir o garoto Hu-
go Souza, que atuou nas últi-
mas partidas. Já o zagueiro Ro-
drigo Caio, que também sentiu 
uma lesão na coxa direita no 
dia 21 de janeiro, vai seguir fo-
ra do time, ainda sem prazo pa-
ra voltar aos gramados.

Diego Alves treinou nor-
malmente nos últimos dia. O 
retorno do experiente goleiro 
é importante nesta reta final do 
Campeonato Brasileiro, prin-
cipalmente pelo poder de lide-
rança dentro do elenco.

Vindo de importantíssima 
vitória sobre o Grêmio, em 
Porto Alegre, por 4 a 2, o Fla-
mengo sabe que não há mar-
gem para erro na briga pelo tí-
tulo neste final de Brasileiro. 
E vai enfrentar um adversário 
desesperado, afundado na bri-
ga contra o rebaixamento, e jo-
gando em casa. 

Numa partida em que as 
equipes têm dois objetivos tão 
distintos, com o Flamengo bri-
gando pelo Octa e o Sport ten-
tando fugir da degola, qualquer 
erro pode ser fatal. 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

RODRIGO CAIO 
SEGUE FORA DO 

TIME, AINDA 
SEM PRAZO DE 

RETORNO

Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), 
Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; 
Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago 
Neves; Patric, Dalberto e Marquinhos 
Técnico: Jair Ventura

Diego Alves (Hugo Souza); Isla, Willian 
Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; 
Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton 
Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE) 
Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)  
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e 
Helton Nunes (SC) 
Horário: 20h 
TV: Sportv 

SPORT FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

Diego Alves e 
Filipe Luís brincam 

durante treino  
no Ninho

 LO Internacional jogou mais 
pressão em cima do Flamengo 
nesta reta final do Campeonato 
Brasileiro. Com gols de Patric e 
Edenílson, de pênalti, o Colorado 
derrotou por 2 a 1 o Bragantino, 
no Beira-Rio, e abriu vantagem 
de sete pontos sobre o time ru-
bro-negro com um jogo a mais. O 
gol do Braga foi de Helinho.

No Mineirão, o Atlético-MG 
venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols 
de Arana e Vargas, e assumiu a se-
gunda colocação, com 60 pontos, 
dois à frente do Flamengo. Em 
Goiânia, o São Paulo se compli-
cou ainda mais ao perder para o 
Atlético-GO por 2 a 1. Vitor Le-
que e Natanael fizeram os gols do 
time da casa. Reinaldo descontou.

Inter vence a abre sete pontos
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Depois de batalha, 
mais física e men-

tal do que técnica, o 
Palmeiras conquistou 
o título da Libertado-
res da América e ago-
ra quer o Mundial de 
Clubes do Catar, dis-
putado pelos cam-
peões dos continen-
tes. O adversário inicial será a 
maratona a ser cumprida. O ti-
me do português Abel Ferreira 
(foto) jogará amanhã, às 16h, 
com o Botafogo pelo Brasilei-
rão e viajará na madrugada de 
quarta-feira para atuar domin-
go, às 15h, contra o vencedor 
de Tigres, do México, e Ulsan 
Hyundai, da Coreia do Sul, que 

se enfrentarão quin-
ta-feira. O desgaste se-
rá inevitável, mas não 
tem jeito e vale lem-
brar que, se tudo sair 
como manda o figu-
rino e chegar à final, 
poderá enfrentar a 
máquina triturado-
ra do Bayern de Mu-

nique. Conquistando o título, 
não sobrará muito espaço para 
comemorações, já que terá que 
voltar para concluir o Brasilei-
rão e encarar outra pedreira. A 
disputa em dois jogos da Co-
pa do Brasil com o Grêmio, já 
com os estaduais em andamen-
to, abrindo a temporada 2021. 
Vidas de atletas também valem.

 LA farra dos convidados da 
Confederação Sul-Ameri-
cana (Conmebol) e da CBF 
se amontoando no Mara-
canã repercute no mundo. 
A questão é: como coibir 
aglomerações nos bailes e 
praias depois dessa?

 LO técnico Abel Ferreira 
chegou ao Palmeiras outro 
dia, ganhou a América, bri-
ga pelo mundo e quer a Co-
pa do Brasil. Ele está se sen-
tindo em casa e já deu até 
dura nos jornalistas pedindo 
paciência com treinadores.

Maratona criminosa

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

NO ARAME

 LFuro de jornal espanhol revela o 
contrato do craque argentino Lionel 
Messi com o Barcelona. Além de 75 
milhões de euros por ano, cláusulas 
únicas nas relações entre clubes e 
jogadores no mundo.

 LAutoridades cariocas dizem que a 
Conmebol, como organizadora, tinha 
direito de trazer convidados para a 
final da Liberta. Nesse caso, a Fede-
ração do Rio, como organizadora do 
Campeonato Carioca, também tem.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LSe o Flamengo que veremos 
hoje à noite for aquele do jo-
go passado com o Grêmio, o 
Sport não terá muitas chances 
na partida na Ilha do Retiro. O 
problema está exatamente no 
desempenho instável da equi-
pe na temporada, fato que dei-

xa a torcida intranquila, em 
dúvida sobre o que esperar. 
Pelo menos sabemos que o ti-
me é capaz de reeditar seus me-
lhores momentos. Resta espe-
rar que não tenha nova recaída. 
Reta final é como andar no ara-
me, qualquer descuido é fatal.

Botafogo tem 
novos atrasos
Diretor de futebol repreende os retardatários

 L RESPEITA O CLUBE!

P
raticamente rebaixado 
à Série B do Campeona-
to Brasileiro, com 1% de 

chances de escapar da Segun-
dona, o Botafogo se afunda em 
problemas. Os atletas Rhuan e 
Lecaros se apresentaram nova-
mente com atraso para o treina-
mento. O mesmo havia ocorri-
do com o garoto Ênio durante a 
semana. O próximo adversário 
do Alvinegro, amanhã, às 16h, 
no Allianz Parque, será o Pal-
meiras, campeão da Libertado-
res da América. 

Novo diretor de futebol, 
Eduardo Freeland repreendeu os 
jogadores após a atividade no Es-
tádio Nilton Santos: “Será exigido 
o máximo de respeito com a insti-
tuição e com os próprios compa-
nheiros de trabalho. Não haverá 
tolerância com questões disci-
plinares e estamos modificando 
procedimentos internos para pu-
nir todos aqueles que não estejam 
totalmente comprometidos”.

O peruano Lecaros se descul-
pou. Em suas redes sociais, ga-
rantiu estar comprometido com 
o clube e atribuiu o problema a 
uma “falta de atenção” de sua par-
te. “Gostaria de pedir desculpas 
pelo meu erro. Infelizmente che-
guei com alguns minutos de atra-
so no treino por falta de atenção 
minha. Os treinos normalmen-
te acontecem pela tarde e houve 
uma modificação informada um 
pouco depois das 19h de ontem”, 
justificou Lecaros.

“Tinha um compromisso fa-
miliar pela manhã e fui dormir 
mais cedo que o habitual. Já me 
desculpei com todos os profissio-
nais do clube e agora faço o mes-
mo com a torcida”, completou o 
peruano, cotado para ser titular. 

Cotado para ser titular amanhã, o peruano Lecaros pediu desculpas

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LAs Gloriosas ficaram com o vi-
ce da Série A-2 do Campeonato 
Brasileiro Feminino. Na decisão 
do título, no Nilton Santos, o ti-
me voltou a ser derrotado pelo 
Napoli, de Santa Catarina, por 2 
a 1, mesmo placar do jogo de ida. 
A equipe catarinense, que tem 
um projeto bem mais longo en-
volvendo o futebol feminino, sa-
grou-se campeã invicta.

Classificadas à Primeira Divi-
são do futebol feminino, as me-

ninas do Botafogo fizeram uma 
grande competição. Ontem, pre-
cisando da vitória, o time sofreu 
um duro golpe logo no primeiro 
lance. Aos 40 segundos, o Napoli 
abriu o placar, com Aninha.

Em desvantagem, o Botafogo 
foi ao ataque e empatou no fim 
do primeiro tempo, com Pepê. 
O Alvinegro pressionou na eta-
pa final, mas o Napoli se segurou 
na defesa e fez o segundo, aos 38 
minutos, com Soraya.

Gloriosas ficam com o vice
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 65 33 19 8 6 57 31 26

 2º ATLÉTICO-MG 60 33 18 6 9 58 41 17

 3º FLAMENGO 58 32 17 7 8 57 43 14

 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 53 33 15 8 10 48 40 8

 6º PALMEIRAS 52 32 14 10 8 45 31 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 52 33 12 16 5 43 32 11

 8º ATHLETICO-PR 45 33 13 6 14 31 31 0

 9º CEARÁ 45 33 12 9 12 47 44 3

 10º CORINTHIANS 45 32 12 9 11 39 38 1

 11º SANTOS 45 32 12 9 11 44 44 0

 12º ATLÉTICO-GO 45 33 11 12 10 34 38 -4

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 44 33 11 11 11 46 39 7

 14º VASCO 37 33 9 10 14 34 47 -13

 15º BAHIA 36 33 10 6 17 38 54 -16

 16º SPORT 35 32 10 5 17 26 41 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º FORTALEZA 35 33 8 11 14 28 34 -6

 18º GOIÁS 29 33 7 8 18 33 57 -24

 19º CORITIBA 28 33 6 10 17 28 44 -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.

33ª RODADA

ONTEM
 VASCO 0 X 0 BAHIA 

 CORITIBA 1 X 1 GRÊMIO 

 ATLÉTICO-GO 2 X 1 SÃO PAULO 

 ATLÉTICO-MG 2 X 0 FORTALEZA 

 INTERNACIONAL 2 X 1 BRAGANTINO 

 CEARÁ 0 X 2 ATHLETICO-PR 

 FLUMINENSE 3 X 0 GOIÁS 

HOJE
 SPORT  X  FLAMENGO 20:00

AMANHÃ
 PALMEIRAS  X  BOTAFOGO 16:00

17/02
 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA
 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional), Claudinho (Bragantino), Marinho 
(Santos) 14  GOLS: Luciano (São Paulo)
 13  GOLS: Cano (Vasco)
 12  GOLS: Pedro (Flamengo), Vina (Ceará)

34ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 GRÊMIO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-GO 19:15

 CORINTHIANS  X  CEARÁ 21:30

 BAHIA  X  FLUMINENSE 21:30

 GOIÁS  X  ATLÉTICO-MG 21:30

QUINTA-FEIRA

 FORTALEZA  X  CORITIBA 18:30

 FLAMENGO  X  VASCO 21:00

 ATHLETICO-PR  X  INTERNACIONAL 21:00

SEXTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  SPORT 20:00

 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS 21:00

Fluzão vence e já 
tá de olho no G-4
Tricolor faz 3 a 0 no Goiás e sobe para o 5º lugar

 L SE CUIDA, SÃO PAULO!

O 
Fluminense conseguiu 
um resultado importan-
te na briga pela vaga na Li-

bertadores da América: jogando 
no Nilton Santos, bateu o Goiás 
por 3 a 0, com ótima atuação no 
primeiro tempo, quando defi-
niu o marcador. Os gols foram 
de Martinelli, dois, os primeiros 
como profissional, e de Nino. 

Com a vitória, o time cario-
ca subiu para o quinto lugar da 
tabela e se aproximou do G-4, 
que garante a classificação di-
reta à fase de grupos da princi-
pal competição do continente, 
a cinco pontos do São Paulo, 
que vem em queda livre.

O Fluminense fez uma exibi-
ção de gala na etapa inicial. Com 
forte imposição ofensiva, che-
gou ao primeiro gol com Nino, 
de cabeça, aos 16 minutos. Aos 
25, Martinelli ampliou em lindo 
chute de fora da área. A bola ba-
teu na trave, nas costas do golei-
ro Tadeu e entrou. O garoto fez 
o terceiro aos 35, contando com 
desvio na zaga. 

O Tricolor ainda perdeu ou-
tras chances e viu Nenê quase 
marcar um belíssimo gol. Após o 
goleiro Tadeu ir ao ataque cobrar 
falta, a bola tocou na barreira. Ne-
nê foi lançado e arriscou de antes 
do meio-campo, mas a bola qui-
cou e passou por cima da meta. 

No segundo tempo, o Flumi-
nense só administrou o placar, 
sem fazer muito esforço e sem 
ser ameaçado pelo Goiás. O time 
agora volta a jogar na quarta-fei-
ra, contra o Bahia, às 21h30, em 
Salvador. Na saída do gramado, 
Nenê lamentou o lance do meio-
campo: “Até agora não acredito 
que a bola bateu e subiu. Ia ser um 
gol incrível. Fiquei bem p”...

Martinelli é abraçado por Egídio: o garoto balançou a rede duas vezes

GLIVAN DE SOUZA / AGÊNCIA O DIA

Marcos Felipe, Calegari (Igor Julião), Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Hudson, Martinelli 
(André) e Nenê; Luiz Henrique (Caio 
Paulista), Fred (Samuel) e Lucca (Fernando 
Pacheco) Técnico: Marcão

Tadeu; Taylon (Índio), David Duarte (Iago), 
Fabio Sanches e Heron; Ariel Cabral 
(Daniel), Henrique e Shaylon; Fernandão 
(Miguel), Rafael Moura e Vinícius (Douglas 
Baggio) Técnico: Glauber Ramos 

Local: Nilton Santos Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP) Auxiliares: Danilo Ricardo 
Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (SP) Gols: 1º tempo: Nino (16 minutos) e Mar-
tinelli (25 e 36 minutos)  Cartões amarelos: Egídio (FLU); Vinícius e Heron (GOI) 
Público e renda: Jogo com portões fechados

FLUMINENSE 3 GOIÁS 0
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Empate frustrante
Vasco vai do céu ao inferno contra o Bahia, com gol anulado e expulsão de Castan

 L FANTASMA DA SEGUNDONA AINDA ASSUSTA

U
m empate frustante em 
casa na luta contra o re-
baixamento à Série B do 

Campeonato Brasileiro. O Vasco 
recebeu o Bahia, em São Januá-
rio, pela 33ª rodada, e não saiu 
do 0 a 0. O resultado só não foi 
pior porque o zagueiro Leandro 
Castan foi expulso, em lance em 
que havia saído o gol do time, e 
o Fortaleza perdeu para o Atléti-
co-MG, por 2 a 0, no Mineirão, 
e seguiu na 17ª colocação, a pri-
meira dento do Z-4.

Com 37 pontos, o Cruzmal-
tino se mantém na 14ª coloca-
ção da tabela, um ponto à fren-
te do próprio Bahia (15º) e com 
dois de vantagem sobre Sport 
(16º), que hoje enfrenta o Fla-
mengo, em Recife, e Fortaleza.  

O primeiro tempo foi so-
nolento. Além da pouca qua-
lidade técnica dos dois times, 
o forte calor no Rio maltra-
tou os jogadores. Dono da ca-
sa, o Vasco tentava dar ritmo 
e pressionar o adversário, mas 
não conseguia ter intensidade 
suficiente. Benitez, responsável 
pela organização da equipe, es-
tava bem marcado.

Na etapa final, o técnico 
Vanderlei Luxemburgo sacou 
Talles Magno e colocou Gabriel 
Pec. Com menos calor, os dois 
times se soltaram na etapa fi-
nal e protagonizaram lances de 

emoção. Aos nove, Gilberto fez 
grande jogada, rolou para Ros-
si, que chutou com perigo, mas 
Fernando Miguel mostrou se-
gurança. No minuto seguinte, 
o Vasco deu o troco. Cano re-
cebeu de Benitez e chutou, mas 
Douglas salvou.

Aos 21, Luxa sacou Benitez 
e acionou Ygor Catatau. A mu-
dança no time vascaíno surtiu 
efeito. Catatau avançou pe-
la esquerda, chutou e obrigou 
Douglas a se esticar todo para 
fazer a defesa.

Aos 30, o Vascp foi do céu 
ao inferno. Léo Gil cobrou fal-
ta na área, Castan dividiu com 
Douglas, e a bola sobrou para 
Catatau marcar. O goleiro fi-
cou caído no gramado, e o VAR 
não só recomendou a anulação 
do gol como também a expul-
são de Castan, que atingiu em 
cheio o rosto de Douglas. O 
Bahia até pressionou no fim, 
mas sem grandes chances.

DANIEL CASTELO BRANCO

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Al-
ves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Go-
mes, Léo Gil (Carlinhos) e Bnítez (Catatau); 
Pikachu, Cano e Talles (Gabriel Pec, Cayo 
Tenório) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Douglas (Anderson), João Pedro (Zeca), 
Ernando, Lucas Fonseca e (Gabriel Novaes); 
Juninho Capixaba, Gregore, Ronaldo e Da-
niel (Ramon); Rossi, Gilberto e Thiago An-
drade (Alesson) Técnico: Dado Cavalcanti

Local: São Januário Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) 
Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS) 
Cartões amarelos: Daniel, Rossi e Gilberto (BAH) 
Cartão vermelho: Leandro Castan (VAS)  
Renda e público: Jogo com portões fechados

VASCO 0 BAHIA 0

O VASCO VOLTA 
A JOGAR NA 

QUINTA: PEGA O 
FLAMENGO, NO 

MARACANÃ

VASCO
COBRA DO JOGO
Marcelo Alves — o 
zagueiro fez uma 
partida muito segura

BOLA CHEIA
Fernando Miguel — 
o goleiro mostrou 
segurança

DEU PRO GASTO
Léo Matos, Ricardo 
Graça, Henrique, 
Catatau e Pikachu

BOLA MURCHA
Castan — estava bem, 
mas foi infeliz  
ao atingir Douglas 

TÉCNICO
Luxa mexeu bem, mas 
foi prejudicado pela 
expulsão de Castan

BAHIA
O time de Dado Cavalcanti veio 
para levar um ponto e consguiu o 
objetivo em São Januário

ATUAÇÕES

Na disputa da bola, 
Leandro Castan acerta 

em cheio o rosto do 
goleiro Douglas, que 

levou cinco pontos
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Vanderlei Luxemburgo conversa com integrante da equipe de arbitragem: ‘Dois pesos e duas medidas’

DANIEL CASTELO BRANCO

Luxa fica 
na bronca
Técnico acha que volante do 
Bahia deveria ter sido expulso

 L NÃO SÓ LEANDRO CASTAN

O 
técnico Vanderlei Luxem-
burgo concordou com a 
decisão do árbitro Wil-

ton Pereira Sampaio de expulsar 
Leandro Castan. No entanto, dis-
se que ele errou ao não mostrar 
o cartão vermelho para o volante 
Gregore, que fez falta dura no ar-
gentino Martín Benítez.

“Eu acho que o juiz acertou na 
expulsão do Castan. Foi uma im-
prudência. Não teve a intenção. 
Mas a imprudência se mostrou. 
Mas, antes do lance do Castan, o 
arbitro fechou os olhos quando 
o Gregore deixou a bola seguir e 
acertou a perna do Benitez. Se o 
Castan merecia ser expulso por 
imprudência, acho que o Gregore 
também deveria ter sido expulso”, 
criticou. “Não estou defendendo 
o Castan, mas acho que são dois 
pesos e duas medidas”.

Luxa também reclamou da ca-
timba do atacante Rossi ao lon-
go da partida: “O Rossi é bom 
jogador, é rápido. É malandro, é 
malandro no bom sentido. Eles 
darem amarelo para o Rossi no 
fim... Se dá um amarelo para o 
Rossi no início, quando caiu pa-
ra ganhar tempo”... 

O treinador lembrou que hou-
ve um lance parecido com o de 
Castan no jogo entre São Paulo e 
Bahia, envolvendo o goleiro Tia-
go Volpi. “Infelizmente, o Wilton 
foi decisivo na expulsão. O Volpi 
teve uma situação parecida com 
a do Castan e não foi expulso. En-
tão, o que é que a Comissão de Ar-
bitragem quer implantar dentro 
do futebol?”, questionou.

Ontem à noite, Castan pos-
tou um pedido de desculpas a 
Douglas: “Queria pedir descul-
pas publicamente ao Douglas e 
deixar claro que não tive a me-
nor intenção de machucar um 
colega de profissão”. O zagueiro 
está fora do clássico da próxima 
quinta-feira, às 21h, com o Fla-
mengo, no Maracanã.

CASTAN POSTOU 

PEDIDO DE 

DESCULPAS A 

DOUGLAS: ‘FOI 

SEM QUERER’
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A GATA DA HORA

até parece uma miragem de tão bela que 

é! Sarada e muito simpática, a deusa saiu do interior das Mi-

nas Gerais para tentar a sorte aqui na Cidade Maravilhosa. A 

loiraça é ‘advogata’, tem 27 anos, mora na Barra da Tijuca e 

torce pelo Mengão. Babe por ela no Insta @raamarcondes.

RAYSSA MARCONDES

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO atacante Neymar fez a sua 
parte e marcou duas vezes, de 
pênalti, para o Paris Saint-Ger-
main, mas o time levou a vira-
da no fim, perdeu por 3 a 2 e 
foi derrotado pelo Lorient, fo-
ra de casa. Com isso, a equipe 
comandada pelo técnico Mau-
ricio Pochettino, que sofreu 
seu primeiro revés desde que 
foi contratado para substituir 
Thomas Tuchel, deixou a lide-
rança do Campeonato Fran-
cês. A primeira colocação ficou 
com o Lille, que venceu o Dijon 
por 1 a 0 e soma 48 pontos. O 
PSG, com três pontos a menos, 
caiu para a terceira colocação, 
com o Lyon na vice-liderança, 
com 46  pontos.

PSG perde a liderança
REPRODUÇÃO

re-
velou que o último con-
trato de Messi com o 
Barcelona vai gerar ao 
argentino 555 milhões 
de euros (R$ 3,6 bilhões), 
entre salários, direito de 
imagem e variáveis. O 
vínculo foi firmado há 
quatro temporadas.

a ca-
minho do Manchester Uni-
ted, da Inglaterra, segundo 
o jornal ‘The Mirror’. O con-
trato do zagueiro om o Real 
Madrid termina em breve 
e o a renovação não avan-
çou. Irmão e agente de Ser-
gio Ramos, René diz que o 
United é a melhor opção.

 LO JORNAL ‘EL MUNDO’  LSERGIO RAMOS ESTÁ
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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
 

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.

 

OPERADORA CAIXA 
Cia do Biscoito contrata. Entre-
gar Curriculo  Rua 24 de Maio, 
444 Riachuelo. Rua Barata Ri-
beiro, 425 Copacabana. Rua São 
Januário, 28  São Cristovão.
 
REPOSITOR 
Cia do Biscoito contrata: Repo-
sitor e Caixa. Entregar Curricu-
lo na   Avenida Nossa Senhora 
de Copacabana 1.168. Copaca-
bana.
 

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
 

PEDREIRO V/TEXTO
Instalador Hidráulico, experiência 
em execução de obras prediais, 
larga experiência em montagem 
de barriletes, instalações, reves-
timentos, alvenaria. Tel: 99805-
0716/ 99823-7423
 

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
 
DEDETIZADOR 
Dedetizadora contrata, Com CNH, 
experiência e referencia, trazer 
currículo/ entrevista partir 6ªfeira. 
Rua Guilhermina 480, Encantado, 
Próximo  Rei do Bacalhau

 
TÉC. ELETRÔNICA 
Contrata-se Técnico em Ele-
trônica  com experiência em 
Equipamentos Hospitalar. Enviar 
Currículo para : rh.flexmed@fle-
xmed-es.com.br

 

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.
 

MOTORISTA V/TEXTO
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguindaste 
(caçamba) Entrar em contato 
no telefone. início imediato, 
salário a combinar. T. 21 2445-
1393.
 

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.
 
MECÂNICO V/TEXTO
De Autos  Precisa-se para oficina. 
Experiência comprovada, salário 
+cesta básica +almoço  +VT. Tra-
tar Rua Montevidéu, 287- Penha.

 

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 Whatsapp. 
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.

 
BIA DUTRA 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortavel.
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias. Próximo Cedae. 
Cartões

 

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, realizo fan-
tasias, dominadora, preferência 
homens maduros, submissos, 
aparelhada. Centro. Cruz Verme-
lha. 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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

BRUNA E ENZO 
AOS BEIJOS

 LEm meio a boatos de que estariam 
vivendo um affair, Bruna Marquezine 
e Enzo Celulari foram vistos aos beijos 
em uma praia de Fernando de Noro-
nha, neste domingo. O vídeo foi di-
vulgado pelo perfil @subcelebrities, 
do Instagram. Nas imagens, é possível 
ver os dois brincando com uma bola. 
Em seguida, eles surgem abraçadi-
nhos e dão um beijo.  

MARAVILHOSA 

 LCom um biquíni preto, 
Sabrina Sato exibiu suas 
curvas perfeitas ao publi-
car alguns cliques em seu 
Instagram, ontem. “Va-
mos tomar sol, né?”, es-
creveu ela. Os internau-
tas elogiaram a beleza da 
apresentadora. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

PISCININHA, AMOR!

‘QUERO IR PARA 
SER CANCELADO’

 LNeymar tá ligadinho no que acon-
tece no Big Brother Brasil 21, da 
Globo. O jogador fez alguns co-
mentários sobre o reality através 
do Twitter, sábado, ao responder 
a uma publicação de Rafael Portu-
gal. “Tá um clima gostoso na casa, 
né? Vontade de morar lá”, brincou 
o humorista. Neymar, então, co-
mentou: “Me leva. Quero ir para 
ser cancelado. Já estou acostuma-
do com isso mesmo (risos)”. 

EM ALTA EM BAIXA

 LChay Suede publicou um 
clique superfofo com sua 
filha, Maria, no colo. 

 LEx-BBB Hadson alfine-
ta elenco da nova edição 
do reality show da Globo. 

‘DOU UNS PEGAS NO 

ARTHUR’, DIZ ANITTA

 LApós dizer que Arthur, participante 
do Big Brother Brasil 21, era um tesão, 
Anitta voltou a mandar um recado pa-
ra o rapaz. “Arthur, se eu ainda estiver 
solteira, quando você sair da casa, me 
manda uma DM”, disse ela no Insta-
gram Stories, ontem. A Poderosa ain-
da fez um pedido para Boninho. “Bo-
ninho me chama pra fazer um show 
aí, vou te falar umas datas que tenho 
em fevereiro, vou lá na festa, faço um 
show, dou uns pegas no Arthur e vou 
embora”, sugeriu.
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UM ANO 
SEM SEXO: 
‘FOI BOM’

 LCleo, de 38 anos, con-
fessou que já ficou um 
ano sem fazer sexo em 
entrevista ao Altas Ho-
ras, da TV Globo, no sá-
bado. “Eu fiquei [um 
ano sem sexo], mas as-
sim... Foi acontecendo. 
Eu não escolhi uma da-
ta, eu já tinha ficado 
cinco meses, seis meses 
e aí aconteceu. Eu sem-
pre digo que a energia 
sexual é a mais impor-
tante que tem, e é por 
isso que você tem que 
saber bem o que está 
fazendo com ela”, afir-
mou a atriz. Serginho 
ainda perguntou o que 
ela achou da experiên-
cia. “Eu não reclamo, 
foi bom”, comentou.

 LZeca Pagodinho aproveitou o calor de ontem e para se refrescar na 
piscina de sua casa em Xerém com os netos e sobrinhos. Os cliques fo-
ram publicados no Instagram do cantor. De óculos escuros e chapéu, 
ele apareceu jogando bola e também posou todo estiloso com a boia 
‘espaguete’ próximo à beira da piscina. Os internautas curtiram as fo-
tos. “Ídolo máximo”, “Melhor Pessoa” e “Como eu queria ser neta do 
Zeca” foram alguns dos comentários. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Bianca consegue despis-
tar Gael e avisa a Duca que não conse-
guirá vê-lo. Sol incentiva Jeff a estudar 
dança na Ribalta. Marcelo conforta Pe-
dro por não ter passado para a escola 
de artes. Delma convida Dandara para 
a inauguração do restaurante. Karina 
pede para lutar com Duca.

19h40. Globo: Fedora acusa Beto de 
traição por ele estar ao lado de Tanci-
nha. Aparício tenta tranquilizar Agilson 
e Lucrécia sobre o estado de saúde de 
Camila. O médico avisa à família de 
Camila que a vida dela não está mais 
em perigo. Fedora se incomoda com o 
sucesso da cantina de Francesca.

21h. SBT: Maria Cecília diz para o 
pai, Oscar, que ficou mexida com a 
entrada de Tobias na igreja. Maria 
Cecília garante que não sente mais 
nada pelo ex-namorado. José Ri-
cardo e Junior permanecem aflitos 
e preocupados com o desapareci-
mento de Gabriela.

18h30. Globo: Dionísio passa mal 
e pede para Alberto que o leve para o 
quarto. Guiomar confirma para os jor-
nalistas que Candinho é filho de Dioní-
sio. Adília teme que Dionísio faça algo 
contra Candinho ao saber que Guiomar 
revelou o segredo sobre a paternidade 
do filho. Alberto aconselha o avô.

21h. Record: Gomer diz que Ninro-
de está tentando ser maior que Deus. 
Ninrode se encontra com Liba e pede 
para ela se unir ao povo da cidade, 
pois ele tem um aviso. Semíramis 
reclama com o filho ao saber da no-
vidade. A construção da torre segue 
em ritmo acelerado. O tempo passa 
e a cidade se desenvolve ainda mais.

21h30. Globo: Irene ameaça Elvira, 
que não reconhece a vilã. Mira discute 
com Irene e Caio ouve a conversa das 
duas. Garcia afirma que quem atentou 
contra Elvira foi Solange/Irene. Rubinho 
comenta com Sabiá que presenteará 
Carine. Jeiza avisa a Cândida que vai 
apresentá-la para Caio. Joyce acredita 
que Ivana voltará para casa. 

De olho no ‘Big Brother’
Cleo acompanha participação de Fiuk no ‘BBB’ e comenta na web

 L REALITY SHOW DA GLOBO

‘A 
Gloria Pires é a mãe da 
Cleo Pires, do Fiuk não’ 
foi o bordão da última se-

mana na internet. E não é para me-
nos! Após o ator e cantor entrar no 
Big Brother Brasil 21, muitos teles-
pectadores se confundiram com a 
árvore genealógica de Fábio Jr. E, 
com a entrada do irmão no reality 
show da Globo, Cleo tem se divi-
dido entre o trabalho e a função 
de acompanhar Fiuk no progra-
ma. Aliás, o Instagram da atriz vi-
rou um ponto de encontro para 
comentários sobre a participação 
do galã na atração.

Mas, apesar de se considerar 
“coração de gelo”, Cleo defen-
deu o irmão, que já chorou em 
diversas ocasiões na casa. “Pe-
lo amor de Deus, normalizem 
o choro. Deixa o garoto chorar, 
é a forma dele se expressar, de 
desabafar, sabe? É importante. 
A gente não pode ficar colo-
cando essa pressão nos outros. 
Que coisa horrível”, desabafou 
a atriz. Em outro momento, 
Cleo brincou sobre o interesse 
de muitas mulheres no irmão. 
Ao postar uma foto, a atriz es-
creveu: “Oi, cunhadas”.

E, se não bastasse a função de 
comentarista do BBB, Cleo tam-
bém tem repercutido a reprise de 
Haja Coração na Globo. Na nove-
la das sete, assim como o irmão na 
vida real, a atriz é Tamara, uma pi-
loto de corrida: “Foi uma persona-
gem que me desafiou bastante na 
época, tanto fisicamente quanto 
como personagem, por ser essa 
mulher impulsiva e ter esse dese-
jo de liberdade. É uma mulher de 
opiniões fortes, que se impõe na 
vida. Ela também tem a Síndro-
me de Borderline. Então, o Daniel 
(Ortiz, autor) tinha a oportunida-
de de abordar e inserir na história 
o tema da saúde mental. Foi algo 
importante para mim e acredito 
que ajudou outras pessoas.”

Cleo já defendeu o choro de Fiuk no ‘BBB 21’ e brincou com o interesse da mulherada pelo irmão

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LAlém da TV, a atriz produz con-
teúdo para sua plataforma Cleo 
on Demand, de maneira indepen-
dente, no Instagram. “A ideia da 
plataforma veio muito de uma 
troca entre mim e a minha equi-
pe, que são também meus ami-
gos. Falamos bastante sobre co-
mo a gente sentia falta de ver 
alguns tipos de assuntos ou pro-

duções no audiovisual. Sempre 
gostei dos bastidores dos projetos. 
A websérie Reflexos, por exemplo, 
foi um projeto bem especial pen-
sado durante a pandemia e que 
traz muito sobre autoconheci-
mento, sobre confrontar quem 
somos durante o isolamento e se 
entender novamente”, explica. 

E, mesmo durante a pandemia 

do coronavírus, a atriz e cantora, 
de 38 anos, já tem conseguido em-
placar mais projetos em 2021. “No 
momento, estou me preparando 
para gravar um longa nos próxi-
mos meses. Ainda tenho para lan-
çar três longas: Terapia do Medo, O 
Amor Dá Voltas e O Segundo Ho-
mem. Pretendo lançar o álbum de 
músicas neste semestre”, conta.

Três filmes e um disco para lançar este ano
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade, cuja fonte é Deus, não se esgota nunca” 

(Santa Catarina de Siena)

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

 LQuestões relacionadas à casa 
e à família vão aparecer, tente 
manter a calma. É uma ótima 
fase para fazer mudanças no 
ambiente doméstico. A inti-
midade vai esquentar.
Números da sorte: 57, 30 e 66.

 LVocê poderá fazer parcerias 
profissionais ainda hoje. Va-
lorize o trabalho em equipe 
e tenha cautela com conflitos 
mais sérios. No romance, a dica 
é melhorar o diálogo.
Números da sorte: 13, 04 e 67.

 LO empenho no trabalho será 
recompensado com aumento 
ou promoção. Uma nova opor-
tunidade pode marcar seu dia. 
Mande vários currículos. De-
monstre seu amor.
Números da sorte: 05, 59 e 41.

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

 LSeu charme e seu carisma se-
rão realçados no dia de hoje. 
No trabalho, você vai esbanjar 
criatividade. Na vida a dois, o 
clima será de pura sedução, 
aproveitem o momento.
Números da sorte: 96, 78 e 87.

 LO descanso e o convívio com 
a família estarão em alta. Evite 
tentar resolver problemas ou 
ter conversas difíceis. No amor, 
pode se encantar por pessoas 
misteriosas e discretas.
Números da sorte: 97, 43 e 16.

 LA comunicação vai estar em 
ótimo momento, aproveite 
para fazer amigos. Não exage-
re na conversa e não se envol-
va em fofocas. Descontração e 
bons papos nas paqueras.
Números da sorte: 89, 44 e 53.

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

 LÉ bom redobrar o cuidado 
com fofocas em grupos. Pode 
gerar problemas. O Sol favo-
rece as amizades. Na paque-
ra, uma amizade inesperada 
pode virar namoro.
Números da sorte: 27, 90 e 09.

 LO astral é excelente para você 
ir atrás dos seus objetivos. Cui-
de da sua beleza e da saúde. 
Na vida a dois, muita paixão 
pode surgir, aproveite os mo-
mentos com o par.
Números da sorte: 46, 37 e 19. 

 LHoje seu dia vai ter muita 
animação e festividades. Vai 
conseguir realizar as tarefas 
pendentes de forma leve. No 
amor, use seu charme e evite 
uma paixão proibida.
Números da sorte: 74, 83 e 29.

SANTA VERIDIANA 
Nasceu em Florença, em 1182, 
numa família nobre, que respei-
tava as opções de Veridiana com 
relação a Deus. Jovem de oração, 
de penitência e contemplação, prio-
rizou a vontade do Senhor. Por isso, 
chegou a um ponto em que deixou 
tudo para seguir a vontade de Deus, 
trabalhando e servindo-O por meio 
dos pobres e peregrinos. Ficou gra-
vemente ferida quando, ao fazer 
uma peregrinação pelos túmulos 
de São Pedro e São Paulo, foi a pé 
e descalça pedindo esmolas. Viveu 
até os 60 anos de idade, consumin-
do-se de amor a Deus.

SANTO DO DIA

PEDIDO DE CASAMENTO
O noivo se dirige à casa da 
noiva para pedir ao pai a 
mão dela em casamento. É 
uma das ocasiões mais tensas 
na vida do rapaz apaixona-
do. Reunião formal, toda a 
família na sala de visitas: pai, 

mãe, irmãos e irmã da noi-
va. O noivo fala o motivo da 
visita:
— Senhor, com todo respei-
to, eu vim pedir a mão de sua 
filha em casamento.
— Qual delas? — pergunta o 
pai. — A maior ou a menor?

— Desculpe, mas eu não sa-
bia que a sua filha tinha uma 
mão maior que a outra.

NOMES
Dois colegas do tempo de 
escola se encontram 15 anos 
depois da formatura. Sem 

muito o que falar, começam a 
conversar sobre amenidades.
— Soube que você se casou, 
Renato! - comenta o primei-
ro.
— Pois é. E já tenho duas fi-
lhas!
— Como elas se chamam?

— A mais velha chama-se Co-
ristina e a mais nova Novalgi-
na. E você, já tem filhos?
— Tenho uma filha!
— E como ela se chama?
— Maria!
— Maria? Mas isso é nome de 
biscoito!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú Pombo Gira Sete Saias
MENSAGEM:
Sete Saias nos traz os cami-
nhos abertos e momentos 
construtivos no campo espi-
ritual. Cuidar do espiritual e 
da evolução mental é indis-
pensável. Use a espirituali-
dade para se blindar contra 
forças e energias negativas e 
obsessoras.
SAUDAÇÃO:
Laroyê
CORES:
As sete cores do arco-íris
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para que Exú te livre de ener-
gia obsessora e destrutiva, 
ofereça em uma encruzilhada 
uma cesta de frutas verme-
lhas, enfeitadas com sete ro-

sas vermelhas, fitas vermelhas 
e sete velas vermelhas. Não 
se esqueça de acender as ve-
las e colocar um cigarro e um 
champanhe. Peça proteção.

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

 LAssuntos relacionados a di-
nheiro marcarão seu mês. 
Soluções para incrementar o 
orçamento podem surgir, não 
desperdice oportunidades. Na 
relação, valorize o seu par.
Números da sorte: 81, 99 e 09.

 LHora de conquistar seus ob-
jetivos pessoais, não meça 
esforços. A Lua estimula os 
estudos e dá sinal verde para 
novas possibilidades. Sintonia 
deliciosa com o parceiro.
Números da sorte: 01, 19 e 10.

 LOs astros podem trazer ti-
midez e desconfiança. Confie 
no seu sexto sentido. A dois, 
reforce a confiança com o diá-
logo, fuja de discussões e se 
dedique ao desejo.
Números da sorte: 65, 74 e 02.
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