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01 no tráfico da Providência, 
Duas Bocas roda com os 
comparsas Rouba Cena, 

Gatonalha, Cebola e Reinaldo 
durante ‘desfile’ em quatro 

carros no Centro do Rio
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Surfistinha 
diz ter sido 

abusada pelo 
pai aos 7 anos

Tudo sobre o 
primeiro beijo 
de Carla Diaz 

no ‘BBB’
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Acabou o 
namoro e 

Babu Santana 
tá solteirão
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Anônimo
Rio de Janeiro

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

MEIA HORA multimídia

Assaltos constantes 
dentro dos ônibus

 LOs motoristas dos ônibus da cida-
de do Rio de Janeiro, além de ter 
que dirigir e cobrar, são assaltados 
sempre. Motoristas que trabalham 
depois das 22 horas e na madruga-
da, e  precisam passar pela Aveni-
da Brasil, não conseguem ter paz. É 
sempre um arrastão ou um assalto, 
enquanto não derem melhores con-
dições de trabalho para eles, vão 
continuar vivendo com medo.

ASSALTO

Bueiros entupidos e 
buracos em Niterói

 L Há uma série de bueiros assorea-
dos na Ilha da Conceição, em Nite-
rói. Venho, portanto, pedir para que 
sejam tomadas providências, visto 
que isso acarreta transtornos para 
os moradores. Os tampões também 
estão quebrados. Isso ocorre na 
Rua Salo Brand e Travessa Martins, 
que, por sinal, também estão esbu-
racadas. Assis fica difícil de circular 
por essas vias.

Julia Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

BURACO

Amaral Peixoto 
cheia de problemas

 LTodos os finais de semana, costumo 
ir para a Região dos Lagos e o que me 
chama atenção é a péssima condição 
da Rodovia Amaral Peixoto: é toda 
esburacada, sem sinalização sufi-
ciente, tem circulação de animais sol-
tos, o mato é alto e não há socorristas 
nem fiscalização. É um risco para as 
pessoas e para os carros. A via neces-
sita de cuidados com urgência, sob o 
risco de acidentes.

Hernani Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

BURACO

Sujeira em terreno 
de Campo Grande

 LEm um terreno baldio, próximo às 
torres da Light, em Boa Esperança, 
Campo Grande, há um grande de-
pósito de lixo e entulhos. A Comlurb 
costumava enviar caminhões para 
recolher a imundície, porém, nos 
últimos meses, não tem mais apa-
recido no local. Nós, moradores, 
estamos muito incomodados com 
a quantidade absurda de sujeira. 
Alguém precisa agir!

Anônimo
Por e-mail

LIXO

Obra da Cedae 
será vistoriada

 L A respeito de uma carta de lei-
tor-repórter, relatando uma falha 
em uma obra feita pela Cedae, na 
Estrada Santa Eugênia, em Paciên-
cia, a Secretaria de Conservação 
do Rio de Janeiro informa que vai 
enviar, ainda esta semana, equipe 
para vistoriar e notificar a Cedae 
para, novamente, voltar ao local 
a fim de refazer o serviço na via, 
caso seja necessário.

Assessoria de Comunicação da Se-
cretaria de Conservação

OBRA

HOSPITAL                                                                                                                                                                                   CADEIRANTE

Cadeirante não tem vez
 LNa Rua Guilhermina Maia, no bairro Rocha, em São 

Gonçalo, não existe calçada. O mato toma conta do local 
e a quantidade de lixo espalhada é muito grande. Pedes-
tres precisam se arriscar e andar na rua. Nessa via, os 
cadeirantes não têm vez, é quase impossível para um 
deficiente físico circular pela rua. A prefeitura precisa 
fazer obras urgententemente para ajeitar as calçadas.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Prefeitura 
responde

 LO bairro Caonze conta com 
uma Clínica da Família para 
atender aos moradores. Além 
disso, a Semus está promoven-
do obras de reforma geral no 
Hospital Iguassú, para reaber-
tura da unidade, que irá ampliar 
a assistência à população.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Nova Iguaçu
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POLÍCIA

Os bandidos, chefiados por BC, iam do Morro da Coroa para a Providência quando foram capturados

FOTO ENVIADA AO ZAPZAP DO MEIA HORA

Dançou no viaduto
01 da Providência é preso com quatro comparsas em ação da Polícia Civil

 L BC ESTAVA COM ROUBA CENA, GATONALHA, CEBOLA E REINALDO

U
m dia após um intenso 
tiroteio ter levado pâ-
nico aos moradores do 

Morro da Providência, na re-
gião central do Rio, policiais da 
24ª DP (Piedade) prenderam, 
ontem, cinco traficantes da fa-
vela. Entre os presos está David 
Edson Fernandes Lins, conhe-
cido como BC ou Duas Bocas e 
apontado como o chefe da fac-
ção que domina a comunidade.

BC e seus comparsas foram 
interceptados enquanto saíam 
do Morro da Coroa, também 
na região central. Eles tinham 
se escondido lá e estavam ten-
tando voltar para a Providência 
quando foram cercados no Via-
duto 31 de Março, no Centro.

De acordo com o delegado An-
tenor Lopes Martins Junior, dire-
tor do Departamento Geral de Po-
lícia da Capital (DGPC), as prisões 
foram resultado de mais de um 
mês de investigação da distrital e 
contaram com o apoio da Polícia 
Militar. “Essa quadrilha é extrema-
mente violenta e agressiva e vem 
realizando diversos ataques à base 
da UPP que existe naquela locali-
dade”, disse o delegado. 

No momento da aborda-
gem, os criminosos estavam 
em um comboio de quatro veí-
culos. Houve intensa troca de 
tiros e dois dos carros conse-
guiram escapar. Com os presos, 
foram apreendidos quatro pis-
tolas, 19 carregadores de pisto-
la, quatro granadas, quatro ra-
diotransmissores, dois cintos 
táticos e farta quantidade de 
munição de diferentes calibres. 

Além de BC, foram presos 
Pablo dos Santos, o Rouba Cena, 
Jefferson Galdino Serazo, o Ce-
bola, Thales Barbosa de Souza da 
Silva, o Gatonalha, e Reinaldo José 
dos Santos Dias, segundo a polícia.

 LPelo terceiro dia seguido, mora-
dores de Madureira e Vaz Lobo, 
na Zona Norte, tiveram que con-
viver com intensos tiroteios entre 
quadrilhas rivais, que disputam 
o controle do Complexo da Ser-
rinha e do Cajueiro. Relatos dão 
conta de que traficantes do Co-
mando Vermelho (CV) teriam in-
vadido a Serrinha, dominada pelo 

Terceiro Comando Puro (TCP). 
Um homem ferido foi levado ao 
Hospital Municipal Salgado Fi-
lho, no Méier. À polícia, ele disse 
que passava de carro pela região 
quando foi atingido. Por causa dos 
tiroteios, os serviços do BRT fo-
ram interrompidos no corredor 
Transcarioca por volta das 22h45 
de quarta-feira e só foram retoma-

dos ontem de manhã.
Um tiroteio também foi re-

gistrado na Praça Seca, na Zo-
na Oeste, onde moradores co-
meçaram a postar relatos pouco 
antes da 9h. Os tiros foram no 
conjunto Aerobitas, na Rua Ba-
rão e na Rua Baronesa, de acor-
do com a plataforma Onde Tem 
Tiroteio (OTT).

Tiroteios na Serrinha, no Cajueiro e na Praça Seca

 LConhecido como Tevez, o ho-
mem apontado como chefe do 
tráfico da comunidade do Ca-
jueiro, em Madureira, foi mor-
to no dia 21 de janeiro. O guar-
da-costas de Tevez, conhecido 
como Fraldinha, é suspeito de 
ser o autor do homicídio. Ele te-
ria traído Tevez e migrado pa-
ra o TCP, que domina o tráfico 
na Serrinha. Segundo o delega-
do Neilson Nogueira, titular da 
29ª DP (Madureira), não há in-
formações no sentido de que o 
Comando Vermelho tenha con-
seguido ocupar a Serrinha. O 
ataque da noite de quarta-feira 
não teria representado a toma-
da do território em disputa.

Fraldinha 
traiu Tevez

 LMoradores de Angra dos Reis, 
na Costa Verde do Rio, também 
acordaram ao som de tiros na 
manhã de ontem. A Polícia Mi-
litar informou que policiais do 
33º BPM (Angra) foram rece-
bidos a tiros no Morro do San-
to Antônio e revidaram. Nin-
guém ficou ferido e não houve 
prisões nem apreensões, segun-
do a corporação. “Muito tiro no 
Centro de Angra dos Reis”, pos-
tou um morador em sua rede 
social. “Bom dia, Angra dos Reis. 
Nada como um tiroteio pra co-
meçar o dia, né?”, escreveu outra 
internauta, em tom de ironia. 
Outros reclamaram que falta se-
gurança na cidade. 

Pipoco em 
Angra dos Reis
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POLÍCIA

‘Acabou o respeito’
Padre desabafa após novo assalto à sua igreja

 L DOIS ROUBOS EM SEIS MESES

U
ma igreja católica de Vi-
la Isabel, na Zona Norte 
do Rio, foi assaltada pe-

la segunda vez em seis meses. 
Dessa vez, os bandidos invadi-
ram a Basílica Nossa Senhora 
de Lourdes para levar dois co-
fres, nos quais havia dinheiro 
doado por fiéis. 

Responsável pela igreja, o 
padre Valtemário Frazão se 
queixou de constantes assal-
tos no bairro. “Esse é mais um 
episódio que mostra a falta de 
segurança no Rio de Janeiro. A 
igreja foi obrigada a mudar os 
horários de suas atividades. Se 
colocamos cultos depois das 
20h, as pessoas não vêm. Elas 
têm medo de sair daqui tarde”, 
disse o religioso. 

Padre Frazão contou ainda 
que as câmeras de segurança fla-
graram os bandidos em ação e 
afirmou que as imagens foram 
entregues à polícia. “Acabou o 
respeito. Quando atinge o reli-
gioso, é muito grave e perigoso. 
Já não há mais respeito das pes-
soas ao sagrado e à própria vida 
humana. O dinheiro que foi le-

vado nós usávamos para pagar 
as contas da igreja. Nós não vi-
vemos de propriedade e, sim, de 
doações”, desabafou. 

O padre lembrou que a basí-
lica já havia sido assaltada em se-
tembro. “Naquele roubo, os ban-
didos tiveram a ousadia de escalar 
as paredes da igreja. Eles roubaram 

o que tinha nos cofres e ainda os 
jogaram na rua, sem necessidade 
alguma”, disse.

A Polícia Militar informou 
que patrulha Vila Isabel de acor-
do com análise da mancha crimi-
nal. Já a Polícia Civil declarou que 
o caso está sendo investigado pela 
20ª DP (Vila Isabel).

A igreja teve dois cofres com doações roubados por ladrões

RAPIDINHAS...

Golpistas  
na cadeia

 LDuas mulheres foram pre-
sas ao tentar aplicar o “gol-
pe da margem consignável” 
em uma idosa em Vicente de 
Carvalho, Zona Norte do Rio. 
O golpe consiste em contar à 
vítima que ela teria direito a 
receber uma quantia por va-
lores pagos em excesso à Pre-
vidência e a fazê-la transfe-
rir dinheiro para uma conta 
bancária. No caso da idosa, o 
golpe seria de R$ 30 mil.

Traficante 
de bacanas

 LUm homem, identificado 
pela polícia como Cláudio 
José Simplico de Sousa, foi 
preso por tráfico de drogas 
em Copacabana, na Zona Sul 
do Rio. Cláudio confessou 
que entregava drogas a clien-
tes que o contactavam pela 
internet e alegou que prati-
cava o crime devido à crise 
econômica. Ele é dono de um 
bar e a polícia tenta descobrir 
quem são seus fornecedores.

Onze milicianos presos
Civil age pra sufocar fontes de renda ilegais na Z. Oeste

 L O NEGÓCIO É ASFIXIAR O BOLSO

Agentes da força-tarefa de 
combate às milícias, da Polícia 
Civil, prenderam 11 pessoas 
em operação realizada ontem 
contra o braço financeiro desse 
grupos na comunidade do Ter-
reirão e em Vargem Grande, na 
Zona Oeste do Rio. 

O objetivo da ação é asfixiar 
as fontes de renda e interrom-
per comércios e serviços ile-

gais, que geram grande lucro 
para a organização criminosa.

Entre os crimes investiga-
dos estão cobranças irregula-
res de taxas de segurança e de 
moradia; instalações de cen-
trais clandestinas de TV a cabo 
e de internet (gatonet/gatoin-
ternet); armazenamento e co-
mércio irregular de botijões de 
gás e água; empresas de GNV 

ilegais; parcelamento irregu-
lar de solo urbano; exploração 
de terrenos e construções irre-
gulares, areais e outros crimes 
ambientais; comercialização de 
produtos falsificados; contra-
bando; descaminho; transporte 
alternativo irregular; estabele-
cimentos comerciais  utilizados 
para lavagem de dinheiro, entre 
outras ilegalidades.

FOTO ENVIADA AO ZAPZAP DO MEIA HORA

Um pastor identificado co-
mo Gledson Lima, da Igreja da 
Tenda dos Milagres, está sen-
do investigado pela Polícia Ci-
vil após denúncia, na Delegacia 
de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi), de que 
ele teria profanado peças reli-
giosas de um terreiro no bairro 
Vila Cláudia, em Belford Roxo. 

Um vídeo que circula nas re-
des sociais mostra que missioná-
rios acompanham de perto a ação 
do pastor, que usa uma pedra pa-
ra quebrar peças sagradas e desfa-
zer oferendas colocadas no chão. 
Ainda no vídeo, ele diz: “Quebran-
do em nome de Jesus”, “Quebra de 
maldição”, “Foi quebrada também 
essa oferenda em nome de Jesus”.

Vítima do caso, o babalori-
xá Natã de Oxaguiãn, do terrei-

ro Ilê Àsé Babá Min Okan Fun 
Fun, afirmou ter procurado o 
pastor Gledson para dialogar 
e cobrar uma retratação. Sem 
sucesso, ele registrou o caso na 

tarde de quarta-feira e contou 
que se sente cada vez mais in-
seguro. “Tenho um sentimento 
de medo, impotência e tristeza 
por não poder fazer nada”, la-
mentou o religioso.

Pastor destrói 
peças sagradas 
de terreiro
Polícia Civil investiga o caso e 

analisa vídeo que registrou o ato

 L INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

‘QUEBRANDO 
EM NOME DE 
JESUS’, DIZ O 
PASTOR NO 

VÍDEO
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 L NADA DE ESCOLA E BLOCO NA RUA

Favela perde renda 
sem o Carnaval
Trabalhadores estão enfrentando dificuldades

M
uitos trabalhadores 
serão impactados pe-
la não realização do 

Carnaval este ano. Alguns es-
tariam na linha de produção 
das escolas de samba, outros 
são ambulantes que faturam 
com os desfiles dos blocos de 
rua. E muitos desses profissio-
nais são moradores de favelas.

“Tenho orado sempre pa-

ra ver se Deus dá alguma luz 
na minha vida. Peço a um e 
a outro por serviço, mas está 
difícil para todo mundo”, la-
menta Cida Gomes, aderecis-
ta da Grande Rio.

Quem está à frente das 
agremiações também tem 
enfrentado dificuldades. “Por 
não ter Carnaval, a gente não 
consegue movimentar patro-
cínios, que ajudam a escola. 
Então, a gente acaba ficando 
sem renda e nós, profissionais 

que trabalham, não vamos ter 
salário”, relata Plínio Santos, 
carnavalesco da Mocidade 
Unida de Jacarepaguá.

Carnavalesco do bloco de 
enredo Acadêmicos do Vi-
digal, Júnior Ohara também 
acaba se preocupando com 
os outros integrantes da agre-
miação, além dele. “Bloco de 
enredo tem uma verba mí-
nima, não existe pagamento 
mensal e cachê. É sempre uma 
ajuda de custo”, diz.

 L À frente de uma escola de 
samba, mas como intérpre-
te, Lena Alves está passando 
por dificuldades por causa 
da falta do dinheiro que vi-
nha do Carnaval e também 
fora dele, já que é cantora. 
“Eu cantava sexta, sábado e 

domingo, às vezes até quatro 
vezes na semana e hoje não 
estou fazendo mais nenhum 
show”, conta a puxadora da 
Combinado do Amor, escola 
do Grupo Especial do Car-
naval de Niterói.

Fora dos barracões, o am-

bulante José da Cruz vai pas-
sar pelo primeiro Carnaval 
sem os cerca de R$ 5 mil que 
faturava nos dias de folia. “O 
Carnaval é considerado o 13º 
do camelô, principalmente 
para aquele que trabalha o 
ano todo”, afirma.

‘O Carnaval é considerado o 13º do camelô’

“Eu fui para 
o lado do 

artesanato, que 
é o que está 

me dando uma 
renda”

“Bloco de enredo 
tem uma verba 

mínima, não 
existe pagamento 
mensal e cachê”

“A gente quebra 
um galho aqui 
e ali, mas tem 
passado muita 
dificuldade”

“Agora no 
Carnaval, era um 
dinheirinho que 
a gente recebia, 
mas não vai ter 
nada. Só não 

estou passando 
fome por causa 
do meu marido”

“Faço bico 
quando não tem 
Carnaval, mas 

não tem sido fácil 
achar alguma 
coisa. A escola 
ainda ajudou a 
gente com uma 
cesta básica”

PLÍNIO SANTOS 
Cidade de Deus

JÚNIOR OHARA 
Morro do Vidigal

JOSÉ DA CRUZ
Manguinhos

LENA ALVES
Complexo do Caramujo

CIDA GOMES
Complexo da Mangueirinha

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOALARQUIVO PESSOAL

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com



GERAL

Tolerância zero no Rio
Com apoio da PM, a prefeitura promete reprimir aglomerações no Carnaval

 L MULTAS PESADAS E ATÉ PRISÃO

A 
repressão a eventos e blo-
cos clandestinos de Carna-
val na cidade do Rio terá a 

participação diária de mil agentes 
nas ruas, da Guarda Municipal, 
da Secretaria de Ordem Pública 
(Seop) e da Vigilância Sanitária, 
com apoio da Polícia Militar. O 
objetivo é conter aglomerações e 
fiscalizar o cumprimento do dis-
tanciamento social e do uso de 
máscara e álcool em gel nos bares, 
restaurantes e comércio em geral. 

O plano de ação foi divulgado 
pelo secretário de Ordem Públi-
ca, Brenno Carnevale, ontem, no 

Centro de Operações Rio, no Cen-
tro. As 815 câmeras do COR, es-
palhadas pela cidade, vão ajudar 
os agentes no monitoramento, 24 
horas por dia. “Podemos tomar 
conhecimento da realização des-
ses eventos por diversos meios e 
tomaremos as medidas cabíveis 
contra os responsáveis e contra os 
estabelecimentos. As penas po-
dem ser severas”, disse o secretá-
rio, que cita suspensão de alvará 
de funcionamento e multas que 
podem chegar a R$ 30 mil.

Além dos bares, restaurantes e 
demais estabelecimentos comer-

ciais, o público poderá frequentar 
praias, parques públicos, áreas de 
lazer e shoppings, desde que cum-
pra os protocolos sanitários. 

Carnevale informou que os in-
fratores  poderão eventualmente 
ser conduzidos para delegacias, de 
acordo com o que for identifica-
do nas ruas. Há a possibilidade de 
enquadramento no Artigo 268 do 
Código Penal, que prevê multa e 
detenção de um mês a um ano, em 
casos de descumprimento de de-
terminação do poder público com 
o objetivo de conter a propagação 
de doenças contagiosas.

 LAs medidas entraram em vigor 
ontem e vão até as 6h de 22 de feve-
reiro. E desde ontem, está proibi-
da a entrada de ônibus fretados na 
cidade. As barreiras foram monta-
das nas vias de acesso ao Rio.

Segundo Brenno Carnevale, 
a prefeitura tem identificado, no 
trabalho de monitoramento pré-
vio dos eventos clandestinos, in-
formações desencontradas sendo 
divulgadas de forma proposi-
tal para dificultar o trabalho de 

repressão. Ele fez um apelo à po-
pulação: “Pedimos às pessoas que 
denunciem as aglomerações e que 
tenham consciência de que a pan-
demia não acabou e que precisa-
mos preservar vidas. Não estamos 
radicalizando, fechando a cidade, 
mas estamos empregando todos 
os esforços para cuidar das pessoas 
e conter a doença”. Denúncias po-
dem ser feitas pelo número 1746, 
pelo WhatsApp 3460-1746 ou pe-
lo aplicativo 1746 Rio.

Apelo à população para denunciar
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 LTENHO 44 anos e sou jornaleira 
há 30. Antes de ser jornaleira, eu era 
atendente de caixa. Moro no Centro 
e o que mais me agrada no bairro é a 
vizinhança. O melhor da minha pro-
fissão é fazer contato com os clientes. 
Sou torcedora do Botafogo e, nas 
minhas horas vagas, gosto de brincar 
com meu neto. O que mais gosto no 
MEIA HORA é o horóscopo.

SUELI SAMPAIO 
Copacabana

IGOR FER-
REIRA DOS 
SANTOS 
tem atual-
mente 24 
anos. Ele 
desapareceu 
em 13 de 
agosto de 
2013, em 
Campo Grande (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Vacinação de 
mentirinha

 LUma enfermeira foi afas-
tada de um posto drive-th-
ru em Goiânia depois de ter 
fingido aplicar vacina con-
tra a Covid-19 em uma ido-
sa. A filha da paciente fla-
grou a fraude em vídeo e 
denunciou o caso.

RAPIDINHA...

O estoque tá acabando
Prefeitura do Rio só garante vacinas até amanhã e aguarda chegada de novos lotes

 L OLHO VIVO!

O 
calendário de vacinação 
contra a Covid-19 na ci-
dade do Rio pode ser in-

terrompido por falta de doses 
do imunizante. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), há estoques para atender 
a demanda até amanhã, data em 
que está previsto o atendimento a 
idosos de 85 anos ou mais de ida-
de, além da segunda dose dos que 
já receberam a primeira dose. 

A pasta informou que espe-
ra pela chegada de novas doses 
até a semana que vem. Caso isso 
não ocorra, o calendário de va-
cinação será interrompido. Ain-
da segundo a SMS, outro lote é 
aguardado para o dia 23.

Na terça-feira, a Secretaria Es-
tadual de Saúde começou a entre-
ga de nova remessa da vacina Co-

ronaVac, com 131.110 doses, aos 
92 municípios do estado. Os lotes 
destinados ao Rio de Janeiro, Nite-
rói e São Gonçalo foram enviados 
por meio de caminhões. Maricá 
teve a entrega por via terrestre, na 
quarta-feira. Ontem, helicópteros 
levaram as doses para os demais 88 
municípios. No último fim de se-
mana, o Ministério da Saúde en-
caminhou para o estado 282.200 
doses da vacina.

Após ser contabilizado e re-
gistrado, metade do lote foi en-
viado às cidades como primei-
ra dose do grupo prioritário do 
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). A outra metade 
será encaminhada no prazo de 
21 dias para a aplicação da se-
gunda dose, garantindo o cum-
primento do esquema vacinal. Em Belford Roxo e Magé, houve aglomeração no reinício da vacinação

FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP DO MEIA HORA

 LApós interromper a vacinação 
devido a fura-filas, Niterói reto-
mou ontem a imunização de ido-
sos com menos de 88 anos, com 
a reorganização do atendimen-
to, que ficou mais rápido e sem 
grandes problemas, segundo a 
prefeitura. São Gonçalo também 
retomou a vacinação, após inter-
rupção pelo mesmo motivo.

Em Belford Roxo e Magé, 
na Baixada Fluminense, a re-
tomada da vacinação foi mar-
cada por aglomerações em filas 
e no sistema de drive-thru. Em 
Belford Roxo, idosos voltaram 
para casa sem vacina.

Retomada em 
outras cidades
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SEM AFOBAÇÃO
Arrascaeta, que vai fazer 100 jogos pelo Mengão, pede foco total

O 
octacampeonato brasi-
leiro, que até bem pou-
co tempo parecia ter ido 

para o brejo para o Flamengo, 
reacendeu no clube a chama da 
esperança depois da tremenda 
vacilada do Internacional em 
casa — derrota para o Sport, 
por 2 a 1, na quarta-feira. Agora, 
como depende apenas de si pa-
ra faturar a taça (já que terá um 
jogo contra o próprio Colora-
do), o Mais Querido liga o sinal 
de alerta para essa 36ª rodada.

Nada de empolgação ou afo-
bação. O uruguaio Arrascaeta 
pede que todo o grupo man-
tenha o nível de concentração 
elevado para fazer uma grande 
partida contra o Corinthians, 
no próximo domingo, às 16h, 
no Maracanã. Se vencer, o Ru-
bro-Negro assume a liderança 
do Brasileirão pela primeira 
vez nessa temporada. O mo-
mento, de fato, é perfeito.

“A gente tem que seguir na 
mesma linha, cada jogo é uma 
final. Esse campeonato tem sido 
especial porque não tem um time 
que se afastou dos demais. Nos-
so foco é tentar chegar forte para 
vencer o Corinthians. Estamos em 
uma crescente. Temos que capri-
char nos três jogos, e sabemos que 

ainda estamos atrás do Internacio-
nal. São momentos que não po-
demos oscilar”, disse o camisa 14.

Com 65 pontos contra 66 do 
Colorado, o Flamengo aparece 
com 40% de chances de ser cam-
peão brasileiro, segundo os cál-
culos do site Infobola, do mate-
mático Tristão Garcia. O clube 
gaúcho, que pega o Vasco, tam-
bém no domingo, no mesmo ho-
rário, em São Januário, tem 54%.

Além da importância em si 
do jogo, o apoiador entrará em 
campo com uma motivação 
pessoal mais do que especial: 
ele completará 100 partidas 
com o Manto Sagrado. “Feliz 
demais por chegar nessa marca 
importante nesse clube, ainda 
mais conquistando coisas im-
portantes. Tomara que a gente 
possa vencer esse jogo para ser 
um dia ainda mais especial”. Arrascaeta acredita na força do time nessa reta final de Brasileiro

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

O MAIS QUERIDO 
TEM NESTE 

MOMENTO 40% 
DE CHANCE DE 

TÍTULO

 LO zagueiro Thuler acertou on-
tem os últimos detalhes da sua 
transferência, por empréstimo até 
meados de 2022, para o Montpel-
lier, da França. O Rubro-Negro vai 
receber pela transação 200 mil eu-
ros (cerca de R$ 1,3 milhão na co-
tação atual), de imediato. Ao fim 
do vínculo, o clube frandês tem a 
opção de compra estipulada em 

2,5 milhões de euros (R$ 16 mi-
lhões). Como a janela de transfe-
rências na Europa fechou em ja-
neiro e só reabre em julho, as duas 
diretorias ainda irão se acertar so-
bre quando será a apresentação do 
defensor ao seu novo clube. Cria 
da base, Thuler, de 21 anos, parti-
cipou de 12 jogos no time de cima, 
nove como titular, e fez um gol.

Montpellier contrata Thuler
 LPassados dois meses da cirur-

gia no joelho esquerdo, o vo-
lante Thiago Maia teve ontem 
o seu primeiro contato com 
bola, como parte do tratamen-
to realizado no Centro de Trei-
namento Ninho do Urubu. O 
jogador se lesionou com gravi-
dade no  empate em 1 a 1 com 
o Atlético-GO, no Maracanã, 

no dia 14 de novembro. A pre-
visão inicial do departamento 
médico era de que o volante fi-
casse fora de ação por até oi-
to meses, mas sua recuperação 
tem sido acima do normal. Por 
causa desse problema sério, seu 
empréstimo foi renovado até o 
fim de 2021. Thiago Maia per-
tence ao Lille, da França. 

Thiago Maia reencontra a bola

Em função da mudança de 
calendário forçada pela pande-
mia da Covid-19, os clubes do 
Rio de Janeiro, em arbitral rea-
lizado ontem na sede da Fede-
ração de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro (Ferj), decidiram 
pelo adiamento de uma sema-
na para o início do Campeona-
to Carioca.

A primeira rodada da Taça 
Guanabara, que inicialmente 
seria disputada no dia 28 de fe-
vereiro, passou para o fim de 
semana de 6 e 7 de março. A 
alteração permite um perío-
do maior de descanso para os 
atletas em relação ao previsto 
anteriormente. O Campeona-
to Brasileiro de 2020 será en-
cerrado no dia 25 de fevereiro.

O Estadual do Rio já tem 11 
clubes confirmados, mas ainda 
falta uma equipe que vem da fase 
preliminar: o Nova Iguaçu lide-
ra a primeira fase — 19 pontos, 
dois a mais que a Cabofriense —, 
e pode garantir a classificação na 
próxima rodada, quando enfren-
ta o Americano, quarta-feira, em 
Cardoso Moreira.

TV aberta

Ainda durante o arbitral de 
ontem, os representantes dos 
16 clubes que disputam a Série 
A do Carioca 2021 aprovaram 
a proposta de cessão dos direi-
tos de transmissão de TV aber-
ta para a RecordTV. Segundo a 
entidade, 12 clubes já assinaram 
contrato. Flamengo, Vasco, Flu-
minense e Botafogo receberão 
em breve os documentos para a 
oficialização do acerto.

Ferj adia 
início do 
Carioca
Estadual começará 
uma semana após 
a data prevista
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Luxa vai ter que 
mudar o Vascão
Ainda no Z-4, time pega o Internacional em casa

 L NÃO PODE INVENTAR

H
á quatro rodadas sem ven-
cer no Campeonato Brasi-
leiro, o Vasco viu o seu ris-

co de queda para a Série B atingir 
os 50%. Estacionado no 17º lugar, 
com 37 pontos, o Gigante da Coli-
na deverá ter mudanças para a im-
portante partida contra o Interna-
cional, no próximo domingo, às 
16h, em São Januário. Jogo de vida 
ou morte para o clube. Suspenso 
na derrota por 3 a 0 para o Fortale-
za, na Arena Castelão, o lateral-di-
reito Léo Matos está à disposição.

O zagueiro Marcelo Alves, des-
taque negativo no vexame da ro-
dada passada, recebeu o terceiro 
cartão amarelo e será substituído 
por Ricardo Graça. Com a volta de 
Léo Matos, Yago Pikachu poderá 
formar o trio ofensivo ao lado de 
Talles Magno e Germán Cano, que 
iniciaram o jogo em Fortaleza co-
mo opção no banco de reservas.

Barrado há dois jogos, o xo-
dó deve ganhar mais uma chan-
ce no lugar de um dos jogadores 
do meio. Já o atacante argentino, 
vítima de uma indisposição esto-
macal, ficou dois dias sem treinar 
e, por precaução, entrou no segun-
do tempo no lugar de Catatau.

A tendência é que o Vasco entre 
em campo com a seguinte forma-
ção: Fernando Miguel, Léo Matos, 
Ricardo Graça, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, Leo-
nardo Gil (Andrey) e Benítez; Ya-
go Pikachu, Talles Magno e Cano.

Ontem, segundo o site Glo-
boesporte.com, a diretoria se re-
uniu e deu início ao que chama-
ram de “Plano de 15 dias”, que são 
ações para salvar o Vasco de mais 
um rebaixamento. Hoje, um no-
vo encontro acontecerá, mas des-
sa vez o diretor-executivo Ale-
xandre Pássaro estará presente.

Luxemburgo foi muito mal na armação do time diante do Fortaleza

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Acertados há mais de uma 
semana, a direção do Flumi-
nense e o técnico Roger Ma-
chado já deram o início ao 
planejamento do clube para a 
temporada de 2021. De acordo 
com informações do site Glo-
boesporte.com, as partes estão 
apalavradas e o anúncio oficial 
será feito logo depois do térmi-
no do Campeonato Brasileiro.

Roger Machado, de 45 anos, 
está sem clube desde que deixou 
o Bahia, em setembro. Ele assi-
nará com o Tricolor das Laran-
jeiras por dois anos, período que 
o presidente Mário Bittencourt 
ainda tem à frente do clube. Ex-
-jogador, encerrou sua carreira 
justamente no Fluminense, on-
de jogou de 2006 a 2008. Fez o 
gol do título da Copa do Brasil 
em 2007. Ex-lateral-esquerdo e 
zagueiro, Roger Machado dis-
putou 123 jogos e fez dez gols 

pelo Tricolor das Laranjeiras.
Com a chegada de Roger, 

Marcão, que comanda a equipe 
atualmente e foi muito criticado 
por causa dos resultados ruins 
no começo do seu trabalho, vol-
tará a fazer parte da comissão co-
mo auxiliar técnico permanente.

Liberta é logo ali
Após o empate sem gols com 

o Atlético Mineiro no Maracanã, 
na última quarta-feira, o Time 
de Guerreiros perdeu uma boa 
oportunidade de se garantir na 
fase preliminar da Libertadores, 
competição que o clube não dis-
puta desde 2013. Agora, segundo 
os cálculos do site Infobola, do ma-
temático Tristão Garcia, as chan-
ces de classificação estão em 19%. 
Com 57 pontos e na quinta posi-
ção, o time tricolor volta a campo 
na próxima segunda-feira, contra 
o Ceará, na Arena Castelão.

Planejamento 
já foi iniciado
Roger Machado assumirá o Fluzão

 L SEM TEMPO A PERDER

Novo técnico tricolor será anunciado após o Campeonato Brasileiro

DIVULGAÇÃO

 LO empresário do goleiro Ale-
xander Domínguez, que defen-
deu a seleção equatoriana na 
Copa de 2014, se pronunciou 
sobre o possível interesse do 
Vasco na contratação do atleta 
do Vélez Sarsfield, da Argenti-
na. De acordo com informações 
do canal Detetives Vascaínos, Al-
berto Fochi Moreno disse que 
não há nada formal por parte 
do Cruzmaltino. De acordo com 
o portal argentino Diálogo De-

portivo, o Vasco teria interesse na 
contratação de Domínguez de 
33 anos para próxima tempora-
da. Revelado pela LDU, o expe-
riente goleiro também defendeu 
o Monterrey, do México, antes 
de acertar com o clube argenti-
no em 2018. No futebol porte-
nho, o jogador também atuou 
pelo Colón, em 2017. No mo-
mento, Domínguez vem sendo 
reserva do Veléz e atuou apenas 
duas vezes na atual temporada.

Agente despista sobre goleiro
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Atacante Pedro Raul dá adeus

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

O 
Botafogo sacramentou 
ontem a venda do atacan-
te Pedro Raul, artilheiro 

do clube na temporada, com 12 
gols, para o Kashiwa Reysol, do 
Japão. A equipe do futebol asiáti-
co vai pagar 2 milhões de dólares 
(R$ 10,7 milhões) por um contra-
to válido por três temporadas.

Encontrar um novo destino 
para o centroavante, de 24 anos, 
era uma das prioridades do pre-
sidente Durcesio Mello, uma vez 
que a antiga gestão, no momen-
to de acertar a contratação do jo-
gador, colocou uma cláusula que 
foi acionada e custaria 1,5 milhão 
de euros (quase R$ 9 milhões) 
por 70% dos direitos do atleta.

Pedro Raul chegou a General 
Severiano no início de 2020, dis-
putou 39 partidas e fez 12 gols. 
Apesar de ter começado bem a 
sua trajetória pelo Alvinegro, com 
o passar do tempo perdeu espaço, 
em parte da temporada, para o 
também atacante Matheus Babi.

São Paulo sonda Kanu

Um dos poucos a se salvar na 
campanha que culminou no re-
baixamento do Botafogo para a 
Série B, o zagueiro Kanu está na 
mira do São Paulo, que oferece 
entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões 
por 50% de seus direitos econô-
micos. Por esse valor, no entanto, 
o defensor não deve sair.

Vai rumo 
ao Japão
Botafogo vende 
Pedro Raul para o 
Kashiwa Reysol

 L MENOS UM
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.

36ª RODADA

AMANHÃ

 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 16:00

 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

ARTILHARIA

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

37ª RODADA

20/02

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

21/02

 FLAMENGO  X  INTERNACIONAL 16:00

 CORINTHIANS  X  VASCO 16:00

 SPORT  X  ATLÉTICO-MG 16:00

 SANTOS  X  FLUMINENSE 18:15

 GRÊMIO  X  ATHLETICO-PR 18:15

 GOIÁS  X  BRAGANTINO 20:30

22/02

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00
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A GATA DA HORA

nos presenteou com uma pequena amostra de 

seu brilho próprio nesse ensaio maravilhoso para a revista di-

gital Diamond Brazil. “Amo dançar, me sinto livre, sinto que 

na dança me conecto com o meu melhor, me sinto até mais 

sensual”, disse a beldade, que além de modelo é cantora.

CAROL GODOI

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

ANDREA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

 LOntem, pouco tempo após o 
Paris Saint-Germain, da Fran-
ça, confirmar nova lesão de 
Neymar, o atacante desaba-
fou nas redes sociais. O camisa 
10, que vai perder o jogo de ida 
contra o Barcelona, da Espa-
nha, terça, pelas oitavas de fi-
nal da Liga dos Campeões, tem 

um problema na coxa esquerda 
e para por quatro semanas. O 
brasileiro deixou no ar a chance 
de uma aposentadoria preco-
ce. “Isso me entristece e não sei 
até quando aguentarei”, postou 
Neymar, em parte do desaba-
fo, referindo-se às críticas que 
recebe pelo seu estilo de jogo.

AFP

 LEm Doha, no Catar, os ale-
mães do Bayern de Munique 
confirmaram o favoritismo ao 
baterem o Tigres, do México, 
por 1 a 0 — gol de Pavard. Os 
bávaros faturaram o tetracam-

peonato mundial de clubes. 
Antes, na decisão dos terceiro 
e quarto lugares, o Palmeiras 
ficou no 0 a 0 com o Al Ahly, do 
Egito, no tempo normal, e foi 
derrotado nos pênaltis: 3 a 2.

Bayern é campeão mundial

Neymar para por Neymar para por 
1 mês e desabafa1 mês e desabafa



Sexta-feira, 12.2.2021 

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. -

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
 

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.

 

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.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

VÍTIMA DE ABUSO NA INFÂNCIA
 LRaquel Pacheco, mais co-

nhecida como Bruna Surfis-
tinha, revelou que sofreu 
abuso quando era criança. 
“Eu tinha uns 7 anos e acor-
dei com o meu pai passan-
do a mão no 
meu corpo. 
Me assustei, 
mas não tinha 
noção do que 
estava acon-
t e c e n d o  e 
aquilo nunca 
mais se repe-
tiu. Mas só en-
tendi e elabo-
rei isso muito 
recentemen-
te”, contou 
Raquel, que 
f o i  a d o t a -
da pelos pais 
quando era 
p e q u e n a  e 
falou que nunca descobriu 
quem é sua mãe biológica. A 
ex-garota de programa ain-
da disse que fez uma cons-
telação familiar, técnica de 
terapia alternativa, e que te-

ve uma revelação sobre sua 
mãe biológica. “Passei a sus-
peitar que minha mãe bio-
lógica engravidou de um 
estupro e confirmei isso no 
terreiro (de Umbanda) on-

de trabalho. 
Numa des-
sas práticas 
de constela-
ção, minha 
mãe adoti-
va não con-
seguia olhar 
para a mi-
nha mãe bio-
lógica. Parei 
por causa da 
pandemia, 
mas entendi, 
com isso, que 
meu pai ado-
tivo pode ser 
meu pai bio-
lógico”, ex-

plicou. Raquel afirmou que 
a consteladora entendeu a 
situação formada como um 
abuso sexual e ela disse que 
um guia do terreiro teve a 
mesma percepção. 

VACINADO CONTRA A COVID-19
 LRenato Aragão, de 86 anos, recebeu a vacina contra 

a Covid-19. O eterno Didi Mocó foi vacinado em um 
posto drive-thru na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do 
Rio, na tarde de ontem. O humorista chegou ao local 
acompanhado da mulher, Lilian Aragão, que registrou 
o momento com seu celular.

AGNEWS

BABU ESTÁ 
SOLTEIRO

 LApós quatro anos, chegou ao fim o namoro 
de Babu Santana e Tatiane Melo. A notícia foi 
dada pelo ator através do Instagram, ontem. 
“Eu e Tati decidimos por não continuar mais 
nosso namoro. De uma forma muito tranquila 
e respeitosa, juntos e com bastante diálogos, 
entendemos que, nesse momento, nossas vi-
das seguem propósitos diferentes, o que não 
anula o que vivemos e sentimos, muito me-
nos o afeto e admiração que temos um pelo 
outro. Sou grato infinitamente pela parceria, 
amizade, tudo que vivemos. Tati é uma pessoa 
incrível! Certeza que levaremos esse sentimen-
to bom pra sempre. Isso se mantém e isso que 
importa. Queremos o bem um do outro e que 
sejamos felizes”, escreveu Babu. 

OUSADA!  
 LCleo Pires comparti-

lhou no Instagram, on-
tem, uma foto ousada, 
onde aparece usando 
um look nada discreto: 
biquíni com longas fran-
jas e salto alto. A atriz 
ganhou vários elogios 
dos internautas. 

POLÍCIA VAI ANALISAR IMAGENS
 LA Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (De-

cradi) instaurou inquérito para investigar denúncia de intole-
rância religiosa cometida por Nego Di, Karol Conká, Lumena 
e Projota no BBB 21. A denúncia foi feita pela deputado Áti-
la Nunes (MDB). “A Decradi instaurou inquérito para apurar 
denúncias de intolerância religiosa cometida por participan-
tes do Big Brother Brasil 21. Imagens do programa serão so-
licitadas para análise”, informou a assessoria da Polícia Civil.

EM ALTA EM BAIXA

 LKyra Gracie postou foto 
do filho recém-nascido, 
Rayan, usando quimono.

 LMaria Lina falou sobre 
enjoos na gravidez: “Es-
tão complicados”.
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‘ACUSADO DE 
DAR GOLPE’ 

 LEm uma entrevista pa-
ra o SaladaSato, o canal 
no YouTube de Sabrina 
Sato, Marília Mendon-
ça compartilhou alguns 
detalhes da sua vida 
pessoal. Ela relembrou 
o período da gravidez e 
de algumas acusações 
que o namorado, Muri-
lo Huff, recebeu na épo-
ca. “Chorava todos os 
dias na gravidez. Murilo 
foi acusado de dar o gol-
pe da barriga em mim”, 
contou a cantora.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Duca e Bianca combi-
nam de namorar às escondidas. Gael 
beija Dandara e Bianca vê. João tenta 
tirar satisfações com Dandara, que o 
repreende. Sol tenta convencer Jeff a 
estudar na Ribalta, mas Lincoln encerra 
o assunto. Karina é ríspida com Duca.

19h40. Globo: Leozinho sugere sabo-
tar a cantina de Tancinha. Beto fala com 
Henrique sobre seu retorno à Peripécia. 
Agilson é rude com Aparício e Dinalda 
na frente de Rebeca. Fedora e Leozinho 
entram na cantina de Tancinha disfar-
çados, mas a patricinha é descoberta.

21h. SBT: Rafa tenta animar Mosca, 
que está com ciúme de Mili. Carol diz 
para Clarita que ficou com ciúme de 
Fernando. Carol explica que não sabe 
se gosta de Fernando. Clarita afirma 
que está encantada com Francis. Ga-
briela questiona Carmen.

18h30. Globo: Os tenentes expulsam 
Alberto da frente da casa de Cassiano. 
Doralice parte com Beatriz e deixa um 
bilhete de despedida para Quirino. Ma-
nolo tranquiliza Samuel, dizendo que 
Aurora chegará logo na Vila dos Ventos. 
Alberto ameaça Dionísio.

21h. Record: Guri se desculpa com 
Terá. Amat e Iafa são atacadas. Na-
di se revolta com o ataque a Amat. 
Nidana é firme com o marido. Dani-
na se irrita ao saber da mudança de 
Nidana. Lugali mente para não ser 
descoberto e é observado por Lúcifer.

21h30. Globo: Edinalva ameaça Ri-
tinha e Nazaré estranha. Jeiza impede 
que Zeca confronte Ruy. Eugênio exige 
que Ruy se afaste de Zeca. Biga aler-
ta Dantas sobre a movimentação de 
cheques da empresa. Dita aconselha 
Silvana a se livrar do agiota.

Na base do beijo
Arthur e Carla Diaz ficam juntos em festa do ‘BBB 21’

 L CASAL

C
arla Diaz e Arthur final-
mente se beijaram no Big 
Brother Brasil 21. O beijo 

rolou na madrugada de ontem, 
na Festa do Líder. 

Os dois estavam conversando 
sobre o aplicativo Flecha na fes-
ta quando Arthur fez um sinal 
de flechada para Carla. Os dois 
se beijaram. Os outros partici-
pantes logo fizeram uma roda 
em torno do casal e começaram 
a gritar, comemorando.

Logo após o beijo, Arthur 
brincou: “A flechada surtiu efei-
to”. Carla concordou. “Surtiu efei-
to. Acho que rolou”, disse a atriz. 
“Valeu a pena esperar”, emendou 
o instrutor de crossfit.

Mas a festa não foi feita só de 
clima de romance. Também te-
ve DR. Thaís chamou Fiuk pa-
ra conversar sobre a relação 
deles após o beijo que deram 
em outra festa. “Você acha que 
o beijo atrapalhou?”, pergun-
tou ela. “Não. Foi incrível. Mas 
não quero te decepcionar de 
alguma maneira”, respondeu 
ele.  “Você não queria ficar de 
casal?”, questionou a dentista. 
“Não estou pronto para isso 
aqui. Quando eu estou de casal, 
gosto de dar atenção, ficar jun-
to. Aqui é muito difícil, acon-
tece coisa o dia inteiro”, expli-
cou o ator. Os dois encerraram 
o papo com um abraço.  Arthur e Carla se beijam

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada é bastante para quem considera pouco o 

suficiente.” (Confúcio)

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 Lua vai te proporcionar no-

vas experiências. A curiosidade 

vai fazer você se envolver com 

outras áreas no trabalho. Há 

chance de surgir um romance 

inesperado com um amigo.

Números da sorte: 95, 59 e 50.

 LPode sentir vontade de dar 

um novo rumo para a sua car-

reira. Aposte nessa mudança, 

não tenha medo. Vá atrás de 

um novo look e aposte na sen-

sualidade no amor.

Números da sorte: 87, 69 e 15.

 LA companhia de amigos lhe 

fará bem até por ligação. No 

ambiente profissional, ativi-

dades em grupo vão trazer 

resultados. Muita sintonia no 

relacionamento hoje.

Números da sorte: 43, 16 e 79.

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

 LAlguns gastos inesperados 

podem surgir em casa. Desa-

fios e novidades vão marcar 

seu dia. A proximidade com 

um colega de trabalho pode 

despertar a atração.

Números da sorte: 44, 26 e 80.

 LO céu anuncia um dia bem 

tranquilo hoje, evite se estres-

sar com coisas bobas. Sua cria-

tividade vai gerar boas ideias. 

Vai ser fácil atrair admiradores 

e encantar alguém especial.

Números da sorte: 00, 72 e 90.

 LA Lua na Casa Quatro for-

talece seus laços familiares e 

amizades. Para quem trabalha 

em casa, o dia será produtivo, 

aproveite. No amor, o apoio e 

o carinho serão mútuos.

Números da sorte: 10, 64 e 82.

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

 LVocê pode acordar cansado. 

Respeite os limites do seu cor-

po e busque uma forma de 

recuperar as energias. No tra-

balho, cuide das prioridades. 

No amor, demonstre carinho.

Números da sorte: 47, 11 e 02.

 LA Lua incentiva você a se 

aproximar mais dos amigos. Se 

o seu coração está livre, curta 

um pouco esse momento. Não 

se envolva muito com a paque-

ra, evite se machucar.

Números da sorte: 84, 30 e 12.

 LMuita determinação para 

você perseguir seus sonhos e 

objetivos pessoais. Não reve-

le suas metas para qualquer 

pessoa. Na união, compartilhe 

seus objetivos com o par. 

Números da sorte: 85, 76 e 40.

SANTA EULÁLIA
Virgem e mártir, viveu no século III, 
em Barcelona. Muito bem formada 
pela família cristã, desde pequena, 
ela buscou o relacionamento com 
Deus. Por parte de Deocleciano, a 
perseguição aos cristãos chegou à 
Espanha. Os pais da santa decidi-
ram viajar para fugir dessa perse-
guição, mas Eulália foi até o gover-
nador a fim de denunciar, com a sua 
pouca idade, a injustiça que estava 
sendo cometida contra os cristãos. 
Ela deixou claro que o seu Senhor 
era Jesus Cristo e foi queimada com 
ferro e fogo. Em nenhum momento 
deixou de acreditar no Senhor.

SANTO DO DIA

MEDICAÇÃO
O sujeito vai a uma consulta 
e o médico pergunta:
— Por que você tomou o 
antibiótico às seis da ma-
nhã se eu disse pra você 
tomar às nove?
O paciente responde:

— Doutor, era pra ver se eu 
conseguia pegar as bactérias 
de surpresa!

AMANTE
Ricardo está no motel com 
a melhor amiga da esposa 
quando recebe uma men-

sagem no WhatsApp e fica 
assustado. Então, a aman-
te pergunta:
— Quem é amor?
Ricardo responde:
— Minha mulher, dizendo 
que vai chegar tarde em casa 
porque está fazendo com-

pras no shopping com você.

CUECA
Leonardo, querendo sur-
preender sua amada, en-
tra com muito cuidado na 
cama, se enfia debaixo das 
cobertas e sussurra suave e 

apaixonadamente no ouvi-
do da sua esposa:
— Meu amor, eu estou sem 
cueca...
E a mulher responde:
— Estão no varal! Amanhã, 
quando secar, você pode pe-
gar uma.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Tempo.
MENSAGEM:
Tempo de enfrentar dificul-
dades no relacionamento 
pessoal e profissional. Cui-
dado com a tensão e o ner-
vosismo. Evite brigas e con-
fusões, procure relevar, pois 
tudo será passageiro.
SAUDAÇÃO:
Tempo Zará Tempo.
CORES:
Branco, verde e palha.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para ter saúde e paz, cozi-
nhe 500 gramas de canjica, 
escorra e lave bem. Coloque 
um pedacinho de papel com 
seu nome completo dentro 
da canjica cozida, lavada e 
fria. Oferte para Tempo, ao 

raiar do dia, num morro ou 
lugar bem alto, pedindo mui-
ta saúde e muita paz.

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

 LMuita energia para aprovei-

tar um dia leve e descontraído. 

Você estará mais extrovertido. 

Converse mais com as pessoas. 

No relacionamento, o carinho 

vai aparecer dos dois lados.

Números da sorte: 65, 83 e 02.

 LVocê pode se preocupar com 

as finanças. Gastos inespera-

dos podem aparecer, portanto 

guarde uma grana. Bom mo-

mento para refletir sobre o 

que você espera do amor. 

Números da sorte: 48, 75 e 84.

 LRetome o contato com as 

pessoas queridas do passado. 

Aposte em mensagens ou cha-

madas de vídeo. Um convite 

ou uma declaração de amor 

pode marcar seu dia.

Números da sorte: 31, 49 e 13.
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