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‘MINHA IRMÃ 
ME LIGOU 

CHORANDO’
Arlindinho Cruz vai entrar na Justiça após ver vídeo 

do Nego Di zombando do estado de saúde do seu pai  

DEPUTADO DENUNCIA BROTHERS POR IRONIZAREM XANGÔ. PÁGINA 17
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PRA FUGIR
DA DEGOLA 
TERÁ QUE 
AJUDAR

O FLA

Sem noção 
do tamanho 
da tradição 

do clube, time 
sem alma leva 
coça de 3 a 0 do 
Fortaleza e tem 

50% de risco 
de ser Tetra 
rebaixado. 

Fluzão fi ca no
0 a 0 com Galo

LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

Anônimo
Por e-mail

Aponte a câmera do seu 
celular e confi ra a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Moradores da 
CDD exaustos
●Os moradores da Cidade de Deus não 
têm um dia de paz. Quase todos os dias 
tem operação policial na comunidade. 
Muitos deixam de sair para trabalhar 
por conta do medo de serem atingi-
dos por uma bala perdida e acabam 
perdendo seus empregos. Depois que 
isso acontece, o governo nada faz para 
amparar essas pessoas. Essa guerra na 
comunidade precisa acabar antes que 
mais gente perca os empregos ou a vida.

TIROTEIO

Moradores da Muito lixo jogado 
em terreno baldio
●Na Rua Itatiba, no Monjolos, em 
São Gonçalo, tem um terreno bal-
dio, na altura do número 357, que 
está cheio de lixo e entulho jogados. 
O recolhimento de lixo é feito regu-
larmente na via, mas nesse terre-
no acaba passando batido. Algum 
órgão da prefeitura precisa ir até o 
local e ver a situação, antes que o 
local fi que infestado de pragas que 
podem trazer doenças.

Eliete Nogueira
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

LIXO

Estrada cheia de 
buracos na Jurujuba
● A Estrada General Eurico Gaspar 
Dutra, em Jurujuba, Niterói está 
esburacada, principalmente no 
trecho das praias Adão e Eva. Uma 
obra de recapeamento ou uma 
ação de tapa-buraco poderiam 
ser feitas local. Já que há muita 
circulação de pessoas, por conta 
da praia. As condições lá poderiam 
ser melhores. Alô, prefeitura! A Ju-
rujuba precisa de atenção!

Tomás Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

BURACOS

Ônibus circulam 
caindo aos pedaços
●A passagem dos ônibus em São 
Gonçalo está muito alta e o serviço 
continua mais precário a cada dia. 
Alguns ônibus circulam sem poder 
dar o mínimo de conforto para os 
passageiros, parecem que vão cair 
aos pedaços a qualquer momento. A 
prefeitura poderia fi scalizar os car-
ros e colocar para operar somente 
os que têm condições para exercer 
tal serviço público.

Anônimo
São Gonçalo

ÔNIBUS

Secretaria informa 
que fará vistoria
● Sobre uma carta de Leitor-Repór-
ter informando sobre problemas 
com buracos no asfalto da Rua Luiz 
Beltrão, na Praça Seca, a Assesso-
ria de Comunicação da Secretaria 
de Conservação do Rio de Janeiro 
informa que vai enviar uma equipe 
ao local para vistoriar e programar 
o serviço de tapa-buraco na via o 
quanto antes.

Assessoria de Comunicação da Se-
cretaria de Conservação

BURACOS

BURACO                                                                                                                                                                                   TELEFONE

LEITOR-REPÓRTER

                                                                                                                                                                                   TELEFONE

Cabos caídos em Água Santa
●Na esquina da Rua Violeta com a Rua Noêmia Corrêa, 
em Água Santa, alguns moradores estão sem telefone 
fi xo e internet há mais de 50 dias. Os fi os dos postes estão 
caídos, a Light foi ao local e identifi cou que não perten-
ciam a eles, desde então ligamos diariamente para as 
empresas de telefonia, que nada fazem. Da última vez 
que ligamos, disseram que o local é “área de risco”.

Marta Cristina
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Buraco 
tapado
●Sobre uma carta relatando um 
buraco na Rua Carolina Macha-
do, a Secretaria de Conservação 
esclarece que uma equipe da 
Cedae já esteve, novamente, no 
local para refazer o conserto do 
vazamento de água e o buraco 
na via já foi tapado.
Assessoria de Comunicação da Se-

cretaria de Conservação

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2155
10/02/2021

01 02 03 04 06

09 13 14 15 17

18 19 20 21 22

QUINA concurso 5489
10/02/2021

05 40 59 63 79

Quina: acumulou (R$ 2.670.758,15)

Quadra: 46 (R$ 11.902,31)

Terno: 4.091 (R$ 201,25)

Duque: 115.042 (R$ 3,93)
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Ônibus circulam 



POLÍCIA

Bandidos voltaram a atravessar um ônibus na Vila Aliança. É o décimo sequestro na cidade em 2021

REPRODUÇÃO 

A bala come solta!
Tiroteio na Providência interrompe o VLT e evento virtual. Suspeito e 2 PMs são feridos

 L NO CENTRO DO RIO

A 
onda de tiroteios que se 
intensificou na Região 
Metropolitana nos úl-

timos dias chegou ontem ao 
Morro da Providência, no Cen-
tro do Rio, assustando morado-
res desde as 10h. De acordo com 
a Polícia Militar, dois policiais e 
um suspeito ficaram feridos nos 
confrontos, que chegaram a in-
terromper um evento virtual de 
conscientização sobre o comba-
te à Covid-19, além da circula-
ção das três linhas do VLT.

O ativista Cosme Felippsen 
teve sua fala e participação inter-
rompidas no painel virtual “Dia 
D contra a Covid nas favelas” por 
conta dos tiros. Já o serviço do VLT 
só foi normalizado às  16h40. 

Tudo começou, segundo a 
PM, quando uma patrulha da 
UPP Providência passava pe-
la localidade da Pedra Lisa e foi 
atacada. Uma arma foi apreen-
dida com o suspeito ferido. Os 
PMs baleados foram hospitali-
zados e a condição deles é estável.

Cosme Felippsen, que é mora-
dor da comunidade, lamentou a 
interrupção do painel sobre a Co-
vid. “Acabei de sair na TV. Infeliz-
mente foi sobre o tiroteio na mi-
nha Favela. Na verdade, quero sair 
na TV falando de cultura, turismo 
e samba. Que pena. Que genocí-
dio!”, escreveu no Twitter.

Operação na CDD
Também ontem, a PM realizou 

uma operação, pelo segundo dia 
consecutivo, na Cidade de Deus, 
em Jacarepaguá. Houve confron-
tos, mas não foram registradas pri-
sões ou apreensões.

Na terça-feira, moradores da 
comunidade denunciaram su-
postos excessos por parte da polí-
cia e realizaram um protesto, que 
interditou vias da região.

 LNa Vila Aliança, na Zona Oes-
te, bandidos voltaram a atra-
vessar ônibus e caminhão na 
entrada da comunidade para 
dificultar a entrada da Polícia 
Militar, que realizou uma ope-
ração no local pelo segundo dia 
consecutivo. Na véspera, qua-
tro supostos narcomilicianos 
morreram em confronto com 
a PM e 10 foram presos. O con-
sórcio Rio Ônibus informou 
que houve um aumento no 
número de sequestros de co-
letivos pelos bandidos, que os 
usam como barricadas contra a 
polícia. Em 2020, foram 30 epi-
sódios e, neste início de 2021, já 
são 10 casos registrados.

Sequestro de 
ônibus dispara

 LTambém na Zona Oeste do 
Rio, policiais do 14º BPM 
(Bangu) trocaram tiros, on-
tem, com bandidos na Vila 
Kennedy. Em nota, a corpora-
ção afirmou que uma equipe 
patrulhava a região quando foi 
atacada. Não houve informa-
ções sobre feridos ou presos. 
Só neste ano, a Vila Kennedy já 
teve 33 tiroteios, sendo o maior 
número registrado na Região 
Metropolitana, à frente do 
Morro do 18, em Água Santa, 
na Zona Norte, com 19 casos, 
e do Complexo do Alemão, na 
Zona Norte, com 12, de acor-
do com dados compilados pe-
la plataforma Fogo Cruzado.

Muito tiro na 
Vila Kennedy

Movimentação da Polícia Militar na Cidade de Deus, onde houve operação pelo segundo dia seguido

REGINALDO PIMENTA
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Rumo ao xilindró
Massoterapeuta é indiciado por morte de cliente

 L APLICOU SILICONE INDUSTRIAL

A 
Polícia Civil indiciou 
o massoterapeuta Leo-
nardo Lima de Souza, de 

39 anos, por homicídio dolo-
so, quando se assume o risco 
de matar, em razão da morte da 
nutricionista Patrícia Rodri-
gues dos Santos, de 34 anos, em 
outubro do ano passado. A víti-
ma sofreu uma microembolia 
pulmonar após a aplicação de 
silicone industrial nos glúteos, 
no dia 22 de outubro, em um 
salão sem alvará de funciona-
mento no bairro de Alcântara, 
em São Gonçalo, na Rgião Me-
tropolitana do Rio. 

Leonardo se apresentava co-
mo massoterapeuta e esteticis-
ta, mas não tinha habilitação 
para realizar o procedimento 
cirúrgico, que é exclusivo para 
médicos autorizados. Durante 
o depoimento, ele também re-
velou que cobrou o valor de R$ 
2.151,80 para realizar a aplica-
ção. A quantia teria sido parce-
lada no cartão da vítima.

As investigações apontaram 
que a nutricionista saiu do sa-
lão alegando que estava sen-

tindo um enjoo. Horas depois, 
ela foi levada para o Pronto-
-Socorro de São Gonçalo, on-
de morreu no dia seguinte.

O laudo da necropsia feita 

no corpo de Patrícia confirmou 
que o líquido aplicado era sili-
cone industrial e que o proble-
ma pulmonar teria sido conse-
quência do procedimento.

Patrícia sentiu enjoo após o procedimento e morreu no dia seguinte

ARQUIVO PESSOAL

RAPIDINHAS...

Estuprador 
vai em cana

 LPoliciais  da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Ví-
tima (DCAV) prenderam um 
homem, ontem, acusado de 
abusar da cunhada no perío-
do em que ela tinha entre 11 
e 13 anos. A prisão aconteceu 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, e faz parte da Operação 
Proteção à Infância, que tem 
como objetivo capturar auto-
res de abusos contra crianças 
e adolescentes. 

Granadas 
em Pilares

 LUma equipe do 3º BPM 
(Méier) apreendeu, na ma-
drugada de ontem, uma gran-
de quantidade de munição de 
fuzil, além de coletes, fardas ca-
mufladas, um radiotransmis-
sor, telefones e duas granadas, 
após uma perseguição a ban-
didos que roubaram um car-
ro e acabaram o abandonando 
perto do Morro do Urubu, em 
Pilares, na Zona Norte do Rio. 
Ninguém foi preso.

Produtos 
falsificados

 LA Polícia Civil desmantelou 
uma rede de lojas que vendia, 
no Leblon, Ipanema e Copa-
cabana, Zona Sul, e na Barra, 
Zona Oeste, produtos falsifica-
dos de grifes de internacionais. 
Foram apreendidos materiais 
avaliados em R$ 3 milhões. Se-
gundo a polícia, bolsas e joias 
que custam de R$ 3 mil a R$ 30 
mil eram vendidos em média 
por R$ 300. O dono vai respon-
der em liberdade.

Trastes são 
indiciados

 LTrês homens acusados de in-
tegrar uma quadrilha que clo-
nava cartões, usando micro-
câmeras instaladas em caixas 
eletrônicos, foram indicia-
dos. Os réus, Clóvis Lima de 
Oliveira, de 48 anos, Francis-
co José de Oliveira, 43, e Ale-
xandre Rodrigues Lima, de 
40, capturavam as senhas das 
vítimas para sacar o auxílio 
emergencial e outros bene-
fícios, como o Bolsa Família.

Adolescente 
é apreendido

 LUm adolescente suspeito de 
participar da morte do poli-
cial civil Rodrigo Costa Ro-
boredo, no dia 14 de janeiro, 
em Niterói, foi apreendido 
ontem por agentes da Dele-
gacia de Homicídios de Ni-
terói e São Gonçalo (DHBF). 
Roboredo, que estava com 
sua mulher e a filha do casal, 
de carro, reagiu a um assal-
to, baleou um dos assaltan-
tes, mas acabou sendo morto.

Três milicianos foram pre-
sos em flagrante na tarde de ter-
ça-feira, enquanto cobravam a 
chamada taxa de proteção do 
proprietário de uma oficina em 
Campo Grande, na Zona Oeste 
do Rio. O que os criminosos não 
esperavam é que seriam flagra-
dos por um policial da Delegacia 
Antissequestro (DAS), que ha-
via levado seu veículo para reali-
zar um conserto justamente na-
quela oficina. 

“Eles desembarcaram do 
carro dizendo que eram da mi-
lícia do Ecko e estavam lá para 
cobrar segurança. Enquadrei 
os quatro”, contou o delegado 
Eduardo Soares ao site G1.

Um dos suspeitos conse-
guiu fugir. Com os três presos, 
o delegado encontrou duas 
pistolas, uma quantia em di-
nheiro e um caderno com ano-
tações de cobranças. O carro 
usado pelo bando era roubado. 

Os milicianos foram levados 
para a 35ª DP (Campo Grande), 
encaminhados ao sistema prisio-
nal e ficarão à disposição da Justi-
ça. Eles responderão por constitui-
ção de milícia privada, porte ilegal 
de arma de fogo e receptação.

Três milicianos 
flagrados no ato
Delegado vai a oficina pra consertar 

carro e prende comparsas do Ecko

 L COBRAVAM ‘TAXA DE SEGURANÇA’

Duas pistolas foram apreendidas

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO
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 LTENHO 53 anos e sou jornaleiro 
há 20. Antes de ser jornaleiro, eu tra-
balhava como técnico de eletrônica. 
Moro aqui mesmo em Botafogo e o 
que eu mais gosto na minha profis-
são é o atendimento ao público. O que 
mais gosto daqui é o comércio. Um 
ponto a melhorar é a segurança. Sou 
torcedor do Vasco e nas minhas horas 
vagas gosto de ir à praia.

GIUSEPPE   
Botafogo

RENATO 
JOSÉ DA 
SILVA SAN-
TANA
tem atual-
mente 33 
anos. Ele de-
sapareceu no 
dia 9 de maio 
de 2004, no 
Tanque (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para (21) 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Pagamento 
de auxílio

 LComeça hoje o pagamento 
de um lote residual do auxí-
lio emergencial para 196 mil 
pessoas que aguardavam a 
liberação, incluindo 191 mil 
que pediram revisão da sus-
pensão do benefício e foram 
considerados aptos.

RAPIDINHA...

 L MOTORISTA ESFAQUEADO

Adeus a Alexandre
Após morte, 3 vigilantes do HFB foram demitidos

M
uita emoção e dor mar-
caram o enterro do cor-
po do motorista de apli-

cativo Alexandre Jorge Monteiro 
de Souza, que foi esfaqueado, na 
madrugada de terça-feira, na Zo-
na Norte do Rio. O enterro foi no 
Cemitério de São Francisco Xa-
vier, no Caju, Zona Portuária.

Alexandre, de 40 anos, ha-
via terminado uma corrida no 
Parque União, no Complexo da 
Maré, em Bonsucesso, quando 
foi atacado. Ele dirigiu por 3 qui-
lômetros, até o Hospital Federal 
de Bonsucesso, mas a Emergência 
estava fechada e ele morreu den-
tro do carro, em frente à unidade.

Ontem, três vigilantes do HFB, 
que estavam de plantão na noite 
do ocorrido, foram demitidos. 
Segundo um deles, a unidade os 
responsabilizou. “Essa situação 
não pode cair na nossa conta. Se a 

Emergência não está funcionan-
do, isso não é culpa nossa. Estamos 
sendo bode expiatório nessa histó-
ria”, disse o vigilante, acrescentan-
do que a orientação era de orientar 

o encaminhamento para outros 
hospitais. Até o fechamento des-
ta edição, o HFB e o Ministério da 
Saúde não tinham se manifesta-
do sobre a demissão dos vigilantes.

Grande comoção marcou o enterro do corpo de Alexandre, no Caju

LUCIANO BELFORD

O Carnaval deste ano foi can-
celado, mas, de acordo com um 
decreto do governo do estado, 
a terça-feira gorda segue como 
feriado. No entanto, um acordo 
entre a Fecomércio-RJ e o Sindi-
cato dos Trabalhadores possibi-
lita a abertura do comércio em 
todo o estado, inclusive na ter-
ça e na Quarta-feira de Cinzas. 
A decisão de funcionamento das 
lojas será facultativa. 

Na próxima terça-feira, os trens 
da SuperVia vão circular de acor-
do com a grade horária de sába-
dos programada para cada ramal 
(entre 4h15 e 23h). No restante da 
semana (segunda, quarta, quinta 
e sexta-feira), a operação seguirá a 

grade regular de dias úteis. 
As unidades 24 horas da re-

de municipal de saúde do Rio 
– UPAs, hospitais e centros de 
emergência regional (CERs) 
– vão funcionar ininterrup-
tamente. Os centros munici-
pais de saúde e clínicas da fa-
mília funcionarão no feriado 
exclusivamente para a vacina-
ção contra a Covid-19. Neste 
dia, serão vacinadas nas uni-
dades pessoas de 83 anos ou 
mais. Nos dias 15 e 17, o fun-
cionamento das unidades de 
saúde municipais será normal.

Já os shoppings funcionarão 
em horários reduzidos no fe-
riado de terça-feira.

Feriado na terça, 
mas sem folia
Confira o que abre e o que fecha 

no período do Carnaval no Rio

 L ACORDO POSSIBILITA COMÉRCIO
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ESPORTES

BH27 ESTÁ LIBERADO
Atacante do Mengão corria risco de gancho no STJD por expulsão contra o Goiás

J
ulgado ontem pela Tercei-
ra Comissão disciplinar do 
Superior Tribunal de Justi-

ça Desportiva (STJD) por causa 
de sua expulsão na partida con-
tra o Goiás, quando acertou o 
pé no nariz do volante Breno, o 
atacante Bruno Henrique aca-
bou absolvido por unanimida-
de e está liberado para defender 
o Flamengo no compromisso 
contra o Corinthians, no pró-
ximo domingo, no Maracanã.

Ficou entendido que o camisa 
27 do Rubro-Negro não teve a in-
tenção de atingir o adversário, que 
teve o nariz fraturado. Foi destaca-
do durante o julgamento que o ár-

bitro estava perto do lance e o VAR 
não deveria interferir. Em um pri-
meiro julgamento, a comissão dis-
ciplinar havia entendido que não 
havia motivo para reconhecer a 
denúncia, pois o lance não fugiu 
da área de visão da arbitragem.

No entanto, a Procuradoria do 
STJD recorreu, e o entendimento 
no Pleno foi de que, como o Goiás 
foi o autor da notícia de infração, 
deveria ter sido intimado, o que 
não aconteceu, e a comissão te-
ria que votar pela procedência ou 
não dos termos dessa denúncia.

Na semana passada, o ata-
cante Gabigol já tinha sido li-
berado pelo STJD, após ser jul-

gado pela expulsão na partida 
contra o Bahia. O artilheiro foi 
expulso aos nove minutos por 
supostamente xingar o árbitro.

Camisa 10 ok

Quem também tem condições 
de estar em campo contra o Co-
rinthians é o apoiador Diego Ri-
bas, que se recuperou de uma en-
torse no tornozelo direito. Como 
não enfrentou o Bragantino na 
rodada passada (empate em 1 a 1, 
em São Paulo) por estar suspenso, 
ele está à disposição. O camisa 10 
voltou a ser titular do Mais Queri-
do nas últimas partidas, atuando 
mais recuado, ao lado de Gerson. Bruno Henrique voltou a ser decisivo nessa reta final de temporada

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LCria das categorias de ba-
se, o volante João Gomes, de 
19 anos, renovou com o Mais 
Querido até o final da tempo-
rada de 2025. O antigo víncu-
lo tinha duração até o mês de 
dezembro de 2022. A revela-
ção foi titular na última roda-
da do Brasileiro, contra o Bra-
gantino, e teve uma atuação 
de destaque. João Gomes está 
no Flamengo desde os 8 anos 
e acabou promovido ao grupo 

profissional em 2020, já ten-
do participado de 12 jogos até 
aqui pela equipe principal.

Já em relação ao zagueiro 
Bruno Viana, ex-Braga, de Por-
tugal, o Mais Querido recebeu 
ontem a minuta do contrato de 
empréstimo e o jogador já está 
pronto para assinar. Ele fica no 
clube até o final deste ano, com 
opção de compra pelo Rubro-
-Negro após esse período. O jo-
gador veio sem custos.

João Gomes renova até 2025
 L UMA foto da suposta nova camisa 

do Flamengo para 2021 circula pelas 
redes sociais. Nela, o atacante Gabigol 
aparece no Ninho do Urubu vestindo 
o uniforme, que ainda não foi lançado 
oficialmente. Aparentemente, ele está 
posando para fotos. O modelo apre-
senta listras horizontais rubro-negras 
bem grossas. Também é possível ver 
uma menção ao ano de 1981, quando 
o clube conquistou a Libertadores e o 
Mundial de Clubes.

SERÁ ESSE O MANTO VERSÃO 2021?
REPRODUÇÃO
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 66 35 19 9 7 58 33 25

 2º FLAMENGO 65 35 19 8 8 63 44 19

 3º ATLÉTICO-MG 61 35 18 7 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 59 34 16 11 7 54 37 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 57 35 16 9 10 49 40 9

 6º GRÊMIO 56 35 13 17 5 51 37 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

 8º CORINTHIANS 49 34 13 10 11 44 42 2

 9º BRAGANTINO 48 35 12 12 11 49 40 9

 10º ATHLETICO-PR 47 35 13 8 14 34 34 0

 11º SANTOS 47 34 12 11 11 48 48 0

 12º CEARÁ 46 35 12 10 13 49 47 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6

 14º SPORT 41 35 12 5 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 35 10 11 14 34 35 -1

 16º BAHIA 37 35 10 7 18 41 58 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 35 9 10 16 34 52 -18

 18º GOIÁS 33 35 8 9 18 37 60 -23

 19º CORITIBA 28 34 6 10 18 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 24 35 4 12 19 30 58 -28

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.

 

35ª RODADA

06/02
 BAHIA 3 X 3 GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 SANTOS 21:00

07/02
 BRAGANTINO  1 X 1 FLAMENGO 

08/02
 BOTAFOGO 2 X 5 GRÊMIO

ONTEM
 INTERNACIONAL 1 X 2 SPORT  

 FORTALEZA 3 X 0 VASCO 

 SÃO PAULO 1 X 1 CEARÁ 

 FLUMINENSE  0 X 0 ATLÉTICO-MG 

 CORINTHIANS 3 X 3 ATHLETICO-PR 

QUARTA-FEIRA (17/02)
 CORITIBA  X  PALMEIRAS 

ARTILHARIA
 17  GOLS: Claudinho (Bragantino)
 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional) e Marinho (Santos)
 15  GOLS: Luciano (São Paulo)  13  GOLS: Cano (Vasco) e Pedro (Flamengo) 
 12 GOLS: Gabigol (Flamengo), Diego Souza (Grêmio) e Vina (Ceará)

36ª RODADA

SÁBADO

 GOIÁS  X  BOTAFOGO 17:00

 SANTOS  X  CORITIBA 19:00

 ATLÉTICO-MG  X  BAHIA 19:00

DOMINGO

 FLAMENGO  X  CORINTHIANS 16:00

 VASCO  X  INTERNACIONAL 18:15

 PALMEIRAS  X  FORTALEZA 18:15

 ATHLETICO-PR  X  ATLÉTICO-GO 18:15

 GRÊMIO  X  SÃO PAULO 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 CEARÁ  X  FLUMINENSE 18:00

 SPORT  X  BRAGANTINO 20:00

 L ATÉ QUE NÃO FOI RUIM

Flu ainda na briga 
pela Libertadores
Empate sem gols com o Galo no Maracanã 
mantém o sonho do Tricolor de vaga direta 

C
om uma grande atuação 
defensiva, mas fraca ofen-
sivamente (só teve chan-

ces reais nos acréscimos), o Flu-
minense empatou em 0 a 0 com 
o Atlético-MG no retorno ao 
Maracanã após mais de um mês. 
Se perdeu a chance de se classi-
ficar matematicamente para a 
pré-Libertadores, ainda assim, 
o Tricolor se mantém em quin-
to lugar no Brasileiro, agora com 
57 pontos, e continua na briga 
por uma vaga na fase de grupos 
da competição sul-americana.

Martinelli lamentou as chan-
ces perdidas no jogo, mas mante-
ve as esperanças: “A equipe estava 
bem organizada. Neutralizamos 
os pontos fores deles, que é jogar 
por dentro. Tivemos umas chan-
ces no final. E ponto a ponto va-
mos atrás do nosso objetivo”.

O Tricolor teve muito bom 
início de jogo. Ocupou o ataque, 
marcou por pressão e não deixou o 
Galo jogar. Mas os mineiros passa-
ram a tomar conta das ações a par-
tir dos 15 minutos e encurralaram 
os tricolores no campo de defesa.

Para o segundo tempo, John 
Kennedy entrou no lugar de 
Fred, que sentiu uma lesão no 
músculo adutor da coxa direi-
ta. O jovem deu mais dinâmica, 
mas o problema ofensivo per-
sistiu. Nos acréscimos, o Atléti-
co-MG obrigou Marcos Felipe 
a salvar em chute de Guilher-
me Arana, enquanto Fernan-
do Pacheco desperdiçou a me-
lhor chance do jogo, ao parar 
em Everson, cara a cara. Ainda 
houve tempo para o goleiro fazer 
outra grande defesa em bomba 
de Michel Araújo.

Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, 
Luccas Claro (Frazan) e Egídio; Martinelli, 
Yago e Nenê (Michel Araújo); Luiz Henri-
que (Caio Paulista), Fred (John Kennedy) e 
Lucca (Pacheco). Técnico: Marcão

Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e 
Arana; Allan, Franco (Calebe) e Hyoran 
(Marrony); Savarino, Eduardo Sasha 
(Nathan) e Vargas (Diego Tardelli). 
Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Estádio do Maracanã (RJ)  
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)  
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa 
(SP). Cartões amarelos: Allan 

FLUMINENSE 0 ATLÉTICO-MG 0

Nenê (E) marca Guga, do Galo: o meia tricolor fez uma boa partida

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE
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Vasco é atropelado pelo 
Fortaleza e segue no Z4
Time jogou muito mal e se complica na reta final do Brasileiro

 L VIVE UM DRAMA!

U
ma noite para ser es-
quecida. Assim pode-
mos definir a atuação do 

Vasco ontem, na acachapante 
derrota para o Fortaleza por 3 a 
0, na Arena Castelão, em com-
promisso válido pela 35ª roda-
da do Campeonato Brasileiro. 
Com os resultados, a equipe do 
técnico Vanderlei Luxemburgo 
segue na zona de rebaixamento 
— 37 pontos, na 17ª colocação. 
Igor Torres, David e Romari-
nho marcaram os gols.

Para piorar a situação a três 
rodadas do fim da tempora-
da, o Gigante Colina terá pela 
frente o Internacional, no pró-
ximo domingo, às 16h, em São 
Januário. O Colorado, que on-
tem foi derrotado em casa pe-
lo Sport (2 a 1), segue na bri-
ga com o Flamengo pelo título.

Sem Cano, que começou a 
partida no banco de reservas 
por não ter participado das ati-
vidades da semana, o Vasco deu 
a falsa impressão de que a equi-
pe iria se comportar bem. Logo 
com um minuto, em uma jo-
gada rápida, Carlinhos recebeu 
de Benítez e carimbou a trave 
do Leão do Pici. Mas foi só isso. 
Mais bem organizado e rápido, 

os donos da casa tomaram con-
ta da partida e abriram os tra-
balhos logo aos seis minutos, 
com Igor Torres. O gol deses-
tabilizou o Vasco de uma vez.

Luxemburgo gritou, gesti-
culou, mas de nada adiantou. 
O Fortaleza chegou a ter 68% 
da posse de bola na primei-
ra etapa e, sem muito esforço, 
ampliou aos 43, com David. E 
a situação estava longe de me-
lhorar de alguma maneira.

Nervoso e perdido, o Vasco 
voltou do intervalo com Cano 
no lugar de Ygor Catatau, que 
não apareceu. Aos 17, Roma-
rinho colocou de vez a pá de 
cal em qualquer chance de rea-
ção do adversário. Cano, algum 
tempo depois, até diminuiu, 
mas o Árbitro de Vídeo enxer-
gou uma irregularidade no iní-
cio da jogada e anulou o gol.

Murcho e totalmente desor-
ganizado, o Vasco ainda viu o 
Fortaleza criar boas chances 
para ampliar a goleada. Em si-
tuação dramática e sem mais 
poder errar nesta reta final da 
temporada, o Gigante da Co-
lina vai ter que se transformar 
para não amargar mais uma 
Série B em sua rica história. Marcelo Alves (30) não teve como parar o ataque do Fortaleza

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Felipe Alves; Gabriel (Tinga), Quintero 
(Wanderson), Paulão e Bruno; Felipe, 
Juninho (Ronald) e Luiz (Romarinho); 
David, Wellington Paulista e Igor Torres 
(Osvaldo). Técnico: Enderson Moreira

Fernando Miguel; Pikachu (Cayo Tenório), 
Marcelo Alves, Castan e Henrique; Bruno 
Gomes (Andrey), Caio Lopes (Talles), 
Juninho (Pec), Carlinhos e Benítez; Catatau 
(Cano). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/
SC) Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Éder Alexandre (SC) Gols: 1º tempo: 
Igor Torres, aos seis, e David, aos 43. 2º tempo: Romarinho, aos 17  amarelos: 
Marcelo Alves, Castan, Cayo, Gabriel Dias 

FORTALEZA 3 VASCO 0

Após as polêmicas envolvendo 
as declarações de Carlos Augusto 
Montenegro, ex-presidente e ex-
-membro do Comitê de Gestão do 
Futebol do Botafogo, o goleiro Ga-
tito Fernández resolveu falar sobre 
o seu futuro. O paraguaio afirmou 
que irá permanecer no clube para 
a Série B do Brasileiro.

“Eu fico no Botafogo. Meu con-
trato é até o final deste ano. Falam-
-se tantas coisas, que se caísse para 
Série B eu sairia, coisa que nunca 
falei. Quero fazer parte dessa re-
construção do clube”, afirmou em 
entrevista ao canal SporTV.

Se por um lado o paraguaio diz 
que fica, por outro o atacante Pe-
dro Raul, artilheiro do Botafogo 
na temporada, com 12 gols, pode 
sair em breve. Depois de ter a sua 
situação quase encaminhada para 
uma negociação com o futebol ja-
ponês, o Corinthians intensificou 
as conversas pelo jogador nos últi-
mos dias. O problema é fazer com 
que Pedro Raul abra mão de parte 
dos quase R$ 9 milhões que tem a 
receber do Alvinegro por ter atua-
do em 60% dos jogos como titular. 
O Timão pode, inclusive, envolver 
outros atletas nessa transação.

Gatito diz 
que segue 
no Fogão
Goleiro quer 
fazer parte da 
reconstrução 
do clube

 L BOA NOTÍCIA

O paraguaio segue lesionado

V
IT

O
R

 S
IL

V
A

 / 
B

O
TA

F
O

G
O

 LO Brasileirão terminará no pró-
ximo dia 25 (quinta-feira), quan-
do o Vasco receberá o Goiás, às 
21h30, em São Januário. Dias de-
pois, estreará no Carioca contra a 
Portuguesa da Ilha, sábado (dia 
27) ou domingo (28). A Record 
está perto de fechar um acordo pa-
ra transmitir a competição na TV 

aberta. De acordo com o UOL, a 
proposta da emissora é de R$ 11 
milhões, a ser dividido entre os 
clubes. O Valor é 10% do que a fe-
deração recebia da TV Globo an-
tes do acordo ser rescindido. Já a 
Globo fez oferta de R$ 45 milhões 
por um acordo que incluiria só TV 
fechada e pay-per-view. 

Cariocão deverá ter TV aberta
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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
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

BONSUCESSO V/TEXTO
Alugo ou vendo. Excelente pré-
dio 03andares sendo  1loja e 
2andares de escritório,  250m 
de área construída por andar, 
8banheiros cozinha, várias sa-
las ideal para clinicas/ curso/ 
médias empresas. localização 
próximo ao centro Bonsuces-
so, local seguro fácil acesso. 
T.9885-86708.
 

BAR V/TEXTO
Passo ponto no Centro de Duque 
de Caxias. Preço só R$ 30.000,00. 
Tratar com Proprietário. Tel: (21) 
97024-7803/ 99014-1894
 

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.
 

COZINHEIRO V/TEXTO
Restaurante em Del Castilho 
contrata, Caixa, Atendente,  
Asg, Horário noturno, Morar 
próximo. Marcar entrevista. T. 
21 2281-2113. Horário comer-
cial.
 

VIDRACEIRO V/TEXTO
Somente com experiência em 
vidraçaria, para trabalhar com  
temperados, comum e espelho. 
Preferência habilitado. Bairro: 
Recreio.  
sosvidros1@hotmail.com
 T.2490-0702/  2490-2699
 

ZELADOR V/TEXTO
Ensino fundamental completo, 
preferencialmente sexo mascu-
lino, para trabalhar na Zona Sul, 
salário da categoria, CLT +VT . 
Enviar currículo: 
lurdemberg@hotmail.com.

 

AUXILIAR PRODUÇÃO 
Primeiro emprego. Ofereçemos 
treinamento. Preferência morado-
res das proximidades de Bangu, 
Madureira ou Jacarepaguá. Curri-
culo: rh@icram.ind.br  Entrevista 
96477-1232
 

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

 

MECÂNICO V/TEXTO
Trabalhe conosco. Precisamos 
de Mecânico de suspensão que 
seja também alinhador. Tel: 
2445-2170 
e-mail: 
rcrmolasltda@yahoo.com.br
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

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 Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Vitor Al-
ves, 1203/ Magali T.96669-8287.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ dis-
cretíssimo, Brenda branquinha, 
Monique mulata, Rebeca mo-
rena. ( Trabalharemos dias de 
carnaval). Bebidas. 3274-8331/ 
3146-5375/ (99760-5987-ZAP) 
Cartões.

 

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

 
BRENDA MORENA 
Liberal, Pele macia e cheirosa, 
Sensual, tenho local próprio e 
atendo em hotéis. Aceito Cartão. 
Bairro-Cascadura Tel: 96423-
6069

 

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

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, 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

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa.
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A GATA DA HORA

fez o coitado do estagiário sentado aqui ao la-
do soltar um entusiasmado “poxa, que coxa!”. Mas dá para 
entender o espanto do rapaz, né? A musa capixaba é craque 
em fazer os outros babarem por seu corpão escultural. Veja 
mais no Instagram @jessicadavel.ofc. Cuidado para não gamar.

JÉSSICA DAVEL

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

A GATA DA HORA
ÍTALO SPAGNOL/DIVULGAÇÃO

●Frustrado em seu sonho 
de conquistar o Mundial de 
Clubes, o Palmeiras disputa 
hoje, ao meio-dia (de Brasí-
lia), o terceiro lugar da com-
petição em jogo contra o Al-
-Ahly, do Egito, em Doha, no 
Catar. Como consolo, uma 
premiação de R$ 13,5 mi-
lhões, caso vença a partida. E 

se perder, o Verdão volta pa-
ra casa com R$ 10,8 milhões.

Na grande decisão, às 15h, 
o Bayern de Munique, da 
Alemanha, enfrenta o Ti-
gres, do México. O time de 
Lewandowski e companhia 
entra como favorito. O cam-
peão vai faturar R$ 32 mi-
lhões e o vice, R$ 26 milhões.

Jogo de con$olo do Verdão
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘É MALIGNO. MUITA TRISTEZA’
l Filho de Arlindo Cruz, Arlindi-
nho Cruz decidiu entrar na Jus-
tiça após ver vídeo em que Ne-
go Di, participante do BBB 21, 
aparece zombando do seu pai, 
que segue em tratamento e re-
cuperação de um AVC. “É no-
jento, é revoltante o vídeo. Eu 
não sabia e foi a minha irmã que 
viu e me ligou chorando, assus-
tada com o vídeo. Passei logo 
para os nossos advogados e is-
so não vai fi car impune. Vamos 
até o fi m com um processo ou 
qualquer outra medida que a 
nossa defesa optar contra es-
se rapaz”, disse Arlindinho à 
coluna de Fábia Oliveira, do 
jornal O Dia “Ele é maligno. Foi 
um dano que ele nos deu emo-
cionalmente. É muita tristeza”, 
acrescentou. No vídeo, parti-
cipantes do BBB falam sobre o 
brasileiro, que tinha “perdido o 
poder de tomar decisões”. Ne-

go Di comenta usando Arlindo 
Cruz como exemplo. “O Arlindo 
Cruz está até hoje. Os caras pos-
tam foto dele falando: ‘Recupe-
ração a mil’. E você olha a cara 
e está assim”, afi rmou ele, imi-
tando a condição do sambista. 
A diretoria do Império Serrano 
publicou uma nota de repúdio 
às atitudes de Nego Di.

EM ALTA EM BAIXA

●Reynaldo Gianecchi-
ni adotou cachorrinha: 
“Família cresceu”.

●Idosa deu R$ 537 mil pa-
ra namorado virtual que 
fingia ser Bruno Mars.

FÉRIAS NAS 
MALDIVAS
● F e r n a n d o  Z o r  e 
Maiara estão apro-
veitando as férias 
nas Ilhas Maldivas. 
Os cantores publica-
ram, ontem, no Ins-
tagram, fotos em 
que aparecem to-
mando café da ma-
nhã em um hotel 
que tem diárias de 
cerca de R$ 30 mil.  

ANDRÉ FREITAS / AGNEWS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

●Nicole Bahls foi anunciada 
como um dos nomes que farão 
parte de Ilhados, novo reality 
show de Anitta. Além dela, Lipe 
Ribeiro, Gabi Lopes, Dfideliz, 
Felipe Roque, Sarah Fonseca, 
Duh Marinho, Eduardo Bravin 
e Paulo Passini ficarão em uma 
ilha com a cantora, onde cum-
prirão provas e desafios. A es-
treia está marcada para o dia 
17. A transmissão dos episódios 
será feita pelo Instagram.

NA ILHA COM ANITTA

SAI PRA LÁ, 
CORONA
●Silvio Santos, de 90 anos, 
foi vacinado contra a Co-
vid-19 na tarde de ontem, 
em São Paulo. Uma das fi-
lhas do apresentador, Re-
beca Abravanel postou no 
Instagram uma foto do pai 
logo após receber a dose da 
vacina. “Vacinado! Agrade-
cendo muito a Deus por esse 
momento!”, escreveu ela na 
legenda da imagem. 

●Isabella Santoni aprovei-
tou a tarde de ontem pa-
ra curtir uma praia. A atriz 
esteve na Praia da Joatin-
ga, na Zona Oeste do Rio. 
No local, Isabella mostrou 
sua boa forma usando um 
biquíni rosa e vermelho. 
Atualmente, a atriz está 
no ar na reprise de Malha-
ção: Sonhos, na Globo.

QUE CALOR!
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



21h. SBT: Francis e Clarita vão ao 
cinema ver uma comédia romântica. 
JP liga para Mili, convida ela para ir à 
piscina da sua casa e levar quem ela 
quiser. Mosca fica com ciúme e diz 
que não vai. Carmen vai até a casa do 
casal que está com Gabriela.

18h30. Globo: Doralice percebe que 
Quirino ficou triste com a partida de Ni-
cole. Dionísio manda Castro enganar 
Hélio, dizendo que vai levantar o dinhei-
ro que lhe prometeu. Cassiano compra 
uma casa para morar com Ester e seus 
filhos. Mantovani ajuda Candinho.

21h. Record: Amat não gosta da 
visita de Nadi. Nidana e Bila tramam 
contra Amat. Nadi repreende Bila. 
Abisali e Morabi armam contra Amat 
e Terá. Terá parte com a caravana sob 
o olhar do povo. Nadi é a escolhida 
para se deitar com o rei.

18h. Globo: Dandara convida Gael 
para jantar. Bianca cuida de Karina. 
João vê a novela antiga do seu pai na 
TV e logo muda de canal. Lucrécia é dura 
com Jade, que se pune por seu suposto 
comportamento. Lincoln diz para Wal-
lace que ele não tem chances com Sol.

TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

19h40. Globo: Tamara decide con-
tar a verdade para Apolo. Bruna pensa 
em deixar o país com Giovanni. Márcia 
fala para Carol que sua bolsa de estu-
dos está ameaçada, caso Afonso não 
a procure. Aparício mente para ajudar 
Agilson e Lucrécia acredita. Camila tem 
uma lembrança com Giovanni.

21h30. Globo: Zeca jura vingança 
contra Ruy. Edinalva ajuda Abel a falar 
com Eurico e Dantas sobre a atitude de 
Ruy contra Zeca. Dantas promete para 
Abel que resolverá a situação. Edinalva 
comenta com Ritinha sobre o sinal de 
nascimento na perna de Ruyzinho. Jeiza 
conhece a família de Caio.

‘Cenas revoltam’
Deputado encaminha denúncia ao MP contra brothers

 L POR VILIPÊNDIO RELIGIOSO

O 
deputado estadual Átila 
Nunes (MDB) disse que 
encaminhou uma denún-

cia para o Ministério Público do 
Rio contra Nego Di, Projota, Karol 
Conká e Lumena. Participantes do 
Big Brother Brasil 21, eles causaram 
revolta nas redes sociais e foram 
acusados de intolerância religio-
sa por internautas após ironizar o 
orixá Xangô no reality show. 

“Não me restou outra opção 
do que encaminhar uma denún-
cia ao Ministério Público dos par-
ticipantes do BBB Nego Di, Pro-
jota, Karol Conká e Lumena por 
vilipêndio religioso, crime caracte-
rizado no Código Penal. E pedir à 
Delegacia de Crimes Raciais e De-
litos de Intolerância para requisi-
tar as gravações. As referências 
ofensivas acompanhadas de cha-
cotas dos quatro a uma entidade 
das religiões de matrizes africanas 
estimulam o preconceito e os ata-
ques à Umbanda e ao Candomblé. 
Dificilmente eles se refeririam des-
sa forma a Nossa Senhora ou à Bí-
blia”, afirmou Átila no Instagram.

Durante conversa com Projo-
ta, Karol e Lumena no BBB, Nego 
Di fez um trocadilho desrespeito-
so com Xangô. “Eu xangozei”, dis-
se o humorista, arrancado risadas 
dos colegas. Depois, Karol debo-
chou. “Você falando é muito en-
graçado. ‘Eu chamei Xangô, véi’”, 
disse a rapper, imitando Lumena. 
Adepta do Candomblé, Lumena 
caiu na gargalhada e lembrou uma 
conversa que teve com o ex-BBB 
Lucas Penteado. “Eu xangozei. Eu 
estou pelo certo com meu orixá, 
você está pelo errado. Ele está te 
abandonando”, afirmou a baiana.

O deputado criticou os quatro. 
“Essas cenas revoltam todos que 
mantêm respeito pela fé de nosso 
semelhante. Como podem quatro 
pessoas, todas negras, não se preo-
cupar em vilipendiar Umbanda e 
Candomblé num programa de 
TV? Nego Di, Projota, Karol e Lu-
mena me envergonham.”

FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Nego Di, Projota, Karol e Lumena: conversa sobre Xangô no ‘BBB 21’

 LEliminado do BBB 21 terça-fei-
ra, Arcrebiano, o Bil, participou 
do Mais Você, ontem. Em conver-
sa com Ana Maria Braga, ele disse 
estar extremamente decepciona-
do com Nego Di. “Fiquei impres-
sionado com o Nego Di, em quem 
eu estava tentando me espelhar, 
mas depois de assistir aos vídeos, 
me arrependi”, afirmou o ex-BBB, 
que acreditava que o humorista 
era seu amigo. “Vi vídeos dele em 
que a Karol alegava coisas terríveis 
sobre mim e ele rindo de mim co-

mo se eu fosse um nada. Isso me 
chocou muito”, lamentou.

Bil contou que gostou de Ka-
rol logo de cara, mas, depois, se 
decepcionou. Perguntado se ele 
e Carla realmente flertaram, o ex-
-BBB negou. “Karol enlouqueceu. 
Ela criou essa situação”, explicou 
Bil, que falou sobre não ter toma-
do posição na briga entre Karol e 
Carla. “Eu estava numa festa. Eu 
queria me posicionar, mas não 
naquele momento. Eu queria me 
posicionar no outro dia.” 

‘Karol enlouqueceu’, diz Bil
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não faça mal e o mal não existirá.”

(Leon Tolstoi)

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

●Muitas transformações po-
dem acontecer ainda hoje. 
Seja mais fl exível e se adapte 
às novidades. Atração e dese-
jos estarão quentes no relacio-
namento amoroso. 
Números da sorte: 94, 58 e 13.

●Trabalhar em equipe será 
uma boa opção para você hoje. 
Use seu espírito determinado 
para motivar o grupo. Com o 
par, o diálogo é o melhor cami-
nho para resolver tudo.
Números da sorte: 95, 32 e 50.

●Atenção com os cuidados 
com a saúde. Tenha cautela 
para não se sobrecarregar. 
Procure fazer exercícios físicos. 
Boa sintonia com colega pode 
despertar atração e amor.
Números da sorte: 96, 15 e 69.

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

●Os astros garantem uma dose 
de sorte para você hoje. Apos-
te na simpatia para ir bem no 
trabalho e na vida social. Inicie 
um namoro ou deixe sua rela-
ção mais animada.
Números da sorte: 34, 25 e 16.

●O dia pode gerar alguns con-
fl itos no trabalho ou em casa. 
Priorize o amor e evite brigas. 
No emprego, um velho projeto 
pode ser tirado da gaveta e ser 
colocado em prática hoje.
Números da sorte: 62, 71 e 44.

●Vários astros ajudarão você a 
ser compreendido, tente dia-
logar mais com as pessoas. Ne-
gocie aumentos e contratos. 
Na vida a dois, será prazeroso 
conversar com o par. 
Números da sorte: 54, 90 e 18.

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

●O astral estará muito favorá-
vel para as amizades e parce-
rias no ambiente de trabalho. 
Não misture dinheiro com 
família. Boas surpresas na pa-
quera podem surgir no seu dia.
Números da sorte: 64, 37 e 91.

●Você vai apostar em novos 
negócios e atividades. Vários 
estímulos vão te fazer mergu-
lhar no trabalho com prazer. 
No amor, é um bom momento 
para focar nos projetos a dois.
Números da sorte: 83, 74 e 38.

●Novidades no campo da Justi-
ça ou concursos podem surgir. 
Contatos antigos podem res-
surgir e te ajudar a resolver um 
problema. Chance de conquis-
ta de alguém de outra cidade.
Números da sorte: 48, 75 e 12.

NOSSA SENHORA
DE LOURDES
Em 1858, a Virgem Maria apa-
receu para uma jovem chamada 
Marie-Bernard Soubirous (Santa 
Bernardete) na gruta Massabielle, 
nas cercanias de Lourdes, na Fran-
ça. Essa santa deixou por escrito 
um testemunho que entrou para 
as leituras santas. Maria, a inter-
cessora, modelo da Igreja, imacu-
lada e, em virtude dos méritos de 
Jesus Cristo, Nossa Senhora, nessa 
aparição, pediu o essencial para a 
nossa felicidade: a conversão para 
os pecadores. Pediu que rezásse-
mos pela conversão.

SANTO DO DIA

EGITO
Dois matutos estavam viajan-
do pelo Egito e visitando os 
grandes monumentos. Até 
que um deles pergunta para 
o outro:
— Esses bichos gigantes de 
pedra tão ‘durmino’?

E o outro, que estava lendo 
uma placa, responde:
— Não. Aqui tá ‘dizeno’ que 
esfi nge.

TREM
Um caipira chega na cida-
de grande montado no seu 

cavalo, depois de cavalgar 
por dias. Até que se depara 
com um trem, algo que nun-
ca tinha visto. Impressiona-
do, ele se assusta quando o 
trem dá a partida e resolve 
laçá-lo, sendo arrastado jun-
to com seu cavalo e, conse-

quentemente, fi cando todo 
machucado. Passados alguns 
dias, após sair do hospital e 
cavalgar rumo à sua terra no 
interior, o homem passa por 
uma loja de brinquedos e vê 
um ferrorama na vitrine. Ele 
não pensa duas vezes, saca 

seu revólver e mete bala no 
trem de brinquedo. O vende-
dor pergunta:
— Por que o senhor fez isso?
O caipira responde:
— Salvei ‘ocê’. Se não mato 
enquanto for fi lhote, depois 
de grande ninguém segura.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ifá.
MENSAGEM:
Ifá nos alerta sobre as de-
cepções com certas pessoas, 
as quais confi amos demais. 
É preciso falar menos sobre 
a própria vida e principal-
mente de planos e segredos 
pessoais. Tenha cuidado com 
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Epá Ojú Olórun.
CORES:
Branco e marfi m.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para abrir os olhos e ter uma 
visão avançada com as ami-
zades e pessoas ao seu redor, 
pegue duas claras de ovos 
brancos. A primeira esfregue 
no olho direito e a segunda 

no olho esquerdo. Enquan-
to esfrega, peça a Ifá que te 
traga visões e intuições sobre 
as pessoas que estão ao seu 
redor e que afaste as decep-
ções e traições. Em seguida, 
lave o rosto com bastante 
água corrente.

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

●A Lua pode te ajudar a fi na-
lizar velhas dívidas. Controle 
seus gastos e atenção com o 
orçamento. Na conquista, você 
terá poucos interesses amoro-
sos, mas não desista.
Números da sorte: 10, 64 e 28.

●Pode ter algumas discussões 
com a família e amigos próxi-
mos ao longo do dia. Controle 
as emoções e evite a impaciên-
cia, ouça mais antes de agir. No 
romance, seja criativo.
Números da sorte: 02, 92 e 74.

●Tenha cuidado com mal-en-
tendidos no ambiente fami-
liar. No trabalho, procure se 
isolar e focar na qualidade do 
seu serviço. Na união, melhore 
o diálogo com o par.
Números da sorte: 57, 75 e 84.

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/2/2021 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/2/2021



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/2/2021 · MEIA HORA 21


