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ESPORTES

FUNKEIRO DE 13 ANOS COMPRA 
CARRÃO QUE CUSTA R$ 220 MIL

VEJA O POSSANTE LÁ DENTRO 16

RIO RETOMA 
RECADASTRO 
DO AUXÍLIO 

HABITACIONAL

ATÉ MARÇO 6

ESCANDALOSA 
MORTE DE UM 
TRABALHADOR 

NA FAVELA
Casado e pai de dois filhos, Marcelo era gari e caminhava pela

 Vila Cruzeiro rumo ao trabalho quando foi fuzilado pelas costas. 
Polícia alega bala perdida, mas moradores negam confronto

VIDA BRUTALMENTE INTERROMPIDA 3

MARCELO (FILHO) ARNALDO (IRMÃO) ELZA MARIA (MÃE) CÉLIA (TIA)

‘Meu pai era Meu 
aMigo e tudo pra 
MiM. tava coMigo 
seMpre. e agora, 
cadê meu pai?’ 

‘soMos negros e 
soMos honestos. 
neM enquadraraM 

ele. de longe 
acertaram ele’

‘quando viraM que 
era trabalhador, 
fizeraM sinal pro 

caMburão voltar de 
ré e pegar ele’ 

‘doutora ouviu dos 
policiais que era 

convulsão e depois 
viu que tinha uM 

buraco nas costas’

Marquezine 
faz ensaio após 

flagra com 
Enzo Celulari

FIO-DENTAL

PÁGINA 16

Karol Conká 
já perdeu 90 mil 
seguidores por 

causa das tretas

‘BBB 21’

PÁGINA 17
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BRT IRRITOU 
GERAL COM 
A VIAÇÃO 
CANELA

PARALISAÇÃO 8

MENGÃO CRIA 
1987 CHANCES E 
GOLEIA SPORT

Gabigol, Bruno Henrique e 
Pedro marcam no 3 a 0. Estão 
deixando o Mais Querido sonhar! 
Fogão pega o Porco hoje

QUINTA TEM 

FLA X VASCO!
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O QUE BOMBA

BANDO FRAUDAVA PONTUAÇÃO 
NA CARTEIRA DE MOTORISTA.
PÁGINA 4

PARALISAÇÃO DO BRT LEVA O 
CAOS AO RIO.
PÁGINA 8

MARQUEZINE ARRASA DE BI-
QUÍNI. PÁGINA 16
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SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
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HERISON 
RAMON 
SANCHES 
FARIAS
tem atual-
mente 25 
anos. Ele 
desapareceu 
em 10 de 
janeiro de 
2007, em Maricá-RJ, após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CARTA DO LEITOR

Bairro abandonado
na Zona Oeste

Conta de luz 
incompatível

Rua do Méier
sem lixeira

Muito lixo em valão
de Belford Roxo

Linha de ônibus 
deixa geral a pé

Pontos de ônibus
sem cobertura

 LA Estrada dos Palmares e a Rua 
Agai, no bairro Morada Verde, preci-
sam de asfalto e postes de luz, além 
de saneamento básico, com urgên-
cia. Esse bairro é próximo a Santa 
Cruz, na Zona Oeste. Contamos com 
o trabalho e o cuidado da prefeitura 
com a nossa área. Estamos aguar-
dando as obras. 

 L De uns meses para cá, tenho 
sofrido aumentos discrepantes 
na minha conta. Moro num apar-
tamento de três quartos. tenho 
poucos eletrodomésticos e uso 
apenas um cômodo praticamen-
te. As contas nunca passavam de 
cem reais. A de janeiro veio 139 
reais. Impossível estar certo!

 L A Rua Castro Alves e proximida-
des, no Méier, não têm nenhuma 
lixeira. Temos que ficar juntando 
lixo na bolsa até chegar em casa. 
Quem joga lixo no chão é muito 
mal-educado, mas a prefeitura 
poderia colaborar também, es-
palhando mais lixeiras por todo 
o bairro do Méier.

 L Em Piam, bairro de Belford Roxo, 
moradores mal-educados costu-
mam jogar lixo no valão. É um 
absurdo! Agora não tempo cho-
vido, então todo mundo joga lixo 
à vontade, porém, quando chegar 
o período de chuvas, o valão vai 
transbordar e o lixo todo voltar 
para as casas. Falta consciência!

 L A empresa Mirante, responsá-
vel pela linha de ônibus que faz 
o trajeto do Caonze até o Centro 
de Nova Iguaçu, está deixando 
os moradores na mão. Durante a 
semana, a circulação é precária e 
aos sábados as conduções só pas-
sam de duas em duas horas. Aos 
domingos os ônibus não circulam.

 L Alguns pontos de ônibus da Pre-
sidente Vargas não possuem co-
bertura alguma. Ficamos expos-
tos ao sol e à chuva. Com o calor 
que tem feito no Rio de Janeiro, 
ninguém aguenta ficar no sol. On-
tem, eu quase desmaiei por causa 
do calor, enquanto aguardava por 
uma condução no Centro.

Pedro Simões
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

João Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Belford Roxo

Mário Sodré
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 LTENHO 15 anos e 
trabalho como jor-
naleiro há dois me-
ses. Moro em Rocha 
Miranda e o melhor 
da minha profissão é 
interagir com as pes-
soas. O que mais gosto 
daqui é a tranquilida-
de. Poderia melhorar 
a sinalização no bair-
ro. Sou torcedor do 
Flamengo. Gosto de 
praticar esportes. O 
que mais gosto de ler 
no MEIA HORA é o 
caderno de esportes. 

LUCAS
VIEIRA 

Rocha Miranda

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

Marcelo, filho do gari, e Arnaldo, irmão da vítima, com uniforme e camisa que ele usava quando foi baleado

FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP DO MEIA HORA

Morto pelas costas
Gari foi baleado na Vila Cruzeiro, quando seguia para o trabalho. Família acusa PMs  

 L NO COMPLEXO DA PENHA

D
entro da mochila, um ma-
cacão laranja e botas para 
enfrentar mais um dia de 

trabalho. Nas mãos, nada de ar-
mas ou objetos suspeitos. Mes-
mo assim, o gari da Comlurb 
Marcelo de Almeida da Silva, de 
38 anos, teve a vida brutalmen-
te interrompida por um tiro nas 
costas na Vila Cruzeiro, no Com-
plexo da Penha, na Zona Norte do 
Rio, na manhã de domingo. Fa-
miliares da vítima acusam PMs. 

A Polícia Militar informou: 
“Equipe da 7ª UPP (Vila Cruzei-
ro) estava em deslocamento pa-
ra a base Merendiba, quando foi 
atacada. A guarnição avistou um 
homem caído no chão ferido e em 
convulsão. Os policiais o socorre-
ram ao Hospital Estadual Getúlio 
Vargas, onde veio a óbito”. Muni-
ção e granada de fabricação caseira 
teriam sido apreendidas.  

Segundo a família de Marce-
lo relatou ao SBT, ontem, a mo-
chila com o uniforme de traba-
lho, a carteira com documentos 
e a chave do carro dele desapare-
ceu. “A primeira coisa que fizeram 
foi abrir a mochila dele. Quando 
viram que era trabalhador, fize-
ram sinal pro camburão subir lá 
e voltar de ré pra pegar ele. Pega-
ram ele, a mochila dele. Sumiram 
com as coisas dele todinha”, disse 
a mãe da vítima, Elza Maria. “Ain-
da arrastaram ele e chegaram no 
Getúlio Vargas dizendo que esta-
va com convulsão, com a cara to-
da arranhada. A doutora virou as 
costas dele e falou: ‘Como é que 
pode, como é que pode o rapaz 
ter convulsão se ele está com um 
buraco nas costas?’”, acrescentou 
a tia de Marcelo, Célia da Silva.

 LHá oito anos, Marcelo seguia 
pelo mesmo caminho, dia-
riamente, para a unidade da 
Comlurb na Ilha do Governa-
dor. No domingo, não foi dife-
rente. Era começo da manhã 
quando o gari saiu de casa, na 
Vila Cruzeiro. Enquanto cami-
nhava pela comunidade para 
chegar até o seu carro, o pai de 

família foi surpreendido com 
um tiro pelas costas. 

“Nós somos negros, mas so-
mos honestos. Não é porque a 
gente mora na favela que so-
mos bandidos. Isso aí não pode 
ficar assim, não pode. Acerta-
ram ele de longe. Nem enqua-
draram ele, nem mandaram 
botar as mãos para cima nem 

nada. De longe, acertaram ele. 
Depois que ele estava caído no 
chão lá, que nem um bicho, dei-
xaram ele no chão lá que nem 
um bicho, chamaram a viatura 
porque eles viram que fizeram 
m...”, desabafou o irmão do gari, 
Arnaldo Almeida, mostrando a 
camisa ensanguentada que o ir-
mão usava quando foi baleado.

‘Deixaram ele lá que nem um bicho’, diz irmão

 LMarcelo deixa mulher, dois fi-
lhos e o sonho de seguir os passos 
do pai. “Lembro de você pequeno, 
eu tendo que tomar conta de você 
na rua... Que minha mãe manda-
va eu sempre te olhar... Entramos 
na Comlurb juntos, seguimos o 
caminho do nosso pai e, agora, te 
ceifaram a vida em um ato covar-
de, um tiro pelas costas... Muito 
triste”, lamentou o irmão nas re-
des sociais. “Meu pai era meu ami-
go. Era tudo pra mim. Aí, meu tio 
chegou lá em casa: ‘Teu pai mor-
reu com um tiro nas costas’. Como 
é que eu fiquei? Eu tenho 20 anos, 
ele tava comigo sempre, desde pe-
queno. E aí, cadê meu pai?”, indaga 
o jovem Marcelo Almeida.

‘Meu pai era 
tudo pra mim’

 LA Polícia Civil informou que 
o caso é investigado pela Dele-
gacia de Homicídios da Capital 
(DHC), mas, até o fechamento 
desta edição, não havia respondi-
do sobre apreensão das armas dos 
PMs ou o calibre do tiro. Segun-
do a PM, “a Corregedoria Geral 
da Corporação acompanhará o 
Inquérito Policial Militar (IPM) 
instaurado pela Coordenadoria 
de Polícia Pacificadora (CPP), 
como também a investigação da 
DHC”. A Comlurb disse que “es-
tá dando todo o apoio à família, 
inclusive com a equipe de assis-
tência social da companhia”. O 
corpo de Marcelo será sepultado 
hoje, no Cemitério de Irajá. 

Polícia Civil 
investiga

Reportagem da estagiária 

Thalita Queiroz, com supervisão 

do jornalista Thiago Antunes.
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RAPIDINHAS...

Dois mortos em operação 
contra roubo de cargas

 LA Delegacia de Roubos e 
Furtos (DRF) e a Delegacia 
de Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) desarticularam on-
tem uma quadrilha de rou-
bo de cargas em São João de 
Meriti, na Baixada Flumi-
nense. Os agentes intercep-
taram suspeitos e trocaram 
tiros com eles no bairro Par-
que Cruz Alta, após informa-
ções e um trabalho de inteli-
gência das duas delegacias. 

Na ação, dois dos suspeitos 
morreram. Segundo as in-
vestigações, o grupo era do 
Morro do Guarani, também 
em São João de Meriti.

Marcos Paulo Pedrosa 
Guimarães foi um dos mor-
tos. O outro homem não foi 
identificado. De acordo com 
informações da polícia, eles 
eram responsáveis por rou-
bos praticados em toda a 
Baixada Fluminense.

Tiroteio na 
Formiga

 LUm intenso tiroteio ocorreu 
ontem de manhã no Morro 
da Formiga, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, durante opera-
ção da Polícia Militar contra 
o tráfico de drogas. À tarde, a 
corporação informou que fo-
ram apreendidos uma pistola, 
um radiotransmissor, muni-
ção, 51 papelotes de cocaí-
na, 192 trouxas de maconha 
e 160 pedras de crack. Nin-
guém foi preso.

Um soldado da Polícia Mi-
litar, identificado como Rodri-
go Thiago Motta Mendes, de 34 
anos, atirou duas vezes contra 
o motorista de aplicativo Mar-
cos Aurélio da Silva Mendes, de 
44 anos, na tarde de domingo, 
por suspeitar que seria rouba-
do na Avenida das Américas, 
no Recreio dos Bandeirantes. 
De acordo com o policial, o veí-
culo modelo UP estaria o se-
guindo e tentou fechar o seu 
carro, uma Mercedes GLA ava-
liada em R$ 200 mil.

Em depoimento, o soldado, 
lotado no 24º BPM (Queima-
dos), contou que acreditou que 
poderia ser vítima de tentativa 
de assalto porque o motorista 
gesticulou em sua direção e es-
tava dirigindo o veículo de ma-
neira imprudente. 

Após fazer os disparos, Rodri-
go desceu do carro, segurando 
uma pistola calibre .40, e foi falar 

com Marcos, que se identificou 
como motorista de aplicativo.

Uma viatura do 31º BPM 
(Recreio) foi acionada para a 
ocorrência e levou os dois en-
volvidos para prestarem depoi-
mento na 16ª DP (Barra da Ti-
juca). Rodrigo foi autuado por 

disparo de arma de fogo, crime 
previsto no Estatuto do Desar-
mamento. A Corregedoria da 
Polícia Militar abriu um pro-
cedimento apuratório para in-
vestigar o caso. Ninguém se fe-
riu no ocorrido.

Policial atira 
contra motorista
Soldado da PM achou que seria 

vítima de assalto e fez dois disparos

 L NO RECREIO DOS BANDEIRANTES

POLÍCIA

Zero ponto num 
passe de mágica
Bando apagava infrações na carteira de motorista

 L FUNCIONÁRIOS AGORA ESTÃO NA MIRA

F
uncionários do Detran e 
das prefeituras do Rio e 
de São Gonçalo, na Re-

gião Metropolitana, entraram 
na mira da Polícia Civil, que in-
vestiga possível envolvimento 
deles em um esquema fraudu-
lento de transferência de pon-
tos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e de pro-
priedade de veículos.

Responsável pela operação, 
o delegado Adriano França in-
formou que os funcionários se-
rão investigados na segunda fa-
se. Ontem, a polícia realizou seis 
prisões, nenhuma de funcionário 
ou terceirizado. Os detidos foram 
identificados como Camila Ba-
tista Macedo e seu marido, Thia-
go Gomes, donos da empresa CT 
Multas, e seus familiares Caroli-
ne Batista Macedo, Bruno Batis-
ta Macedo, Larissa Gomes Dazzi 
e Cibelle Henrique de Araújo. O 

delegado informou que os suspei-
tos angariavam clientes, princi-
palmente através de redes sociais. 
“Toda a transferência de dados e o 
contrato de prestação de serviços 
eram feitos on-line”, acrescentou.

A operação foi batizada de Zero 
Ponto porque essa era a intenção 
da quadrilha, zerar os pontos na 
CNH dos interessados. Os pontos 
eram transferidos para a dona da 
empresa ou terceiros.

A operação Zero Ponto cumpriu ontem mandados e prendeu seis 

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

POLICIAL 
DIRIGIA UMA 
MERCEDES 

AVALIADA EM 
R$ 200 MIL

Operação no 
Salgueiro

 LUma operação da Polícia Mi-
litar, ontem, no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, re-
sultou na libertação de usuá-
rios de drogas que eram man-
tidos em cárcere privado na 
comunidade. O grupo foi en-
caminhado para um pronto-
socorro. Foram apreendidos 
223 pinos de cocaína, 226 sa-
colés de maconha, 1.480 table-
tes de maconha e 215 pinos de 
crack. Não houve prisões. 

Um baleado 
no Chapadão

 L Policiais militares do 
41º BPM (Irajá) que rea-
lizavam um patrulha-
mento no Complexo do 
Chapadão, na Zona Nor-
te do Rio, foram recebi-
dos a tiros e revidaram. 
A corporação informou 
que, na ação, um suspei-
to foi baleado e a patrulha 
apreendeu uma pistola, 
uma granada e um radio-
transmissor.
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GERAL

DJ Marlboro 
secretário

Comércio 
no Carnaval

 LO prefeito de Mangara-
tiba, Alan Bombeiro (PP), 
anunciou ontem em sua 
página no Facebook a 
nomeação de Fernando 
Luís Mattos da Matta, o 
DJ Marlboro, para o car-
go de secretário Munici-
pal de Turismo e Cultura. 
O anúncio foi criticado 
por moradores da cidade 
do Sul Fluminense nas re-
des sociais, que focaram na 
falta de experiência do no-
meado na área do turismo.

 LA Fecomércio-RJ assi-
nou com o Sindicato dos 
Empregados do Comércio 
do Rio de Janeiro um ter-
mo para permitir que todas 
as empresas da capital, que 
tiverem interesse, funcio-
nem na terça-feira de Car-
naval, dia 16, e adotem o 
horário integral na quarta-
feira de Cinzas, dia 17, me-
diante a formalização da 
adesão. Na segunda de Car-
naval, fica mantido o fun-
cionamento normal.

RAPIDINHAS...

Sem novo 
autódromo

 LA Prefeitura do Rio deci-
diu não levar adiante o pro-
jeto, anunciado na gestão 
anterior, de Marcelo Cri-
vella, de construir um autó-
dromo na Floresta do Cam-
boatá, na Zona Oeste. Um 
ofício foi enviado, na sexta-
feira, ao Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea). A me-
dida garante a preservação 
de até 200 mil árvores num 
terreno de Mata Atlântica 
de baixada, que abriga es-
pécies em extinção.

Marinha faz buscas por 
lancha desaparecida
Embarcação saiu do Rio com destino a Fortaleza com cinco a bordo

 L SEM SINAL DESDE SEXTA-FEIRA

C
inco amigos podem estar 
à deriva em algum ponto 
no mar do Rio de Janei-

ro, desde sexta-feira. Entre as 
possíveis vítimas estão quatro 
cearenses e um gaúcho, que saí-
ram de Fortaleza no dia 23 de 
janeiro para buscar uma em-
barcação recém-comprada 
pelo empresário Ricardo José 
Kirts, que está entre os desapa-
recidos. Eles zarparam da Urca, 
na Zona Sul do Rio.

Além de Ricardo, o grupo 
é formado por outro empre-
sário, identificado como Do-
mingos Sávio, um mecânico, 
um pescador e o comandante 
da embarcação, de identidade 
não revelada. Eles estavam jun-
tos na lancha e navegavam na 
direção da capital cearense, de 
acordo com informações di-
vulgadas por seus familiares. 

De acordo com esses relatos, 
os amigos já tinham se queixa-
do de dificuldades para fazer o 
retorno ao Ceará por causa de 
problemas técnicos que encon-
traram na lancha. A princípio, 
apenas um motor, de um to-
tal de dois, estaria funcionan-
do. No último contato feito pe-
los amigos, um deles informou 
que a maré estava muito alta e 
o vento bastante forte.

Escala não aconteceu

Diante das circunstâncias, 
o grupo optou por fazer uma 
parada até Vitória, no Espírito 
Santo, para reabastecer a lan-
cha e verificar se poderia re-
solver o problema mecânico 
na cidade. No entanto, o últi-
mo contato feito por eles, na 
sexta-feira, sinalizou que eles 
não conseguiram chegar até lá.

 LO Comando do 1º Distrito 
Naval (Com1ºDN), da Mari-
nha do Brasil, informou que 
tomou conhecimento, na ma-
nhã de domingo, sobre o desa-
parecimento da embarcação 
de esporte e recreio O Maestro, 
supostamente na altura de São 
João da Barra, no litoral do Es-
tado do Rio de Janeiro.

A Marinha comunicou às 
famílias que houve um regis-

tro de pedido de socorro próxi-
mo à última localização infor-
mada pelo grupo, só que não 
foi possível confirmar o local 
exato, pois o sinal falhou. 

A Marinha informou ainda 
que acionou o Salvamar Sues-
te, uma estrutura responsável 
pela busca e o salvamento no 
mar, que, por sua vez, acionou 
o Navio-Patrulha Macaé e duas 
aeronaves, sendo uma da cor-

poração e outra da Força Aérea 
Brasileira (FAB).

Um aviso de rádio aos na-
vegantes também foi emitido 
para deixar em alerta todas as 
embarcações nas proximida-
des, visando a localizar e pres-
tar socorro ao grupo desapa-
recido. Até o fechamento desta 
edição, não havia informações 
sobre o possível paradeiro do 
grupo de amigos.

Salvamar é acionado e barcos são mobilizados

A lancha O Maestro zarpou da Urca, na Zona Sul do Rio, e seu último contato foi na sexta-feira passada

FOTO ENVIADA AO ZAPZAP DO MEIA HORA
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GERAL

Rio recadastra para 
auxílio habitacional
Beneficiários do programa temporário têm prazo até 26 de março

 L NA CAPITAL

A 
Secretaria Municipal de 
Habitação do Rio de Ja-
neiro retomou o reca-

dastramento dos beneficiários 
do Auxílio Habitacional Tem-
porário (AHT), com o objeti-
vo de garantir a continuida-
de do pagamento às famílias 
já cadastradas na prefeitura. O 
prazo vai até o dia 26 de março 
e será de forma presencial, na 
sede da Guarda Municipal, em 
São Cristóvão, na Zona Norte, 
respeitando os protocolos sa-
nitários de prevenção contra 
a Covid-19.

Cerca de 150 beneficiários 
poderão ser atendidos por dia, 

a partir de um pré-agenda-
mento, de forma a evitar aglo-
meração. Atualmente, há qua-
tro mil famílias que recebem o 
benefício. O pré-agendamento 
pode ser feito por meio dos te-
lefones: (21) 2293-8770 e (21) 
2976-1429.

“Estamos aproximando os 
subprefeitos deste processo tão 
importante de recadastramen-
to, para que estimulem as famí-
lias a atualizar os dados, garan-
tindo, assim, a manutenção do 
pagamento do benefício”, disse 
o vice-prefeito do Rio e secre-
tário municipal de Habitação, 
Nilton Caldeira.

Boate é fechada no Centro
Fiscalização no Rio interditou seis estabelecimentos e aplicou 44 multas 

 L DESRESPEITO A REGRAS SANITÁRIAS

A Secretaria Municipal de 
Ordem Pública do Rio (Seop) 
fechou uma boate na Praça 
Mauá, na região central da ci-
dade, e registrou 20 infrações 
sanitárias, em uma operação 
realizada no domingo para fis-
calizar o cumprimento das me-
didas preventivas de combate 
à Covid-19 na cidade. Ao lon-
go do final da semana passada, 
foram 64 inspeções, com seis 
interdições e 44 autos de infra-
ções. Já no trânsito, a fiscaliza-
ção contra estacionamento ir-
regular removeu 336 veículos 
em toda a cidade.

No espaço fechado no Cen-

tro, o Florida Club, os agentes 
constataram som alto, clientes 
consumindo bebidas em pé, 
fumo em ambiente fechado, 
pessoas sem máscara, além da 
falta de licenciamento sanitá-
rio. Diante das irregularidades, 
a boate recebeu interdição su-
mária cautelar até as 7h da ma-
nhã de ontem.

Equipes da prefeitura fisca-
lizaram ainda quiosques, bares, 
restaurantes, ambulantes e bar-
raqueiros em bairros da Zona Sul 
e da Zona Oeste. Na orla da Zo-
na Sul, entre outras infrações, três 
quiosques foram multados por 
falta de uso de máscara. No final da semana passada, houve seis interdições e 44 multas

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Marcada para começar on-
tem, a greve dos caminho-
neiros teve um primeiro dia 
de pouca adesão, sem causar 
grandes bloqueios nas estradas 
do país, de acordo com a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF). 
Por volta das 17h, o Ministé-
rio da Infraestrutura informou 
que o fluxo de veículos era nor-
mal, sem qualquer ponto de re-
tenção total ou parcial, em to-
das as rodovias federais.

Entre outras reivindicações, 
os caminhoneiros pedem a re-
dução do PIS/Cofins sobre o 
óleo diesel e o aumento dos va-
lores mínimos do frete, tabela es-
tabelecida ainda em 2018, quan-
do a categoria parou por 11 dias.

No Estado do Rio, a PRF afir-
mou que não houve bloqueios 
de caminhões ontem. Em Se-
ropédica, equipes contiveram o 
início de uma manifestação com 
queima de pneus, mas não hou-
ve grande acúmulo de veículos 
relacionados ao movimento.

No Km 75 da BR-101, em 
Campos Campos dos Goytaca-
zes, o início de uma organização 
entre caminhoneiros foi desmo-
bilizada no início da madrugada 
de ontem. Em seguida, os veícu-
los se deslocaram em direção a 
uma rodovia estadual próxima. 

No estado de São Paulo, duas 
faixas da Rodovia Castelo Bran-
co foram interditadas de manhã, 
quando caminhoneiros se con-
centraram para uma manifesta-
ção. Em outras rodovias do es-
tado o movimento foi tranquilo.

Os petroleiros decidiram 
apoiar a paralisação dos cami-
nhoneiros com atos de protesto 
programados para todo o país.

Greve não 
chegou 
com força
Movimento nas 
rodovias foi normal 
no primeiro dia

 L CAMINHONEIROS

O atendimento, pré-agendado, é feito na sede da Guarda Municipal

THIAGO FREITAS / SMH / DIVULGAÇÃO
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Terceira e melhor idade
Idosos do Rio começam a ser vacinados e campanha segue ao longo de fevereiro

 L LUTA CONTRA A COVID-19

O 
município do Rio come-
çou a vacinação contra a 
Covid-19 em idosos. Com 

a imunização escalonada em feve-
reiro, terminando com pessoas de 
80 anos ou mais, no dia 27, ontem 
foram vacinados os idosos de 99 
anos ou mais. Armando Sasson, 
de 101 anos, foi com o filho, Bru-
no, ao Centro Municipal de Saúde 
Píndaro de Carvalho Rodrigues, 
na Gávea, Zona Sul do Rio, para 
tomar a primeira dose. 

“Foi muito importante. Ele 
estava ansioso. Quando foi pu-
blicado ele já estava perguntan-
do ‘quando é que eu vou ser vaci-
nado’, ‘quando eu vou ter direito 
a ser vacinado’. Hoje (ontem) ele 
acordou às 6h da manhã, acor-
dou a minha irmã e queria to-
mar banho porque queria ir bo-
nito. Quando eu cheguei para 
pegá-lo, ele já estava todo pron-
tinho”, contou Bruno. 

Seu Armando também deu 
uma declaração que deixou o 
filho emocionado: “Eu acho 
que as pessoas precisam de in-
formação. Ter medo é uma coi-
sa natural que o ser humano te-
nha, para combater esse medo 
tem que ter informação”, disse 
Armando ao filho, depois de 
sair de casa pela primeira vez 
desde o início da pandemia, em 
março do ano passado.

A primeira vacinada no CMS 
da Gávea foi Zuleide Souza de 
Lima, de 101 anos. Ela chegou 
acompanhada da fisioterapeuta. 
“Eu estou com saudade de agra-
decer a Deus lá na igreja. Agora eu 
posso ir, posso até receber uma co-
munhão, ver a missa. Estou sen-
tindo de coração”, relatou a mora-
dora do Leblon, na Zona Sul. 

Para a imunização, ao longo 
de fevereiro, os idosos precisa-
rão levar um documento com 
foto, além da carteira de vaci-
nação, caso tenham uma.

Armando Sasson, de 101 anos, comemorou  depois de ser imunizado no Centro Municipal de Saúde da Gávea, na Zona Sul do Rio

ESTEFAN RADOVICZ

A Prefeitura de Niterói ini-
ciou também ontem a vacina-
ção dos idosos com mais de 90 
anos na cidade. A imunização 
é feita em quatro policlínicas: 
Barreto, Vital Brazil, Itaipu e 
São Lourenço. A administra-
ção municipal utilizou o cri-
tério da vulnerabilidade dos 
idosos acima de 90 anos para 

modificar o calendário de va-
cinação, antes voltado para os 
demais profissionais de saúde 
que não estão na linha de frente 
e não são do grupo de risco. A 
vacinação dos profissionais de 
saúde acima de 60 foi suspensa 
e será retomada assim que no-
vas doses forem entregues pelo 
Ministério da Saúde à cidade.

Imunização também em Niterói
 LCom o início da imunização, 

governos estaduais e municipais 
passaram a divulgar um “vacinô-
metro”, um banco de dados que 
registra, entre outras informações, 
o número de pessoas que já toma-
ram vacina contra a doença, locais 
de vacinação, quais grupos estão 
sendo imunizados, etc. Na maior 
parte dos vacinômetros também é 

possível obter as informações por 
município. O Ministério da Saú-
de também disponibiliza uma fer-
ramenta com informações sobre 
o registro das doses aplicadas da 
vacina, no LocalizaSUS.

Na cidade do Rio, até 29 de 
janeiro, haviam sido vacinadas 
131.241 pessoas. No resto do es-
tado, foram mais 45.882.

Vacinômetros para acompanhar
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Filas davam voltas, ontem, com passageiros à espera de condução, que não chegava ou demorava a chegar

LUCIANO BELFORD

BRT = Transtornos
Paralisação deixa geral a pé e irritado. Paes fala em ‘movimento coordenado’

 L COLAPSO NOS TRANSPORTES

U
ma paralisação dos ro-
doviários do BRT causou 
transtornos para os 170 

mil usuários que usam o siste-
ma dos corredores Transoeste, 
Transcarioca e Transolímpica, 
diariamente, com reflexos no 
resto do transporte rodoviário 
do Rio. Cenas de passageiros 
buscando alternativas foram 
comuns por toda a Zona Oeste, 
com filas quilométricas e mui-
ta irritação, em mais um dia de 
forte calor na cidade.

À tarde, após uma reunião 
com representantes do consór-
cio para debater o problema, o 
prefeito Eduardo Paes (DEM) 
foi contundente em suas decla-
rações. “Peço desculpas. Infeliz-
mente o sistema do BRT vem en-
frentando uma situação ruim já 
há algum tempo. Nós buscamos 
desde o primeiro momento, na 
transição ainda, melhorar o sis-
tema. Sete ou oito estações já ha-
viam sido recuperadas. Infeliz-
mente nós tivemos hoje (ontem) 
um movimento coordenado do 
BRT com a decisão dos motoris-
tas e não tomou nenhuma atitu-
de para que a população tivesse 
alternativas neste dia”, afirmou.

O prefeito disse ainda que, 
no domingo passado, os con-
cessionários negaram que ha-
veria qualquer tipo de parali-
sação ontem. “Eles sabiam que 
aconteceria a greve, mas ne-
garam. Em paralelo, também 
não aceitaram qualquer tipo 
de atendimento a um plano 
de contingência que foi colo-
cado ontem pela Secretaria de 
Transporte”, acrescentou Paes.

A concessionária negou 
uma ação coordenada com os 
grevistas e afirmou que já vem 
alertando o poder público so-
bre os problemas do BRT.

 LCom os serviços no BRT para-
lisados pelos motoristas, que exi-
giam pagamento de salários em 
dia, os pontos de ônibus comuns 
ficaram abarrotados ontem. Em 
Madureira, na Zona Norte, pas-
sageiros buscavam alternativas pa-
ra se deslocar. A auxiliar de servi-
ços gerais Caroline Cristine, de 30 
anos e moradora de Cascadura, foi 

pega de surpresa. Ela trabalha no 
Recreio, Zona Oeste, e estava des-
de as 5h da manhã tentando pegar 
condução. “Vou aguardar porque 
minha única opção é o BRT. Se eu 
for de ônibus eu gasto mais. Pegar 
Uber não dá porque está R$ 100, 
não tenho esse dinheiro. Isso é um 
absurdo, uma humilhação. Enten-
do a situação dos rodoviários, mas 

poderiam ter avisado”.
Já Miriam dos Santos, de 48, 

saiu de São João de Meriti às 4h20 
e também foi surpreendida em 
Madureira. “Estou sem tomar ca-
fé da manhã e nem sei a que ho-
ras vou chegar no trabalho. Estou 
preocupada também com a volta 
para casa. Não sei como será se essa 
situação não for resolvida”, disse.

Passageiros são pegos de surpresa logo de manhã 

 LQuem conseguiu pegar ôni-
bus, teve que enfrentar a super-
lotação. “Com esta pandemia, 
ainda temos um problema des-
se para aglomerar ainda mais as 
pessoas. É sempre o povo que sai 
prejudicado”, reclamou Marcos 
Vinícius, de 38 anos, morador 
de Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense. Revoltado com a situa-
ção, Carlos Alberto Santos, de 34, 
cobrou uma solução. “O prefei-
to disse que ia melhorar a situa-
ção dos BRTs e nada fez ainda. 
Continuamos sofrendo. Quan-
do é para aumentar a passagem, 
é tudo bem rápido e organizado”, 
criticou o morador de Nilópolis, 
que trabalha no Recreio.

Transporte 
superlotado

 LEm uma tentativa de atenuar os 
transtornos, a Prefeitura do Rio 
implantou um plano de contin-
gência, alterando os trajetos de 
linhas convencionais de ônibus 
e promovendo um reforço entre 
as estações do BRT e da Super-
Via, para acomodar os passagei-
ros que foram prejudicados pe-
lo protesto. Mas a mobilização 
não foi suficiente. Passageiros 
recorreram a vans, metrô, trens 
e mototáxis, e houve relatos de 
cobrança de preços abusivos em 
algumas vans no município, que, 
às 6h30 da manhã, entrou em es-
tágio de atenção (o terceiro nível 
numa escala de cinco) por conta 
da paralisação do BRT.

Plano de 
contingência
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PINGOU COM ATRASO
Vascão paga salários de novembro a funcionários e quer botar tudo em dia até abril

D
epois de confirmação 
do depósito do salário 
integral de novembro 

para os jogadores (CLT e direi-
tos de imagem) na sexta-feira, 
os funcionários do Vasco re-
ceberam o pagamento do mês 
atrasado apenas ontem. A nova 
diretoria herdou as dívidas de 
2020, mas está comprometida 
a colocar as contas em dia em 
São Januário até o mês de abril.

O clube ainda deve o paga-
mento de dezembro e o 13º. A 
folha de janeiro vence na próxi-
ma sexta, mas, em acordo ver-
bal, as partes consideram como 
vencimento o dia 20. Em visita 
a São Januário, no início da se-
mana passada, o novo mandatá-
rio conversou com os colabora-
dores no ginásio de São Januário 
e reiterou o cumprimento da 
meta, que faz parte do ‘plano dos 
100 primeiros dias de gestão’.

O vice-presidente geral, 
Carlos Roberto Osório, e o 
CEO, Luiz Mello, participaram 
do encontro. Esse foi o segun-
do pagamento feito pela ges-
tão no intervalo de 22 dias. O 
primeiro aconteceu no dia 7 de 
janeiro, quando Jorge Salgado 
e Alexandre Campello faziam 
a transição de poder no clube. 

Salgado foi empossado presi-
dente do Gigante da Colina no 
último dia 25, em solenidade 
na Sede do Calabouço, na La-
goa Rodrigo de Freitas.

Protesto contra o VAR

Via sua conta oficial no 
Twitter, o novo mandatário 
cruzmaltino revelou que vai 
protocolar na Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
um protesto contra a polêmi-
ca atuação do Ábritro de Vídeo 
(VAR) no empate sem gols com 
o Bahia, no último domingo, 
em São Januário. Jorge Salgado 
disse que vai pedir uma reunião 
com a Comissão de Arbitragem 
da entidade, Leonardo Gaciba.

Em seguida, a assessoria de im-
prensa do Vasco esclareceu quais 
momentos da partida a arbitra-
gem errou: uma suposta falta dura 
de Juninho Capixaba em Marcelo 
Alves, um possível pênalti em Léo 
Matos e outra falta sem bola sofri-
da por Benítez. O VAR teve atua-
ção decisiva para o empate sem 
gols. No gol do Vasco marcado por 
Ygor Catatau, o zagueiro Leandro 
Castan acertou o rosto do goleiro 
Douglas. O lance foi revisado no 
vídeo, o gol anulado e o defensor 
do Vasco acabou sendo expulso.

JORGE PORCI/DIVULGAÇÃO

 LO Vasco anunciou ontem que o 
presidente Jorge Salgado testou 
positivo para Covid-19, em exame 
realizado no domingo. Segundo a 
assessoria de imprensa, o dirigen-
te está assintomático e continuará 
exercendo suas funções de casa, 
onde cumprirá quarentena. Du-
rante a ausência de Salgado, que 
tem 73 anos, o primeiro vice-pre-

sidente, Carlos Roberto Osório, e o 
segundo vice, Roberto Duque Es-
trada, representarão o Vasco. Ain-
da segundo a nota oficial, o clube 
adotou todas as medidas para que 
funcionários e pessoas que tive-
ram contato com Jorge Salgado 
desde quinta-feira sejam infor-
madas do protocolo sanitário a 
ser adotado contra a covid-19.

Salgado contraiu a Covid-19

 LDOUGLAS, goleiro titu-
lar do Bahia, levou cinco 
pontos no rosto depois da 
solada do zagueiro Lean-
dro Castan, no empate 
com o Vasco, no último 
domingo, em São Januá-
rio. Apesar do susto e do 
desconforto, o jogador do 
Bahia aceitou os pedidos 
de desculpas do defensor 
cruzmaltino, que fez um 
post nas redes sociais di-
zendo que o lance não foi 
intencional. O arqueiro 
tricolor avaliou o lance 
apenas como um acidente 
de trabalho. Douglas deve 
estar em campo na parti-
da contra o Fluminense, 
amanhã, em Salvador.

GOLEIRO DO BAHIA MOSTRA OS CINCO PONTOS
REPRODUÇÃO
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 L TEM FUTURO

Brilha, revelação!
Volante do Fluzão celebra o ótimo momento

A 
temporada será inesque-
cível para Martinelli, que 
depois de ficar boa parte 

de 2020 no Sub-23, finalmente 
estreou pelos profissionais do 
Fluminense. Agora, em 2021, o 
jovem volante de 19 anos desen-
cantou e marcou seus primeiros 
dois gols na equipe principal na 
vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, 
no Estádio Nilton Santos.

Com características ofensi-
vas nas divisões de base, Mar-
tinelli acredita que agora es-
tá mostrando o seu futebol 
ofensivo. “Na base, eu chega-
va mais dentro da área. Fui fe-
liz nos dois chutes, contei com 
um pouco de sorte também, jo-
gador tem que ter isso. Sempre 
consegui chegar bem dentro da 
área e finalizar”, comemorou.

A maior liberdade para chegar 
à área adversária contra o Goiás 
também foi em função da dupla 
no meio de campo com Hudson, 
que em muitos momentos ficou 
mais planado na marcação, dando 
liberdade a Martinelli. Quando jo-
ga com Yago, que estava suspenso, 
o jovem de 19 anos costuma ficar 
mais preso protegendo a defesa.

“O treinador sabe o que é me-
lhor para a equipe, faço o meu má-
ximo tanto de primeiro, como de 
segundo volante. Estou ali para 
corresponder. Como segundo vo-
lante, pessoal também me dá mui-
ta confiança, para chegar e chutar”, 
avaliou. Mais um destaque de Xe-
rém a aparecer nos profissionais, 
Martinelli recentemente renovou 
contrato até 2024, para alívio dos 
torcedores traumatizados com 
saídas precoces de suas promessas.

“Tenho minha cabeça tran-
quila. Se for para um dia sair, será 
com cabeça erguida. Mas primei-
ro pretendo fazer minha história 
aqui dentro do clube, que foi on-
de abriu as portas para mim. Rea-
lizei muitos sonhos aqui dentro e 
espero dar muitas alegrias à tor-
cida tricolor”, completou o atleta.

Martinelli foi o destaque do Tricolor na boa vitória sobre o Goiás

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

 LO sonho de uma classificação di-
reta tricolor para a fase de grupos 
da Libertadores está cada vez mais 
viva. Após a vitória sobre o Goiás, 
o treinador Marcão destacou que 
a equipe tem todas as condições 
de ‘buscar algo maior’. No entan-
to, ele também pediu equilíbrio e 
pés no chão para não atrapalhar o 
objetivo do clube. “A gente faz as 

contas no dia a dia, mas as opor-
tunidades vão acontecendo a cada 
jogo, temos que pensar nisso. Não 
queremos pensar muito longe pa-
ra não perder o foco do próximo 
adversário, mas claro que as contas 
existem. São cinco decisões daqui 
pra frente, vamos tentar somar os 
pontos e comemorar coisas inte-
ressantes lá na frente”, concluiu.

Marcão vê busca por ‘algo maior’

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 FLAMENGO 61 33 18 7 8 60 43 17

 3º ATLÉTICO-MG 60 33 18 6 9 58 41 17

 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 33 10 5 18 26 44 -18

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

31/01
 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 

ONTEM
 SPORT 0 X 3 FLAMENGO

HOJE
 PALMEIRAS  X  BOTAFOGO 16:00

17/02
 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

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

34ª RODADA

AMANHÃ

 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
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Mengão abate o Leão
Mais Querido faz primeiro tempo perfeito e segue na cola do líder Internacional

 L O PULSO AINDA PULSA!

O 
Flamengo segue vivíssi-
mo na briga pelo título 
do Campeonato Brasi-

leiro. Após um primeiro tempo 
avassalador e uma segunda eta-
pa pouco intensa, o Mais Queri-
do meteu 3 a 0 no Sport, ontem, 
na Ilha do Retiro — gols de Gabi-
gol, Bruno Henrique e Pedro —, 
e chegou aos 61 pontos, quatro a 
menos que o líder Internacional. 

Na próxima quinta-feira, no 
Maracanã, o clássico com o Vasco 
promete pegar fogo, uma vez que 
o arquirrival precisa pontuar de 
qualquer maneira para se distan-
ciar da zona de rebaixamento. Die-
go Alves e Gerson, que foram subs-
tituídos por lesão, são dúvidas.

O primeiro tempo na Ilha 
do Retiro foi comandado pelo 
Flamengo, que domou o Leão 
e não deixou o rival respirar. O 
Sport viu o planejamento ir por 
água abaixo logo aos três mi-
nutos, quando Gabigol abriu 
os trabalhos. Aos 18, após boa 
trama do ataque, Bruno Hen-
rique aumentou. Bem postado, 
o Mais Querido se deu ao luxo 
de perder um caminhão de gols.

No segundo tempo, o Flamen-
go diminuiu o ritmo: não mar-
cou tão alto e apostou nas saídas 
em velocidade quando o Sport se 
mandava ao ataque. Mesmo sen-
do menos intenso, o Rubro-Negro 
carioca ainda tinha o controle do 

jogo. Aos 13, Arrascaeta cobrou 
falta direto para o gol, ela desviou 
em Maidana, e Luan Polli fez lin-
da defesa. No lance seguinte, Die-
go Alves, que ficou sete jogos se-
guidos como desfalque por conta 
de uma lesão muscular, voltou a 
sentir dores na coxa direita e, com 
semblante de dor, pediu para sair.

A entrada de Pepê no lugar 
de Gerson, fez com que o Fla-
mengo perdesse o meio e, conse-
quentemente, o Leão melhorou. 

Ceni percebeu a queda de ren-
dimento e colocou Pedro, Viti-
nho e João Gomes em substitui-
ção a Gabigol, Bruno Henrique 
e Diego, respectivamente.

Apesar de administrar o re-
sultado sem grandes sustos, o 
Rubro-Negro ainda teve tem-
po de aumentar. Aos 50, Pedro, 
como de costume, depois de 
assistência de Everton Ribeiro, 
deixou a sua marca de novo e 
fechou o caixão na Ilha do Reti-
ro. Estão deixando chegar.

GERSON TORCEU 
O PÉ DIREITO E 
DIEGO ALVES 

TEVE LESÃO NA 
COXA DIREITA

Polli; Ewerthon (Venuto), Maidana, Adr-
yelson e Júnior Tavares (Sander); Ronaldo 
Henrique (Bruninho), Betinho, Patric, 
Thiago Neves e Maquinhos (Gustavo); 
Dalberto (Hernane). Técnico: Jair Ventura

Diego Alves (Hugo); Isla, Arão, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís; Gerson (Pepê), 
Diego (Gomes), Everton Ribeiro e Arras-
caeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol 
(Vitinho). Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro: Rafael Traci (SC) Auxiliares: 
Rafael Trombeta (PR) e Helton Nunes (SC) Gols: 1º tempo: Gabigol, aos três, e 
Bruno Henrique, aos 18. 2º tempo: Pedro, aos 50. Cartões amarelos: Ronaldo 
Henrique, Marquinhos, Gerson e Diego

SPORT 0 FLAMENGO 3

Gabigol desperdiçou algumas boas oportunidades, mas pelo menos fez o seu na boa vitória em Recife

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Arrascaeta foi cirúrgico 
nos passes, como no que 
deu para Gabigol marcar.

BOLA CHEIA
Arão, Diego, Pepê, Everton 
Ribeiro, Bruno Henrique, 
Pedro e Gabigol

DEU PRO GASTO
Isla, Gustavo Henrique 
e Filipe Luís

BOLA MURCHA
Diego Alves, Hugo, 
Gomes e Gerson

PERNA DE PAU
Vitinho

TÉCNICO
Rogério Ceni montou 
boa defesa e entrou com 
um time bem ofensivo. 

ATUAÇÕES
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P
raticamente rebaixado 
à Série B do  Brasileirão, 
o Botafogo ainda é obri-

gado a lidar com problemas 
internos com seus jogadores. 
Ontem, o zagueiro Marcelo Be-
nevenuto, o atacante Matheus 
Babi e o goleiro Andrew foram 
cortados da partida de hoje, 
contra o Palmeiras, às 16h, no 
Allianz Parque, pela 33ª roda-
da. O Verdão escalará os re-
servas, já que embarca para a 
Doha, no Catar, para a disputa 
do Mundial de Clubes, no fim 
da noite de hoje.

Foi o segundo dia consecutivo 
que a diretoria teve que punir atle-
tas por causa de atrasos. Antes, Le-
caros, Ênio e Rhuan também che-
garam ao clube depois do horário. 
Para o lugar Benevenuto, Sousa fi-
ca com a vaga. No ataque, Rafael 
Navarro foi o escolhido pelo téc-
nico Eduardo Barroca. 

“Optamos por tirar os atletas 
do jogo contra o Palmeiras. O mo-
mento pede uma rigidez um pou-
co maior. A resposta dos atletas a 
isso foi muito positiva, inclusive 
dos que estão deixando de parti-
cipar do jogo, pediram desculpas 
e entenderam. Na reunião de on-
tem (domingo) a gente definiu isso 
como um acordo nosso e os outros 
atletas também entenderam que a 
hora é de mudar a chave. A gente 
tem uma sequência de jogos pelo 
Brasileiro e temos que aproveitar 
muito bem cada dia aqui. Essa é 
uma conduta que a gente não po-
de abrir mão”, explicou Eduardo 
Freeland, novo diretor de futebol, 
em entrevista para a Botafogo TV.

Mais desfalques
O Alvinegro também não 

contará com o volante Cícero e o 
apoiador Bruno Nazário contra o 
Verdão. O primeiro está de saída 
do Botafogo, enquanto o segundo 
está com dores musculares.

O atacante Matheus Babi, que não deve ficar para a Série B, gerou mais desgaste com a torcida alvinegra

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur 
e Renan; Emerson Santos, Felipe Melo e 
Lucas Lima; Breno Lopes, Esteves e Ga-
briel Silva. Técnico: Abel Ferreira

Diego Cavalieri; Kevin, Sousa, Kanu e 
Rafael Forster; José Welison, Romildo e 
Caio Alexandre; Davi Araújo, Matheus 
Nascimento e Rafael Navarro. Técni-

co: Eduardo Barroca

Local: Allianz Parque, em São Paulo  
Árbitro: Felipe Fernandes Lima (MG) 
Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e 
Ricardo de Souza (MG) Horário: 16h 
TV: Premiere

PALMEIRAS

BOTAFOGO

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

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Beto Jr

 LO atacante marfinense Salomon 
Kalou já negocia a sua saída. De 
acordo com o Globoesporte.com, o 
clube não tem interesse em mantê
-lo. O vínculo entre as partes prevê 
a rescisão ao fim do Brasileirão, no 
dia 28 de fevereiro. Porém, é per-
mitido somente a Kalou, caso te-
nha outras propostas ou o desejo 
de sair, efetuar o fim do contra-
to. O marfinense tem o maior sa-
lário do grupo, o que inviabiliza-
ria a sua permanência para a Série 
B. A conversa do Botafogo com o 
agente do atleta vai deixar claro 
que, no modelo atual, o marfinen-
se não terá garantia de salários em 
dia. Ao todo, ele fez 25 jogos com 
a camisa alvinegra (12 como titu-
lar) e um gol.

Kalou perto 
de meter o pé

‘Atrasildos’ não jogam
Marcelo Benevenuto e Matheus Babi estão fora da partida de hoje contra o Verdão

 L É SÓ PROBLEMA

 LArtilheiro do Botafogo na 
temporada, com 12 gols, o ata-
cante Pedro Raul está pratica-
mente fora do clube. A diretoria 
e seus representantes encami-
nharam a venda do atleta pa-
ra o futebol japonês, segundo o 
portal Terra. O nome da futura 
equipe do centroavante não foi 
revelado por causa de um pe-

dido de confidencialidade soli-
citado pelas partes envolvidas.

O jogador só deve assinar 
contrato e vestir a camisa do 
novo clube na próxima sema-
na, uma vez que ele tem que 
realizar todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19 
para entrar no Japão. Com o 
negócio, o Botafogo não pre-

cisará pagar a Pedro Raul uma 
bonificação de 1,5 milhão de 
euros, quase R$ 10 milhões.

O gatilho é uma maneira 
de premiação para o jogador, 
uma vez que ele atuou em 60% 
dos jogos do time na condição 
de titular. Além disto, o Glorio-
so ainda terá lucro com o valor 
total envolvendo os japoneses.

Pedro Raul está de malas prontas para o Japão
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O 
atacante Breno Lopes, au-
tor do gol que deu o título 
da Libertadores ao Palmei-

ras no sábado (1 a 0 sobre o Santos, 
no Maracanã), não jogará o Mun-
dial de Clubes da Fifa. Sua ausência 
foi constatada ontem, dia em que 
a entidade máxima do futebol di-
vulgou a lista dos relacionados pa-
ra o torneio no Catar.

Breno Lopes não pôde ser ins-
crito na competição por ter sido 
contratado pelo clube paulista 
após o fechamento da janela in-
ternacional de transferências. Em 
novembro, mês em que o atacante 
chegou ao Palmeiras, apenas ne-
gociações nacionais eram permiti-
das. A Fifa exige que os clubes par-
ticipantes do Mundial de Clubes 
inscrevam, no máximo, 23 atletas.

“Fui pego de surpresa. Ho-
je (ontem) cedo cheguei aqui no 
clube, recebi uma mensagem da 

minha irmã perguntando o que ti-
nha acontecido. Falei: ‘Como as-
sim? A gente viaja amanhã depois 
do jogo, de madrugada’. Logo em 
seguida, o diretor nosso chamou 
aqui para falar dessa questão da 
documentação. Fico triste, mas 
vou conseguir viajar com a dele-
gação, passando energia positiva 
para os jogadores, se Deus quiser, 
para a gente buscar esse título tam-
bém”, disse à ESPN Brasil.

O Mundial de Clubes começa 
quinta-feira. Tigres, do México, e 
Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, 
vão a campo às 11h (de Brasília), 
pelas quartas de final. O vencedor 
pega o Palmeiras no domingo, já 
pelas semifinais. O torneio é so-
nho antigo do Verdão, vice em 99, 
quando perdeu para Manchester 
United, da Inglaterra, por 1 a 0. Na 
época, a competição se chamava 
Mundial Interclubes.

O atacante Breno Lopes entrou para a história do Palmeiras, mas está fora do Mundial de Clubes da Fifa

AFP

Foi barrado 

no baile...
Herói do Verdão fora do Mundial

 L QUE FASE, HEIN!
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A GATA DA HORA

é tão atraente que ofusca a beleza dessa linda 

paisagem natural. Alegre e de bem com a vida, a loiraça é 

fisioterapeuta, mas no momento atua como modelo sexy! 

A musa é capixaba, hoje mora na Barra da Tijuca, torce pelo 

Mengão e no Instagram arrasa como a super @brunnasenas.

BRUNNA SENA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LUm dia depois da derrota 
do São Paulo para o Atlético 
Goianiense (2 a 1, em Goiâ-
nia), a diretoria tricolor demi-
tiu o técnico Fernando Diniz. 
Já Raí, que exercia a função de 
diretor-executivo de futebol, 
pediu para sair. Após liderar 
o Campeonato Brasileiro por 
boa parte da temporada, o 

Tricolor do Morumbi agora 
acumula sete partidas (quatro 
vitórias e três empates) segui-
das sem vencer — seis pela Sé-
rie A. Fernando Diniz chegou 
ao clube no fim de setembro 
de 2019. Ao todo, o treinador 
comandou a equipe em 74 
partidas, com 34 vitórias, 20 
empates e 20 derrotas. 

Diniz e Raí fora do São Paulo

 LResponsável direto pe-
la grande fase do Interna-
cional na liderança isolada 
do Campeonato Brasileiro, 
o técnico Abel Braga recu-
sou uma sondagem do Al-
Nasr, da Arábia Saudita, de 
acordo com informações 

do site Goal.com. A direto-
ria colorada, no entanto, ne-
gou qualquer tipo de conta-
to dos gringos. Abelão tem 
contrato com o clube gaú-
cho até o fim da Série A e es-
tá com o seu futuro indefi-
nido no momento.

Abelão recusa sondagem
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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
 

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
 
CONSERTISTA TEL 96617-0019
Conserto de roupas em geral, 
apertos, bainhas e tudo para sua 
roupa ficar nova e na medida cer-
ta. Falar com Hercina I Bonsuces-
so,  96617-0019

 

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.
 

OPERADOR TETRAPAK 
Para TBA19. Deixar Currículo de 
02/02 à 08/02 Horário de 08h ás 
15h na Estrada São Tomé 936 
Lote 12 Quadra 11 Jardim Pri-
mavera Duque de Caxias.
 

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.
 

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

 

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.

 

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)
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. L
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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‘ACABEI ME TORNANDO AMIGA’

 LEx-participante do BBB 20, 
Ivy Moraes afastou os rumo-
res de que estaria tendo um 
affair com Marrone através 
do seu Instagram Stories, on-
tem. A modelo deixou claro 
que eles são amigos e que se 
encontraram em Brasília com 
um grupo de amigos, como o 
empresário Raphael Eduardo 
e o casal Gabi Martins e Tier-
ry. “Conheci o Marrone pe-

lo Raphael, meu empresário. 
Eles são muito amigos e aca-
bei me tornando amiga tam-
bém. Na viagem que fizemos 
para Brasília, ele estava acom-
panhado e muito bem acom-
panhado, inclusive”, afirmou 
Ivy. A ex-BBB ainda falou so-
bre a relação dos dois. “Te-
mos muito carinho, respeito 
e admiração um pelo outro, 
mas é só amizade.”

TÁ PODENDO!
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

QUE
VISTA!

l Bruna Marquezine surgiu deslumbrante em 
cliques de biquíni publicados pelo fotógrafo 
Iaponã, conhecido como @neuronha, no Ins-
tagram, no domingo. “Hoje o pôr do sol foi 
com ela”, escreveu ele na legenda. A atriz, que 
está em Fernando de Noronha, mostrou que 
está com o corpão em forma e foi elogiada por 
vários famosos. “Linda! Você arrasa muito!”, 
postou Sabrina Sato. “Que arraso essa foto”, 
publicou Sheron Menezzes. Marquezine está 
curtindo uns dias de descanso na ilha acompa-
nhada de Enzo Celulari, filho de Edson Celulari 
e Claudia Raia. Os dois foram vistos aos beijos 
na região no fim de semana.

SEGREDOS
DE BELEZA

 LCarolina Dieckmann re-
velou qual é sua fórmula 
para se manter “tão jo-
vem e bela”. A atriz, de 
42 anos, deu uma res-
posta simples. “Ter uma 
vida saudável. É cuidar 
da cabeça, do coração, 
dos sentimentos, das si-
nergias”, explicou Carol, 
que ainda falou sobre 
suas medidas. “Minha 
altura é 1,65 m. Agora, 
o meu peso... Não lem-
bro a última vez que subi 
em uma balança”, disse. 

EM ALTA EM BAIXA

 LDira Paes posou em 
meio à natureza: “Sendo 
minha melhor versão”.

 LDanilo Gentili pagará R$ 
80 mil a doadora de leite 
após chamá-la de vaca.

 TV GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

 LMC Bruninho mostrou 
uma das suas conquistas no 
Instagram, ontem. O can-
tor, de 13 anos, comprou 
uma Land Rover, que custa 
em média R$ 220 mil. “Deus 
abençoou”, comemorou o 

funkeiro na legenda da fo-
to. Criado na periferia do 
Recife, Bruninho come-
çou a fazer sucesso aos 11 
anos, com o hit Jogo do 
Amor. Hoje, o cantor mora 
em São Paulo com a família. 

EVA WILMA 
RECEBE ALTA 

 LEva Wilma, de 87 anos, 
recebeu alta do Hospital 
Vila Nova Star, em São 
Paulo, domingo, após 
21 dias internada. A atriz 
deu entrada no dia 10 de 
janeiro, quando foi des-
cartado o quadro de co-
ronavírus. Eva chegou a 
ficar internada na Uni-
dade de Terapia Intensi-
va por nove dias e usou 
suplementação de oxi-
gênio após quadro de 
pneumonia.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Cobra insiste em ficar 
com Karina, mas Duca chega. Jade im-
plica com Bianca. Duca sente ciúme de 
Bianca na Ribalta. Bete e Bianca tentam 
descobrir quem é a paixão de Karina. 
Dandara convida Gael para sair. Bianca 
acredita que Karina gosta de Pedro. Pe-
dro e Karina se estranham.

19h40. Globo: Beto e Henrique bri-
gam por causa de Penélope. Carol ex-
plica para Murilo que teme ser enviada 
para um abrigo. Penélope estranha que 
Beto tenha a chave da casa de Henrique. 
Camila acorda no momento em que 
Bruna tenta lhe aplicar uma substância. 
Aparício e Fedora disputam as ações.

21h. SBT: Oscar instrui Maria Ce-
cília a respeitar seus sentimentos e 
ficar com seu verdadeiro amor. Junior 
avisa que vai viajar para o Amazonas 
para procurar Gabriela. Tobias pede 
desculpa por ter invadido o casa-
mento de Carol. Maria Cecília pede 
para Tobias não procurá-la mais.

18h30. Globo: Dionísio convida Can-
dinho para almoçar na sua casa. Maria 
Adília permite que o filho encontre a fa-
mília de Dionísio. Dionísio pede a Ester 
que faça uma matéria enaltecendo sua 
atitude de reconhecer Candinho como 
filho. Alberto parabeniza o avô por sua 
encenação durante o almoço.

21h. Record: Semíramis é consola-
da por Lúcifer. Algum tempo se passa 
e parte da torre desaba. Lúcifer grita 
que ela é uma deusa. Todos se voltam 
para ela. Semíramis é tratada como 
uma deusa. O tempo passa e a torre 
vai aumentando, chega ao nono an-
dar. Semíramis fala com as mulheres 
e as colocam contra Deus.

21h30. Globo: Aurora questiona Bibi 
sobre suas escolhas. Abel teme a aproxi-
mação de Ritinha e Zeca. Jacy proíbe Ca-
rine de conversar com Rubinho, mas os 
dois se beijam. Dedé chora ao descobrir 
que Bibi foi presa. Silvana consegue en-
ganar Eurico. O juiz concede a liberdade 
a Bibi. Jeiza desconfia da relação entre 
Bibi e Caio. Zeca brinca com Ruyzinho.

Perdeu 90 mil seguidores 
Karol Conká é criticada nas redes sociais por causa de atitudes no ‘BBB 21’ 

 L REALITY SHOW DA GLOBO

P
arece que tem fã de Ka-
rol Conká que não es-
tá gostando das atitudes 

dela no Big Brother Brasil 21. E 
não são poucos. Desde que en-
trou no reality show da Globo, 
a cantora já perdeu 90 mil se-
guidores no Instagram.

Segundo o site Social Blade, 
Karol está perdendo seguidores 
desde sábado. A perseguição da 
cantora a Juliette e a reação à con-
fusão causada por Lucas Pentea-
do fizeram a rapper perder 86.616 
seguidores em apenas três dias. 
Agora, Karol tem 1,7 milhão de 
seguidores no Instagram, en-
quanto Juliette, que é da equipe 
Pipoca, conta com 1,6 milhão.

E não são só seguidores que 
Karol está perdendo. Internau-
tas têm criticado a cantora atra-
vés de memes por conta do seu 
comportamento no BBB.

Nas redes sociais, famosos tam-
bém já manifestaram reprova-
ção às atitudes de Karol no reality 
show. “Acabei de ver um vídeo no 
qual o Lucas fala de Deus e a Ka-
rol questiona ele desdenhando do 
poder sobrenatural, ‘cadê ele?’. To-
da minha admiração que eu tinha 
por você, Karol, acabou. Deixando 
de te seguir. Lacre menos. A gente 
tem que passar verdade do que a 
gente é. Não adianta a gente bater 
no peito e, na hora, não mostrar. É 
isso que acontece no mundo dos 
famosos, muita hipocrisia, muita 
falação e pouca atitude”, disse Jo-
jo Todynho. “Karol teve a audácia 
de perguntar onde estava Deus, o 
amigo do Lucas? Mano, quando 
ela for pro paredão, faço questão 
de fazer um mutirão pra ela sair, 
quem topa?”, postou Ludmilla. 

E tem mais: o festival Rec-Beat 
pode suspender a exibição de 
uma apresentação gravada por 
Karol, que seria exibida no dia 
14. O evento informou que o 
comportamento da cantora no 
Big Brother não condiz com a 
postura do festival. 

Karol perdeu seguidores, foi criticada por famosos e pode ter apresentação em festival suspensa

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LNo primeiro paredão do BBB 21, 
junto com Kerline e Sarah, Rodolf-
fo teve seu nome envolvido em 
uma polêmica. Internautas res-
gataram o que dizem ser supostas 
postagens antigas do cantor nas 
redes sociais. Em uma delas, o tex-
to seria uma crítica à atriz e apre-
sentadora Maisa Silva. No entan-
to, a assessoria do sertanejo afirma 

que o suposto print do Twitter de 
Rodolffo é falso.

Maisa se pronunciou sobre 
a polêmica. “Eu acho esse tweet 
completamente imaturo, pesado 
e maldoso. Apesar disso, prefiro 
acreditar que Rodolffo mudou seu 
conceito sobre mim e que respeita 
a mulher de 18 anos que sou. Sou 
completamente contra todo tipo 

de ódio e espero que meus primos 
não xinguem ele por isso”, escre-
veu Maisa nas redes sociais.

A atriz também disse que é para 
ele o seu voto neste primeiro pare-
dão. “Agora, eu tenho um motivi-
nho para torcer contra ele. Espe-
rando o Rodolffo sair para um dia 
me conhecer pessoalmente e pedir 
desculpas”, postou.

Maisa sobre Rodolffo: ‘Motivinho para torcer contra’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“É impossível amarmos de verdade alguém com quem 

nunca rimos.” (Agnes Replier)

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

 L É um bom momento para se 
desfazer de coisas que não 
usa mais. No trabalho, explo-
re sua experiência na área. 
Na vida a dois, a sensualidade 
estará à flor da pele. 
Números da sorte: 40, 31 e 94.

 LA Lua anuncia um bom dia 
para fazer contatos no traba-
lho e na vida pessoal. Busque 
novas possibilidades nos negó-
cios. Declare seu amor ao par e 
surpreenda a pessoa amada.
Números da sorte: 05, 95 e 59.

 LO seu desejo de ter uma vida 
confortável pode ser concreti-
zado quando menos esperar. 
Dedique-se ao trabalho. No 
romance, uma oportunidade 
pode estar do seu lado.
Números da sorte: 15, 42 e 24.

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

 LOs astros indicam conquis-
tas para o seu signo. A fase é 
de sorte para os jogos. Fique 
atento para não perder opor-
tunidades. No relacionamen-
to, o momento é de carinho.
Números da sorte: 97, 52 e 70.

 LDedique um tempo aos fami-
liares, ofereça ajuda. Priorize 
as tarefas que sabe fazer bem 
e evite revelar seus planos pes-
soais. Aproveite bastante os 
momentos a dois. 
Números da sorte: 08, 53 e 80.

 LÉ hora de buscar aliados para 
ajudar nos problemas. Identi-
fique pessoas que possam te 
dar um conselho ou uma dica 
para te ajudar. A popularidade 
nas paqueras será grande.
Números da sorte: 90, 45 e 36.

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

 LÓtimo dia para fazer conta-
tos importantes. Tenha um 
pouco de paciência nas suas 
relações. Uma paquera inespe-
rada com algum amigo pode 
surgir e dar o que falar. 
Números da sorte: 28, 82 e 01.

 LExplore seus talentos indi-
viduais para se dar bem na 
carreira. Dê mais atenção aos 
cuidados pessoais e à saúde. 
No romance, planos conjuntos 
vão estar em alta.
Números da sorte: 65, 92 e 74.

 LA criatividade vai marcar seu 
dia hoje. Com muito carisma, 
você conseguirá defender seus 
projetos pessoais e profissio-
nais. No relacionamento, bus-
que inovar e sair da mesmice.
Números da sorte: 57, 48 e 03.

NOSSA SENHORA 
DOS NAVEGANTES
É um dos títulos atribuídos a Maria, 
mãe de Jesus Cristo. Uma das deno-
minações de Maria é o de “Estrela 
do Mar”, que significaria justamen-
te o astro que guia os marinheiros 
para um bom porto seguro. Assim, 
Maria começou a receber essa de-
signação quando os marinheiros e 
outras pessoas que viajavam pelo 
mar faziam orações que lhes garan-
tissem proteção. Eles acreditavam 
que Maria poderia protegê-los dos 
perigos, como tempestades e nau-
frágios. Assim, recebeu o atributo 
de Nossa Senhora dos Navegantes.

SANTO DO DIA

ELEVADOR
Um homem vai com a famí-
lia passar uns dias na cidade 
grande. Ao chegar a um ho-
tel, ele para, surpreso, diante 
do elevador, algo que nunca 
tinha visto antes, e fica ten-
tando entender para que ser-

ve uma porta com tanta luz 
piscando. De repente, uma 
senhora entra no elevador, a 
porta se fecha e ela desapa-
rece. Pouco depois, a porta se 
abre novamente e o homem 
dá de cara com uma jovem 
linda. Entusiasmado, ele gri-

ta para o filho:
— Genésio, vá correndo cha-
mar a sua mãe!

UÍSQUE
Um homem entra num bar e 
pede três doses de uísque 12 
anos. O garçom serve. O ho-

mem toma tudo de uma vez 
só e volta a pedir mais três 
doses. Novamente, o garçom 
atende o pedido. Mais uma 
vez, o freguês bebe tudo de 
uma vez só e torna a pedir 
mais três doses. O garçom 
olha para o cliente e diz:

— O senhor sabe que isso não 
faz bem, né?!
— Eu sei. Especialmente com 
o que eu tenho... — respon-
de o sujeito.
— E o que é que o senhor 
tem? — pergunta o garçom.
— Só um real...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá.
MENSAGEM: 
Dia de ideias lucrativas, que 
farão grande diferença no 
dia a dia. Busque a facilida-
de e relaxe diante de pro-
blemas que não dependem 
só de você. A calma se fará 
presente no dia de hoje.
SAUDAÇÃO:
Odoyá, Odocyiabá.
CORES:
Branco, prata, azul-claro e 
verde-água.
ELEMENTO:
Água, mares e oceanos.
SIMPATIA:
Para realizar um desejo, fa-
zer um pedido ou simples-
mente agradecer, leve qua-
tro rosas brancas ou palmas 
brancas até o mar e jogue-as, 
uma a uma, fazendo os pedi-

dos ou agradecendo as gra-
ças alcançadas.

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

 LDedique-se ao trabalho e à 
realização dos seus planos pes-
soais. A Lua acentua a preocu-
pação com o visual, procure se 
cuidar. Compre um presente 
para si. Valorize seu par.
Números da sorte: 55, 64 e 10.

 LOs astros ressaltam a sua 
autoconfiança, seja otimista. 
Mostre ao mundo as suas habi-
lidades. Na conquista, procure 
alguém que tenha ideias pare-
cidas com as suas.
Números da sorte: 83, 38 e 11.

 LDedique um tempo para fi-
car mais no seu canto e refletir 
sobre a vida. Cuidado com as 
preocupações. A Lua acentua 
a sua sensualidade no amor, 
aproveite o momento.
Números da sorte: 48, 57 e 75.
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