
SEGUNDA-FEIRA, 15/2/2021 l ANO 16 l Nº 5497O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

BAIXADA

                                                                                   ESPORTES

Morto por PM 
na saída da 

casa de shows

6

Rodou em reunião 
de bate-bolas

ZONA OESTE 3

MENGÃOMENGÃO
A DOIS A DOIS 
JOGOS JOGOS 

DO OCTADO OCTA
Fla faz 2 a 1 no Baile do Vermelho e 

Preto, fica perto da taça e curte: 
‘Doutor, eu não me engano, 

meu freguês é corintiano’

VAR não opinar 
sobre o primeiro 

gol do Inter é 
inacreditável

APOLINHO

PÁGINA 12

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS
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MOSTROU 
QUE SONZA 

MERECE 
HOMENAGEM

Vitão tatua bumbum 

da namorada na coxa

PRESOS COM MÁSCARA DE BORRACHA EM ITABORAÍ 6
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DUPLA SE DUPLA SE 
FANTASIA PRA FANTASIA PRA 

ASSALTAR...ASSALTAR...
E SAMBA!E SAMBA!

16

ANITTA ESTÁ 
DANDO O QUE 
FALAR NA ILHA

ESCÂNDALO! VAR DEU PAU 
E VASCO ENTROU PELO CANO
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QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

                             BURACOS

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2344
13/02/2021

11 17 25 38 52 57
Sena: acumulou (R$ 24.888.687,84)

Quina: 59 (R$ 42.795,90)

Quadra: 4.548 (R$ 793,11)

FEDERAL concurso 5538
13/02/2021

Número Prêmio

1º 067813 R$ 1.350.000,00

2º 016441 R$ 15.500,00

3º 056169 R$ 14.000,00

4º 070359 R$ 13.000,00

5º 012523 R$ 12.227,00
DUPLA-SENA concurso 2196

13/02/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

04 15 24 28 38 44

11 13 28 35 44 49

QUINA concurso 5492
13/02/2021

14 27 36 39 47

DIA DE SORTE concurso 419
13/02/2021
Mês da Sorte: SETEMBRO

02 03 10 13 17 24 31

TIMEMANIA concurso 1601
13/02/2021
JI-PARANA/RO

05 14 21 45 54 68 77

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

A chuva cai e a rua vira lamaçal
 LA Rua Dom Pedro I, no bairro Lagoa, em Magé, está 

esburacada, não tem asfalto, calçada, saneamento básico 
ou iluminação. Quando chove, vira um lamaçal imenso. 
Ninguém consegue sair de casa. Queremos melhores 
condições na via! Precisamos disso urgentemente!

Anônimo. Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Serviço 
de coleta 

 LA Comlurb informa que realiza 
regularmente o serviço de retira-
da dos entulhos na localidade 
Boa Terra, em Campo Grande. 
Um serviço de coleta está pro-
gramado para hoje no local.
Coordenadoria de Comunicação 

Empresarial da Comlurb
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Igor Aureliano
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Trânsito caótico em 
Campo Grande

 LA hora do rush na Estrada do Rio 
do A está ficando insuportável, em 
Campo Grande, sobretudo perto do 
viaduto. Não vemos nenhum agente 
da CET-Rio lá para organizar o trân-
sito. Funcionários da Guarda Muni-
cipal também poderiam ajudar.

TRÂNSITO

Matagal em 
Cordovil dá medo

 LA Rodovia Washington Luís está 
com um perigoso matagal na altura 
de Cordovil. Um prato cheio para 
os ladrões. A Comlurb, juntamente 
com a prefeitura, poderia dar uma 
capinada no local para dar uma sen-
sação de segurança.

Anônimo
Cordovil

MATAGAL

Faltam ônibus em 
Jacarepaguá

 LMoradores de Jacarepaguá que 
precisam ir para a Zona Sul sofrem 
com a falta dos ônibus! Precisamos 
nos deslocar até o Centro ou até a 
Barra da Tijuca para podermos che-
gar à Zona Sul. Queremos condu-
ções diretas para lá!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

ÔNIBUS

Nova Iguaçu 
responde leitor

 LA Secretaria Municipal de Trans-
porte, Trânsito e Mobilidade Urba-
na de Nova Iguaçu informa que os 
ônibus que fazem o trajeto até o Rio 
de Janeiro são de linhas intermu-
nicipais e de responsabilidade do 
Detro e não da prefeitura.

Assessoria de imprensa da  
Prefeitura de Nova Iguaçu

ÔNIBUS

Flávio Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Asfalto e calçadas 
destruídos

 LMoradores da Rua Núncio Caleppi, 
em Realengo, reclamam dos bura-
cos existentes na via. Está impos-
sível passar de carro! As calçadas 
também estão destruídas. Cadei-
rantes, idosos e pessoas com carri-
nhos de bebê têm muita dificuldade.

CADEIRANTE

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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FOTOS LUCIANO BELFORD

Bate-bolas nas ruas
Apesar das regras que proíbem aglomerações, houve pelo menos seis eventos no Rio

 L CARNAVAL

M
esmo com a pande-
mia da Covid-19 e as 
regras sanitárias para 

evitar a propagação do coro-
navírus, a cultura do Carna-
val resistiu na Região Metro-
politana do Rio. Apesar das 
restrições impostas pelas pre-
feituras, alguns grupos de ba-
te-bolas colocaram seus blocos 
na rua e foram brincar.

Os encontros estavam sendo 
divulgados nas redes sociais. Al-
guns presidentes de turmas de 
bate-bola fizeram até vídeos 
convocando as pessoas a com-
parecerem no blocos.

O MEIA HORA apurou que 
pelo menos seis eventos de gru-
pos de bate-bolas aconteceram 
entre sexta-feira e ontem só na 
capital fluminense. A reunião 
das turmas ocorreu em Cam-
po Grande, Realengo, Guadalu-
pe, Rocha Miranda, Cavalcan-
te e Irajá. Os foliões fantasiados 
também se reuniram em São 
Gonçalo e em Queimados, na 
Baixada Fluminense.

Para atrair o público, os orga-
nizadores das festas prometiam 
bebidas a preço baixo, equipes de 
som, pula-pula para crianças e 
até queima de fogos.

Na cidade do Rio, a prefei-
tura determinou restrições sa-
nitárias contra aglomerações. 
Entretanto, em um vídeo publi-
cado no Facebook de uma pá-
gina de bate-bolas, o rapaz que 
está fantasiado com emblema 
de um grupo de Realengo e o 
outro, que filma e narra, debo-
cham das regras e até do prefei-
to Eduardo Paes. “Falaram que 
a gente não ia para a pista. Tá aí, 
quem não vai para pista. Olha 
aí a tropa”, diz um deles. “Alô, 
Eduardo Paes, não tem como 
parar o bloco. Quatro anos na 
pista”, completa o outro.

 LEnquanto alguns grupos rea-
lizaram seus eventos, outros 
optaram por cancelá-los. Pre-
sidente da turma Família Real, 
de Bangu, o mecânico Ricardo 
Andrade, de 43 anos, achou me-
lhor cancelar o grande encontro 
de bate-bolas das zonas Norte e 
Oeste e da Baixada Fluminense, 
que ia acontecer às 14h de on-
tem, em Bangu. “A previsão era 
que viessem umas 60 turmas. 
Mas fiquei com medo de fazer e 
a polícia chegar, mandar acabar 
com tudo, gerar alguma confu-
são ou multas também. Então, 
ficamos inibidos de sair”, expli-
cou Ricardo, que, mesmo sem a 
realização do encontro, foi para 
o local com sua fantasia. 

Eventos 
cancelados

 LUm homem foi preso pela 
PM, sábado, por porte ilegal de 
arma de fogo de calibre restrito 
em uma reunião de bate-bolas 
na Avenida Mariana, no bair-
ro Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio. Ele portava uma 
pistola calibre 9 mm, que foi 
apreendida na ação. Equipes 
do 40º BPM (Campo Grande) 
receberam denúncias de que 
milicianos estariam infiltrados 
em uma reunião de um grupo 
de bate-bolas. Chegando ao lo-
cal, os policiais prenderam o 
suspeito, que não teve a iden-
tidade revelada. A ocorrência 
foi encaminhada para a 35ª DP 
(Campo Grande).

Preso com 
pistola

Bate-bolas saíram 
pelas ruas do Rio
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Bloco dos sem-máscara
Várias pessoas desfilam sem o acessório de proteção em diferentes locais do Rio

 L EM PLENA PANDEMIA DA COVID-19

D
iferente dos tradicionais 
fins de semana de Carna-
val, quando milhões de 

cariocas e turistas aproveitam 
a folia dos blocos, quem foi às 
ruas na manhã e início da tar-
de de ontem não viu nenhum 
confete ou serpentina. A repor-
tagem do MEIA HORA esteve no 
Centro e nas zonas Norte e Sul e 
não flagrou grandes aglomera-
ções, mas o desrespeito ao uso 
de máscara foi recorrente.  

Mesmo com a manhã de sol 
forte, nem as praias da Zona Sul 
registraram faixa de areia abar-
rotada. Apenas movimentação 
normal no calçadão e na ciclovia. 
Chamou atenção, contudo, o nú-
mero excessivo de pessoas circu-
lando sem máscara tanto na orla 
quanto em ruas no entorno. 

Tradicional ponto de encon-
tro dos foliões, a Lapa também foi 
palco para desrespeito à obrigação 
do uso da máscara. Na Escadaria 
Selaron, grupos de turistas posa-
vam para fotos e passeavam sem 
a proteção, embora PMs estives-
sem no local. Questionado sobre 
a falta do item, um grupo de turis-
tas, que não quis se identificar, afir-
mou não ter medo do vírus. 

Para a turista baiana Ilda Reis, 
de 57 anos, que usava máscara, o 

comportamento do carioca assus-
ta e mostra uma realidade inespe-
rada. “Lá na Bahia não deixam 
nem a gente entrar no ônibus sem 
isso (apontando para a máscara). 
Ficamos em choque quando pe-
gamos o ônibus pela primeira vez 
aqui. Vindo para a praia hoje (on-
tem) foi a mesma coisa”, contou Il-
da, que visitava a Praia de Copaca-
bana com os filhos e o neto.

Acostumado com o movi-
mento intenso na orla durante os 
carnavais passados, o ambulante 
Marcelo Pires, de 52, lamentou a 
baixa clientela, mas está esperan-
çoso para o restante do ano e 2022. 
“É estranho ver a cidade desse jei-
to, mas tem um bom motivo. Es-
pero que essas vacinas venham 
logo e cheguem para todo mun-
do. 2020 foi muito difícil. Que nós 
possamos ficar tranquilos no ano 
que vem”, disse o vendedor de açaí.

Domingo de Carnaval teve movimentação de cariocas e turistas na orla de Ipanema, na Zona Sul do Rio

ESTEFAN RADOVICZ 

 LA Secretaria Municipal de Or-
dem Pública, Guarda Municipal 
e Instituto de Vigilância Sanitária, 
com o apoio da PM, percorreram, 
da noite de sábado até a madruga-
da de ontem, locais com denún-
cias de eventos na Barra, Recreio, 
Ipanema, Gávea e Lagoa. A Guar-
da também atuou no Leblon, Tiju-
ca e outros pontos da cidade. Des-
de sexta-feira, início das ações para 
combater aglomerações no Car-

naval, já foram feitas 43 inspeções 
sanitárias, com 25 autos de infra-
ção, 14 interdições e sete apreen-
sões de equipamentos de som.

Entre sábado e ontem, a Vigi-
lância Sanitária inspecionou 11 es-
tabelecimentos, interditou quatro 
deles, por aglomeração e falta de li-
cenciamento, e aplicou sete mul-
tas. Um dos locais interditados foi 
o Bosque Bar, no Jockey Club, on-
de ocorria baile de Carnaval.

Prefeitura faz 14 interdições

AMBULANTE 
LAMENTA BAIXA 

CLIENTELA: 
‘QUE VACINAS 

VENHAM LOGO’

Na Escadaria Selaron, na Lapa, muitas pessoas posavam para fotos e passeavam sem máscara

ESTEFAN RADOVIC

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/2/20214
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Plantação 
de maconha

 LA Polícia Militar apreendeu, 
no sábado, uma plantação de 
maconha dentro de uma ca-
sa, no Rocha, Zona Norte do 
Rio. Segundo a PM, equipes 
do Batalhão de Méier foram 
acionadas para checar um in-
cêndio. Quando a polícia che-
gou ao local, encontrou nove 
pés de maconha. Uma teste-
munha disse que o responsá-
vel pelo cultivo seria o seu ir-
mão. Ninguém foi preso.

Casal é preso 
com drogas

 LA PRF, em ação conjunta com 
a PM, prendeu um casal que 
transportava 18kg de haxixe, 
no sábado, na cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, no Nor-
te Fluminense. Os nomes dos 
suspeitos não foram divulga-
dos. Os policiais, que faziam 
uma operação, abordaram o 
veículo e encontraram um fun-
do falso, onde as drogas esta-
vam. O casal confessou ter rece-
bido R$ 5 mil para o transporte.

Matadores 
de estudante

 LO Portal dos Procurados di-
vulgou ontem um cartaz pa-
ra ajudar a Polícia Civil a ob-
ter informações que possam 
levar à captura de José Ricar-
do dos Santos Pontes Junior, 
o ‘Russão da Ilha’, de 33 anos, 
e Igor Moreira Dantas, o ‘Gor-
dinho do Ouro’, de 24. Eles são 
suspeitos pela morte do estu-
dante universitário Marcos 
Winicius Tomé Coelho de Li-
ma, de 20 anos.

 L BRIGA NA SAÍDA DA BOATE

PM mata homem
Policial fazia a segurança do estabelecimento

U
m homem de 34 anos foi 
morto na noite de sába-
do, no bairro Parada An-

gélica, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Stepha-
ni Cardoso foi atingido por um 
disparo na saída da casa de sho-
ws Amnésia Music e chegou a 
ser levado para um hospital da 
região, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o autor do tiro foi identi-
ficado como Adriano Rober-
to Ribeiro da Silva, um policial 
militar do 39º BPM (Belford 
Roxo). Ele fazia a segurança 
do estabelecimento e foi pre-
so em flagrante por homicídio 
qualificado, levado ao Batalhão 
Especial Prisional, em Niterói.

Segundo as investigações 
da corporação, a casa de sho-
ws onde o crime ocorreu pro-
movia eventos irregulares e ti-
nha programação para todo o 
feriadão de Carnaval.

Relatos de parentes e amigos 
da vítima nas redes sociais afir-
mam que a confusão teria sido 
ocasionada por caixas de som, 
que tocavam na mala de um 

carro, estacionado na rua da 
Amnésia Music. Irritado com 
o barulho, um dos donos do 
local teria ido ao encontro do 
dono do carro, que estava com 
Stephani Cardoso, para recla-
mar. O disparo teria ocorrido 
em meio à discussão.

Questionada, a Polícia Mili-

tar informou que ainda não foi 
comunicada da prisão e que, se 
Adriano da Silva “for autuado 
ou se havia mandado de prisão 
em aberto em seu desfavor, ele 
será apresentado pela autori-
dade delegada e permanecerá 
preso”. O estabelecimento foi 
interditado pela Prefeitura.

Stephani Cardoso, de 34 anos, era morador de Magé, na Baixada

REPRODUÇÃO

Dois homens foram presos 
em flagrante, na noite de sába-
do, durante um roubo de pla-
cas de telefonia em um estabe-
lecimento comercial na Rua 
Prefeito Jonathan Pedrosa, no 
bairro Manilha, em Itaboraí, 
Região Metropolitana do Rio.  

Segundo a PM, equipes do 
35° BPM (Itaboraí) foram in-
formados por moradores so-
bre uma movimentação sus-
peita na região. Chegando ao 
local, os policiais encontraram 
os dois homens roubando dez 
placas de telefonia e colocando 
em um carro. Junto com as pla-
cas, a polícia apreendeu uma 
máscara de borracha, o veícu-
lo usado e dois celulares.

Assalto a joalheira
Também no sábado, no Ca-

chambi, um homem foi preso 
em flagrante tentando assaltar 
uma joalheria no NorteSho-

pping. Policiais do 3° BPM 
(Méier) foram acionados após 
denúncia anônima. Os agen-
tes conseguiram prender o ho-
mem, que portava um revólver 
e não teve a identidade revela-
da. O material roubado foi re-
cuperado e devolvido à loja. Já 
a arma foi apreendida.

Cai a máscara 
dos assaltantes
Ladrões tentam roubar placas de 

telefonia e são presos numa loja

 L EM ITABORAÍ

Material apreendido pela PM

DIVULGAÇÃO

Chamada para checar incêndio, PM descobre plantação de maconha

DIVULGAÇÃOPOLÍCIA MILITAR

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/2/20216
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Pela hora da morte
Juros do cartão de crédito disparam e alternativa é migrar para outro mais barato

 L DE OLHO NA PORTABILIDADE

O 
ano mudou já tem dois 
meses, mas as taxas de 
juros das principais 

modalidades de crédito uti-
lizadas pelos consumidores 
brasileiros não deram tré-
gua. A Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabili-
dade (Anefac) anunciou que, 
pelo segundo mês consecu-
tivo, o cartão de crédito e o 
cheque especial, por exem-
plo, voltaram a subir.

Paralelamente, a Proteste, 
associação de Defesa do Con-
sumidor, fez um estudo que 
mostra que as taxas de juros 
do cartão continuam sendo as 
mais altas do mercado. Diante 
disso, para quem está com dívi-
das em uma dessas modalida-
des, a alternativa é migrar para 
outro e até para banco que ofe-
reça taxas mais em conta. 

Para o economista Alexan-
dre Prado, o primeiro passo 
é entender a natureza das dí-
vidas. “O ideal é ter em men-
te que dívidas não são todas 
ruins, mas sempre procurar 
ter débitos mais baratos. Caso 
esteja pesando muito no orça-
mento, a portabilidade pode 
ser o caminho para esse con-
sumidor”, afirma ele.

A portabilidade de crédito é a 
possibilidade de transferir uma 
dívida de empréstimo de um 
banco para outro. Ela pode ser 
feita a qualquer momento por 
iniciativa de quem contratou o 
empréstimo. Os motivos podem 
ser qualidade do atendimento e 
as taxas de juros da dívida.

“Qualquer tipo de emprésti-
mo ou financiamento entra no 
leque da portabilidade de crédi-
to: cheque especial, crédito con-
signado, crédito pessoal, finan-
ciamento de veículo ou imóvel, 
entre outros”, explica Prado. 

 LPara fazer a portabilidade da dí-
vida e não se enrolar com as parce-
las, o economista Alexandre Prado 
orienta a conhecer todas as infor-
mações de sua dívida, procurar e 
comparar as opções do mercado, 
consultar a instituição financeira 
antes de fazer a proposta de porta-
bilidade, além de ficar atento com 
as tarifas oferecidas pelo banco. 

Entre as informações que 
precisa ter em mãos estão o sal-
do devedor atualizado, demons-
trativo da evolução do saldo de-
vedor, sistema de pagamento, 
modalidade de crédito, taxa de 
juros anual, valor de cada pres-
tação e dos encargos, prazo total 
e remanescente e data do último 
vencimento da operação.

Como fazer a portabilidade
 LPesquisa da Proteste mostra que 

os juros do cartão podem chegar 
a 875,25% ao ano. Para piorar, na 
hora da contratação, as institui-
ções não são transparentes ao in-
formar sobre o Custo Efetivo Total 
que incide em quatro serviços: pa-
gamento rotativo, saque, parcela-
mento de fatura e compra.

A taxa de juros média geral 

para pessoa física aumentou 0,05 
ponto percentual no mês (1,09 
ponto no ano). Essa taxa corres-
ponde a uma elevação de 0,90% 
no mês (1,19% em 12 meses), pas-
sando de 5,56% ao mês (91,42% 
ao ano) em dezembro/2020 para 
5,61% ao mês (92,51% ao ano) 
em janeiro/2021, sendo a maior 
taxa de juros desde julho de 2020.

Juros podem chegar a 875,25%

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL
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 LTENHO 20 anos e sou jornaleiro 
há um ano. Antes, eu trabalhava 
como feirante. Moro no Catumbi. 
O que mais gosto na minha profis-
são é atender o público e vender 
jornais. Um ponto a melhorar no 
bairro é a segurança. Meu time de 
coração é o Flamengo. Nas horas 
vagas, gosto de descansar. Gosto 
de tudo no jornal MEIA HORA.

PAULO CÉSAR — Ipanema

ROBSON 
DE SOUZA 
VERÍSSIMO
tem atual-
mente 29 
anos. Ele de-
sapareceu no 
dia 2 de maio 
de 2005, no 
município de 
Macaé (Rio de Janeiro), após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L NA ZONA NORTE DO RIO

Trabalho escravo
Idosa não recebia salário e apresentava desnutrição

O Ministério Público do Tra-
balho no Rio (MPT-RJ) 
entrou com uma ação con-

tra uma professora da UFRJ por 
manter uma idosa em condições 
de trabalho análogas à escravidão. 
A idosa, de 63 anos, foi resgatada 
da casa da professora, na Zona 
Norte, no fim do mês passado. 

A descoberta aconteceu numa 
força-tarefa de órgãos federais 
contra o trabalho escravo. A mu-
lher trabalhava como emprega-
da doméstica na casa há quase 40 
anos e não recebia qualquer tipo 
de remuneração. A professora ain-
da é acusada de ter se apropriado 
do auxílio emergencial da idosa. 

A idosa foi encontrada pela for-
ça-tarefa dormindo em um quar-
to sem energia elétrica. Segundo o 
MPT, ela apresentava desnutrição. 
Vizinhos relataram aos investiga-
dores que a senhora sofria maus-

-tratos, violência física e realizava 
trabalhos exaustivos sob o sol. A 
própria idosa informou que não 
tinha acesso livre a água potável e 
alimentos e que a professora jogou 
fora todos os seus pertences. 

A mulher está em um Centro 
de Acolhimento. O MPT pediu à 
Justiça que a professora pague à 
idosa uma indenização de R$ 1,3 
milhão, além de uma pensão e pa-
gamento retroativo dos salários.

Quarto onde a idosa, de 63 anos, dormia não tinha energia elétrica

DIVULGAÇÃO

Preso falso 
dentista

 LPoliciais da 74ª DP (Al-
cântara) prenderam um 
falso dentista que atendia 
pacientes para tratamen-
to num consultório im-
provisado nos fundos da 
sua casa, no bairro Santa 
Luzia, em São Gonçalo. 

RAPIDINHA...

 L UM ÔNIBUS saiu da pista e caiu no canal do Rio Maracanã, na 
Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite 
de sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região 
foi acionado às 20h06 e encontrou o motorista do veículo e um 
passageiro levemente feridos. Por conta do acidente, a Avenida 
Maracanã foi interditada no sentido Praça da Bandeira. 

ÔNIBUS CAI EM CANAL 
FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA
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Desespero só aumenta
Com gol polêmico e pênalti desperdiçado, Vasco perde para o Inter e se afunda no Z-4

A 
situação do Vasco no 
Campeonato Brasileiro 
fica mais dramática a ca-

da rodada. Em partida com de-
cisões polêmicas da arbitragem, 
o Internacional derrotou o Cruz-
maltino por 2 a 0, manteve o rival 
na zona de rebaixamento e asse-
gurou a liderança, com um pon-
to à frente do Flamengo. 

O Inter começou a partida em 
São Januário marcando o Vasco 
por pressão. Aos quatro minutos, 
o goleiro Fernando Miguel sal-
vou em lance com Yuri Alberto. 
Dois minutos depois, Maurício 
chutou para fora. Aos nove, veio 
o gol e a primeira polêmica: após 
cobrança de falta, Rodrigo Dou-
rado fez de cabeça. 

A posição do jogador era du-
vidosa, mas houve um proble-
ma no VAR com o programa 
que traça as linhas de impedi-
mento e o gol acabou sendo va-
lidado. Mesmo em vantagem, o 
Colorado não diminuiu o ritmo 
e dominou todo o primeiro tem-
po, com o Vasco levando algum 
perigo nas bolas paradas.

O Curzmaltino voltou com 
uma postura diferente no segun-
do tempo e, aos nove minutos, te-
ve boa oportunidade, em cabe-
çada de Talles Magno. Aos 17, 
Carlinhos finalizou com perigo. Leandro Castan e Yuri Alberto disputam a bola: derrota complicou muito a situação do Vasco

DIVULGAÇÃO / INTERNACIONAL

 LO departamento jurídico do 
Vasco vai tentar anular a parti-
da contra o Internacional devi-
do à pane do VAR que impediu 
a análise do possível impedi-
mento no primeiro gol do Co-
lorado. Por isso, ficou valendo 
a decisão tomada pela arbitra-
gem no campo de jogo. 

Os advogados do clube vão 
recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), além 
de enviar ofício à CBF questio-
nando sobre o problema com o 
equipamento. O regulamento do 
Brasileiro determina que, caso o 
VAR não possa ser acionado, as 
decisões cabem à arbitragem.

Clube vai tentar anular o jogo VASCO
BOLA CHEIA
Ricardo Graça 
e Juninho 

DEU PRO GASTO
Fernando Miguel, 
Léo Matos, Castan 
e Talles Magno

BOLA MURCHA
Henrique, Bruno Gomes, 
Léo Gil, Carlinhos, Benítez 
e Pikachu

PERNA DE PAU
Cano e 
Neto Borges

TÉCNICO
Luxa viu o time ser 
dominado, mas reagiu 
no segundo tempo

INTERNACIONAL
Fez um gol polêmico sem o VAR, 
recuou demais e por pouco não 
deixou escapar a vitória.

ATUAÇÕES

Aos 33 minutos, mais um lance 
polêmico. Cano caiu na área e o 
árbitro deu pênalti. O VAR cha-
mou para a revisão do lance, mas 
Flávio Rodrigues de Souza con-
firmou a penalidade. Na cobran-
ça, Cano chutou para fora. 

Aos 42, foi a vez de Benítez as-
sustar Lomba. Aos 50, Thiago 
Galhardo definiu o placar e vol-
tou à artilharia do Brasileiro. 

Fernando Miguel; Léo Matos (Pikachu), 
Ricardo, Castan e Henrique (Neto Bor-
ges); Léo Gil, Bruno Gomes (Juninho), 
Carlinhos e Benítez; Talles e Cano  
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor 
Cuesta e Moisés; Dourado (Johnny), 
Edenílson e Praxedes (Nonato); Mau-
rício (Lindoso), Yuri Alberto (Peglow) e 
Caio (Galhardo) Técnico: Abel Braga

Local: São Januário Árbitro: Flávio 
Rodrigues de Souza (FIFA-SP) Auxi-
liares: Danilo Ricardo Simon Manis 
(FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Gols: 
1º tempo: Rodrigo Dourado (9 minu-
tos). 2º tempo: Thiago Galhardo (50 
minutos) Cartões amarelos: Bruno 
Gomes (VAS); Lomba, Rodinei, Victor 
Custa, Moisés e Maurício (INT) Renda e 
público: Jogo com portões fechados

VASCO 0

INTERNACIONAL 2
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Olha o Octa aí, gente!
Mengão vence Corinthians e vai para ‘decisão’ com o Inter, domingo, no Maraca

 L NO DOMINGO DE CARNAVAL...

O 
Flamengo fez a sua parte 
e venceu o Corinthians 
por 2 a 1 no Maracanã, 

gols de Willian Arão e Gabigol, 
com Léo Natel descontando. 
Agora, praticamente decidirá 
o título do Campeonato Brasi-
leiro no confronto direto com 
o Inter, domingo, de novo no 
Maracanã. A situação poderia 
estar mais favorável se o Colo-
rado tivesse tropeçado no Vas-
co, mas ainda assim o Rubro-
-Negro só depende de si para 
conquistar o Octa — está um 
ponto atrás do líder (69 a 68).

O duelo prometia ser de 
ataque contra defesa. E o Fla-
mengo logo partiu para cima 
em busca de um gol, que não 
demorou. Aos 9 minutos, Wil-
lian Arão abriu o placar, ao se 
antecipar à marcação após fal-
ta cobrada na área. O time ain-
da poderia ter ampliado com 
Bruno Henrique, em escanteio, 
mas a bola bateu no travessão. 

Só que numa bobeira de 
marcação, Araos fez ótima jo-
gada e deixou Léo Natel livre 
diante de Hugo para empatar, 
aos 19. O Flamengo teve que 
remar tudo outra vez, mas não 
mostrou força ou inspiração 
para envolver o Corinthians. 

Somente no segundo tempo 
o Rubro-Negro reencontrou o 
ímpeto ofensivo. Logo aos 40 

segundos, Bruno Henrique es-
capou pela esquerda e chutou 
com perigo. No tudo ou nada, 
o Flamengo deu espaço para o 
contra-ataque que finalmen-
te o Corinthians encaixou. Por 
sorte, Hugo fez grande defesa 
em chute de Mosquito.

Pouco depois, o Rubro-Ne-
gro fez o segundo gol. Após 
chute de Bruno Henrique, 
Everton Ribeiro pegou rebote 
de Cássio e tocou para Gabigol 

marcar em seu centésimo jogo 
pelo clube. O auxiliar deu im-
pedimento e foram necessários 
quatro minutos de revisão do 
VAR para o gol ser confirmado.

O placar de 2 a 1 mudou o 
panorama. O Corinthians pre-
cisou ir ao ataque, sem sucesso, 
e passou a deixar espaços. Era 
tudo o que o Flamengo queria. 
Em velocidade, o time che-
gou algumas vezes com peri-
go, mas desperdiçou com Ga-
bigol, Gerson, Vitinho e Pedro. Gabigol festeja o segundo na vitória do Fla sobre o Corinthians: Rubro-Negro a duas vitórias do Octa

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Hugo; Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe 
Luís; Diego (Gustavo Henrique), Gerson 
(Vitinho), Everton Ribeiro e Arrascaeta 
(Michael); Gabigol (Pedro) e Bruno Henri-
que (Pepê) Técnico: Rogério Ceni 

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e 
Fábio Santos; Xavier (Luan), Cantillo 
(Ramiro) e Araos (Jô); Mosquito (Ga-
briel Pereira), Otero (Roni) e Léo Natel 
Técnico: Vágner Mancini

Local: Maracanã Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC) Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) 
e Alex dos Santos (SC) Gols: 1º tempo: Willian Arão (9 minutos) e Léo Natel (19 minu-
tos). 2º tempo: Gabigol (9 minutos) Cartões amarelos: Filipe Luís (FLA); Fagner, Gil, 
Ramiro, Roni e Fábio Santos (COR) Renda e público: Jogo com portões fechados

FLAMENGO 2 CORINTHIANS 1

NA COLA DO 
INTER, O FLA 

DEPENDE DAS 
PRÓPRIAS 
FORÇAS

FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Gabigol - deu muito 
trabalho à zaga do 
Timão e decidiu

BOLA CHEIA
Hugo Souza, Willian 
Arão, Bruno Henrique e 
Rodrigo Caio

DEU PRO GASTO
Filipe Luís, Diego, 
Arrascaeta e Gerson

BOLA MURCHA
Everton Ribeiro, 
Vitinho, Pepê,  
Michael e Pedro

PERNA DE PAU
Isla - foi pouco efetivo 
no ataque e deixou 
espaços na defesa

TÉCNICO
Rogério Ceni armou 
um time ofensivo e 
venceu o jogo

ATUAÇÕES
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 L PRONTO PARA A PRESSÃO

Ligadão no título
Rogério Ceni destaca experiência do elenco do Fla

C
om a vitória sobre o Co-
rinthians, o Flamengo jo-
gará domingo para tomar 

a liderança do Campeonato Bra-
sileiro na  penúltima rodada, no 
confronto direto com o Inter-
nacional. Se perder, o Colorado 
será campeão, mas, se vencer, o 
Rubro-Negro ficará muito per-
to do Octa. Por isso, haverá enor-
me pressão pelo resultado posi-
tivo, mas o técnico Rogério Ceni 
garante que não será problema e 
relembra a experiência do elenco, 
campeão brasileiro e da Liberta-
dores em 2019.

“Esses atletas já são experien-
tes em situações como essas, vi-
veram muito isso nos últimos 
dois anos. O foco não será per-
dido. Vamos recuperar esses jo-
gadores e começar um trabalho 
mais forte para o Inter. Foco é al-
go que não falta aqui. É um time 
que tem cabeça no lugar, pés no 
chão”, analisou o treinador.

Ceni também pede cautela 
aos torcedores, lembrando que 
a partida contra o Inter não ga-
rante o título ao Flamengo. Po-
de encaminhá-lo, mas depois o 
time precisará confirmá-lo con-
tra o São Paulo, no Morumbi, na 
última rodada. “A gente entende 
a felicidade, a euforia do torce-
dor, mas é uma decisão que co-
meça no Maracanã e, Deus quei-
ra, termina no Morumbi. Esses 
caras passaram há pouco tempo 
por essa situação. Sabem o quan-
to é importante ser campeão pe-
lo Flamengo. Ainda mais ser bi-
campeão brasileiro, o que poucos 
conseguiram. É muito impor-
tante terminar com esse título, 
e vamos nos preparar para uma 
decisão”, avisou.

Ceni lamenta a falta de  pú-
blico no Maracanã: “Se o torce-
dor pudesse estar presente, teria 
outra conotação, uma diferença 
muito grande. O Inter veio ao Rio 
e venceu o Vasco, mostra que é 
um time forte, competitivo”.

Ceni diz que a semana será de muita ralação para o duelo com o Inter 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LNo centésimo jogo pelo Fla-
mengo, Gabigol e Arrascaeta saí-
ram de campo machucados. O 
artilheiro sofreu entorse no joe-
lho esquerdo e o meia sentiu do-
res no tornozelo direito. Os dois 
serão reavaliados na reapresen-
tação do elenco para que se sai-
ba se terão condições de enfren-
tar o Internacional no próximo 

domingo, no Maracanã, em jogo 
que vale a liderança do Brasileiro.

O caso que mais preocupa é o 
de Gabigol. Substituído por cau-
sa do problema, o centroavan-
te, autor do gol da vitória por 2 
a 1 sobre o Corinthians, foi dire-
to para o vestiário. Já Arrascae-
ta ficou no banco, mas com gelo 
no tornozelo machucado.

Gabigol e Arrasca preocupam

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 69 36 20 9 7 60 33 27

 2º FLAMENGO 68 36 20 8 8 65 45 20

 3º ATLÉTICO-MG 62 36 18 8 10 59 43 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 PALMEIRAS 56 34 15 11 8 49 32 17

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 56 35 13 17 5 51 37 14

 8º ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14 36 35 1

 9º SANTOS 50 35 13 11 11 50 48 2

 10º CORINTHIANS 49 35 13 10 12 45 44 1

 11º BRAGANTINO 48 35 12 12 11 49 40 9

 12º CEARÁ 46 35 12 10 13 49 47 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7

 14º SPORT 41 35 12 5 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 36 10 11 15 34 38 -4

 16º BAHIA 38 36 10 8 18 42 59 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 36 9 10 17 34 54 -20

 18º GOIÁS 36 36 9 9 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 28 35 6 10 19 29 49 -20

 20º BOTAFOGO 24 36 4 12 20 30 60 -30

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.

 *Jogo não encerrado até o fechamento desta edição. 

36ª RODADA

13/02

 GOIÁS 2 X 0 BOTAFOGO

 SANTOS 2 X 0 CORITIBA 

 ATLÉTICO-MG 1 X 1 BAHIA 

ONTEM

 FLAMENGO 2 X 1 CORINTHIANS 

 VASCO 0 X 2 INTERNACIONAL 

 PALMEIRAS 3 X 0 FORTALEZA 

 ATHLETICO-PR 2 X 1 ATLÉTICO-GO 

 GRÊMIO  X  SÃO PAULO * 

HOJE

 CEARÁ  X  FLUMINENSE 18:00

 SPORT  X  BRAGANTINO 20:00

ARTILHARIA

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

37ª RODADA

SÁBADO

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

DOMINGO

 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 torcida do Fla-
mengo em todo 

o Brasil passou hora 
e meia mastigando 
o coração como se 
fosse chiclete. O Co-
rinthians fechadi-
nho, domínio total 
do Flamengo, mas 
sem conseguir fu-
rar o bloqueio. Nos primeiros 
45 minutos, apenas duas bo-
las no alvo. A falta aproveitada 
por William Arão (foto) de ca-
beça, gol, em falha de Cássio, e 
o escanteio que Bruno Henri-
que também de cabeça man-
dou no travessão. No mais, a 
defesa paulista suportou bem 
a pressão. Gabigol fez o gol da 

vitória no segundo 
tempo em lance que 
mereceu interven-
ção do VAR, depois 
do auxiliar ter assi-
nalado impedimen-
to. Vitória por 2 a 1 
em partida tensa do 
primeiro ao último 
apito do árbitro. Al-

guns jogadores, como Arras-
caeta, Everton Ribeiro e Arão 
terminaram o jogo esgotados e, 
outros, como Gabigol, Gerson 
e Rodrigo Caio, reclamando de 
dores. Problemas para o gran-
de jogo com o Inter, domingo, 
valendo a liderança, com um 
pontinho apenas separando os 
dois em favor dos gaúchos.

 LO Goiás venceu o Botafo-
go e mandou aviso aos na-
vegantes: quer escapar do 
rebaixamento e trabalha 
duro para isso.

 LO Bahia lamentou gols 
perdidos e duas bolas na 
trave no empate em 1 a 1 

com o Atlético-MG.
 LCuca confirmou que dei-

xará o Santos.
 LAlexandre Pato acertou 

com o Orlando City e vai 
jogar na Flórida.

 LA TV Record dará cober-
tura nacional ao Cariocão.

Com o coração na boca

 PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

TAPETÃO

 LNo próximo domingo, no Maracanã, 
o esperado confronto entre Flamen-
go e Internacional pela liderança do 
Brasileiro. Se fosse permitido, seria 
um jogo para 80 mil pessoas. A galera 
rubro-negra vai abraçar o estádio.

 LEssa do Árbitro de Vídeo em São Ja-
nuário não ter condições de opinar 
sobre o primeiro gol do Internacional 
no jogo com o Vasco porque suas li-
nhas estavam descalibradas foi das 
arábias. Inacreditável.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO Vasco não se conforma com 
a lambança do VAR que não 
funcionou no momento do gol 
de Dourado em situação irre-
gular. Consultado, o VAR ale-
gou problemas com o equipa-
mento que estaria descalibrado 
para linhas de impedimento, e 

o gol foi validado. O vice Carlos 
Osório anunciou que o clube 
pedirá a anulação do jogo, Ca-
no perdeu um pênalti no fim 
quando estava 1 a 0. No último 
minuto, Thiago Galhardo fez o 
segundo, deixando o Vasco em 
situação crítica no Brasileiro.

Flu busca vaga 
direta na Liberta
Tricolor visita hoje o Ceará e precisa da vitória

 L LÁ NO CASTELÃO

O 
Fluminense enfrenta 
hoje o Ceará, no Cas-
telão, às 18h, sonhan-

do com uma vaga direta na fa-
se de grupos da Libertadores 
da América. A equipe carioca 
tem 57 pontos e pode alcançar 
o objetivo de duas maneiras.

Caso consiga terminar o Cam-
peonato Brasileiro na quarta co-
locação, o time comandado por 
Marcão já garante, sem precisar 
torcer por outras equipes, a classi-
ficação direta na fase de grupos da 
Liberta. No caso de terminar em 
quinto lugar, o clube das Laranjei-
ras terá que torcer para o Palmei-
ras ser campeão da Copa do Bra-
sil. Com isso, uma vaga extra para 
a fase de grupos do torneio sul-a-
mericano seria dada ao quinto co-
locado do Brasileirão.

Para o jogo de hoje, o Flumi-
nense tem desfalques. O técnico 
Marcão não poderá contar com 
Fred, lesionado, e com Matheus 
Ferraz, contaminado pela Co-
vid-19. Já o zagueiro Nino, re-
cuperado de lesão na coxa direi-
ta, volta ao time. Além do Ceará, 
o Tricolor ainda terá dois com-
promissos pelo Brasileiro: vai 
encarar o Santos no próximo 
domingo, na Vila Belmiro, e o 
Fortaleza, no Maracanã, dia 25.

Fred pede dinheiro no sinal
Fora do jogo de hoje, Fred 

perdeu um campeonato de Fi-
fa para seus companheiros e a 
prenda foi ir a um sinal de trân-
sito pedir dinheiro. Com uma 
placa escrita ‘Sou pato no Fifa, 
me ajude com R$ 1,00’, o ídolo 
tricolor fez  malabarismos com 
limões na esquina da Rua Joana 
Angélica, em Ipanema, bairro 
da Zona Sul do Rio, onde mora.

Fora do jogo de hoje, Fred pagou prenda em sinal de Ipanema

REPRODUÇÃO

Richard; Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno 
Pacheco; Fabinho e Sobral; Vina, Lima, 
Léo Chú e Cléber Técnicos: André Luís 
dos Santos e André Azambuja  

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe 
e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John 
Kennedy. Técnico: Marcão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) 
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) 
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva 
(FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) 
Horário: 18h TV: Premiere

CEARÁ FLUMINENSE

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

Português como alvo
Imprensa lusitana diz que Sérgio Vieira estaria no radar da diretoria do Fogão

 L ORA, POIS...

O 
Botafogo ainda não de-
finiu o seu futuro trei-
nador. Porém, de acordo 

com o jornal português Record, 
o lusitano Sérgio Vieira estaria 
na mira do Glorioso. O técni-
co já teve passagens por clubes 
do Brasil, como São Bernar-
do, América-MG, Ferroviária e 
Athletico-PR. Nas suas últimas 
temporadas em Portugal, Sérgio 
Vieira se destacou comandan-
do equipes que conseguiram o 
acesso para a Primeira Divisão 
do futebol lusitano. Atualmen-
te, ele está sem clube.

Rebaixado para a Série B, o 
Botafogo ainda não definiu um 
alvo para a assumir o comando 
da equipe. Nas últimas partidas 
do Brasileiro, o clube vem sen-
do comandado por Lucio Flavio, 
auxiliar que ocupa interinamen-
te a função. 

Primeiro reforço para a tem-
porada 2021, Ronald chega nos 

próximos dias ao Rio para fazer 
exames médicos e assinar con-
trato. Para contar com o atacante 
no Carioca, o Alvinegro aceitou 
manter parte dos direitos eco-
nômicos ligados ao Botafogo de 

Ribeiro Preto. Apesar da campa-
nha ruim do clube paulista, re-
baixado à Série C do Brasileiro, 
Ronald foi um dos destaques do 
time e também despertou o inte-
resse de Goiás e Cruzeiro.

A diretoria do Glorioso obte-
ve importante vitória na Justiça 
do Trabalho. De acordo com o 

site Globoesporte.com, A juí-
za Marcia Regina Leal Campos 
autorizou que o clube aguarde 
o julgamento de um recurso que 
está correndo no TRT-1. Com is-
so, o prazo para que o Alvinegro 
pague R$ 7,2 milhões ao Ato Tra-
balhista foi adiado.

A medida vai impedir que, 
a principio, o Botafogo seja ex-
cluído do programa, funda-
mental para ordenar os débitos 
trabalhistas. Um parecer final 
do colegiado ainda não tem da-
ta para sair. O Botafogo já havia 
sido autorizado a adiar os depó-
sitos mensais do Ato Trabalhis-
ta no ano passado por conta da 
pandemia da Covid-19. Entre-
tanto, em dezembro, a desem-
bargadora corregedora regio-
nal Mery Bucker Caminha, da 
Coordenadoria de Apoio à Exe-
cução do TRT-1, decidiu anular 
o adiamento referente às parce-
las de abril, maio, junho e julho. O técnico Sérgio Vieira já trabalhou em alguns clubes brasileiros

REPRODUÇÃO

REFORÇO, O 
ATACANTE 
RONALD 

DEPENDE SÓ  
DE EXAMES
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A GATA DA HORA

arrasou no quesito ousadia. Toda boa, a musa, 

de 42 anos, ficou quase como veio ao mundo na Praia do Peró, em 

Cabo Frio. Ela mora na Pavuna, é Rainha de Bateria da Indepen-

dente da Praça da Bandeira e musa da Acadêmicos de Vigário Ge-

ral. Leve mais surra de beleza no Instagram @patriciabarros9003.

PATRICIA BARROS

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

DIVULGAÇÃO

 LO Real Madrid venceu o Va-
lencia por 2 a 0 e reassumiu a 
vice-liderança do Campeo-
nato Espanhol, a cinco pontos 
do Atlético de Madrid, que tem 
dois jogos a menos. Os gols do 
time merengue foram marca-
dos pelo francês Benzema (fo-
to) e pelo alemão Toni Kroos, 
ambos no primeiro tempo. O 
Real Madrid foi o dono abso-
luto das ações da partida e só 
não fez um placar maior de-
vido à bela atuação do goleiro 
Domenech, que fez várias de-
fesas difíceis. No sábado, o líder 
Atlético de Madrid superou o 
Granada por 2 a 1, fora de casa. 
Já o Barcelona goleou por 5 a 1 
o Alavés, no Camp Nou. 

Real bate o Valencia por 2 a 0

 LEstão abertas as matrículas 
para o Curso Oficial de Forma-
ção de Árbitros da Federação 
de Futebol do Estado do Rio. 
A turma 2021 vai começar no 
mês de março. Para incentivar 
o crescimento de mulheres na 

arbitragem, a entidade infor-
ma que os valores serão espe-
ciais para elas. Os interessados 
devem se inscrever pelo What-
sApp (21 99653-0163 ou 21 
97901-1789), procurando Al-
demir ou Carla, das 13h às 18h.

Curso de árbitro: matrículas 

AFP

não foi fácil 
para Jürgen Klopp. Após 
perder a mãe e não poder 
comparecer ao funeral na 
Alemanha, o treinador 
viu o Leicester virar para 
cima do Liverpool (3 a 1), 
que ficou a 13 pontos do 
líder Manchester City no 
Campeonato Inglês.

com dois gols 
do belga Lukaku, a Inter de 
Milão chegou aos 50 pontos 
e ultrapassou o Milan (49), 
assumindo a ponta com vitó-
ria sobre a Lazio, por 3 a 1. A 
apresentação de gala deixa 
o clássico da próxima rodada 
ainda mais quente, domin-
go, às 11 horas, no San Siro.

India -
na, o espanhol Edu Bedia, 
do Goa, deu uma mordi-
da na cintura de um ad-
versário e a TV flagrou. In-
ternautas compararam 
com a ‘dentada’ do ata-
cante uruguaio Suárez no 
zagueiro italiano Chielli-
ni na Copa de 2014.

empatou em 1 a 1 com o vi-
ce-lanterna West Bromwich, 
ontem, e segue na segunda 
colocação do Inglês, sete 
pontos atrás do Manches-
ter City (53). O Leicester tem 
a mesma pontuação do Uni-
ted (46), mas perde nos crité-
rios de desempate. 

 LA SEMANA  LNA ITÁLIA,

 LPELA SUPERLIGA LO MANCHESTER UNITED
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S.J.MERITI R$ 270.000,00
Vendo 2casas com 112m2. En-
genheiro Belford Na Rua José 
Ferreira Lemos 171. Próximo ao 
centro. Direto com Proprietá-
rio. Tel:2650-4252
 

ARARUAMA V/TEXTO
Oportunidade Casa 2Quartos, 
Area  Serviço, Varanda, Garagem, 
10Minutos Centro Araruama, R$ 
65/mil. Aceito Proposta/ Carta 
Credito, Proprietário T. 22 99871-
1914.
 

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
 

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
 
BAR V/TEXTO
Passo ponto. Barzinho Centro 
Niterói. Lugar muito movimen-
tado, lado Avenida Rio Branco. 
Aluguel barato ideal para casal. 
Tel: 99136-8837/ 99471-6246.

 

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.

 

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/
 

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

 

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

 

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.

 

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

 

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

 

FELINA CASCADURA 
T.4105-6028/ 98014-7136/ 
96423-6069, Bruna morena sexy, 
Natália Loiraça experiente, Vanes-
sa branquinha iniciante! Aparta-
mento discretíssimo, residência/ 
hotel. Aceito cartões

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 

SHOW BAR 39 
Venha para Festa 39 Folia  As 
gatas mas lindas/ sedutoras. rea-
lizando fantasias. Rua Oliva Maia 
39 Madureira. T.21 98037-4079.

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe conos-
co! (fazemos atruar). Satisfaça 
seu desejo. Liberais. T.2222-7508/ 
T.98567-2544 Lapa.
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‘MINHA BUNDA MERECE’

Luísa Sonza e Vitão estão 
cada vez mais apaixonados. 
Prova disso é que o cantor fez 
uma tatuagem em homena-
gem à namorada. A própria 
cantora mostrou o desenho 
— um tanto quanto inusita-
do — nas redes sociais. Vitão 
tatuou o bumbum de Luísa 
usando uma calcinha fio-den-
tal na coxa. “Gente, um na-
morado que tatue sua bunda 
é outro nível. Amei, porque 
minha bunda merece. Final-
mente alguém dando o de-
vido valor a uma obra de ar-
te dessas”, escreveu a cantora 
no Twitter. Já Luísa também 
fez sua homenagem. Ela fez 

‘NOSSO PRIMEIRO CARNAVAL JUNTOS’

 LFátima Ber-
nardes está 
feliz da vi-
da curtindo 
seu primeiro 
Carnaval ao 
lado do na-
morado, Tú-
lio Gadelha, 
em Recife. 
A apresentadora postou no 
Instagram, ontem, uma foto 
em que aparece pegando sol 
e de mãos dadas com o ama-
do. “Nosso primeiro Carnaval 
juntos. Até hoje só tínhamos 
brincado o pré-Carnaval de 
Recife e Olinda e o pós-Car-
naval do RJ. Isso porque sem-

O CARNAVAL DA ANITTA
 LO reality show de 

Anitta, Ilhados com 

Beats, ainda nem foi 
ao ar e já está dando 
o que falar. No sába-
do, a cantora e Lipe 
Ribeiro esquentaram 
o clima do programa 
ao dar alguns beijos 
na piscina. Já na noi-
te do mesmo dia, a 
cantora protagoni-
zou um beijo triplo 
com Sarah Fonseca 
e DFideliz. Na tarde 
de ontem, a Podero-
sa fez uma transmis-
são on-line do Bloco 
da Anitta diretamen-
te da ilha, em Angra 
dos Reis. O look esco-
lhido teve inspiração 
nos signos do zodía-
co. A estreia do rea-
lity show está previs-
ta para quarta-feira, 
no Instagram.

ENSAIO NO 

CLIMA DA FOLIA

 L Rafa Kalimann, de 27 
anos, deixou seus segui-
dores do Instagram ba-
bando, no sábado, ao 
postar fotos do seu últi-
mo ensaio fotográfico, 
com temática de Car-
naval. Nas imagens, a 
ex-BBB e influenciado-
ra digital aparece com 
uma fantasia cheia de 
brilho e pedras.

BABADINHO

 LA EQUIPE que cuida das 
redes sociais de Fiuk pe-
diu o fim das brincadei-
ras e memes sobre a apa-
rência do ator e cantor na 
internet. Ele vem sendo 
comparado a um fantas-
ma por internautas nas 
redes sociais. A equipe de 
Fiuk disse que o ator tem 
déficit de atenção, hipe-
ratividade, depressão e 
ansiedade. Sem mais de-
talhes, a equipe afirmou 
que ele está “em absti-
nência das medicações”. 

EM ALTA EM BAIXA

 LScheila Carvalho e Car-
la Perez se encontraram 
em live com Léo Santana.

 LCesar Filho fez alerta so-
bre notícias falsas: “Não 
estou em estado grave”.

uma tatuagem em conjunto 
com a sogra, Sandra Carva-
lho, num dedo da mão.

pre  t ra -
balhei no 
Carnaval 
m e s m o . 
Desde que 
entrei na 
Globo, só 
não traba-
lhei quan-
do meus 

filhos nasceram, em 2012, 
quando preparava o En-
contro para a estreia em 
junho e, agora, em 2021. 
Pena que seja uma época 
tão atípica, sem a magia 
e a alegria que envolvem 
esses quatro dias”, disse 
a apresentadora.

FOTOS REPRODUÇÃO DA INTERNET



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Karina vê Bianca beijando 
Duca e se revolta contra os dois. Danda-
ra e Gael se aproximam ainda mais. Pe-
dro tenta conversar com Karina, mas ela 
o ignora. Gael vê Duca e Bianca juntos. 
Bianca pede um tempo para Duca. Fabi 
estranha o comportamento de Karina 
na festa. Karina e Pedro se beijam.

19h40. Globo: Felipe comenta com 
Shirlei que estranha que o pai dela tenha 
sumido sem deixar pistas. Renan conse-
gue uma participação para Adônis em 
um comercial. Vitória conta para Jéssica 
que Mário é pai de Shirlei. Beto confessa 
para Henrique que não aguenta mais 
esconder de Tancinha o que ele fez.

21h. SBT: Mosca, Rafa e Thiago são 
enfrentados por Janjão, Tatu e André. 
Janu diz para Pata que é melhor ela 
ficar preocupada, pois, se ela qui-
ser, toda a escola ficará contra ela. 
Eduarda fica triste com a decisão de 
Maria Cecília morar sozinha no apar-
tamento onde iria viver com Junior.

18h30. Globo: Guiomar se deses-
pera ao ver Alberto desacordado 
sobre a cama. O delegado manda 
prender Dionísio e apreende seu 
passaporte. Guiomar pede ajuda 
a um psiquiatra para tratar de Al-
berto. Ciro e Mila ficam noivos. Eric 
consegue o habeas corpus para 
Dionísio. Alberto desperta do surto.

21h. Record: Sorrateiro e armado, 
Lugali invade a tenda de Terá. Ele 
percebe que foi enganado. Terá exige 
saber quem foi o mandante de Lugali. 
Lúcifer observa o retorno de Terá a Ur. 
A caravana de Terá é surpreendida. 
Terá persegue Lugali. Nadi mostra 
sua exuberância. Iafa e Amat tentam 
se livrar de pessoas indesejadas.

21h30. Globo: Aurora se desespera 
ao descobrir que Bibi foi ao encontro 
de Rubinho. Rubinho namora Carine. 
Ritinha diz para Ruy que não aceitará 
andar com seguranças. Heleninha ques-
tiona os métodos de Elvira para recu-
perar suas joias. Irene se prepara para o 
encontro com Elvira. Ivan se sente mal 
e Joyce culpa as injeções de hormônio.

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

BBBeijo na festa!
Balada teve selinho triplo entre Karol, Gil e Sarah

B
eijo triplo, declarações de 
amor e DR. Esses foram os 
ingredientes da Festa Ams-

terdam, que rolou entre a noite de 
sábado e a madrugada de ontem 
no Big Brother Brasil 21, com di-
reito a show do Alok. 

O beijo triplo foi protagoni-
zado por Sarah, Gilberto e Karol 
Conká. Tudo começou com Karol 
brincando com Gilberto: “Ele es-
tá achando que eu sou o Lucas e já 
quer me beijar”. Então, ela e o eco-
nomista deram um selinho. Em 
seguida, Gilberto puxou Sarah e 
os três deram mais um selinho.

A festa também teve declara-
ções de amor. Gil falou mais uma 
vez sobre estar apaixonado por 
Lucas Penteado, que deixou o BBB 
dia 7. Em conversa com Pocah e 
Camilla de Lucas, o economista 
disse estar com saudade do ator. 
“Eu só penso no Lucas, será que 
eu vou me lascar?”, perguntou. As 
duas afirmaram que ele terá uma 
resposta quando sair da casa. 

Arthur foi outro que abriu 
seu coração. Segurando uma la-

ranja, ele foi ao encontro de Car-
la Diaz. “Carla, sua beleza me es-
panta. Será que você é a metade 
da minha laranja?”, questionou 
o instrutor de crossfit. 

Rolou ainda mais uma DR en-
tre o ex-casal Thaís e Fiuk. A den-

tista foi atrás do ator para con-
versar. “Gosto de você, mas de 
amizade, sabe? Rolou uma atra-
ção, não sei se depois vai rolar, mas 
agora eu estou, de verdade, de ami-
zade, te conhecendo”, ressaltou ela. 
“Estou feliz por isso”, emendou ele.

Karol, Gilberto e Sarah deram um selinho triplo na Festa Amsterdam

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Um coração íntegro é o primeiro órgão da verdade” 

(J.-J. Rousseau)

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

 LAlgumas mudanças, como 

um melhor cargo ou um novo 

emprego, podem surgir nesta 

semana. Seus desejos estarão 

à flor da pele e vão apimentar 

a relação amorosa.

Números da sorte: 80, 53 e 26.

 LVocê vai buscar a companhia 

de pessoas com quem tem 

mais afinidades. Cultivar a fé 

te fará bem. Na paixão, pro-

cure alguém que combine com 

você. Evite brigas com o par.

Números da sorte: 63, 18 e 36.

 LAlgumas mudanças serão 

feitas no seu dia. Você pode 

testar novas formas de execu-

tar suas tarefas tanto em casa 

como no trabalho. A Lua des-

taca sua sensualidade.

Números da sorte: 10, 01 e 19.

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

 LCumpra as metas do seu tra-

balho. Motive seus colegas 

para tornar o ambiente de tra-

balho mais leve e descontraí-

do. A paquera exigirá adapta-

ções para fluir bem.

Números da sorte: 56, 83 e 29.

 LCumpra suas tarefas com 

muita disciplina. Quem traba-

lha em casa terá um dia muito 

produtivo. Na relação, tome 

algumas decisões e apoie o 

outro nos momentos difíceis.

Números da sorte: 66, 30 e 12.

 LSimpatia e bom papo aju-

darão você a conquistar tudo 

que quiser, use isso a seu favor. 

Você vai escolher as palavras 

certas para seus objetivos. 

Boas conversas no romance.

Números da sorte: 67, 04 e 40.

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 deve formar ótimas 

parcerias hoje. O trabalho em 

equipe vai trazer grandes re-

sultados, tente liderar o time. 

A boa popularidade vai bene-

ficiar suas paqueras.

Números da sorte: 95, 77 e 68.

 LA Lua sugere um bom perío-

do para quem pode tirar fé-

rias. Aproveite para descansar 

e esquecer o trabalho. Na vida 

a dois, o céu é perfeito para 

fazer planos futuros. 

Números da sorte: 06, 69 e 15.

 LO dia sugere um passeio tran-

quilo com a família, usando 

máscara e proteção. Os astros 

também estimulam os estu-

dos. A sintonia será de corpo 

e alma com seu amor. 

Números da sorte: 88, 79 e 61.

SÃO FAUSTINO E 
SANTA JOVITA
São Faustino nasceu no ano 90 e 
Santa Jovita em 96, em Bréscia, na 
Lombardia, Itália. Eles eram irmãos 
e foram martirizados durante os 
tempos sangrentos das persegui-
ções. Os dois pregavam livremente 
a religião, apesar das perseguições 
decretadas pelos imperadores ro-
manos Trajano e Adriano. As prisões 
estavam repletas de cristãos, que, se 
não renegassem a fé publicamen-
te, eram torturados. Foram grandes 
exemplos de fé e devoção. Uma das 
maiores festas da Lombardia é a de 
São Faustino e Santa Jovita.

SANTO DO DIA

HORA CERTA
Uma mulher vai ao médico:
— Doutor, quanto tempo eu 
tenho?
O medico responde:
— Você tem pouco tempo.
— Então, quer dizer que eu vou 
morrer logo?

— Não, é que tem outras pes-
soas para eu atender.

LIÇÃO DE MORAL
Um bêbado é abordado na rua 
às 3h da madrugada pela polí-
cia. O agente pergunta:
— Onde o senhor pensa que vai 

a esta hora?
O bêbado responde:
— Vou a uma palestra sobre 
o abuso do álcool, seus efei-
tos letais para o organismo, o 
mau exemplo para os filhos, 
as consequências nefastas 
para a família, o problema 

que causa na economia fa-
miliar, além de ser uma irres-
ponsabilidade absoluta.
O policial, surpreso, pergunta:
— Sério? E quem vai dar essa 
palestra a esta hora?
— A minha mulher. Assim que 
eu chegar em casa!

CONSELHO
A esposa chega desesperada 
na delegacia:
— Meu marido saiu ontem de 
casa pra comprar arroz e não 
voltou até agora. O que eu faço, 
senhor delegado?
— Sei lá! Faz macarrão!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu Tranca Ruas.
MENSAGEM:
Cuidado com brigas e confusões 
que possam aparecer durante o 
dia de hoje. Tenha calma e foco 
para conseguir manter o equilíbrio 
ao longo do dia. No amor, cuidado 
com fofocas de familiares.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Sr. Tranca Ruas.
CORES:
Preto, vermelho ou branco.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para você se afastar de brigas e 
fofocas, passe pelo corpo sete 
ovos vermelhos e sete cocos se-
cos. Enquanto isso, vá pedindo 
a Exu que afaste toda a energia 
negativa, as brigas e as fofocas. 
Em seguida, quebre tudo em uma 
encruzilhada de terra.

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

 LA Lua fortalecerá seus laços 

com a família e te dará mais se-

gurança. Sua renda pode ser in-

crementada e dar uma aliviada 

nas finanças. Ficar em casa será 

uma boa para o amor.

Números da sorte: 95, 14 e 68.

 LVocê vai perceber que está 

mais falante hoje, só não seja 

inconveniente. No emprego, 

terá maior facilidade para ex-

por suas ideias. Na vida a dois, 

aposte no diálogo com o par.

Números da sorte: 78, 96 e 33.

 LA Lua fará você se preocupar 

mais com o dinheiro. Alguns 

astros podem deixá-lo insegu-

ro com o amor. No relaciona-

mento a dois, não dê espaço 

para os ciúmes bobos.

Números da sorte: 97, 52 e 43.
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