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É SÓ GANHAR ESSES 4 JOGOS PRA SER OCTA:

l FOGÃO RECEBE O SPORT HOJE EM JOGO QUE PODE SELAR O TERCEIRO REBAIXAMENTO 
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                                                                                                                    INTER TROPEÇOU E DEIXOU O MAIS QUERIDO CHEGAR!

COMPLEXO DO 
CAJU GANHA 
BIBLIOTECA 
DE LA PEÑA: 
‘HONRADO’

RASPADINHA ERA 
MENTIRA CABELUDA

NOVE PRESOS EM FALSA LOTERIA 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16...

Na vitória do Fla por 2 a 0 

sobre o freguês, os gols 

foram de Gabigol e do rei 

dos clássicos Bruno Henrique
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Fiuk e Thaís 
dão primeiro 
beijo do BBB

MC que diz ter 
sido estuprado 
por Anderson 

relata depressão

MOLEJO

PÁGINA 4

MC Marcinho 
fala sobre os 

quatro dias que 
ficou em coma

‘SOBRENATURAL’

PÁGINA 16

   QUAL É A BRONCA?

LEITOR-REPÓRTER 2

Muito prazer, 
sou o Alceu... 
ao seu dispor 

para cobrar das 
autoridades

Protesto após 
assassinato 
de motorista 
de aplicativo

ZONA NORTE 3

Oito presos e 
dois feridos 

em ação na Vai 
Quem Quer

BAIXADA 4

14/02 (casa)

Domingo (fora)

25/02 (fora)

21/02 (casa) 

17 JOGOS 
SEM O VASCO 
GANHAR DO 

MENGÃO



LEITOR-REPÓRTER

                                                                                                                                                                                  BURACOS

Anônimo
Vila Kennedy

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Tiroteio parece 
faroeste na VK

 LMoradores da Vila Kennedy rela-
taram tiroteios na madrugada de 
ontem, nas localidades da Rampa e 
da Pedra. Os tiros são ouvidos quase 
todos os dias nesses locais, mas on-
tem foi intenso demais, parecia que 
colocaram um filme de guerra no 
volume máximo. O som das rajadas 
de tiros era assustador. Ninguém 
aguenta mais viver assim. Os mo-
radores estão morrendo de medo.

TIROTEIO

Torneiras secas em 
rua de Quintino

 LNa Rua Nogueira, em Quintino Bo-
caiúva, o lado par da rua encontra-se 
sem água. Eu estou com um abaixo 
assinado, de pelo menos 20 proprie-
tários de imóveis da rua, pedindo 
que a prefeitura mande alguns ca-
minhões-pipa pra gente. Está muito 
complicado viver sem água nesse 
calor. A Cedae e a Prefeitura preci-
sam olhar por este local urgente-
mente! Precisamos de água!

Roseane Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

FALTA D’ÁGUA

Queimados sem 
obras e segurança

 LA Rua Dona Afra, no Jardim São 
Vicente de Paula, em Queimados, 
poderia ter um esquema melhor de 
urbanização. Gostaria de ver meu 
bairro mais arrumado, com uma 
cara mais bonita. Fora a seguran-
ça, que está bem fraca, na minha 
opinião. Acredito que o bairro tem 
potencial para melhorar. Obras nas 
ruas e calçadas precisam ser feitas 
urgentemente. Alô, prefeitura!

Fernanda Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

URBANIZAÇÃO

Buraqueira, lixo e 
escuridão na Barra

 LA pista da lateral da Avenida Ayr-
ton Senna está largada às traças, 
desde a esquina com a Avenida Ar-
roio Fundo até a Escola SESC. A via 
apresenta muitos buracos, muito 
lixo e entulho nos acostamentos e 
calçadas. À noite, a iluminação é mí-
nima, tornando o local, que deveria 
ser uma via de escape, muito peri-
goso. Fora o mau cheiro por conta 
do rio que margeia.

Aloísio Paes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SUJEIRA

Sem espaço para 
‘ir e vir’ na Glória

 LMoradores de rua tomaram conta 
das calçadas da Rua da Glória, em 
frente à saída do metrô. Lá eles fi-
cam vendendo mercadorias usadas 
e sujas. Idosos, cadeirantes, mães 
com carrinhos de bebê estão pas-
sando pelo meio da rua, sujeitos a 
serem atropelados, porque a cal-
çada está completamente tomada 
por essas pessoas. A prefeitura ou 
a Guarda Municipal precisam agir.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CALÇADAS

Cratera e vazamento no asfalto
 LA Rua Mirassol, em Campo Grande, está toda esburaca-

da. Os buracos são tantos e tão profundos que na esquina 
com a Rua São Paulo um vazamento de água surgiu há 

semanas e ninguém veio fazer a reparação ainda. Muito 
complicado de viver assim. Quando os carros passam, 
além de poderem ficar danificados, podem molhar os 
pedestres nas calçadas.

Sérgio Didomenico
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Assistência 
na CDD

 LSobre a carta publicada, rela-
tando problemas no viaduto da 
CDD, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social informa que a 
abordagem aos moradores em 
situação de rua começou em 
janeiro e serão feitas operações 
constantes no local. 

Assessoria de Comunicação da Secre-
taria Municipal de Assistência Social

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2150
04/02/2021

01 02 03 05 07
08 09 11 12 14
15 16 21 23 25

QUINA concurso 5484
04/02/2021

13 32 39 52 59
Quina: acumulou (R$ 3.602.591,74)

Quadra: 77 (R$ 7.307,72)

Terno: 5.326 (R$ 158,87)

Duque: 135.608 (R$ 3,43)
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO? 

MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 5/2/20212

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 P
A

R
A

 O
 Z

A
P 

D
O

 M
EI

A
 H

O
R

A



POLÍCIA

Ato por segurança
Motoristas de aplicativo fazem protesto após morte de colega, vítima de assalto

 L NA ZONA NORTE

M
otoristas de aplicativo 
fizeram uma manifes-
tação, ontem à tarde, 

em frente ao número 300 da 
Avenida Marechal Rondon, em 
São Francisco Xavier, na Zona 
Norte do Rio, onde o colega de 
trabalho Gabriel Augusto Paes, 
de 32 anos, foi assassinado de 
madrugada, enquanto aguar-
dava um passageiro. O grupo 
cobrou mais segurança para 
trabalhar e regras mais claras 
por parte das empresas, visan-
do a protegê-los.

“Nossas vidas importam, 
sim. Queremos trabalhar com 
tranquilidade. Estamos circu-
lando com medo hoje nas ruas. 
A qualquer hora podemos so-
frer violência”, disse Carlos 
Magno, de 45 anos.

Os motoristas exibiram 
cartazes com dizeres como 
“Quantas vidas mais vamos 
perder para termos mais se-
gurança? Precisamos de ajuda 
já!” e “Vida de motorista de app 
também importa!”.

Os carros, estacionados na 
pista lateral, tinham inscri-
ções no vidro traseiro: “Luto!” 
e “App sem segurança”.

Dentre as reivindicações dos 
motoristas, a redução do tempo 
mínimo de espera pelo passagei-
ro, sinalização de áreas com alto 
risco de assalto e fim da obriga-
toriedade de ter que viajar com as 
janelas abertas, o que deixaria os 
motoristas mais vulneráveis. Essa 
última exigência se dá por conta da 
pandemia da Covid-19.

“O tempo mínimo de espera 
tinha que ser reduzido de cinco 
para dois minutos. Enquanto es-
peramos passageiros é o momen-
to em que sofremos assaltos e po-
demos perder nossas vidas”, disse 
José Luiz dos Santos, de 45 anos.

 LOs manifestantes relataram vá-
rios casos de violência, nas ruas 
do Rio. Florêncio Bispo, de 58 
anos, sofreu um assalto a mão 
armada em Madureira:”Esta-
va na Rua João Ribeiro e os as-
saltantes mostraram a arma e 
mandaram descer. Os passagei-
ros ainda pediram para arran-
car com o carro. Se eu fizesse isso 

poderia ter sido morto. Perdi o 
veículo”. Já Carlos Magno teve o 
carro invadido por um milicia-
no armado de fuzil, que orde-
nou que o levasse para uma co-
munidade, em Realengo.

Moradores da região em que 
Gabriel Paes foi morto contam 
que o local registra grande nú-
mero de assaltos a mão arma-

da. “São uns quatro assaltos por 
semana”, disse Marcelo Crisós-
tomo. Sandra Siqueira contou 
que já fez abaixo-assinado en-
tre moradores e enviou ao 3º 
BPM (Méier), cobrando mais 
policiamento. A PM afirmou 
que patrulha a região, com fo-
co maior em pontos indicados 
pela mancha criminal.

Relatos de violência e pedidos de reforço policial

 LGabriel Paes tinha 32 anos e 
foi morto enquanto aguarda-
va uma passageira, pouco antes 
das 5h da manhã. Ele foi abor-
dado por dois homens em uma 
moto. Segundo testemunhas, 
o motorista estava com a jane-
la aberta, quando os bandidos 
anunciaram o assalto. Ele ten-
tou arrancar com o carro e os 
homens atiraram e fugiram, 
sem levar nada. O síndico do 
prédio onde Gabriel aguarda-
va disse que o motorista tam-
bém era morador da região. Ele 
denunciou a alta incidência de 
assaltos na região. Imagens de 
segurança foram recolhidas e 
entregues à polícia.

Abordado por 
dois bandidos

 LA Polícia Militar informou que, 
no início da manhã de ontem, o 
3º BPM (Méier) foi acionado para 
verificar a ocorrência na Avenida 
Marechal Rondon e foi ao local, as-
sim como uma equipe do Corpo 
de Bombeiros. O caso foi registra-
do na Delegacia de Homicídios da 
Capital e uma perícia foi feita no 
local, antes da remoção do corpo 
da vítima para o Instituto Médico
-Legal (IML), no Centro.

Na noite de quarta-feira, um 
PM foi baleado no Riachuelo, 
na Rua 24 de Maio, via parale-
la à Avenida Marechal Rondon. 
Ele também foi abordado por 
uma dupla de moto. Seu esta-
do de saúde não foi divulgado.

Caso parecido 
na véspera

Motoristas de aplicativo pediram segurança num ato realizado no local onde morreu Gabriel (no detalhe) 

ESTEFAN RADOVICZ E ARQUIVO PESSOAL
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POLÍCIA

Cantor do Molejo 
vai depor hoje
Anderson é acusado de estupro por jovem MC 

 L ESCÂNDALO NO PAGODE

‘E
ntrei em depressão por 
causa disso, tentei me 
suicidar duas vezes, mi-

nha mãe não deixou. Eu só ficava 
dentro de um quarto escuro. Isso 
tudo causado por um cara que eu 
chamava de pai, de padrinho”. Foi 
assim que Maycon Douglas Pinto 
do Nascimento, o MC Maylon, de 
21 anos, diz ter se sentido depois 
de, segundo ele, ter sido estupra-
do pelo vocalista do grupo Mo-
lejo, Anderson Leonardo, na ma-
drugada do dia 11 de dezembro. 
O suposto crime teria sido come-
tido num motel, em Sulacap, na 
Zona Oeste do Rio.

“Eu não esperava esse ato que 
ele fez comigo. Infelizmente, eu 
estou aqui na luta para mostrar 
meu caráter, minha dignidade. 
Eu sou homossexual, sim, eu 
apoio a causa LGBT, e não es-
perava isso dele, de me levar pa-
ra um motel, de ter me agredi-
do, ter feito isso tudo comigo”, 
disse ainda o jovem.

O MC prestou depoimento 
ontem na 33ª DP (Realengo). 
A Polícia Civil pretende enviar 
para perícia as roupas de baixo 
que ele disse que usava na oca-
sião, a fim de determinar se há 
vestígios de esperma do suposto 
agressor, por meio de exame de 
DNA. O delegado responsável 
pelo caso, Reginaldo Guilher-
me, informou que Anderson foi 
intimado a depor hoje, às 14h.  

“Ele (Anderson) tem que ex-
plicar o que aconteceu. É impor-
tante a gente confrontar os de-
poimentos, além dos resultados 
das provas materiais. Não pode 
ficar só a palavra de um contra o 
outro. Vamos investigar e chega-
remos à veracidade de todos os 
fatos”, declarou o delegado.

Maycon falou com a imprensa na 33ª DP, onde prestou depoimento

REGINALDO PIMENTA

Oito suspeitos foram presos 
e dois ficaram feridos durante 
uma operação da Polícia Mili-
tar na comunidade Vai Quem 
Quer, no bairro de São Judas 
Tadeu, em Duque de Caxias, 
ontem de manhã. De acordo 
com a corporação, o objetivo 
foi combater o crime na região 
e remover barricadas monta-
das pelo tráfico.

As equipes foram recebidas 
a tiros e reagiram. Após contro-
lar a situação, um homem foi en-
contrado ferido e, com ele, foi 
apreendida uma pistola calibre 
9 mm, uma granada, 470 trouxi-
nhas de maconha, 47 trouxinhas 
de haxixe, 123 pedras de crack, 
munições e um carregador.

Em outro ponto da comu-
nidade, houve novo confron-
to e outro suspeito ficou feri-
do. Uma pistola calibre .40 foi 
apreendida. Os baleados foram 
levados para o Hospital Esta-

dual Adão Pereira Nunes. Não 
foram divulgadas informações 
sobre o estado deles.

Cerca de dez toneladas de 
concreto e outros materiais 
utilizados em barricadas fo-
ram removidos na operação e 
a ocorrência foi registrada na 
60ª DP (Campos Elíseos).

Vídeo de Quintino
Um dia após uma operação 

que resultou em 10 mortos e 
11 feridos, em Quintino e ad-
jacências, no Rio, um vídeo vi-
ralizou nas redes sociais, mos-
trando o momento em que um 
policial militar negocia a rendi-
ção de suspeitos cercados num 
ponto da comunidade da Caixa 
d’Água. É possível ouvir o poli-
cial avisando que familiares dos 
suspeitos estavam a caminho e 
pede ao grupo que confie nele. 
“Não vai ter judiaria”, diz o PM. 
Os suspeitos se renderam.

Oito presos na 
Vai Quem Quer
PM apreende armas e drogas e 

remove barricadas na comunidade

 L CONTRA O TRÁFICO

PM exibe parte do material apreendido na operação em Caxias

POLÍCIA MILITAR / DIVULGAÇÃO

 LNo depoimento, que durou 
cinco horas, Maylon, que esta-
va acompanhado da mãe, con-
tou à polícia que Anderson su-
postamente teria marcado uma 
reunião com ele, mas em vez de 
ir para algum local onde os dois 
pudessem fazer uma refeição e 
conversar sobre trabalho, An-
derson o teria conduzido pa-

ra o motel. O MC disse ainda 
que ficou constrangido com a 
situação, mas Anderson teria 
respondido: “Calma, é uma re-
união sigilosa que pode mudar 
a sua carreira”.

Por meio de um comunicado, 
a assessoria de imprensa de An-
derson afirmou que o cantor do 
Molejo nega todas as acusações.

Artista nega todas as acusações
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POLÍCIA

Raspadinha de Minas 
era golpe em cariocas
Polícia estoura gráfica que fazia cartelas falsas de loteria mineira

 L NOVE NA TRANCA

A 
Polícia Civil prendeu no-
ve homens, ontem, sus-
peitos de participar de um 

esquema de ‘Raspadinhas’ falsas. 
Reinaldo Justino Junior e Sidney 
Benitez de Frias responderão por 
estelionato e por promover falsa 
loteria, com penas somadas que 
podem chegar a oito anos de ca-
deia. Os outros sete são suspei-
tos de envolvimento. De acordo 
com o titular da Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Contra a Pro-
priedade Imaterial (DRCPIM), 
Mauricio Demetrio, a investiga-
ção teve início há dois meses, após 
a Loterj comunicar um derrame 
de Raspadinhas de Minas Gerais 

no Rio, o que é proibido por lei.
Ontem, a polícia estourou a 

gráfica clandestina onde as Ras-
padinhas fake eram fabricadas, 
em Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense, com capacidade de impri-
mir cerca de 100 mil por dia. Ca-
da uma era vendida a R$ 2 e não 
trazia nenhum prêmio. A quadri-
lha faturava até R$ 6 milhões por 
mês com o golpe. Uma carga de 
cerca de mil cartelas e as impres-
soras foram apreendidas. 

A polícia informou que os 
donos dos pontos que vendiam 
as Raspadinhas falsas responde-
rão pela lei de contravenções pe-
nais, com prisão de até dois anos.

Delivery de droga de bacana
Criminosos chegavam a faturar cerca de R$ 200 mil por mês. Três rodaram

 L EM COPACABANA

Um esquema de venda de 
drogas sintéticas por delivery 
em bairros nobres da Zona Sul 
do Rio foi desarticulado, ontem, 
pela Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD). Três homens 
que, segundo a polícia, coman-
davam o esquema, foram pre-
sos, em Copacabana, e autuados 
por tráfico de drogas e associa-
ção ao tráfico. De acordo com as 
investigações, a quadrilha fatu-
rava  até R$ 200 mil por mês. Os 
presos não tiveram as identida-
des divulgadas.

Na ação foram apreendidos 
375 comprimidos de ecstasy, 
cocaína, caixas de Cetamina 

para a fabricação de Ketamina 
(conhecida como K ou Special 
K), dois litros de Butanodiol pa-
ra preparação da droga G ou Di, 
além de embalagens para venda 
do material e máquinas de car-
tão de crédito. Os criminosos 
foram localizados após traba-
lho de inteligência e monitora-
mento da especializada.

Um dos presos era taxista e 
responsável por transportar o 
entregador, também preso, até 
o local do pedido. Já o terceiro 
criminoso cedia o apartamen-
to para guardar as drogas.

A polícia busca outros en-
volvidos no esquema. Produtos para a fabricação de drogas sintéticas foram apreendidos

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Um dos homens de confiança 
de Wellington da Silva Braga, o Ec-
ko, criminoso mais procurado do 
estado, Ronaldo Costa Marinho, 
o Secretário, foi preso ontem de 
manhã por agentes da Delegacia 
de Repressão as Ações Criminosas 
Organizadas (Draco) e da Delega-
cia de Roubos e Furtos (DRF), na 
comunidade de Antares, em San-
ta Cruz, na Zona Oeste. Segundo 
a polícia, o miliciano teria usado 
sua companheira como escudo e 
resistiu à prisão. O Portal dos Pro-
curados oferecia recompensa de 
R$ 1 mil pelo criminoso. 

Investigações apontam que 
Secretário era traficante e virou o 
‘frente’ de Antares após ‘pular’ do 
CV para a milícia. Ele estaria en-
volvido no assassinato do policial 
federal Ronaldo Heeren, no ano 
passado, na Favela do Rola.

Com ele foi preso seu seguran-
ça, Jeferson Azevedo dos Santos, e 
apreendidas duas pistolas com kit 
rajada e mira a laser, e granadas.

Braço de 
Ecko é 
preso
Usou mulher de 
escudo durante a 
ação da Civil

 L TRAIU A FACÇÃO

Parte do material apreendido na gráfica clandestina, em Nilópolis

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Secretário pulou do CV pra milícia
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 LTENHO 40 anos de idade e sou jor-
naleiro há seis. Moro em Barros Filho, e, 
antes de ser jornaleiro, eu era atenden-
te de lanchonete. O que mais gosto na 
minha profissão é atender o público. O 
que poderia melhorar no bairro seria 
a segurança. Sou torcedor do Flumi-
nense e nas minhas horas vagas gosto 
de passear. O que mais gosto de ler no 
MEIA HORA é sobre esporte.

EDILSON DA SILVA  
Coelho Neto

HUMBERTO 
DA SILVA
tem atual-
mente 36 
anos. Ele 
desapareceu 
em 16 de 
março de 
2002, em 
Del Castilho 
(Zona Norte), após sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mutirão do 
Detran-RJ

 LO Detran-RJ fará mutirão 
de serviços em todo o es-
tado, amanhã. Serão 7.050 
vagas de habilitação, veícu-
los e identificação civil, em 
37 postos. Agendamento: 
www.detran.rj.gov.br e (21) 
3460-4040 /  4041 / 4042.

RAPIDINHA...

 L LUTA CONTRA A COVID-19

Tolerância zero
Rio monitora possíveis blocos clandestinos de Carnaval

C
om a proximidade do 
Carnaval e a possibili-
dade de aglomerações, a 

Prefeitura do Rio afirmou que 
já começou a monitorar a pos-
sibilidade de blocos clandesti-
nos saírem em meio à pande-
mia e prometeu agir se isso 
acontecer. O prefeito Eduardo 
Paes (DEM) afirmou ontem 
que serão monitorados pos-
síveis eventos que são marca-
dos em redes sociais e disse que 
conta com a polícia para evitar 
os tradicionais cortejos.

“Tomamos as medidas neces-
sárias, como suspender o ponto 
facultativo na segunda-feira de 
Carnaval. A gente vai estar com 
a Guarda Municipal desligan-
do o carro de som que estiver le-
vando bloco. A polícia vai ter que 
agir junto. Se tiver um bloco que 
surja só na acústica, sem carro de 

som, a gente vai ter que coibir”, 
disse, ao portal G1. 

O prefeito ressaltou que os 
grandes blocos já defenderam 
que a festa não seja realizada, mas 

ele ainda se preocupa com os “que 
surgem sem muita consciência”.

Ajuda ao Carnaval de rua
Também ontem, a prefeitu-

ra apresentou um edital, que será 
lançado em março, para dar au-
xílio a 125 grupos, bandas e tur-
mas, num total de R$ 3.290.000. 
As propostas devem se enquadrar 
em três eixos: ‘Origens do Carna-
val carioca’ (50 prêmios de R$ 30 
mil), ‘O Som do Carnaval carioca’ 
(40 prêmios de R$ 20 mil) e ‘A Es-
tética do Carnaval carioca’ (35 prê-
mios de R$ 20 mil), e devem ser 
enviadas pelos interessados em 
abril. Os pagamentos aos propo-
nentes estão previstos para junho.

Dois critérios serão levados em 
conta: os blocos não podem des-
filar, devido à Covid-19, e devem 
ter, no mínimo, três anos de atua-
ção no Carnaval carioca.

Paes fala do apoio ao Carnaval

ESTEFAN RADOVICZ

O relatório de qualidade da 
água divulgado pela Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgo-
tos aponta que diversos bairros 
estiveram com gosto na água 
acima do aceitável desde o 
dia 27 de janeiro. O Ministé-
rio da Saúde determina que o 
gosto e o cheiro da água só de-
vem chegar ao limite máximo 
de indicador 6.

Em um período mais recen-
te, desde o dia 31 de janeiro, a 
água apresentou gosto além 
do aceitável em quatro bair-
ros. Em todos a intensidade 
do gosto chegou ao número oi-
to, em uma escala até dez. São 
eles: Horto, Engenho Novo, Pi-

lares e Encantado.
O presidente da Cedae, Edes 

Fernandes de Oliveira, havia 
dito no início da semana que 
não havia problemas na água, 
mas ‘falta de costume’ da popu-
lação com odores e colorações. 
Oliveira afirmou que não há 
com que se preocupar. “Não há 
nenhum problema em relação 
a essa água com gosto e chei-
ro de terra. Quanto à geosmi-
na, não há qualquer problema 
em relação à saúde. A gente sa-
be que a população do Rio não 
está acostumada a beber água 
com gosto e odor, mas não há 
problema em relação à saúde”, 
disse em entrevista à TV Globo.

Geosmina tá 
cada vez pior
Relatório da companhia aponta 

gosto e cheiro em níveis altos 

 L ÁGUA DA CEDAE
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É MATAR OU MORRER!
Botafogo precisa vencer o Sport hoje, no Nilton Santos, para não cair nesta rodada

Quando entrar em cam-
po hoje, às 20h, contra o 
Sport, no Estádio Nilton 

Santos, o Botafogo jogará pa-
ra adiar o que a cada rodada já 
parece inevitável: a queda à Sé-
rie B do Campeonato Brasilei-
ro. Se perder, o Glorioso, que tem 
99% de risco, segundo os cálcu-
los do site Infobola, dará a adeus 
à elite nacional a quatro roda-
das do fim da competição. Ou 
seja, precisará vencer para evi-
tar a queda precoce, que seria 
a maior de um dos chamados 
grandes do futebol brasileiro.

Na lanterna da tabela, com 
apenas 24 pontos em 33 rodadas, 
o Botafogo precisa ganhar os cinco 
jogos restantes para chegar aos 39 e 
ter alguma chance de fuga no fim. 
Entretanto, se empatar ou perder, 
o Glorioso só chegará a 36, no má-
ximo, e não teria mais como ultra-
passar ninguém fora do Z-4 (per-
deria no número de vitórias como 
critério de desempate). Dessa ma-
neira, seria rebaixado a quatro ro-
dadas do fim, o que só não seria 
pior do que outras quatro equipes.

Dono da pior campanha nos 
pontos corridos, o América-RN 
caiu em 2007 a sete rodadas do 
fim, enquanto o Náutico, em 
2013, a seis, assim como o Paraná 

É CONTIGO!Autor de um golaço no 1 a 1 com o Palmeiras, Rafael Navarro é a esperança de gols dos alvinegros

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa 
(Marcelo Benevenuto) e Victor Luís; Zé 
Welison, Romildo e Caio Alexandre; 
Cesinha, Matheus Nascimento e Na-
varro. Técnico: Eduardo Barroca

Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Adr-
yelson Shawann, Iago Maidana e Júnior 
Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; 
Patric Cabral, Marquinhos e Dalberto Luan. 
Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Nilton Santos (RJ) 
Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA/
SP) Assistentes: Rodrigo Cataneo da 
Costa (SP) e Daniel Marques (SP) 
Horário: 20h  
Transmissão: Sportv 

BOTAFOGO SPORT

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LJá com o objetivo voltado pa-
ra a reformulação do grupo 
para as competições de 2021, 
o Botafogo se acertou com o 
atacante Ronald, do Botafogo
-SP, de acordo com informa-
ções do site Globoesporte.com. 
O jogador já assinou um pré-
contrato e agora as duas direto-
rias negociam para que o atle-
ta seja liberado antes de maio, 
mês que termina seu contrato.

O clube paulista pede uma 
compensação para liberar o ata-
cante antes do prazo. A intenção 
do Botafogo é que Ronald já pos-
sa ser usado no Cariocão e nas 
fases iniciais da Copa do Brasil.

Ronald é desejo antigo em 
General Severiano, uma vez 
que ele quase foi contratado 
para a disputa da Série A, mas 
o negócio emperrou. Rápido e 
arisco, ele foi um dos destaques 
da Série B deste ano, com cinco 
gols e três assistências. Apesar 
disso, não conseguiu impedir o 
rebaixamento do Botafogo-SP.

O primeiro 
reforço assina 
pré-contrato

em 2018. Na temporada passada, 
o Avaí disputou mais cinco jogos. 
Ou seja, nenhum grande desceu 
com tamanha antecedência.

Cruzeiro, Internacional, Vas-
co, Corinthians, Palmeiras e Atlé-
tico-MG, além do próprio Bota-
fogo (em 2002 e 2014), caíram 

na reta final dos pontos corridos, 
normalmente no último jogo. O 
grande com a queda mais preco-
ce, até o momento, é o Grêmio, 
em 2004, a três rodadas do fim.

E se o desempenho em campo 
não anima, pelo menos o históri-
co contra o Leão, no Niltão, é favo-

rável. O Botafogo jamais perdeu 
para os pernambucanos desde 
2007, ano de inauguração do está-
dio. São seis vitórias e um empate. 
Como visitante, a última vez que 
o Sport se deu bem contra o Glo-
rioso foi no Brasileiro de 1994 — 5 
a 2, no Caio Martins, em Niterói.
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Ninguém segura o Fla!
Mengão encosta no Inter após despachar o Vasco, que volta a ficar à beira do Z-4

 L DEU A LÓGICA NO MARACA

S
e cuida, Internacional! O 
Mengão pegou o vácuo e 
colou bonito na traseira do 

líder do Campeonato Brasileiro. 
Tal qual um rolo compressor no 
primeiro tempo, o Rubro-Ne-
gro não deu mole para o Vasco, 
ontem, no Maracanã, em com-
promisso válido pela 34ª rodada: 
2 a 0, gols de Gabigol, de pênalti, 
e Bruno Henrique, um em cada 
tempo. Agora, o time comanda-
do por Rogério Ceni tem 64 pon-
tos, dois a menos que o Colorado.

O Mais Querido volta a cam-
po no domingo para enfrentar o 
Bragantino, em São Paulo. Já o 
Vasco, que segue com 37 pontos 
e caiu da 14ª para a 15ª colocação, 
só joga na próxima quarta-feira, 
contra o Fortaleza, no Castelão.

Além de se firmar de vez na 
briga pelo título, o Mais Queri-
do aumentou a sua série invic-
ta contra o arquirrival de São 
Januário: 17 partidas — oito 
triunfos e outros nove empates.

O clássico começou como era 
de se esperar. O Flamengo com a 
maior posse de bola e pressionan-
do ao máximo o Vasco. Gabigol, 
aos 12 minutos da etapa inicial, 
desperdiçou grande oportunida-
de. Méritos para a defesa com os 
pés do goleiro Fernando Miguel. 
Gerson, que fez um excelente pri-
meiro tempo, mandou no meio-
campo. O Vasco, muito recuado, 

praticamente não ameaçou a meta 
defendida por Hugo Souza.

Mais organizado, o Vasco vol-
tou outro time para o segundo 
tempo. Luxemburgo sacou Ga-
briel Pec, Léo Matos e Benítez para 
as entradas de Juninho, Carlinhos 
e Ygor Catatau, respectivamente. 
O time passou a criar chances e a 
dificultar a marcação adversária. 

Mas, como futebol não é jus-
to, o Flamengo resolveu a parada 
aos 31, com uma bela cabeçada de 

Bruno Henrique após escanteio de 
Everton Ribeiro. O camisa 27 che-
gou ao seu 100º gol com o Manto 
Sagrado. Foi, também, seu sétimo 
gol em seis jogos contra o Vasco.

O segundo gol rubro-negro foi 
um banho de água fria no Cruz-
maltino, que pareceu sentir bas-
tante o golpe e não conseguiu mais 
demonstrar nenhum tipo de rea-
ção. As únicas chances eram de 
chute de longa distância, como 
fazia Carlinhos, mas foi em vão, 
sem perigo de diminuir o prejuízo. Léo Matos (camisa 3) comete pênalti em Bruno Henrique, no primeiro tempo. Gabigol converteu

DANIEL CASTELO BRANCO

MAIS QUERIDO 
REDUZIU PARA 
DOIS PONTOS  
A DISTÂNCIA  

DO INTER

Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e 
Filipe Luís; Gerson (Pepê), Diego (Gomes), 
Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); 
Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Pe-
dro). Técnico: Rogério Ceni

Fernando Miguel; Léo Matos (Carlinhos), 
Marcelo Alves, Ricardo e Henrique; Bruno Go-
mes (Andrey), Léo Gil (Talles Magno), Pika-
chu, Benítez (Ygor Catatau) e Pec (Juninho); 
Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio Maracanã (RJ)  
Árbitro: Raphael Claus (SP) Auxiliares: Danilo Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro 
(SP). Gols: 1º tempo: Gabigol, aos 47. 2º tempo: Bruno Henrique, aos 31.  
Cartões amarelos: Diego, Léo Matos.

FLAMENGO 2 VASCO 0

 LUm dos destaques na vitória, 
Bruno Henrique teve mais mo-
tivos para comemorar: além de 
ajudar o Mais Querido a encostar 
no líder, Internacional, o atacante 
chegou ao gol de número 100 na 
carreira, sendo 55 deles pelo Ru-
bro-Negro. “Parabenizar o grupo 
pela entrega e dedicação no jogo 

de hoje (ontem). Fizemos um jogo 
extremamente 100%. Mais um gol 
em clássico. Feliz pelo apelido de 
Rei dos Clássicos e mais ainda pe-
lo centésimo gol. Sempre almejei e 
sonhei que, mesmo com as dificul-
dades, chegaria a essa marca. Para 
alguns pode ser pouco, mas foi do 
pouco que eu comecei e vou subir 

a cada dia mais o meu rendimen-
to” destacou o camisa 27.

Depois do jogo, o Flamengo 
informou que Diego e Gerson so-
freram uma entorse no tornozelo 
direito e serão reavaliados hoje. O 
meia, suspenso, é desfalque para a 
próxima rodada. O camisa 8 é dú-
vida e preocupa a comissão.

Bruno Henrique festeja: ‘Extremamente 100%’
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 66 34 19 9 6 57 31 26

 2º FLAMENGO 64 34 19 7 8 62 43 19

 3º ATLÉTICO-MG 60 34 18 6 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º FLUMINENSE 56 34 16 8 10 49 40 9

 6º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º GRÊMIO 53 34 12 17 5 46 35 11

 8º CORINTHIANS 48 33 13 9 11 41 39 2

 9º BRAGANTINO 47 34 12 11 11 48 39 9

 10º ATHLETICO-PR 46 34 13 7 14 31 31 0

 11º SANTOS 46 33 12 10 11 47 47 0

 12º CEARÁ 45 34 12 9 13 48 46 2

ZONA NEUTRA

 13º ATLÉTICO-GO 45 34 11 12 11 34 40 -6

 14º FORTALEZA 38 34 9 11 14 31 35 -4

 15º VASCO 37 34 9 10 15 34 49 -15

 16º BAHIA 36 34 10 6 18 38 55 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º SPORT 35 33 10 5 18 26 44 -18

 18º GOIÁS 32 34 8 8 18 34 57 -23

 19º CORITIBA 28 34 6 10 18 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 24 33 4 12 17 28 52 -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 Li-
bertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. No caso de o campeão 
da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil 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.

34ª RODADA

03/02

 GRÊMIO 3 X 3 SANTOS

 BRAGANTINO  2 X 0 ATLÉTICO-GO 

 CORINTHIANS 2 X 1 CEARÁ 

 BAHIA 0 X 1 FLUMINENSE 

 GOIÁS 1 X 0 ATLÉTICO-MG 

ONTEM

 FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

 FLAMENGO 2 X 0 VASCO

 ATHLETICO-PR 0 X 0 INTERNACIONAL

HOJE

 BOTAFOGO  X  SPORT 20:00

19/02

 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS 

ARTILHARIA

 17  GOLS: Claudinho (Bragantino) 
16 GOLS: Thiago Galhardo (Inter) e Marinho (Santos) 
14  GOLS: Luciano (São Paulo) 13  GOLS: Pedro (Flamengo) e Cano (Vasco)
 12  GOLS: Vina (Ceará) e Diego Souza (Grêmio)

35ª RODADA

AMANHÃ

 BAHIA  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  SANTOS 21:00

DOMINGO

 BRAGANTINO  X  FLAMENGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  GRÊMIO 20:00

10/02

 INTERNACIONAL  X  SPORT 19:00

 FORTALEZA  X  VASCO 19:15

 SÃO PAULO  X  CEARÁ 21:00

 FLUMINENSE  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 CORINTHIANS  X  ATHLETICO-PR 21:30

17/02

 CORITIBA  X  PALMEIRAS 

Fluzão arruma a 
cozinha e cresce
Tricolor das Laranjeiras não sofre gols há três jogos

 L SÓ O CUME INTERESSA

A 
sequência era conside-
rada a mais tranquila do 
Campeonato Brasileiro e 

o Fluminense fez a sua parte com 
louvor. No duelo com cinco ad-
versários que lutam contra o re-
baixamento, a equipe de Marcão 
mostrou evolução, após a vexató-
ria goleada sofrida por 5 a 0 para 
o Corinthians, e embalou na bri-
ga por uma vaga direta na Liber-
tadores-2021. Entre as melhorias 
no Tricolor, uma das principais foi 
do sistema defensivo, que chegou a 
três jogos seguidos sem sofrer gol.

Nem mesmo sob o comando 
de Odair Hellmann, cuja força 
defensiva era considerada o pon-
to forte, o time ficou tanto tempo 
sem ser vazado. A qualidade dos 

adversários (Botafogo, Goiás e 
Bahia) pesa, mas nem no Carioca 
de 2020 o desempenho foi igual. 
Um alívio para Marcão, muito cri-
ticado desde que assumiu por cau-
sa da fragilidade da defesa nos seus 
primeiros cinco compromissos, 
quando viu o time sofrer 11 gols.

Mudança de atletas e esquema
Afinal, nas últimas cinco roda-

das, foram quatro jogos sem ser 
vazado e três gols sofridos contra 
o Coritiba. Além da qualidade dos 
adversários, a equipe mudou pa-
ra essa evolução. A principal foi o 
retorno de Nino no lugar de Ma-
theus Ferraz. A dupla com Luc-
cas Claro funciona, assim como a 
marcação, que diminuiu espaços 

na intermediária, e a nova dupla 
de volantes, com Martinelli e Yago.

“Nossa leitura tática mudou 
um pouquinho, a marcação da 
primeira linha, a distância que a 
gente tinha para a última. Conse-
guimos corrigir isso e nossos vo-
lantes estão melhores posiciona-
dos. As linhas estão andando mais 
próximas, isso equilibrou as ações 
defensiva e ofensiva. A gente tem 
que valorizar o que esses meninos 
estão fazendo. E a gente sabe que 
uma hora, lá na frente, uma bola 
nossa vai entrar”, avaliou Marcão.

Embalado, o time porá à prova 
essa evolução defensiva contra o 
Atlético Mineiro, um dos melho-
res ataques do Brasileiro com 58 
gols, na próxima quarta-feira.

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

AGORA SIM! Após 
início ruim, Marcão 

deu outra cara à 
equipe, que briga 

por vaga na Liberta
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A GATA DA HORA

é o tipo de menina má que derrete pobres 

corações! Gostosa, escultural, poderosa e linda, a morena usa e 

abusa do seu poder de sedução nas redes sociais. Quer se arriscar 

a conquistá-la? Se liga no papo da musa: “Ele precisa ser verda-

deiro, gentil, carinhoso e me ter como prioridade”. Anotaram?

PATRICIA FORTUNATO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO Palmeiras conheceu on-
tem o seu adversário da se-
mifinal do Mundial de Clu-
bes da Fifa, no Catar. Será 
o Tigres, do México, que 
derrotou de virada o Ulsan 
Hyundai, da Coreia do Sul, 
por 2 a 1, no estádio Ahmad 
Bin Ali, em Al Rayyan, nos 
arredores da capital Doha. 

O Alviverde, atual campeão 
da Libertadores, entra em 
campo domingo, às 15h (de 
Brasília), no estádio Educa-
tion City, em Al Rayyan. Na 
outra semifinal, na próxima 
segunda-feira, o Al Ahly, do 
Egito, enfrenta o Bayern de 
Munique, da Alemanha, às 
15h (horário de Brasília). 

Palmeiras x Tigres no domingo
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 L NO COMPLEXO DO CAJU

O poder da leitura
Biblioteca Helio de La Peña: inauguração amanhã

‘U
m país se faz com ho-
mens e livros”. A frase é 
do escritor Monteiro Lo-

bato, mas exemplifica bem o dese-
jo da transformação social através 
da leitura, da Associação Arte Salva 
Vidas, em parceria com a Favelivro 
e o ator Helio de La Peña. Ama-
nhã será inaugurada a primeira 
biblioteca popular do Complexo 
do Caju, que carrega o nome do 
humorista, que tem no currículo 
diversas ações sociais.

“Fiquei honrado de ter meu 
nome nesse projeto, que casa 
com minha ideia de que a edu-

cação e a leitura são alavancas 
para uma transformação so-
cial. Teremos um acervo de li-
vros, mas a gente quer que o es-
paço se torne um ambiente de 
encontro, onde passamos levar 
escritores para conversar”, dis-
se o ex-Casseta e Planeta.

A Biblioteca Helio de La Peña 
será inaugurada com a presença 
do ator. Além de um local para es-
timular o conhecimento, o galpão 
se tornou uma oportunidade de 
estimular sonhos. “Com uma for-
mação sólida você ganha chances 
de ascender socialmente. Estamos 
aumentando oportunidades”, diz 
ele, que é nascido e criado na Vila 
da Penha e participa de ações junto 

à Cufa, Mães da Favela e o Voz das 
Comunidades.

Curadora do projeto, Verônica 
Marcílio comemora a concretiza-
ção da biblioteca, que conta com 
doações de Ingrid Guimarães, Lá-
zaro Ramos e Gloria Perez.

“É importante a gente demo-
cratizar o livro, ele não pode ser 
um objeto de luxo. Queremos que 
a população do Caju venha fre-
quentar esse espaço bonito, areja-
do. O livro tem o poder de chamar 
a criança para o sonho”, disse Verô-
nica, que conta com o apoio da de-
signer Paula Tanga, presidente da 
ONG Afrotribo, de São Gonçalo. 
“A intenção foi redecorar o local, 
dar cor e vida”, completou.

 LPresidente da Associação Arte 
Salva Vidas, Aldari Luíza Marques 
conta que o galpão oferece diversas 
atividades esportivas, mas faltava 
um espacinho para os moradores, 
jovens ou adultos, exercitarem o 
conhecimento. “Um dos maiores 
objetivos é tirar o vício do celular e 
levar cultura. Já trabalhamos com 

350 crianças que fazem parte da 
associação e pretendemos, agora, 
proporcionar o acesso à informa-
ção. Promover o resgate da cida-
dania, da autoestima, integração 
social e um olhar mais crítico pa-
ra uma sociedade consciente. As 
crianças estão super entusiasma-
das”, afirma ela. 

 LA ativista Laura Campos Braz, 
fundadora do Projeto Cria, no Ca-
ju, reforça a importância da esco-
lha de Helio para batizar o espaço. 
“Ele é um ator preto e uma impor-
tante referência para atrair a co-
munidade. É bom conhecer os au-
tores, os autores pretos. A leitura é 
o alimento do conhecimento”, diz.

‘Resgate da cidadania e da integração social’

“Queremos que 
toda a comunidade 

se sinta bem, do 
adulto às crianças. 

É um lugar 
para construir 

conhecimento”

“Fiquei honrado 
de ter meu nome 
no projeto, que 

casa com a ideia: 
educação e leitura 
são alavancas para 

transformação 
social”

“Acreditar nesse 
espaço é a certeza 
de que estamos 

contribuindo 
para minimizar 

as diferenças e a 
exclusão da favela”

“O Complexo 
é uma área 

completamente 
desassistida. A 
biblioteca traz 

esse resgate pelo 
gosto da leitura. 

É importante 
ter um espaço 

para despertar o 
conhecimento”

VERÔNICA MARCÍLIO
Favelivro

HELIO DE LA PEÑA
Ator

ALDARI LUÍZA MARQUES
Arte Salva Vidas

LAURA CAMPOS BRAZ
Projeto Cria

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ARQUIVO PESSOAL

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

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.

 
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.

 

CAPOTEIRO V/TEXTO
Contrato Capoteiro com expe-
riência em banco soft de Van 
e ônibus. More próximo Penha/ 
adjacências. Salário combinar. 
Tel: 96462-0879 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.
 

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
 
MEC. REFRIGERAÇÃO 
Mecânico  Ar Condicionado,  ex-
periência Split, Splitão, Fan Coil 
& VRF. Currículo com pretensão            
salarial viviane@nlpair.com.br. 
Vaga todas as Cidades RJ.
 

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.
 
SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria com 
experiência. Comparecer Estrada 
dos Bandeirantes, 12993. Vargem 
Pequena.  T. 96419- 6704 pode 
ligar à cobrar.
 

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.
 

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

 

10112603793 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Prive 24hs Tel.: 
2051-9767 Admite-se.
 
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.

 

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

 

SHOW BAR 39 
Venha desfrutar de momentos 
inesquecíveis, realizando suas 
fantasias várias gatas te esperan-
do Rua Oliva Maia 39, Madureira. 
T.21 98037-4079.

 

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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MC MARCINHO: ‘SOBRENATURAL’ 

 LMC Marcinho usou o Insta-
gram, ontem, para falar sobre 
sua saúde. O funkeiro foi in-
ternado no dia 14 de janeiro 
para tratar uma infecção no 
pé e segue em observação. Ele 
explicou que sua cirurgia foi 
bem sucedida, mas ainda as-
sim a infecção avançou. “Su-
biu pelo sangue, foi parar no 
meu pulmão e isso me trou-
xe várias complicações no do-
mingo, dia 24. Acabei entuba-
do, fiquei em coma por quatro 
dias, voltei do coma na quar-
ta-feira. Os médicos ficaram 
um pouco espantados. O que 
aconteceu aqui foi sobrenatu-
ral. Depois destes quatro dias, 
de quarta-feira para cá, já tive 
alta para o quarto. E daqui, em 
breve, estarei em casa”.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MARQUEZINE 
BATE UM 
BOLÃO

 LBruna Marquezine 
tem curtido bastan-
te seus dias de des-
canso em Fernando 
de Noronha. A atriz 
publicou alguns cli-
ques jogando alti-
nha na praia, em 
seu Instagram Sto-
ries, na última quar-
ta-feira. Os cliques 
foram feitos pelo fo-
tógrafo Iaponã, o @
neuronha. “Eu sou a 
mais nova promessa 
da altinha e eu pos-
so provar”, escreveu 
ela na legenda. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMc Melody comemora 
aniversário de 14 anos e 
escolhe Anitta como tema.

 LInternautas estão ata-
cando a mãe de Fiuk, Cris-
tina Karthalian, na web. 

Andressa Suita relembrou 
o período do seu divórcio de 
Gusttavo Lima, em outubro 
do ano passado, e falou sobre 
a nova fase da sua vida, no pri-
meiro episódio do programa 
SaladaSato, do canal de You-
Tube de Sabrina Sato. Mãe da 
apresentadora, Kika quis saber 
se a modelo e o cantor sertanejo 
estavam juntos. A modelo não 
quis rotular o relacionamento. 
“Sou a favor da família, sempre 
sou a favor da família, mas os 
dois têm que estar felizes, né”, 
disse ela. Vale lembrar que os 
dois já foram vistos juntos du-
rante passeios de iate em Angra 
dos Reis, na Costa Verde do Rio, 
após a separação. 

Durante o bate-papo, a mo-
delo ainda confessou que teve 
momentos difíceis no divórcio, 
mas que também consegue en-
xergar o lado bom. “A pande-
mia me trouxe muitas coisas e 

uma delas foi esse lance do meu 
casamento, que teve esse con-
tratempo, mas eu vi que foi tão 
necessário porque eu amadu-
reci tanto como mulher e, an-
tes, eu colocava uma depen-
dência da minha felicidade no 
meu marido, no Gusttavo, e eu 

vi que hoje eu tenho que ser fe-
liz por mim. Para meus filhos 
serem felizes. E ele também viu 
isso”, contou.

Segundo Andressa, a convi-
vência dos dois na pandemia 
teve um grande peso na sepa-
ração. “A gente era feliz, teve um 

contratempo ali, a pandemia, 
muito tempo em casa, convive 
demais. Marido sempre fazen-
do show e de repente só em ca-
sa e aí aconteceu, mas não foi 
negativo pra mim. Amadureci 
muito como mulher e vi como 
sou forte”, acrescentou. “Ca-
sei. Então, construí imagem de 
mãe e esposa. Minhas vontades 
eram vontades do meu marido. 
E as minhas foram ficando, An-
dressa foi se anulando, então is-
so aconteceu.”

A modelo também elogia 
Gusttavo como pai. “As crian-
ças (Gabriel e Samuel) estão 
amando porque o Gusttavo 
virou um paizão, que, às vezes, 
ele não era, porque eu tomei 
aquela área toda, ‘meus filhos, 
minha maternidade’”, contou. 
“Ele amadureceu muito e hoje 
ele pega, leva, dá banho, ele não 
fazia tudo isso porque eu não 
deixava. Então foi necessário”.

‘Pandemia, muito tempo em casa’
Andressa Suita fala sobre a separação de Gusttavo Lima em bate-papo com Sabrina Sato

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

‘GRANDE SONHO’

 LDilsinho revelou ontem, 
no Instagram, que ele e 
a esposa, Beatriz Ferraz, 
estão à espera do primei-
ro filho. “Minha família 
é o meu grande sonho, 
a minha grande conquis-
ta, e ela está crescendo. A 
Bia estava com 1 semana 
quando desconfiamos e 
fizemos o teste para ter-
mos a certeza, pois é o 
único que dá resultado 
em palavras, e lemos grá-
vida, e é real, vou ser pai”.

‘NÃO ESTAVA 
EM LUA DE MEL’

 LSasha e o namorado, o 
cantor João Figueiredo, 
viajaram ao México, re-
centemente, e surgiram 
boatos de que eles ha-
viam se casado escondi-
dos e estavam em lua de 
mel. O artista, então, ne-
gou que tenha havido 
casamento. “Eu não es-
tava em lua de mel, isso é 
mentira. Saiu em alguns 
lugares que a gente ca-
sou sem a mídia saber. 
Vocês vão saber da gen-
te quando a gente casar. 
Eu estava de férias com a 
minha namorada e com 
os meus amigos, curtin-
do”, disse.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Bianca fica chocada com 
o beijo de Karina em Duca, e Jade filma a 
reação da menina. Gael tira satisfações 
com Duca, que afirma estar tão surpre-
so quanto ele. Bianca questiona Karina 
sobre seus sentimentos por Duca. Cobra 
provoca Duca, que se explica para Bian-
ca e afirma que a ama.

19h40. Globo: Tancinha diz a Beto 
que entenderá se ele quiser terminar 
o namoro. Apolo desconfia que Carol 
esconde algo. Camila chega à mansão 
e demonstra sintonia com Safira. Bruna 
pede desculpas a Giovanni pelo que fez 
para mantê-lo longe de Camila.

21h. SBT: Gabriela acorda. Elisa ex-
plica que a encontrou caída na mata, 
sozinha. Joaquim, esposo de Elisa, 
pergunta quem ela é, mas Gabrie-
la diz que não se lembra de nada. 
As crianças brincam escondidas na 
piscina do novo vizinho do orfanato.

18h30. Globo: O delegado deixa Cas-
siano e Ester ouvirem o depoimento de 
Dionísio. Alberto se vangloria com o de-
poimento do avô, que diz ao delegado 
que o dinheiro que deu a Hélio foi uma 
gratificação pelos serviços prestados. 
Alberto se preocupa com a denúncia.

21h. Record: Nadi pede para Gue-
mecha vigiar Terá e Amat. Adiel vê 
Terá sendo perseguido. Na forma 
de homem, Lúcifer aconselha Terá a 
roubar a confiança de Nordick. Terá 
vai ao encontro do ermitão. O rei Ib-
bi-Sim deixa claro seu interesse por 
Nadi. Nidana descobre o que Terá fez.

21h30. Globo: Os traficantes res-
gatam Rubinho do hospital, e Sabiá 
aconselha Bibi a deixar a comunidade 
com o marido. Silvana afirma a Dita que 
enfrentará Irene, caso a vilã se aproxime 
de Eurico. Zeca conversa com Ritinha e 
pensa em voltar com ela para Parazinho.

‘Juliette pensou 
em pedir pra sair’
Familiares e amigos pedem o fim das humilhações

 L ‘BBB 21’

A
pós a menção de desis-
tência do reality na ma-
nhã de ontem, a família 

e a equipe de Juliette foram ao 
Instagram para repudiar os re-
centes acontecimentos do Big 
Brother Brasil 21, em especial, 
o tratamento e as ofensas ditas 
pela rapper Karol Conká. Eles 
ainda agradeceram o apoio da-
do pelo ator Lucas Penteado, 
quem aconselhou a advogada 
a não sair do jogo.

“Só é entretenimento até 
onde diverte. Quando o humor 
tem nome de deboche, perde a 
graça. Quando o deboche ten-
ta “tombar” os nossos sonhos, é 
desleal. Juliette pensou em pe-
dir pra sair do programa essa 
manhã. Obrigada pela força, 
Lucas Penteado”, começou di-
zendo a publicação.

Durante a semana, Juliette 
se envolveu em algumas confu-
sões na casa. Karol Conká acu-
sou a advogada de ter “oscila-
ção de sanidade” e se recusou 
a dormir no mesmo quarto da 
paraibana. A youtuber Vihhtu-
be também teve um desenten-
dimento com Juliette e acabou 
rompendo a amizade que ti-

nha com a sister no programa. 
A equipe que administra as re-
des sociais de Vihh também se 
pronunciou na internet.

“Pedimos desculpas e temos 
certeza que no momento que 
a Viih analisar os fatos de fora, 

ela fará o mesmo. Nós a conhe-
cemos e também somos con-
tra a cultura do cancelamento 
e, por isso, não deixaremos de 
apontar os erros para que ha-
ja uma reflexão sobre os atos”, 
escreveu o perfil.

A participante Juliette cogitou pedir para sair do programa

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LO primeiro beijo do BBB 21 
aconteceu na festa de quarta e foi 
protagonizado por Thais e Fiuk. 
Depois de brincadeiras dos outros 
brothers, Fiuk tomou umas bebi-
das e depois de algum tempo te-
ve coragem para beijar a cirurgiã-
dentista. Os participantes foram 
à loucura e fizeram uma roda em 
volta do casal. Do lado de fora da 

casa parece que tem muita gen-
te que não está shippando o casal 
Fiuk e Thaís. Apesar da torcida ini-
cial, muitos fãs se decepcionaram 
com o casal por não ter se posicio-
nado durante as confusões envol-
vendo Karol Conká.

Já Karol Conká também deu 
uns beijos no programa, após in-
vestir muito em Arcrebiano, du-

rante a festa. A insistência da ra-
pper chegou a fazer com que os 
internautas a acusassem de assé-
dio. Após a festa, os dois dormi-
ram juntinhos na mesma cama 
e movimentaram o edredom. Os 
internautas, que não perdem na-
da, notaram um sutil movimento 
de braços embaixo das cobertas. O 
que será que eles estavam fazendo?

Conká e Arcrebiano movimentam edredom
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amizade é amor sem asas”

(Lord Byron)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA criatividade e o entusiasmo 

marcarão seu dia. Evite gastos 

desnecessários. Motive seus 

colegas e busque seus objeti-

vos. Muita sedução e compa-

nheirismo no romance.

Números da sorte: 97, 79 e 34.

 LConflitos domésticos podem 

surgir hoje. Controle suas 

emoções. Você terá novas 

ideias para empreender. Na 

relação, o carinho e a sintonia 

vão aparecer, aproveite.

Números da sorte: 71, 17 e 35.

 LAlgumas complicações no 

contato com os colegas e ami-

gos estarão próximas. Ouça 

mais e fale menos. A conquista 

perderá um pouco de espaço 

para a companhia da família. 

Números da sorte: 09, 18 e 99. 

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

 LAproveite o tempo livre para 

apostar em negócios. A sua ha-

bilidade de diálogo vai estar 

em alta, utilize para resolver 

seus problemas. Momento de 

muita sintonia no romance.

Números da sorte: 28, 82 e 64.

 LConflitos podem marcar seu 

dia. Busque não se exceder em 

discussões. Fique atento ao 

mundo dos negócios, oportu-

nidades surgirão. Com o par-

ceiro, valorize a vida a dois.

Números da sorte: 65, 92 e 74.

 LSerá um desafio levantar da 

cama. O sentimento de pregui-

ça surgirá com força e vai de-

morar a sair de você. Equilibre 

seu orçamento. No amor, não 

dê brecha para desconfianças.

Números da sorte: 48, 57 e 21.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO dia pode começar tenso 

com algumas confusões, te-

nha muita calma. Quem deseja 

mudar de emprego vai ter uma 

boa surpresa. No romance, 

ouse na sensualidade.

Números da sorte: 58, 40 e 49.

 LUm diálogo difícil vai pin-

tar hoje, não deixe nada mal 

resolvido. O jogo de cintura 

será fundamental para você 

resolver dilemas. Explore seu 

charme durante a paquera.

Números da sorte: 14, 77 e 05.

 LA concentração será impor-

tante para você aprender algo 

novo e finalizar as demandas 

necessárias. Dê atenção à saú-

de, cuide-se. Quebre um pou-

co a rotina no amor. 

Números da sorte: 06, 42 e 33.

SANTA ÁGUEDA
Virgem e mártir, Santa Águeda 
nasceu no século 3, em Catânia, na 
Itália. Foi uma jovem de muita co-
ragem, vivendo o Santo Evangelho 
num tempo em que o imperador 
romano Décio levantou contra o 
Cristianismo uma forte perseguição. 
Águeda era consagrada ao Senhor, 
amava a Deus, mas foi pedida em 
casamento por um outro jovem. 
Por coerência e vocação, ela disse 
não. Esse jovem, que dizia amá-la, 
a denunciou às autoridades. Ela foi 
presa e injustamente condenada. 
Em 254, foi martirizada e se encon-
tra na eternidade com Jesus Cristo.

SANTO DO DIA

MALA SEM ALÇA
Na rodoviária, Renato per-
gunta ao taxista:
— Quanto você cobra para 
me levar até esse hotel?
— 50 reais!
— E as malas?
— Ah, as malas são de graça!

— Então leve só as malas, que 
eu vou andando!

DISCIPLINA
Rodrigo é jovem, solteiro e 
tem um ótimo currículo. Em 
uma seleção para uma vaga 
de emprego, ele não é esco-

lhido. O chefe do departa-
mento de pessoal explica o 
motivo:
— Desculpe, mas a nossa 
empresa só trabalha com 
homens casados.
— Mas por quê? Que absur-
do! Por acaso eles são mais 

inteligentes e competentes 
do que os solteiros?
— Não! Mas estão mais acos-
tumados a obedecer!

A ESPOSA
Cristiano chega ao trabalho 
com alguns hematomas no 

corpo. Ao vê-lo, seu chefe 
logo pergunta:
— O que foi que aconteceu, 
Cristiano?
— Foi a Carmem.
— Sua esposa? Pensei que ela 
estivesse viajando!
— Eu também...

PIADAS DO CABEÇÃO

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

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

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LAs relações de amizade es-

tarão em harmonia hoje. Os 

astros aconselham a não mis-

turar dinheiro com amizade. 

No relacionamento, busque o 

diálogo com o par.

Números da sorte: 67, 22 e 76.

 LNem tudo será como você 

gostaria. Controle a impaciên-

cia e evite bater de frente em 

conflitos no ambiente profis-

sional. Boa popularidade nas 

paqueras, aproveite. 

Números da sorte: 68, 59 e 77.

 LMás notícias sobre pessoas 

que estão longe podem sur-

gir ainda hoje. Fortaleça suas 

amizades e faça parcerias no 

trabalho. Na relação, realize 

planos e trace metas.

Números da sorte: 60, 69 e 87.
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