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Cantor Belo é solto sem saber por que tinha 

sido preso, sem saber quando um lugar é 
comunidade no Rio, sem saber quem é o 
chefe do tráfico onde rolou o show e sem 

saber que o local é considerado área de risco
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GRACYANNE: 

‘O BEM SEMPRE 

VENCE’
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Polícia chega 
rasgando na 
Vila Kennedy 
e prende sete

ZONA OESTE 4

Técnica de 
enfermagem 

é indiciada por 
vacina de vento

TÁ TANTÃ? 7

THAMMY X LUMENA 
PAREDÃO NA JUSTIÇA

OFENSAS A CARLA DIAZ NO ‘BBB’ 16

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

10 MILHÕES
MARCA TRISTE E LAMENTÁVEL 2

BRASIL JÁ SOMA 10.030.626 CASOS DE COVID



LEITOR-REPÓRTER
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 19/2/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO? 

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

Anônimo
Por e-mail

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Tiroteios diários 
na Praça Seca

 LTiros são ouvidos quase todos os 
dias na parte alta da Rua Barão, na 
Praça Seca. Os moradores ficam 
muito assustados e com medo de 
sair de casa. Precisamos da presen-
ça da polícia constantemente na 
região. Os policiais só aparecem na 
hora de fazer operação ou quando 
acontece um tiroteio muito grande. 
A sensação aqui é que estamos lar-
gados nas mãos dos bandidos.

TIROTEIO

Lixo espalhado em 
via de Guaratiba

 LA Rua Tefé, no Bairro Jardim Ma-
ravilha, em Guaratiba, está abarro-
tada de lixo. O pior é que ninguém 
da Comlurb aparece para recolher 
a sujeira. O cheiro é horrível, e os 
bichos passam por ali e acabam 
espalhando o que tem por lá. Pa-
rece que não lavam a rua há anos. 
Grande parte é culpa dos próprios 
moradores, mas cadê a Prefeitura 
do Rio numa hora dessas?

Anderson Luiz
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

LIXO

Via de Caxias toda 
esburacada

 LA Rua Prefeito Xavier da Silvei-
ra, no Centro de Duque de Caxias, 
está toda esburacada. Há anos que 
a prefeitura não faz uma reforma 
naquele asfalto. Vários carros po-
dem ser danificados por causa da 
má qualidade da via. O local tem 
um movimento enorme de veículos 
e precisa de uma manutenção cons-
tante, senão fica desse jeito que ve-
mos. Alô, Prefeitura de Caxias!

Diogo Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

BURACO

Pracinha precisa  
de reformas

 LMoradores de Vila Valqueire recla-
mam que a Praça Maribel, locali-
zada na Estrada Japoré, está pra-
ticamente abandonada, nenhuma 
manutenção é feita na pracinha há 
anos. Obras precisam ser feitas no 
local, urgentemente! A iluminação 
é precária, o mato está muito gran-
de e a calçada está toda esbura-
cada. As crianças precisam de um 
lugar decente para brincar.

Leiliane Santana
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

OBRAS

Atendimento
ruim em hospital

 LO atendimento no Hospital Getúlio 
Vargas demorou demais para ser 
feito e não me deram atestado mé-
dico. Precisava de um atendimento 
simples e um pedido de exame para 
Covid. Fiquei mais de cinco horas 
aguardando dentro do hospital e 
não fui nem sequer chamado. Aca-
bei perdendo o dia de trabalho e 
nem atestado me deram por isso. 
Um verdadeiro absurdo!

Anônimo
Por e-mail

HOSPITAL

ÁGUA                                                                                                                                                                                   MATO

Via de Saquarema é só mato
 LA Rua 75, em Jaconé, no município de Saquarema, não 

tem nada. Não tem rede de esgoto, iluminação ou asfalto. 
Mesmo se tratando de uma via de terra batida, ela não 
tem manutenção alguma. O mato cresce no meio da rua 
e a Prefeitura de Saquarema nunca apareceu lá para 
capinar ou pelo menos dar uma limpada. A via está 
completamente largada.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

A água 
voltou!

 LQuero agradecer ao jornal 
MEIA HORA pela ajuda quanto 
à falta de água na Rua João  Sil-
va, no bairro de Olaria. Na minha 
casa, a água normalizou no fim 
do mês de janeiro, após a pu-
blicação da minha reclamação. 
Obrigada pelo apoio.

Naira Santos
Via ZapZap, WhatsApp do MEIA HORA
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 LO BRASIL ultrapassou on-
tem os 10 milhões de casos 
confirmados de coronavírus. 
Com 51.879 novos registros da 
doença em 24 horas, o País che-
gou a 10.030.626 casos, quase 
um ano após o primeiro relato 
de Covid-19 no Brasil, em 25 de 
fevereiro de 2020. Segundo da-
dos atualizados pelo Ministério 
da Saúde, de quarta-feira para 
ontem, o Brasil registrou 1.367 
mortes pela Covid-19, totali-
zando 243.457.

OLHO VIVO



POLÍCIA

Belo livre na praça 
Cantor é solto após uma noite na cadeia e diz: ‘Até agora não entendi o que eu fiz’

 L SHOW COM AGLOMERAÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO NO PARQUE UNIÃO

D
urou um dia a prisão de 
Belo. Ontem, o cantor foi 
solto por decisão de um 

desembargador, que não viu “ur-
gência na prisão”, após ter sido de-
tido por um show com aglome-
ração que realizou, no Carnaval, 
em um Ciep no Parque União, na 
Zona Norte do Rio. “Até agora eu 
não entendi o que eu fiz para estar 
passando por essa situação. Quero 
saber qual o crime que eu cometi. 
Subi no palco e cantei”, declarou o 
cantor ao deixar o presídio de Ben-
fica, na Zona Norte.

Belo também publicou um 
vídeo, chorando. Mais tarde, ele 
voltou a se pronunciar, no Insta-
gram. Na nota, ele agradeceu pelas 
mensagens de apoio que recebeu 
quando foi preso e afirmou que 
a responsabilidade sobre os pro-
tocolos sanitários de eventos em 
que ele se apresenta é exclusiva dos 
contratantes. O cantor responde-
rá por infração de medidas sani-
tárias, epidemia, invasão a prédio 
público e organização criminosa.

“Aos fãs, amigos e familiares, es-
sa mensagem é um agradecimen-
to não só pelas inúmeras mensa-
gens de apoio no dia de ontem 
(quarta-feira), mas pelo voto de 
confiança que recebi de milhões de 
brasileiros que conhecem e con-
fiam no meu trabalho e na minha 
verdade há quase trinta anos”, pos-
tou, acrescentando: “Nesse con-
texto, agradeço à minha mulher, 
Gracyanne Barbosa, por estar co-
migo ontem. Uma fortaleza”. 

Belo foi preso na tarde de 
quarta-feira, em Angra dos Reis, 
na Costa Verde do Rio, por poli-
ciais da Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD). Ele, dois em-
presários e o traficante Jorge Luiz 
Moura Barbosa, o ‘Alvarenga’, da 
Maré, são investigados pela reali-
zação do show no Ciep. 

 LElogiada pelo marido no Ins-
tagram, Gracyanne Barbosa co-
memorou a soltura de Belo. “O 
bem sempre vence”, postou a 
musa fitness no Twitter. “Deus 
nunca falha”, acrescentou, no 
Instagram. Ela também pu-
blicou uma foto do casal. Mais 
tarde, já reunida com o cantor, 
Gracyanne voltou a se manifes-

tar: “Para acalmar a todos, sim, 
meu tudão já está em casa. Está 
tudo mais calmo e ele está bem. 
Foi uma dor grande e hoje en-
tendo um pouco mais de per-
to a dor e o medo que muitos 
brasileiros têm ao sair para tra-
balhar. Estou com vocês e por 
vocês, mais do que nunca”, es-
creveu, agradecendo aos fãs.

‘Meu tudão já está em casa’

Gracyanne saiu em defesa de Belo e publicou foto do casal

DIVULGAÇÃO

Belo passou uma noite no presídio de Benfica, na Zona Norte

REGINALDO PIMENTA 

 LLogo depois da soltura de Be-
lo, o advogado do cantor, Jef-
ferson Gomes, confirmou que 
seu cliente foi contratado pelo 
valor bruto de R$ 65 mil para 
se apresentar no Parque União, 
no Complexo da Maré, sába-
do passado, e que teria direito 
a 50% do valor líquido. Já Belo, 
questionado pela polícia, dis-

se que não conhecia o chefe do 
tráfico do Parque União e ale-
gou que não sabia que o local 
era “área de risco”. Ele, que can-
tou em um Ciep sem autoriza-
ção da Secretaria de Educação 
do Estado do Rio, também disse 
que não costuma saber de for-
ma antecipada onde são marca-
das as suas apresentações.

Ele não sabia de ‘área de risco’
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PM baleado 
na Taquara

Estuprador 
no xilindró

 LUm policial militar foi 
baleado durante uma 
tentativa de assalto na 
Taquara, Zona Oeste do 
Rio. O PM estava de folga 
e sofreu o ataque na noi-
te de quarta-feira, na Es-
trada do Guerenguê. Ele 
foi abordado por dois ho-
mens em uma moto. A ví-
tima foi socorrida e levada 
para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca. Sua condição de 
saúde não foi divulgada.

 LUm homem suspeito de 
estuprar a companheira 
de seu primo foi preso em 
Petrópolis, na Região Ser-
rana, pondo fim a mais de 
sete anos de buscas da Divi-
são de Capturas da Polinter. 
As investigações mostram 
que o suspeito teve a ajuda 
do próprio primo para co-
meter o estupro, em 2013. 
Ele foi localizado na casa de 
parentes e encaminhado ao 
sistema prisional. O primo 
já estava preso.

RAPIDINHAS...

Golpista vai 
em cana

 LUm homem suspeito de 
aplicar golpes na Zona Sul 
do Rio foi preso ontem por 
policiais da 15ª DP (Gá-
vea) em Campo Grande, 
na Zona Oeste. O suspeito, 
que não teve a identidade 
divulgada, aplicava o cha-
mado golpe do motoboy, 
em que se fazia passar por 
funcionário de banco e re-
colhia cartões bancários 
e senhas das vítimas para 
fazer compras ou saques 
fraudulentos.

 L QUEM É QUE VAI ACABAR COM ISSO?

O
s moradores da Praça Se-
ca, na Zona Norte do Rio, 
sofreram ontem com 

mais um intenso tiroteio entre 
traficantes de drogas e milicia-
nos, que disputam o controle de 
comunidades da região, incluin-
do o Morro da Barão. Vídeos 
compartilhados nas redes so-
ciais registraram os confrontos.

Relatos dão conta de dois 
baleados, mas a Polícia Militar 
não confirmou a informação. 
Os tiros, de acordo com mo-
radores, começaram por volta 
das 3h da madrugada, levan-
do o 18º BPM (Jacarepaguá) a 
deslocar reforços para a região.

De acordo com a corporação, 
cinco granadas foram encontra-
das em via pública e em um aces-
so à área de mata da região. O 
Esquadrão Antibombas foi cha-
mado e isolou os dois locais para 

detonar os artefatos explosivos. 
“Não vejo a hora de me mu-

dar logo dessa Praça Seca, todo 
dia tiro, não tem paz pra dor-
mir, nenhum Uber que vem 
buscar ... Que infernooooo”, 
desabafou uma moradora, 
nas redes sociais. “Praça Seca 
nunca mais teve um diazinho 
de paz”, postou outra. “Pai, a 
Praça Seca pede paz!”, escre-
veu uma terceira.

No Twitter, uma morado-
ra do Morro da Barão contou 
que, por volta das 4h, uma ba-
la atravessou a porta de vidro 
de sua casa e acertou a geladei-
ra. A mulher disse que tomou 
um susto e o eletrodoméstico 
queimou. Outro projétil furou 
o telhado e parou no piso de 
outra casa, na Rua Marangá. A 
moradora recolheu a cápsula e 
publicou a foto na rede social.

Praça Seca pede paz
Moradores não aguentam mais os tiroteios e imploram por socorro

Uma bala foi recolhida no piso de uma casa, no tiroteio de ontem

REPRODUÇÃO DO TWITTER

Sete rodam em operação na VK
PM agiu após quatro dias de bailes funk e aglomerações na comunidade

 L DROGAS, ARMA E MOTOS APREENDIDAS

Policiais do 14º BPM (Ban-
gu) fizeram, ontem de manhã, 
uma operação na comunida-
de Vila Kennedy, na Zona Oes-
te do Rio, em busca de armas e 
drogas, após quatro dias conse-
cutivos de baile funk e de gran-
des aglomerações na região, em 
flagrante desrespeito à proibi-
ção anunciada pelas autorida-
des, por causa da pandemia da 
Covid-19.

Sete suspeitos foram presos 
e uma pistola, uma quantida-
de não especificada de drogas 
e farto material para endolação 
foram apreendidos na opera-
ção, segundo a corporação.

Os PMs recuperaram ain-
da três motocicletas e remove-
ram outras doze para o depó-
sito público. A ocorrência foi 
registrado na 34ª DP (Bangu).

Durante a operação, houve 
relatos de um tiroteio na locali-
dade das Malvinas. A platafor-
ma Onde Tem Tiroteio (OTT-
-RJ) informou que o confronto 
ocorreu por volta das 12h30.

“Coro com coça na VK, ope-
ração rolando desde o início da 
manhã”, postou um morador 
da comunidade, nas redes so-
ciais. “A Covid agradece”, pos-
tou outro, em tom de ironia, 
também nas redes sociais. Caveirão da Polícia Militar foi usado na operação, na Vila Kennedy

REPRODUÇÃO
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As famílias receberam os alimentos doados por entidade

LUCIANO BELFORD

Panelas e quentinhas vazias em ato da Coalizão Negra Por Direitos

DIVULGAÇÃO

Deputado continua na cadeia
STF mantém prisão de Daniel Silveira, que é levado para o Batalhão Especial Prisional

 L NO XADREZ

Depois de uma audiência 
de custódia do deputado fede-
ral Daniel Silveira (PSL), rea-
lizada pelo juiz Airton Vieira, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) optou por manter a pri-
são do parlamentar. Ontem à 
tarde, Silveira, que estava preso 
na Superintendência da Polícia 

Federal (PF), no Centro do Rio, 
foi levado para o Batalhão Es-
pecial Prisional (BEP) da PM, 
no Fonseca, em Niterói.

O mandado de prisão do 
parlamentar foi expedido 
na quarta-feira, após posta-
gem de um vídeo nas redes 
sociais, no qual faz ameaças 

e defende a destituição dos 
ministros do Supremo.  

Ontem, após a audiência de 
custódia de Silveira, a Câmara 
dos Deputados anunciou que 
vai realizar sessão deliberativa 
hoje para votar se mantém ou 
não a prisão do deputado. A 
decisão foi tomada após reu-

nião de líderes realizada na re-
sidência oficial do presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Celulares apreendidos
A Polícia Federal encontrou 

dois celulares na sala em que 
Daniel estava preso. De acordo 
com a PF, um dos aparelhos foi 

o mesmo que havia sido apreen-
dido durante a prisão do depu-
tado. Mas nas imagens feitas en-
quanto Silveira era conduzido na 
viatura da PF e até no Instituto 
Médico-Legal (IML), para on-
de foi levado para fazer exame de 
corpo de delito, é possível vê-lo 
usando o celular. 

Ajuda para quem precisa
Entidades se unem para alimentar famílias que sofrem com o fim do auxílio  

 L SOLIDARIEDADE

C
om o fim do pagamen-
to do auxílio emergencial 
no início do ano, pelo me-

nos 5,5 milhões de trabalhado-
res desempregados e informais 
do Estado do Rio ficaram sem 
qualquer tipo de renda, aumen-
tando o número de pessoas con-
sideradas extremamente pobres 
— com renda mensal de até R$ 
151 por pessoa do domicílio. 
Para tentar amenizar os efeitos 
da falta de qualquer auxílio às 
famílias, entidades não-gover-
namentais foram à luta e têm 
conseguido fazer aquilo que os 
governantes não fazem: matar a 
fome de quem não tem de onde 
tirar o mínimo para sobreviver.

Entre as entidades que com-
praram essa briga está o Pro-
grama Social Sim! Eu Sou do 
Meio, de Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense. Associada a 
outras entidades, entre elas a 
Rede Ecológica e o Movimen-
to dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), tem conseguido ameni-
zar o sofrimento de centenas de 
pessoas. Ontem, como acontece 
a cada 15 dias, foram distribuí-
das cestas básicas, frutas, verdu-
ras, legumes e ovos às famílias 
assistidas pela entidade.

O ajudante de cozinha 
Leandro Roberto, de 32 anos, 
perdeu o emprego em um res-
taurante do Centro do Rio por 
causa da pandemia do coro-
navírus e ainda não recebeu 
os direitos trabalhistas. Com 
o fim do auxílio, ele hoje vive 
de bicos “do que aparecer” para 
sustentar os três filhos. “A gente 
vai se virando e dependendo da 
ajuda que aparece”, conta.

O Sim! Eu Sou do Meio aten-
de 70 famílias em situação de 
vulnerabilidade alimentar hoje, 
mas a procura é maior do que a 
capacidade de atender. “Todos os 
dias, pessoas de vários lugares do 
município nos procuram pedin-
do socorro, principalmente após 
a suspensão do auxílio emergen-
cial”, diz Débora Silva, coordena-
dora da entidade.

 LOntem, a Coalizão Negra Por 
Direitos, que reúne 20 entida-
des dos movimentos negros, 
organizou atos na Baixada Flu-
minense e em frente à Alerj, 
no Centro do Rio, para exigir 
a criação de ações de combate 
à miséria. Os ativistas coloca-
ram embalagens de quentinhas 
e panelas vazias no chão, repre-
sentando a falta de comida na 
mesa de milhões de brasileiros.

Também ontem, a Alerj pro-
moveu audiência Pública para 
discutir o projeto do presiden-
te da Casa, deputado Marcelo 
Ceciliano (PT), de auxílio mí-
nimo de R$ 200. As famílias 
poderão receber R$ 50 extras 
por cada filho — no máximo 
dois. “O auxílio emergencial é 
fundamental”, disse o deputa-
do Noel de Carvalho (PSDB). 

Atos na 
Baixada e 
no Centro

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com
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 L CRIME GRAVE EM TEMPOS DE PANDEMIA

U
m dia após a Polícia Civil 
indiciar uma técnica de 
enfermagem de Niterói 

por falsa aplicação da vacina 
da Covid-19 em um idoso — a 
chamada vacina de vento —, a 
Prefeitura do Rio afastou, on-
tem, outra profissional da Saú-
de pelo mesmo motivo.

O caso no Rio ocorreu no 
dia 27 de janeiro, tendo como 
vítima uma idosa de 85 anos, 
que foi enganada no Centro 
Municipal de Saúde João Bar-
ros Barreto, em Copacabana, 
na Zona Sul. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
foi aberta uma sindicância pa-

ra apurar o ocorrido. Diante 
da dúvida levantada, a pacien-
te teve a vacina reaplicada, para 
garantir a imunização.

Em nota, a SMS disse que pre-
za pela transparência e reforçou 
a orientação para as equipes 
mostrarem todo o processo de 
aplicação da vacina para os inte-
ressados. Fotos e vídeos do mo-
mento da aplicação estão libera-
dos e são recomendados.

Alegação de estresse
Já em Niterói, a técnica de 

enfermagem indiciada pres-
tou depoimento e vai respon-
der por peculato (crime de 

corrupção ou desvio pratica-
do por servidor público) e in-
fração de medida sanitária pre-
ventiva. A pena pode chegar a 
12 anos de prisão.

Vídeos divulgados por paren-
tes das duas idosas, do Rio e de 
Niterói, mostram o momento 
em que a seringa é aplicada no 
braço das idosas, mas elas não 
recebem a dose do imunizante.

De acordo com o titular da 
76ª DP (Niterói), Luis Henri-
que Marques Pereira, a enfer-
meira indiciada alegou estresse 
no dia da aplicação, embora ela 
parecesse bem tranquila no ví-
deo e brincando com o idoso.

Vacina de vento está na mira
Niterói indicia técnica de enfermagem e Rio afasta outra profissional da Saúde

 LA Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio pode retomar a 
vacinação dos idosos imedia-
tamente após a chegada do no-
vo lote de imunizantes contra 
a Covid-19, prevista para ter-
ça-feira. “O que a gente tem de 
informação é que seria dia 23 
que chegam as vacinas, ou seja, 
próxima terça-feira. Chegan-
do as vacinas, a gente retoma a 
vacinação imediatamente. Tem 
vacina, a gente tem muita ca-

pacidade de aplicar, tanto que 
fomos a cidade brasileira que 
mais vacinou (3,86% da popu-
lação)”, disse ontem o prefeito 
Eduardo Paes (DEM).

Sobre as denúncias de apli-
cação de vacinas de vento, Paes 
defendeu uma apuração rigo-
rosa. “Se for verdade, é cadeia, 
cana pra quem faz um negócio 
desse. É um absurdo. É inaceitá-
vel, inconcebível e qualquer coi-
sa que você imaginar”, afirmou.

Paes: ‘Se for verdade, é cadeia, 
cana pra quem faz negócio desse’
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 L TENHO 49 anos de idade e sou 
jornaleira há quatro. Moro na Ti-
juca e o que mais gosto no bairro 
é a vizinhança. Antes de ser jor-
naleira, eu era vendedora. O que 
mais gosto na minha profissão é 
conversar. Um ponto a melhorar 
no bairro é a atenção aos idosos. 
Nas minhas horas vagas, gosto de 
dormir e descansar.

LENA CATUMBA  
Copacabana

RODRI-
GO JOSÉ 
JACOBINA 
SILVA  
tem atual-
mente 31 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 18 de 
abril de 2007, 
em Nova Iguaçu (Baixada Flumine-
se), após ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

A 
Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda (Setrab) dis-
ponibiliza 769 oportunida-

des através do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), para as Regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba, 
Centro-Sul Fluminense e Serra-
na do Rio. Na Região Metropoli-
tana, são oferecidas 176 vagas (ver 
quadro ao lado).

Já o IBGE abrirá 204.307 va-
gas temporárias no Censo De-
mográfico 2021, 17.798 delas 
no Estado do Rio: 16.040 pa-
ra recenseador (Nível Funda-
mental completo), com salá-
rio por produção, 1.471 para 
agente censitário supervisor, 
com salário de R$ 1.700, e 287 
para agente censitário munici-
pal (Ensino Médio completo), 
com salário de R$ 2.100. Infor-
mações sobre as inscrições no 
site https://www.cebraspe.org.
br/concursos.

205 mil oportunidades
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Contas de luz 
mais caras

 LO déficit de R$ 3,1 bilhões 
causado pela suspensão da 
bandeira tarifária nas contas 
de luz entre junho e novem-
bro de 2020 será repassado 
aos consumidores, segundo 
a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

RAPIDINHA...

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no https://cutt.ly/7j0omDC) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

CHURRASQUEIRO ABOLIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 2

TELEMARKETING ATIVO PENHA ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 40

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO CAMPO GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 40

TELEOPERADOR ATIVO CAMPO GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 30

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA PARADA DE LUCAS ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 4

ATENDENTE DE LANCHONETE TIJUCA ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 15

AUX. PRODUÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPA QUEIMADOS ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

CAMAREIRA DE HOTEL PARQUE BEIRA-MAR, DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 3

CARPINTEIRO GUAPIMIRIM NÃO EXIGIDA DE 1 A 2 SM 2

LOCUTOR COMERCIAL V. ISABEL, MADUREIRA, C. GRANDE E ABOLIÇÃO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

TELEATENDIMENTO ATIVO CARMARI, NOVA IGUAÇU ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 SM 20

PIZZAIOLO TIJUCA, BARRA, RECREIO, C. VELHO, COPA E ICARAÍ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS
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ESPORTES

Arão vira desfalque
Volante sofre acidente doméstico e deixa o Mengão na mão contra o Internacional

O 
Flamengo ganhou um 
desfalque de última hora 
para a decisão de domin-

go, às 16h, no Maracanã, contra o 
Internacional: Willian Arão fra-
turou um dos dedos do pé, em 
um acidente doméstico, ontem 
à tarde, e está vetado para o jogo. 
O camisa 5 rubro-negro deu en-
trada no Hospital Vitória, na Zo-
na Oeste, ontem mesmo para a 
realização de exames.

Segundo apurou o MEIA 

HORA, a lesão sofrida pelo vo-
lante foi uma fratura exposta 
na falange distal em um dos 
pés. A boa notícia é que a con-
tusão foi considerada leve pe-
los médicos que analisaram 
o camisa 5 do Rubro-Negro. 
Existe otimismo por parte do 
departamento médico para 
que ele fique à disposição con-
tra o São Paulo, na próxima 
quinta-feira, na última roda-
da do Brasileirão.

Arão tem sido um dos prin-
cipais jogadores do Flamengo 
sob o comando do técnico Ro-
gério Ceni. Versátil, o volante se 
tornou zagueiro e tem se des-
tacado na nova posição. Sem 

o camisa 5, a tendência é que 
Gustavo Henrique volte a fa-
zer dupla defensiva com Rodri-
go Caio, e Diego Ribas assuma 
a posição de primeiro volante.

Com 68 pontos, o Mais 
Querido é o vice-líder da Sé-
rie A, um ponto a menos que o 
Colorado, que já pode ser cam-
peão brasileiro com uma roda-
da de antecedência neste pró-
ximo final de semana.

De acordo com as proje-
ções feitas pelo site Infobola, 
do matemático Tristão Garcia, 
o Mengão tem neste momen-
to 32% de chances de ser cam-
peão brasileiro, o Internacional 
aparece com 67% e o São Pau-
lo corre bem por fora, na bri-
ga pelo título, com apenas 1%.

Destaque na zaga após mudar de posição, Willian Arão está fora da partida contra o Internacional

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

GUSTAVO 
HENRIQUE DEVE 
VOLTAR À ZAGA 
E DIEGO ATUAR 
COMO VOLANTE

 LEm recuperação após grave le-
são no joelho, o volante Thiago 
Maia, de 23 anos, não vem as-
sistindo aos jogos do Flamengo. 
Torcedor assumido, antes mes-
mo de acertar com o Rubro-Ne-
gro, o atleta afirmou que o ner-
vosismo não permite que ele 
consiga ver as partidas do clube 
de coração. “Eu não curto assis-
tir. Fico nervoso demais. Tento 
ver só os lances. Eu já ficava ner-
voso quando era torcedor, agora 

então... Eu vejo um pouco, pa-
ro, saio, acompanho no aplica-
tivo. Fico só na oração mesmo”, 
afirmou em entrevista ao por-
tal Globoesporte.com. Operado 
em dezembro do ano passado, 
Thiago Maia já iniciou o proces-
so de fortalecimento muscular 
e tem surpreendido o departa-
mento médico por causa de sua 
rápida evolução. Em casos como 
o dele, o período de recuperação 
é de seis a oito meses.

 Thiago Maia não vê os jogos
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Bota pode 
segurar Zé 
Welison

ESPORTES

Vasco se fecha em torno 
de permanência na elite
Em situação delicada, clube pode ser rebaixado já nesta rodada

 L SEM ESPAÇO PARA VACILOS

C
om o sinal de alerta de 
rebaixamento piscan-
do sem parar em São Ja-

nuário, o Vasco está careca de 
saber que neste momento não 
há mais margem para erro no 
Campeonato Brasileiro. Após a 
derrota de 3 a 0 para o Fortale-
za, na rodada passada, a comis-
são técnica tem seguido à risca 
as orientações do ‘Plano de 15 
dias’, que são ações para evitar 
a queda para a Série B.

Sem folga e em regime de 
concentração total, os jogado-
res não têm tempo livre, mes-
mo quando a programação 
não indica atividades em tem-
po integral. O Vasco, inclusi-
ve, antecipou de amanhã para 
hoje a viagem para São Paulo, 
onde no domingo a equipe en-
frenta o Corinthians, pela pe-
núltima rodada do Brasilei-
rão-2020.

Para essa partida de funda-
mental importância, o técnico 
Vanderlei Luxemburgo tem in-
dicado que formará a zaga com 
Leandro Castan ao lado de Mar-
celo Alves. Caso se confirme, o de-
fensor voltaria ao time, no lugar 
de Ricardo Graça, após cumprir 
suspensão. Em relação às demais 

posições, o treinador não deu 
mais pistas. A boa notícia é que 
o técnico não terá desfalques por 
suspensão. Todo o grupo de atle-
tas irá viajar, até mesmo quem 
estiver machucado. É o caso de 
Werley, que se recupera de pro-
blema na panturrilha direita.

De acordo com as projeções 
do matemático Tristão Garcia, 
o Gigante da Colina tem nes-
te momento 73% de risco de 
ser rebaixado. Apesar de todo 
o silêncio adotado pelo clu-
be neste momento delicado, 
o presidente Jorge Salgado já 
começou a esboçar os impac-
tos financeiros provocados por 
um possível rebaixamento.

Segundo o site Globoesporte.
com, o clube pode sair da cota 
de R$ 80 milhões anuais na Sé-
rie A para R$ 30 milhões na B. 
O dirigente já sabe que, além 
de uma readequação esportiva, 
também precisará promover 
uma mudança administrativa 
se a quarta queda se confirmar. 
Para isso não acontecer nesta 
rodada, o Bahia não pode ven-
cer o Fortaleza, amanhã, na 
Arena Castelão, e o Vasco tem 
que passar pelo Corinthians, 
no Itaquerão, no domingo. Leandro Castan deve ser o parceiro de Marcelo Alves na zaga

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

 LAinda sem saber se vai dispu-
tar a Série A ou a B em 2021, 
a direção do Vasco não tem se 
preocupado com possíveis re-
novações ou dispensas de jo-
gadores. Esse tipo de avaliação 
só será realizado depois que o 
time definir o seu futuro no 
Campeonato Brasileiro. A es-

tratégia faz sentido, uma vez 
que, em caso de queda, o orça-
mento para o futebol será mui-
to menor na Segundona.

A maior preocupação gi-
ra em torno do atacante Ger-
mán Cano. Goleador da equi-
pe no Brasileirão, com 13 gols, 
o argentino tem contrato com 

o Gigante da Colina até o fim 
de 2021, deseja permanecer em 
São Januário, mas um possível 
rebaixamento pode fazer com 
que o argentino deixe o clube. 
Aos 33 anos, o centroavante sa-
be que não terá muito tempo 
para grandes contratos antes 
de pendurar as chuteiras. Além 

disso, o assédio de clubes brasi-
leiros aumentará consideravel-
mente, caso a queda aconteça. 

Nomes como dos laterais-
-esquerdos Neto Borges e Hen-
rique, ambos em fim de con-
trato com o Gigante da Colina, 
não devem permanecer para a 
temporada de 2021.

Renovações e dispensas somente depois do fim do Brasileirão

Volante em alta no Alvinegro
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A diretoria do Botafogo ava-
lia manter o volante Zé Welison, 
que pertence ao Atlético Mineiro, 
para a disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. O atual vín-
culo do jogador com o clube de 
General Severiano vai até maio.

Segundo o site Lance, a ideia é 
convencer o Galo a aceitar outro 
empréstimo sem custos, apenas 
dividindo os salários. O jogador, 
que divide as opiniões entre os 
torcedores, se lesionou na derro-
ta para o Grêmio, em casa, e foi 
desfalque contra o Goiás, outra 
derrota, dessa vez fora de casa.

Se Zé Welison anda bem cota-
do nos bastidores do clube, o mes-
mo não se pode dizer do apoiador 
Bruno Nazário. O Botafogo não 
pretende mantê-lo e, de acordo 
com o site Globoesporte.com, até 
já mostrou ao jogador que o me-
lhor caminho para a sua carreira 
é procurar outro clube para 2021.

Bruno tem contrato com o 
Botafogo até junho. O atleta veio 
emprestado do Hoffenheim, da 
Alemanha, no início de 2020. O jo-
gador ganhou destaque após boas 
partidas e gols marcados, mas foi 
perdendo espaço no time titular.

Vínculo do volante 
com o clube é até 
maio deste ano

 L BEM AVALIADO
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 L NAS CABEÇAS

Surpresa tricolor
Nenê fala sobre a volta do Fluzão à Libertadores

A
os 39 anos, o veterano 
apoiador Nenê aparen-
tou ser um garoto na en-

trevista coletiva de ontem, tal a 
sua felicidade ao comentar so-
bre a classificação do Flumi-
nense para a disputa da edição 
2021 da Copa Libertadores.

Para ele, apesar de sempre 
começar as temporadas com 
o pensamento voltado para 
grandes conquistas, a campa-
nha tricolor foi uma surpre-
sa para todos. “Com certeza o 
Fluminense teve a campanha 
mais surpreendente do Cam-
peonato Brasileiro. Ninguém 
acreditava que pudéssemos 
chegar ao final da temporada 
nessa situação”, disse o expe-
riente jogador, referindo-se aos 
60 pontos conquistados, que 
levam o time ao quinto lugar 
na competição nacional.

“Acho que o próprio clube e a 
torcida não tinham essa clareza de 
que esse objetivo poderia ser al-
cançado. Pelo investimento finan-
ceiro, pelos problemas que o clube 
enfrenta. A gente sabe que os clu-
bes que estão nas primeiras posi-
ções investiram no mínimo umas 
10 vezes mais do que o Fluminen-
se. Só isso já demonstra o que nós 
fizemos. Tenho muito orgulho de 
participar deste momento, desse 
grupo, de ajudar a levar de volta 
para a Libertadores um clube com 
essa grandeza”, disse um dos des-
taques da equipe na temporada.

Sempre exaltando o traba-
lho do técnico Marcão, que 
assumiu o time interinamen-
te, após a saída de Odair Hell-
mann, Nenê afirmou que todos 
estão preparados para receber 
da melhor forma Roger Ma-
chado, contratado pela dire-
toria para assumir o time após 
o Brasileirão. “É o clube que de-
cide. Quem vier, vai ser bem-
-vindo e vai encontrar um am-
biente propício para fazer um 
grande trabalho”, afirmou.

Empolgadão, Nenê está orgulhoso do grupo tricolor na temporada

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO

 LO atacante Fred está perto de en-
trar no top-3 da artilharia da histó-
ria do Brasileirão. Atual quarto co-
locado, com 151 gols em 307 jogos, 
o camisa 9 tricolor tem dois a me-
nos que Edmundo, autor de 153 
em 316 partidas. Fred também po-
de superar o Animal na próxima 
temporada, visto que ainda tem 
contrato com o Tricolor até ju-

lho de 2022. Porém, hoje com 37 
anos, o atacante pode não ter mui-
to mais tempo de carreira. Rober-
to Dinamite é o maior goleador da 
história da Série A, com 190 gols 
em 326 jogos. Segundo colocado, 
Romário, que tem 154 gols em 251 
jogos, também pode ser ultrapas-
sado por Fred. Zico fecha o top-5, 
com 135 gols em 249 jogos. 

Fred perto de atingir marca
33ª RODADA

17/02
 SANTOS 1 X 0       CORINTHIANS 

35ª RODADA

17/02
 CORITIBA 1 X  0     PALMEIRAS  

34ª RODADA

HOJE
 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS  21:30

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 62 35 17 11 7 56 38 18

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 60 36 17 9 10 52 41 11

 6º PALMEIRAS 56 35 15 11 9 49 33 16

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 56 36 13 17 6 52 39 13

 8º SANTOS 53 36 14 11 11 51 48 3

 9º ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14 36 35 1

 10º CORINTHIANS 49 36 13 10 13 45 45 0

 11º BRAGANTINO 49 36 12 13 11 49 40 9

 12º CEARÁ 46 36 12 10 14 50 50 0

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

 14º SPORT 42 36 12 6 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 31 36 7 10 19 30 49 -19

 20º BOTAFOGO 24 36 4 12 20 30 60 -30

37ª RODADA

AMANHÃ

 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

SEGUNDA

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00

38ª RODADA

QUINTA

 FLUMINENSE  X  FORTALEZA 21H30

 VASCO  X  GOIÁS 21H30

 SÃO PAULO  X  FLAMENGO 21H30

 BRAGANTINO  X  GRÊMIO 21H30

 ATLÉTICO-MG  X  PALMEIRAS 21H30

 INTERNACIONAL  X  CORINTHIANS 21H30

 BAHIA  X  SANTOS 21H30

 ATHLETICO-PR  X  SPORT 21H30

 CEARÁ  X  BOTAFOGO 21H30

 ATLÉTICO-GO  X  CORITIBA 21H30

ARTILHARIA

17 GOLS: Claudinho (Bragantino), 

Marinho (Santos) e Thiago Galhar-

do (Inter)

16 GOLS: Luciano (São Paulo)

13GOLS: Pedro e Gabigol (Flamen-

go), Cano (Vasco), Vina (Ceará) e 

Diego Souza (Grêmio)

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 19/2/202112



Sexta-feira, 19.2.2021 

Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13Pág. -

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
 

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. 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.
 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/
 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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 MORENA 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Promoção 60,00 
Tel.: 2051-9767 Admite-se
 

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
 

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.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, com carro 
Utilitário, carga seca e gelada. En-
tregas: Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepaguá ou 
Ceasa. T:96419-8521 Vitor.
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A GATA DA HORA

fez muito marmanjo babar igual neném com 

seu ensaio maravilhoso para a revista Sexy do mês de janeiro. 

Ousada, espetacular e sempre bela, a morena de 108cm de 

bumbum afirmou sem pestanejar: “Sou uma gostosa com 

orgulho”. No Instagram, ela arrasa como @kellymelem.

KELLY MELÉM

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

CADU NICKEL/DIVULGAÇÃO

 LO Grêmio oficializou ontem 
a venda do atacante Pepê, de 23 
anos, para o Porto, de Portugal, 
por 15 milhões de euros (cerca 
de R$ 98 milhões). O jogador 
assinará vínculo por cinco tem-
poradas, mas só deixará Por-
to Alegre no segundo semestre 
deste ano. Do valor total da ne-
gociação, o Tricolor Gaúcho re-
ceberá 10 milhões de euros (R$ 
65,4 milhões). O restante per-
tence ao Foz do Iguaçu, clube 
que revelou o atacante e detém 
30% dos direitos. No anúncio 
feito no site oficial, o Porto in-
formou que contrato do ata-
cante será até 2026, com cláu-
sula de rescisão de 70 milhões 
de euros (R$ 458 milhões).

Grêmio vende Pepê pro Porto

 LO goleiro Alex Muralha, 
ex-Flamengo e que recen-
temente deixou o Coritiba, 
acertou com o Mirassol, clu-
be que ele já havia defendi-
do em 2014, para a disputa 
do Campeonato Paulista. A 
chegada do jogador de 31 

anos representa o sétimo 
reforço na temporada pa-
ra a equipe paulista. O clu-
be foi campeão da Série D 
do Campeonato Brasileiro 
e terá a agenda com disputas 
da Copa do Brasil, da Série C 
nacional, além do estadual.

Muralha é do Mirassol

LUCAS UEBEL/GRÊMIO/DIVULGAÇÃO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

AGNEWS

REPRODUÇÃO DA INTERNET

CURTINDO FÉRIAS NO CARIBE
 LDani Calabresa e Fábio Porchat estão curtindo uns dias de 

férias em Punta Cana, no Caribe. A humorista postou no Ins-
tagram várias fotos. Em uma das imagens, ela aparece com o 
namorado, Richard Neuman, e o casal Fábio e Nataly Mega. 

ALTA DO HOSPITAL
 LApós uma semana internado com 

Covid-19, César Filho recebeu alta 
do hospital, ontem. “Dando um 
adeus aqui para o apartamento 
907. Estamos recebendo alta, indo 
embora para casa para recuperar as 
energias”, disse o apresentador nas 
redes sociais. Ele também agrade-
ceu o carinho dos fãs. “Muito obri-
gado pelo seu carinho, pelas suas 
orações junto com a gente durante 
todo esse período ou até mesmo no 
período em que eu estava em casa.” 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

GRAVAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE 
NOVA NOVELANOVA NOVELA

 LCauã Reymond gravou cenas de Um Lugar Ao Sol, próxima novela das 
21h, da Globo, na Praia do Leme, ontem. Para a sequência, o ator, que vai 
dar vida aos gêmeos Renato e Christian na trama, estava usando peruca e 
entrou no mar de roupa. Na novela, o galã contracena com sua ex, Alinne 
Moraes, que interpretará a vilã Bárbara. O elenco conta ainda com An-
dréia Horta, Juan Paiva, Gabriel Leone, Marieta Severo, Danton Mello, 
Fernanda de Freitas e Reginaldo Faria, entre outros artistas.

MAIS DE R$ 7 MIL EM LIVRO
 LBruna Marquezine mostrou que é mesmo fã de Rihanna. 

A atriz contou no Twitter que comprou a edição de colecio-
nador do livro de fotografias da cantora. A obra em ques-
tão custa 995 libras esterlinas, o equivalente a R$ 7.470,46. 
Chique, né? “Comprei. Meu Deus, eu sou muito cadelinha”, 
escreveu Bruna ao repostar uma foto de Rihanna com o li-
vro. Apenas 500 cópias foram produzidas no mundo inteiro. 

EM ALTA EM BAIXA

 LLuciana Gimenez curtiu 
passeio de barco com na-
morado em Angra.

 LSeguidor de Naiara Aze-
vedo criticou barriga de-
la: “É comprada”.

‘EU ESTOU CURADO’

 LMarido de Ana Hickmann, 
Alexandre Correa revelou 
que está curado do cân-
cer no pescoço em um ví-
deo para o canal da apre-
sentadora no YouTube, 
ontem. “Alegria total, 
eu estou curado, não foi 
encontrado vestígio ne-
nhum e nem mesmo o he-
mograma detectou a pre-
sença de algo estranho”, 
contou Alexandre.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DA INTERNET



TELEVISÃO

‘Me senti mais 
que ofendido’
Thammy envia denúncia contra Lumena ao MP

 L APÓS DECLARAÇÃO NO ‘BBB 21’

V
ereador por São Paulo, 
Thammy Miranda enviou 
um ofício ao Ministério Pú-

blico (MP) do Rio de Janeiro de-
nunciando Lumena Aleluia, par-
ticipante do Big Brother Brasil 21. 
O filho de Gretchen decidiu fazer 
a denúncia contra a psicóloga após 
sua declaração sobre Carla Diaz 
“ser toda cagada em sua branqui-
tude de merda”. 

“Ontem mesmo (quarta-fei-
ra), já enviei um ofício ao MP. Não 
é só o Thammy político que está 
fazendo isso e, sim, o cidadão. Me 
senti mais que ofendido. Eu me 
senti no dever de chamar aten-
ção pra isso. Se a Carla Diaz tives-
se falado “negritude de merda”, 
ela sairia presa no BBB. A mes-
ma responsabilidade que deve-
mos ter com os negros, devemos 

ter com os brancos, porque não 
é sobre cor, é sobre ser humano”, 
disse Thammy à coluna de Fábia 
Oliveira, do jornal O Dia. O verea-
dor também pretende processar 
Lumena na esfera cível e, caso ga-
nhe, quer doar a indenização para 
entidades de combate ao racismo. 

‘Desrespeito e agressividade’
No documento enviado ao MP, 

ao qual a coluna de Fábia Olivei-
ra teve acesso, Thammy afirma: 
“Não se trata de cogitar, como tem 
sido veiculado, o ‘racismo reverso’, 
hipótese já afastada pelo Judiciá-
rio, mas de perigoso incitamento a 
comportamentos agressivos e hu-
milhantes em relação a pessoas de 
raças diferentes. De incitamento à 
prática de atos de convulsão social, 
pois aos racistas tal frase dá muni-

ção para se autojustificarem”.
O vereador diz ainda que “a 

participante em questão trouxe 
para o programa de repercussão 
nacional todo o desrespeito, de-
sinformação e agressividade que 
têm sido objeto de preocupação 
nas redes sociais”.

Nas redes sociais, Thammy 
demonstrou acreditar que Lu-
mena tem ‘pego no pé’ de Carla 
fazendo uso de pressão psicoló-
gica e que ela utiliza seus conhe-
cimentos como psicóloga para 
tentar desestabilizar outros bro-
thers. “Ela é um lixo de ser huma-
no, é surreal o que ela está fazen-
do. Eu nunca conheci na minha 
vida um ser humano tão podre. 
Se essa não for a verdade dela, a 
edição do reality show está fazen-
do dela um monstro”, declarou.

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Thammy fez denúncia após declaração de Lumena sobre Carla

REPRODUÇÃO
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: João é 
hostil com René. Jeff 
inventa para Lincoln 
que está namorando 
Mari. Dandara e Re-
né conversam com 

João. Duca (foto) recebe seu primeiro sa-
lário como professor da academia. Mari 
conta para Jeff que tem um namorado 
no interior. Edgard e Lucrécia anunciam 
o Show de Talentos na Ribalta.

19h40. Globo: Isa-
bel avisa a Tancinha 
(foto) que o juiz é 
quem decidirá sobre 
a guarda de Carol e 
os irmãos. Giovanni 

se assusta com o descontrole de Bruna. 
Francesca procura Rodrigo na clínica e 
diz que aceita se casar com ele. Tancinha 
fica arrasada quando Adônis fala que 
Apolo e Tamara ficarão noivos.

21h. SBT: JP per-
gunta para Tati por 
que ela está ser-
vindo as pessoas. 
A menina diz que 
foi Renata quem 

mandou. Os meninos falam que Ra-
fa está apaixonado por Bel. Renata 
faz Mili (foto) carregar o pesado bolo 
de JP sozinha. Dani tenta se levantar 
no orfanato, cai no chão e desmaia.

18h30. Globo: 
D ionís io  ( foto) 
chama pela cigana 
ao ver Aurora, pa-
recendo sofrer uma 
alucinação. Mano-

lo avisa a Samuel que Aurora conse-
guiu instalar o aparelho de escuta 
no telefone de Dionísio. Na mina, 
Cassiano e Duque acreditam estar 
ricos. Quirino vai ao Flor do Caribe e 
dança com Nicole. Alberto ouve Otto.

21h. Record: 
Amat ameaça Terá 
e Nadi (foto). Dani-
na discorda de Aya. 
Terá tenta contro-
lar a esposa. Harã e 

Abrão invadem o palácio. Sunuabum 
descobre que o irmão foi preso. Diante 
de Ekur, Enlila nega que Dnin-Sim seja 
filho do general. Nidana desconfia de 
Danina. Lamassi tenta de aproximar 
de Iafa. Nadi pressiona Terá.

21h30. Globo: 
Joyce apoia Ivan. 
Dantas (foto) as-
sume para Eurico 
a culpa sobre o 
desfalque na em-

presa e Cibele se surpreende com 
o pai. Ritinha teme que Eugênio 
tenha descoberto sobre seus dois 
casamentos. Dita encontra Silvana 
desmaiada e chama uma ambulân-
cia. Bibi desconfia de Rubinho.



ALTO-ASTRAL
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Esperar é o tormento do desejo.”

(J.M. de Macedo)

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

 LTrabalhar em equipe será 
uma ótima opção. A Lua facili-
tará as parcerias e sociedades. 
Atração por um amigo próxi-
mo deve aumentar muito no 
fim de semana. Invista.
Números da sorte: 39, 84 e 66.

 LO desejo de se dar bem será 
um bom estímulo para você e 
sua família. Mostre o seu po-
tencial no trabalho e alcance 
os objetivos. No romance, evi-
te discussões sérias.
Números da sorte: 85, 04 e 40.

 LVocê vai sentir uma vontade 
de se destacar naquilo que faz 
de melhor. Reserve um tempo 
para cuidar da beleza e da saú-
de. Seu charme vai estimular 
as paqueras, escolha bem.
Números da sorte: 05, 50 e 32.

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

 LBom astral para quem deseja 
mudanças no dia a dia. Ten-
te resolver pendências ainda 
hoje e melhore a qualidade 
do seu dia. Invista na sedução 
para curtir o romance.
Números da sorte: 33, 24 e 06.

 LConverse com os seus colegas 
de trabalho para agilizar as ta-
refas e não deixar nada pen-
dente. Algumas mudanças ou 
imprevistos podem surgir. Na 
união, paixão não vai faltar.
Números da sorte: 70, 25 e 97.

 LPode ganhar uma boa grana 
com seu trabalho hoje. A Lua 
estimula as parcerias, mas evi-
te confiar demais. No amor, o 
desejo de viver uma relação 
estável deve aumentar.
Números da sorte: 98, 89 e 35.

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

 LÓtimas vibrações para a sua 
carreira e suas finanças. Há 
boas chances de ser reconhe-
cido pelos chefes e também 
pode ganhar uma promoção. 
Na união, melhore o diálogo.
Números da sorte: 27, 99 e 54.

 L Invista em estudos e tente 
aprender novas habilidades. 
Aproxime-se de pessoas sábias 
e absorva conhecimento. No 
amor, vai sentir uma vontade 
de encontrar alguém.
Números da sorte: 73, 10 e 19.

 LVocê pode dar fim a um pro-
blema que vem te causando 
muita dor de cabeça. Encare 
os desafios e busque soluções 
para deixar de se preocupar. 
Desejos à flor da pele no amor.
Números da sorte: 47, 20 e 11.

SÃO CONRADO
Nasceu na Itália, em 1290. Um 
homem de muitos bens, dado aos 
divertimentos e à caça. Numa oca-
sião de caçada, acidentalmente, 
provocou um incêndio, prejudi-
cando muitas pessoas. Ele ganhou 
notoriedade ao confessar a culpa 
pelo incêndio. Conrado havia fugi-
do, mas ao saber que um inocente 
seria condenado pelo crime, ele se 
apresentou à Justiça. Muito rico, 
doou seus bens para reconstruir 
a região. A partir daí, Conrado e a 
esposa fizeram uma caminhada 
rumo ao cristianismo. Morreu em 
1354, aos 64 anos.

SANTO DO DIA

ONÇA
O fazendeiro estava ofere-
cendo R$ 300 para o corajo-
so que conseguisse pegar a 
onça que estava comendo os 
bezerros da fazenda. Apre-
sentou-se um compadre e 
foi se oferecendo para o ser-

viço. Magrinho, sandália ja-
ponesa, chapéu de palha, lá 
foi ele fazenda adentro em 
busca do animal. Certa hora, 
deu de cara com a pintada. 
Danou-se a correr e a onça 
logo atrás. O fazendeiro 
estava sentado na varanda 

quando o compadre chegou 
correndo e perseguido pelo 
felino. Por sorte, na hora que 
a onça deu o bote, ele tro-
peçou numa pedra e caiu. A 
onça voou por cima e caiu 
no terreiro, bem em frente 
à porta do fazendeiro. Aí, o 

compadre gritou:
— Segura essa aí, compadre, 
que eu vou buscar outra!

RECEITA
O paciente chega para o mé-
dico chorando de dor, mostra 
o braço para ele e diz:

— Doutor, quebrei meu bra-
ço em dois lugares. Preciso de 
ajuda. O que eu faço?
O médico olha nos seus olhos 
e afirma:
— Olha, rapaz, eu acho me-
lhor você não voltar mais 
nesses lugares.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn.
MENSAGEM:
Oxoguiãn vem pedindo sabedoria 
de como agir em determinados 
momentos do dia. Hoje é um dia 
de parar e pensar, rever os erros e 
acertos. A calma e a humildade fa-
rão de você uma pessoa bem vista 
e melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Épi Épi Babà. 
CORES:
Branco, prata e azul-escuro.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer a paz para o ambiente, 
faça uma canjica doce bem gos-
tosa e ofereça às 8h. Enquanto 
todos estiverem comendo a can-
jica, peça a Oxoguiãn que aben-
çoe a todos e afaste as brigas e 
desavenças do ambiente.

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

 LSua criatividade, simpatia e 
alegria vão te ajudar no am-
biente profissional. Tome cui-
dado com fofocas envolvendo 
seu relacionamento. A paixão 
estará no ar com o par.
Números da sorte: 99, 45 e 09.

 LA Lua beneficia o seu rela-
cionamento com a família, 
procure estar com eles. Quem 
trabalha em casa terá um dia 
produtivo. Cobranças podem 
prejudicar o romance.
Números da sorte: 19, 01 e 64.

 LTrabalhar em equipe pode 
render frutos financeiramen-
te. Um ambiente tranquilo 
para fazer suas tarefas te fará 
bem. No amor, aposte no diá-
logo para evitar rusgas.
Números da sorte: 29, 74 e 83.
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