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O MAIS LIDO DO RIO

ESPORTES

MILÍCIA TEM FAZENDA E CRIA 
CAVALOS, GANSOS E OVELHAS

ALÉM DE LARANJAS... 3

Dois policiais 
são mortos

MILITARES 6 FURTO DE CABOSVAI TER NOVA LICITAÇÃO 47

FOI LINDO, FOI LINDO, 
MENGÃO MENGÃO 
QUERIDO!QUERIDO!

Vaza vídeo 
de Anitta 

tatuando fiofó. 
Veja lá dentro!

BABADO

PÁGINA 16

TENHA UMA ÓTIMA 
VASCO JÁ CHORA O QUARTO REBAIXAMENTO

É TETRAAA!

É TETRAAA!

É TETRAAA!

É TETRAA!

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 5
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Não, pera! 
Restam 
2 saídas: 
golear o 
Goiás e 

tirar uma 
diferença 
de 12 gols 

para o 
Fortaleza... 
e anular o 

jogo contra 
o Inter 

Segue o líder! Rubro-Negro vence de virada o 
Inter por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Gabigol, 
e soltará o grito de ‘Octa’ se ganhar quinta-feira
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ABSURDO! ABSURDO! 
Ferro-velho Ferro-velho 
paga R$ 35 paga R$ 35 
por quilo por quilo 
do cobredo cobre

LINHA AMARELA ESTUDA 
O RETORNO DO PEDÁGIO

PM roda com 
14kg de crack

NA MARÉ 6

SEGUNDA
TORCEDOR 

PAGOU UM 

MILHÃO E VIU 

RODINEI SER 

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

                         OBRAS

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2346
20/02/2021

03 04 11 40 42 58
Sena: acumulou (R$ 35.336.751,66)

Quina: 53 (R$ 64.466,74)

Quadra: 4.812 (R$ 1.014,35)

FEDERAL concurso 5540
20/02/2021

Número Prêmio

1º 035090 R$ 500.000,00

2º 023696 R$ 27.000,00

3º 015455 R$ 24.000,00

4º 036750 R$ 19.000,00

5º 030104 R$ 18.329,00DUPLA-SENA concurso 2198

20/02/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

05 06 19 42 45 47

14 18 22 38 46 49

QUINA concurso 5496
20/02/2021

04 17 54 66 80

DIA DE SORTE concurso 421
20/02/2021
Mês da Sorte: AGOSTO

06 09 11 14 19 22 25

TIMEMANIA concurso 1603
20/02/2021
BANGU/RJ

17 22 37 39 45 51 70

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Ilha precisa de obras urgente
 LOlha aí, na foto, a situação do calçamento da orla da Ilha 

do Governador. Da Praia do Zumbi à Praia do Barão está 
desse jeito. Esse buracão na Praia da Bandeira é lastimável. 
Se alguém cair ali pode se ferir seriamente. Alô, prefeitura! 
O local precisa de obras! Estão esperando o quê?

Gilmar Luciano Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
informa

 LA Comlurb informa que já rea-
liza, regularmente, o serviço de 
coleta de lixo das ruas de Cordo-
vil, mas o trabalho de roçada da 
vegetação na Washington Luís 
é atribuição da Concer.
Coordenadoria de Comunicação 

Empresarial da Comlurb
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Anônimo
Por e-mail

Rua lotada depois 
do Carnaval

 LMesmo após as denúncias feitas 
durante o Carnaval, a Rua Dias 
Ferreira, no Leblon, continuou lo-
tada na Quarta-Feira de Cinzas, na 
quinta-feira e no fim de semana. 
Ninguém respeita mais a ordem pú-
blica. Isso deixa a gente indignado!

AGLOMERAÇÃO

Árvore prestes a 
cair no Caonze

 LUma árvore situada na Rua Verea-
dor Hélcio Chambareli, na esquina 
com a Rua Rita Gonçalves, no Caon-
ze, em Nova Iguaçu, está prestes a 
cair. Já solicitamos a retirada da 
mesma diversas vezes, mas nunca 
fomos atendidos. Está perigoso!

Mário Sodré
Por e-mail

ÁRVORE

Ruas de Bangu 
viraram lixões

 LNas ruas Limadores, esquina com 
Rua da Feira, e Guapeu, ambas em 
Bangu, o lixo está tomando os luga-
res por onde os pedestres deveriam 
passar. Inúmeros sacos de lixo e en-
tulho são depositados diariamente 
nos locais. Um absurdo!

Mariana Senna
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

SuperVia informa 
sobre obras

 LA SuperVia esclarece que é a em-
presa responsável por administrar 
o sistema ferroviário. A reativação 
do trecho entre Santa Cruz e Itaguaí 
depende de um processo que inclui 
desapropriações e obras por parte 
do Governo Estadual.

Assessoria de Comunicação
da SuperVia

TREM

Márcia Lima
Por e-mail

Carros danificados 
por buraqueira

 LDo número 306 da Avenida Presi-
dente Kennedy, no bairro Lote 15, 
ao número 3.569, no bairro Corte 
8, em Duque de Caxias, há buracos 
dos dois lados da via. Nossos carros 
estão sendo danificados com essa 
buraqueira. Um descaso!

BURACOS

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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POLÍCIA

Um dos 12 cavalos da fazenda foi batizado com o apelido do miliciano Tandera. Além dos equinos, há uma criação de sete ovelhas e cinco gansos

REPRODUÇÃO

Milícia na fazenda
Bandido investe lucro com extorsões em propriedade rural na Baixada Fluminense

 L ORIGEM CRIMINOSA

A 
Polícia Civil descobriu 
que o miliciano Dani-
lo Dias Lima, conheci-

do como Tandera, conseguiu 
comprar uma fazenda e fazia 
criação de cavalos com os lu-
cros que arrecadou das ativi-
dades de seu grupo paramilitar.

O patrimônio foi descober-
to durante investigações sobre 
os esquemas de lavagem de di-
nheiro de Tandera, que é apon-
tado como uma das principais 
lideranças da organização cri-
minosa no Estado do Rio de 
Janeiro, com forte atuação na 
Zona Oeste e em alguns muni-
cípios da Baixada Fluminense.

De acordo com as investiga-
ções da Delegacia de Combate 
ao Crime Organizado e Lava-
gem de Dinheiro (DCOC-LD), 
o criminoso era proprietário 
de uma fazenda em Prados Ver-
des, Nova Iguaçu. Em 2019, os 
agentes cumpriram um man-
dado de busca e apreensão na 
propriedade, que está em no-
me de outro homem, identifi-
cado pela polícia como Fábio 
de Souza Lima.

Na fazenda, um funcionário 
chegou a confirmar que Fábio 
constava como dono do imóvel 
só no papel, porque, na verda-
de, o local pertencia a Tandera. 
Inclusive, um dos 12 cavalos da 
propriedade foi batizado com 
o apelido do miliciano. Além 
dos equinos, a fazenda também 
conta com uma criação de sete 
ovelhas e cinco gansos.

Os policiais apreenderam 
no imóvel aparelhos celulares, 
notas promissórias no valor de 
R$ 1 mil, uma anotação de con-
ta bancária no nome de Tande-
ra e três veículos.

 L THUANY DOSSARES

 LAs investigações da Delegacia 
de Combate ao Crime Orga-
nizado e Lavagem de Dinhei-
ro (DCOC-LD) apontam que 
o miliciano Tandera utilizaria 
o nome de outras pessoas para 
ocultar seu patrimônio, obti-
do ilicitamente por meio das 
diversas extorsões cometidas 
por sua organização criminosa 

na Zona Oeste do Rio.
À reportagem do MEIA HO-

RA, a Polícia Civil, que prosse-
gue nas investigações, infor-
mou: “Tandera também lavava 
o dinheiro da milícia em uma 
empresa de serviços de admi-
nistração de condomínios, em 
Santa Cruz, da qual seu nome 
constava como sócio”.

Laranjas escondem patrimônio
 L A investigação sobre o mili-

ciano Tandera é uma das mais 
de 100 que a delegacia espe-
cializada realiza atualmente. 
Os alvos são milícias, quadri-
lhas de tráfico de drogas e con-
traventores. O objetivo é des-
cobrir como esses bandidos 
lavam o dinheiro obtido com 
seus crimes e investem sua 

renda ilícita em patrimônios 
para despistar a polícia e con-
seguir ainda mais lucros. Os 
investigadores da Polícia Civil 
têm à sua disposição um labo-
ratório financeiro, que reali-
za análises, quebras de sigilo 
bancário e fiscal, além de pre-
parar relatórios de inteligên-
cia financeira.

Mais de 100 investigações
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POLÍCIA

O caminho do cobre
Polícia marca em cima o furto de cabos, que provoca falta de internet e fone 

 L INVESTIGAÇÃO

P
rimeiro passa por depen-
dentes químicos ou pessoas 
em situação de rua, depois 

por ferros-velhos e, por último, 
chega a um empresário da reci-
clagem. Esse é o caminho feito pe-
los fios e cabos de cobre roubados 
todos os dias de postes na cidade, 
provocando perda de sinal de te-
lefone e de internet e chegando a 
atingir milhões de pessoas.

A informação faz parte de 
investigações iniciadas em ja-
neiro passado pela Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF), que 
já registrou três ocorrências e 
apurou denúncias em cerca de 
dez depósitos de reciclagem.

Segundo o delegado Gustavo 
Rodrigues, o crime tem tido au-
mento por proporcionar dinhei-
ro rápido para dependentes quí-
micos. Em ferros-velhos, o cobre 
chega a ser comercializado por até 
R$ 35 o quilo. “Essa é só a primei-
ra fase da receptação. Os fios que 
eles preferem são aqueles antigos, 
onde a quantidade de cobre no 
interior do cabo é maior. Às vezes, 
com apenas um pedaço, eles con-
seguem quilos do metal”, comen-
tou o delegado.

Rodrigues explicou ainda que, 
normalmente, esses pequenos de-
pósitos de sucata, onde o cobre é 
vendido pelos dependentes quí-
micos, costumam acumular uma 
quantidade do metal e repassar o 
material para um segundo recep-
tador. Nesse segundo, o cobre é 
reciclado mais uma vez e, em se-
guida, é negociado para grandes 
empresários da reciclagem.

“O preço vai aumentando 
de uma cadeia para outra. Nós 
ainda estamos identificando es-
sa escadinha da receptação do 
cobre. Por ora, chegamos a um 
médio”, disse o titular da DRF.

Investigação aponta que o quilo do cobre chega a ser comercializado em ferros-velhos por até R$ 35 

LUCIANO BELFORD
 L LUCAS CARDOSO 

 L THUANY DOSSARES

 LNA MANHÃ DE ONTEM, du-
rante um patrulhamento, policiais 
militares prenderam em flagrante 
dois criminosos no momento em 
que estavam furtando cabos na 
Rua Rio Grande do Sul, no Méier, 
Zona Norte. Com eles, três facas 
foram apreendidas. O caso foi en-
caminhado à 23ª DP. “Parabéns, 
3º BPM! O roubo de cabos é uma 
constante na região do Méier e 
só um policiamento ativo para 
reprimir esses atos criminosos”, 
postou uma internauta.

DUPLA RODA COM A MÃO NO CABO
PMERJ / DIVULGAÇÃO 

 L Os bairros mais afetados pe-
los crimes são Méier, Cacham-
bi e Jacaré, na Zona Norte do 
Rio. Na Zona Oeste, a região 
de Jacarepaguá, principalmen-
te, na Freguesia e no Pechin-
cha, tem um alto número de 
ocorrências de roubo ou furto 
de cabos. Uma moradora e co-
merciante no Pechincha con-
versou com a reportagem do 
MEIA HORA e explicou que a 
situação piorou nos últimos 
anos. De acordo com o relato 
dela, o número de moradores 
de rua e usuários de droga cir-
culando pelas ruas da região 
tem crescido. “Aqui na rua is-
so (o roubo de cabos) acontece 
a cada 15 dias”, conta.

Áreas visadas 
pelos ladrões

 LAinda de acordo com a co-
merciante, as más condições 
de iluminação nas ruas do Pe-
chincha facilitam a ação dos 
criminosos que furtam cabos.

“São várias lâmpadas quei-
madas e a Rioluz não vem ver. 
Acho que, nessa escuridão, eles 
(os ladrões) ficam ainda me-
nos constrangidos de fazer es-
sas coisas. Já tivemos dias sem 
internet e sem telefone, e de-
pendemos desses serviços para 
funcionar”, reclama.

Em tempos de pandemia, o 
trabalho em casa (home-offi-
ce) aumentou, assim como as 
aulas on-line para os estudan-
tes, o que torna o problema 
ainda mais grave.

Breu nas ruas 
ajuda ladrões
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D
urante o sábado, dois 
PMs foram mortos em 
serviço, em lugares dife-

rentes do Rio. O cabo José Ri-
cardo de Castro Luna, 40 anos, 
foi morto à tarde após confron-
to com criminosos em Bangu, 
Zona Oeste. E William da Con-
ceição, lotado no 30º Batalhão 
de Teresópolis, foi baleado na 
cabeça no fim da tarde duran-
te operação no bairro Rosário, 
quando caminhava pelas ruas 
da comunidade. 

De acordo com a Secreta-
ria de Estado de Polícia Mili-
tar, PMs do 14º BPM (Bangu) 
faziam um patrulhamento na 
Estrada do Engenho, em Ban-
gu, quando foram atacados. 
Eles teriam atirado contra a 
equipe perto da Estrada do 
Taquaral. José Ricardo chegou 
a ser levado ao Hospital Mu-
nicipal Albert Schweitzer, em 
Realengo, Zona Oeste, mas não 

resistiu aos ferimentos.
José Ricardo deixa esposa 

e dois filhos. O Comando do 
14ºBPM informou ontem que 

está prestando apoio à família. 
A Polícia Civil instaurou um 
inquérito para apurar as cir-
cunstâncias da morte do PM.

Já William recebeu os pri-
meiros socorros de uma equi-
pe do Samu ainda no local, e 
foi levado em estado grave ao 
Hospital das Clínicas de Tere-
sópolis. Apesar dos esforços, o 
PM não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito pouco após a en-
trada no hospital. Ainda não há 
informação sobre o seu sepul-
tamento. Da mesma forma, as 
circunstâncias da morte estão 
sendo apuradas.

Agentes baleados
A plataforma Fogo Cruzado 

registrou 25 agentes de segu-
rança baleados na Região Me-
tropolitana do Rio de Janeiro 
em 2021. Nove deles morre-
ram. No mesmo período de 
2020, houve igualmente 25 
agentes baleados, 12 morre-
ram. Só em 2021, seis PMs fo-
ram mortos em ações violentas 
em todo o Estado do Rio.

GERAL

Dois PMs são mortos
Crimes aconteceram em operações em Bangu e Teresópolis

 L VIOLÊNCIA

PM é preso com 14kg de crack
Ao receber voz de prisão, agente e carona tentaram subornar policiais

 L SAINDO DA VILA DO JOÃO

Um policial militar e um sus-
peito foram presos na madruga-
da de ontem ao deixarem a co-
munidade da Vila do João, no 
Complexo da Maré, na Zona 
Norte, com drogas e uma pistola. 

Segundo a Polícia Militar, o 
motorista do veículo se identi-
ficou como policial ao ser abor-
dado na saída da comunidade, 
mas demonstrou nervosismo e, 
ao ser questionado sobre o por-
quê de estar ali, disse apenas que 
estava perdido. Ele também ne-
gou estar drogas ou armado. 

Quando os agentes questiona-
ram o carona, alegou que não 
vinha da comunidade. 

Diante dos depoimentos con-
flituosos, os policiais revistaram 
o carro e encontraram 14kg de 
crack e uma pistola pertencente 
à própria PMERJ, além de muni-
ções. Ao receberem voz de prisão, 
os homens tentaram ainda su-
bornar os policiais com cocaína. 

Os dois foram detidos e enca-
minhados para a 21ª DP (Bonsu-
cesso), onde responderão por trá-
fico ilícito de drogas. Além dos 14kg de crack, PM foi preso também com uma pistola

PMERJ/ DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÕES

José Ricardo (E) e William da Conceição foram baleados em serviço

Preso com 

LSD a rodo

Incêndio na 

Zona Norte

 L Após investigações, 
policiais civis da 39ª 
(Pavuna) prenderam 
um homem, não iden-
tificado, com 2.300 mi-
cropontos de LSD, que 
ser iam vendidos  em 
festa de música eletrô-
nica. Cada um dos pon-
tos custava de R$ 50 a R$ 
100, totalizando o valor 
do material em cerca de 
R$ 180 mil. O suspeito 
irá responder pelo cri-
me de tráfico de drogas.

 LUm incêndio atingiu 
um apartamento na rua 
Araújo Leitão, no Enge-
nho Novo, na Zona Norte 
do Rio, na madrugada de 
ontem. Três pessoas pre-
cisaram ser atendidas por 
inalação de fumaça, mas 
nenhum dos casos foi 
grave. As causas do incên-
dio ainda não são conhe-
cidas. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, o quartel 
do Grajaú foi acionado 
às 03h30.

RAPIDINHAS...

Fogo em 
plataforma

 LO Sindipetro-NF infor-
mou o episódio de um 
incêndio ocorrido na 
plataforma P-48, na Ba-
cia de Campos, no Norte 
Fluminense, na tarde de 
sábado. O alarme de in-
cêndios tocou às 16h e, 
segundo relatos das pes-
soas a bordo, foram mais 
de 3 minutos até que o 
Geplat informasse no 
sistema de avisos da pla-
taforma o ocorrido. Um 
trabalhador ficou ferido.
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Linha Amarela livre
Cariocas só voltarão a pagar tarifa na via expressa após a licitação ser concluída

 L SEM PEDÁGIO... POR ENQUANTO

O
s cariocas só devem 
voltar a pagar pedágio 
no próximo semestre, 

quando a Prefeitura do Rio es-
tima já ter licitado nova con-
cessão para a operação da Li-
nha Amarela. A projeção foi 
confirmada, ontem, pelo se-
cretário de Governo e Inte-
gridade, Marcelo Calero, que 
participou de nova etapa da 
encampação em edifício da 
Lamsa, no pedágio do corre-
dor que conecta a Ilha do Fun-
dão à Barra da Tijuca. 

“O prefeito Eduardo Paes 
deixou muito claro durante 
a campanha que ele quer sim 
um preço justo, uma tarifa jus-
ta para os usuários da Linha 
Amarela. Portanto, haverá um 
encaminhamento de uma nova 
licitação, com a certeza de que 
por meio dela vamos conseguir 
uma tarifa justa para os usuá-
rios. Até a conclusão, a opera-
ção segue pela prefeitura e sem 
pedágio”, afirmou Calero.

A ação de encampação de 
ontem teve por objetivo o in-
ventário dos bens da ex-con-
cessionária e a adequação 
dos profissionais que devem 
assumir a operação da Linha 
Amarela. O grupo, forma-
do por funcionários da CET-
-Rio, Centro de Operações e 
Guarda Municipal, trabalha-
rão ao lado dos funcionários 
da Lamsa até o próximo sába-
do, quando termina o prazo 
dado pela Justiça para a con-
clusão da transferência.

“Para que a via possa ope-
rar, para que ela possa dar se-
gurança aos seus usuários, es-
tamos fazendo a transição dos 
sistemas desse centro de ope-
rações da Linha Amarela ao 
COR, que é o Centro de Ope-
rações Rio”, explicou o secre-
tário Marcelo Calero.

FOTOS REGINALDO PIMENTA

 LAlém de Marcelo Calero, par-
ticiparam da ação as secretárias 
dos Transportes, Maína Cale-
donio e Anna Laura, respecti-
vamente, o secretário de Or-
dem Pública, Breno Carnevale, 
o procurador-geral do Muní-
cipo, Daniel Bucar, e os presi-
dentes da Comlurb e CET-Rio. 
A etapa de ontem começou 

por volta das 8h e terminou às 
11h30, quando equipes da CE-
T-Rio e do Centro de Opera-
ções (COR-RJ) assumiram a 
operação. O processo, segundo 
Calero, deve ser concluído no 
próximo sábado, dia 27, quan-
do se encerra o prazo da Justiça 
para o acordo entre a prefeitura 
e a ex-concessionária.

Prazo vai terminar no sábado coord 2

O prefeito Eduardo Paes deixou claro que quer um preço justo

Após nova licitação, a esperança é aplicar 
uma tarifa justa para os motoristas
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 LTENHO 65 anos de idade e sou jorna-
leiro há 14 anos. Moro em Bonsucesso. 
Antes de ser jornaleiro, eu era garçom. 
O que mais gosto na minha profissão 
é atender o público em Copacabana. 
Adoro a praia no bairro. Um ponto a 
melhorar é a segurança. Sou torcedor 
do Flamengo e nas horas vagas gosto 
de ver futebol. O que mais no MEIA 
HORA é o Caderno de Esportes.

JOSÉ ALMEIDA — Copacabana

ALAN-
DERSON 
BARROS 
GURGEL
tem atual-
mente 16 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 04 de 
setembro de 
2018, no Jardim Pero, em Cabo Frio, 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Parcela do 
IPVA vence

 LO prazo de pagamento da 
segunda parcela do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
de 2021 vence hoje para os 
proprietários de veículos 
com final de placa 0 e ama-
nhã com final de placa 1.

RAPIDINHA...

Nova variante 
já assusta o Rio
Treze possíveis casos estão sob investigação

 L CORONAVÍRUS

U
ma investigação con-
duzida pela Secretaria 
de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro identificou 13 
possíveis casos da variante 
do novo coronavírus do Rei-
no Unido e de Manaus. Os 
infectados com sinais e sin-
tomas da Covid-19 têm his-
tórico de viagem ou contato 
com pessoas oriundas de ou-
tros estados e/ou países com a 
circulação de novas variantes.

As autoridades sanitárias 
descobriram que um grupo 
de pessoas se reuniu em ja-
neiro em Nova Friburgo, na 
Região Serrana do Rio, e po-

dem ter sido contaminadas 
com uma das novas cepas. 
Um dos pacientes, já com a 
confirmação de contamina-
ção do novo variante alguns 
dias antes de manifestar os 
sintomas, esteve em uma re-
união de família, no dia 17 de 
janeiro, em Nova Friburgo, 
com oito pessoas. As equipes 
de Vigilância Sanitária do Es-
tado descobriram que o do-
no da casa onde foi realizado 
o encontro foi diagnosticado 
com Covid-19 um dia após a 
reunião.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, o caso da cepa bri-

tânica pode ter ligação com 
essa reunião na Serra. O dono 
da casa em questão, no entan-
to, não disse ter feito viagem 
a locais em que a variante es-
teja em circulação ou ter tido 
contato com pessoas que es-
tiveram nessas áreas.

Na capital estão mais dois 
pacientes contaminados pe-
la variante brasileira. Ambos 
já se recuperaram e só apre-
sentaram sintomas leves. A 
SES diz que estudos apon-
tam que a variante brasileira 
da Covid-19 é mais contagio-
sa, mas a letalidade não difere 
da linhagem inicial.

A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro confir-
mou ontem que seguirá as di-
retrizes do Ministério da Saú-
de para a distribuição de doses, 
assim que a pasta oficializar a 
modificação. Desta forma, não 
serão reservadas doses, dentro 
da nova remessa (que chega 
amanhã), para uma segunda 
aplicação da vacina.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, preferiu não entrar em 
detalhes sobre como esse pro-
cesso de vacinação ocorrerá 
na cidade. “Já pedi ao (Daniel) 
Soranz (secretário municipal de 
Saúde) que prepare um novo 
plano dentro dessas novas cir-

cunstâncias, mas nós só vamos 
anunciar isso na hora que a va-
cina chegar aqui”, disse.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que 8.600 
novas doses da vacina foram 
liberadas na sexta pela Secre-
taria de Estado de Saúde, e se-
rão usadas para continuar a 
vacinação de idosos acama-
dos, atendidos em casa. O mu-
nicípio precisa de mais doses 
para retomar o calendário de 
vacinação. A SMS estima que, 
nos próximos dias, irá divulgar 
um novo calendário seguindo 
a confirmação do número de 
novas doses encaminhadas pe-
lo Ministério da Saúde. 

Sem reserva pra 
segunda dose
Eduardo Paes não deu detalhes 

sobre o processo de vacinação

 L VACINA
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SEGUE O LÍDER!
Mengão vence o Inter, assume liderança e será Octa quinta-feira se bater o São Paulo

A 
história volta a se repe-
tir. Assim como em 2009, 
o Flamengo assumiu a li-

derança pela primeira vez na pe-
núltima rodada e depende ape-
nas de si para ser Octacampeão. 
Tudo graças à dura vitória de vi-
rada por 2 a 1 sobre o Inter-RS no 
Maracanã, com um a mais du-
rante quase todo o segundo tem-
po, o que fez a diferença. Arrascae-
ta e Gabigol foram os heróis, com 
Edenilson abrindo o placar no 
confronto direto.

Agora, basta ao Fla vencer o São 
Paulo no Morumbi para levar o 
título. Ao Colorado, resta bater o 
Corinthians no Beira-Rio e torcer 
por um tropeço rubro-negro.

No início do duelo, o Inter fez 
valer o seu estilo de marcação e saí-
da em velocidade, enquanto o Fla-
mengo não impôs sua intensidade 
nem foi agressivo no ataque. E as-
sim, o Colorado chegou com pe-
rigo aos 8 minutos, quando Gus-
tavo Henrique cometeu pênalti 
bobo em Yuri Alberto. Edenilson 
cobrou aos 11 e abriu o placar, que 
daria o título aos gaúchos.

Até que o Flamengo achou es-
paço quando acelerou. Filipe Luís 
lançou Bruno Henrique, que pas-
sou por Rodinei e cruzou para Ar-
rascaeta empatar, aos 28. Antes do 
intervalo, o Inter acertou a trave 

com Rodinei, aos 42, após desvio 
de Gustavo Henrique.

Logo aos 4 minutos do segun-
do tempo, o juiz expulsou Rodi-
nei, que só atuou porque um tor-
cedor colorado pagou a multa de 
R$ 1 milhão que o Inter tinha que 
dar ao Flamengo, que o empres-
tou, para escalá-lo. Com a ajuda 
do VAR, a arbitragem deu o car-
tão vermelho exagerado por um 
pisão sem querer em Filipe Luís.

Rogério Ceni tirou Isla e co-
locou Pedro e depois fez outras 
mudanças que desfiguraram o ti-
me. Ainda assim, o Rubro-Negro 
pressionou até que virou aos 17, 
em grande lance coletivo desde a 
defesa, finalizada com um lança-
mento de Arrascaeta para Gabigol 
fazer o sexto gol nos últimos seis 
jogos. Pedro até marcou duas ve-
zes, mas estava impedido em uma 
e a arbitragem anulou com a aju-
da do VAR, numa falta inexistente.

REGINALDO PIMENTA

VIRADA 

VEIO APÓS 

A EXPULSÃO 

POLÊMICA DE 

RODINEI

Hugo Souza, Isla (Pedro), Rodrigo Caio (Na-
tan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego 
(João Gomes), Gerson, Éverton Ribeiro e 
Arrascaeta; Gabigol (João Lucas) e Bruno 
Henrique. Técnico: Rogério Ceni

Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, 
Zé Gabriel e Moisés; Dourado (Johnny), 
Caio Vidal (Thiago Galhardo), Edenílson, 
Praxedes (Heitor) e Patrick (Mauricio); Yuri 
Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga

Local: Maracanã Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP) 
Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP) 
Gols: Edenilson, aos 11 minutos, e Arrascaeta, aos 28. 2º tempo: Gabigol, ao 17 
Cartões amarelos: Diego, João Gomes, Natan e Pedro 
Cartão vermelho: Rodinei

FLAMENGO 2 INTERNACIONAL 1
FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Arrascaeta foi decisivo 
com um gol e uma 
assistência.

BOLA CHEIA
Bruno Henrique, Gabigol, 
Filipe Luis, Diego, Gerson 
e Pedro

DEU PRO GASTO
Everton Ribeiro, Hugo, 
Rodrigo Caio, João Gomes, 
Natan e João Lucas 

BOLA MURCHA
Isla e
Gustavo Henrique

PERNA DE PAU
Três detidos por estourar 
fogos em frente ao hotel 
do Inter na madrugada

TÉCNICO
Quando o Fla ficou com 
um a mais, Ceni avançou 
o time e deu certo

ATUAÇÕES

Gerson ergue o 
artilheiro Gabigol, 

que marcou o 
seu sexto gol nos 
últimos seis jogos 
pelo Flamengo
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Concordo que a expulsão de 
Rodinei foi injusta, o pisão 

no tornozelo de Filipe Luís foi 
acidental e mereceria, no má-
ximo, uma advertência. O ár-
bitro teve tempo para pensar, 
foi ao monitor, deu vermelho 
e estragou um jogo bonito. O 
Flamengo saiu perdendo, com 
gol de Edenilson, em cobran-
ça de pênalti de Gustavo Hen-
rique em cima de Yuri Alber-
to. Mas Arrascaeta empatou 
e, depois da expulsão de Ro-
dinei aos quatro minutos do 
segundo tempo, o Flamengo 
tomou conta do jogo: Gabi-

gol fez o da vitória e Pedro ain-
da teve dois gols anulados por 
impedimento. A decisão será 
na quinta-feira: Internacional 
x Corinthians, no Beira-Rio, 
e São Paulo x Flamengo, no 
Morumbi. O Flamengo só de-
pende dele para ser campeão. 
Na minha avaliação, esse jogo 
com o São Paulo será intenso e 
muito mais difícil. Rogério Ce-
ni tem bom retrospecto de er-
guer taças no Morumbi como 
jogador e a galera rubro-negra 
espera que não tenha esqueci-
do as lições. Prepare o seu cora-
ção para novas emoções.

 LVitória do Bahia sobre 
o Fortaleza era até es-
perada pela necessida-
de de pontuar para es-
capar da degola, o que 
surpreendeu foi a facili-
dade, 4 x 0 e foi barato. 

 LEsquema de pol ic ia-

mento no entorno do 
Maracanã teve dificul-
dades para conter a ga-
lera, seria mais fácil dei-
x a r  o  p o v ã o  e n t r a r. 

 LLesionado, Gabigol pode 
dar a brecha que Pedro es-
pera faz tempo.

 LFlamengo é líder pela primeira vez 
a uma rodada do fim do campeonato 
e só depende dele para erguer a taça. 
Rogério Ceni mandou bem cortando 
a euforia. Ainda não acabou.

 LExpulsão de Rodinei comprometeu 
a atuação do árbitro Raphael Claus e 
estragou o jogo. A pisada no tornozelo 
do Felipe Luiz foi clara, mas acidental, 
no máximo amarelo.

QUEM SEGURA O MENGÃO?

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

EMPATE FATAL 
EM SÃO PAULO

 LO Vasco não saiu do 0 a 0 com o 
Corinthians, em São Paulo, e de-
cretou a queda para a Segunda 
Divisão do Campeonato Brasi-
leiro, faltando uma partida. Na 
última rodada, na quinta-feira, 
precisará de uma combinação de 
fatores a favor, entre eles tirar uma 
diferença de 12 gols. A queda do 
Vasco será um desastre não só pa-
ra o clube, suas finanças e sua tor-
cida, como para o futebol do Rio 
de Janeiro, com ressonância no 
brasileiro. Será um ano duríssi-
mo a ser enfrentado com a união 
de todos os vascaínos.

REGINALDO PIMENTA 

‘Volta 
por cima’
Arrasca chegou a dizer que 
time não merecia ser campeão

 L CRAQUE DO JOGO

A
pós a derrota de virada no 
clássico com o Fluminen-
se, Arrascaeta desabafou 

e disse que o Flamengo jogando 
daquela maneira não merecia ser 
campeão. Mas, o Rubro-Negro 
arrancou e assumiu a liderança 
com a vitória de ontem por 2 a 1 
sobre o Internacional, no Mara-
canã. E o uruguaio comemorou 
a mudança de rumo na reta final.

“Entregamos muito, o foco, 
postura totalmente diferente, to-
do mundo comprometido. De-
mos a volta por cima no momen-
to certo. Mas temos mais uma 
final e precisamos estar 100% 
preparados”, afirmou.

Com a vitória, o Flamengo 
ultrapassou o Internacional e só 
precisa de vitória simples sobre 
o São Paulo, no Morumbi, para 
conquistar o octa brasileiro.

Chororô colorado 

A derrota para o Flamengo, 
tem um culpado para a diretoria 

do Inter: o árbitro Raphael Claus, 
que expulsou Rodinei no início 
do segundo tempo, após o juiz 
ser acionado pelo VAR para re-
visar lance em que o lateral acer-
tou o tornozelo de Filipe Luís.

“Quem estava aqui no estádio 
viu uma das maiores vergonhas 
dos últimos tempos no futebol. 
O Internacional foi surrupia-
do. O árbitro mudou o critério 
dos últimos sete ou oitos jogos. É 
uma vergonha. Até os jogadores 
do Flamengo, e eu vou nomeá-
-los, o Filipe Luís, disseram pa-
ra nossos jogadores que não era 
para cartão vermelho, no máxi-
mo amarelo, que não foi inten-
cional”, disse o vice de futebol co-
lorado, João Patrício Herrmann.

“Amanhã (hoje) vamos com 
certeza à CBF ouvir esse VAR, 
assim como vamos ficar aten-
tos ainda mais, porque nós ti-
vemos sinal muito grande no 
jogo (diante) do Vasco da Ga-
ma”, afirmou.

Arrascaeta destacou postura totalmente diferente do Mengão

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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 L EXPULSÃO ATRAPALHOU

Sabor de derrota
Flu cede empate no fim e perde vaga no G-4

O 
Fluminense ficou muito 
perto de voltar ao G-4 do 
Brasileirão. Até os 41 mi-

nutos do segundo tempo vencia 
o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, 
mas a sequência de bobeadas no 
fim custou o empate na noite de 
ontem. Expulso por reclamação, 
Nino viu Jean Mota igualar o pla-
car em Santos e devolver o ‘status’ 
de pré-Libertadores para o Trico-
lor. Para carimbar o passaporte de 
forma definitiva, precisa vencer o 
Fortaleza, quinta-feira, no Mara-
canã, e torcer pelo tropeço do São 
Paulo diante do Flamengo.

Invicto nos últimos três jogos 
como visitante, o Tricolor mante-
ve a consistência na busca pela va-
ga, também sonhada pelo Peixe.

O gol de Lucca, aos 15 minu-
tos, foi um banho de água fria pa-
ra os donos da casa. Luiz Henri-
que enxergou bem a brecha entre 
Luiz Felipe e Luan Peres para acer-
tar um ótimo passe para o compa-
nheiro de ataque chutar na saída 
de João Paulo: 1 a 0.

O gol despertou o Santos. Na 
base da vontade, os comandando 
de Cuca tentaram acelerar o jogo, 
mas tiveram dificuldade de supe-
rar a marcação, que, além de encai-
xada, foi eficiente na transição ini-
ciada por Martinelli e Yago Felipe. 
Aos 34, Fred, em ótima jogada, se 
livrou de três marcadores e quase 
aumentou a vantagem na finali-
zação defendida por João Paulo.

O Santos cresceu no segun-
do tempo com a entrada de So-
teldo. Machucado, Martinelli foi 
substituído por Hudson e Flumi-
nense diminuiu a intensidade na 
marcação e a velocidade na tran-
sição com o passar do tempo. Ain-
da assim, administrava o resulta-
do até 40 minutos. A expulsão de 
Nino, após uma dupla advertência 
pela falta e depois pela reclamação 
acintosa, custou caro ao Tricolor. 
Aos 41, numa bola aérea, especia-
lidade do zagueiro, o Santos em-
patou com Jean Mota.

O capitão Fred tenta levar o Fluminense ao ataque na Vila Belmiro

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

João Paulo, Pará, Luiz Felipe (Madson) (Bru-
no Marques), Luan Peres e Felipe Jonatan 
(Jean Mota); Alison, Vinícius e Sandry; Ma-
rinho, Marcos Leonardo (Soteldo) e Lucas 
Braga (Ângelo). Técnico: Cuca 

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli (Hudson), 
Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique 
(Michel Araújo), Lucca (André) e Fred 
(John Kennedy). Técnico: Marcão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro: Savio Pereira (DF) 
Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento 
Junior (DF) Gols: 1º tempo: Lucca, aos 15 minutos. 2º tempo: Jean Mota, aos 41 
Cartões amarelos: Luiz Felipe, Bruno Marques; Egídio, Yago Felipe, Fred 
Cartão vermelho: Nino

SANTOS 1 FLUMINENSE 1

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º FLAMENGO 71 37 21 8 8 67 46 21

 2º INTERNACIONAL 69 37 20 9 8 61 35 26

 3º ATLÉTICO-MG 65 37 19 8 10 62 45 17

 4º SÃO PAULO 63 36 17 12 7 57 39 18

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 61 37 17 10 10 53 42 11

 6º GRÊMIO 59 37 14 17 6 53 39 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 57 36 15 12 9 50 34 16

 8º SANTOS 54 37 14 12 11 52 49 3

 9º ATHLETICO-PR 50 37 14 8 15 36 36 0

 10º CORINTHIANS 50 37 13 11 13 45 45 0

 11º CEARÁ 49 37 13 10 14 52 50 2

 12º BRAGANTINO 49 36 12 13 11 49 40 9

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

 14º SPORT 42 37 12 6 19 31 48 -17

 15º BAHIA 41 37 11 8 18 46 59 -13

 16º FORTALEZA 41 37 10 11 16 34 42 -8

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 38 37 9 11 17 34 54 -20

 18º GOIÁS 36 36 9 9 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 31 37 7 10 20 30 51 -21

 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 Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. 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

37ª RODADA

20/02

 CORITIBA 0 X 2 CEARÁ 

 FORTALEZA 0 X 4 BAHIA 

ONTEM

 FLAMENGO 2 X 1 INTERNACIONAL 

 CORINTHIANS 0 X 0 VASCO

 SPORT 2 X 3 ATLÉTICO-MG

 SANTOS 1 X 1 FLUMINENSE

 GRÊMIO 1 X 0 ATHLETICO-PR 

 GOIÁS  X  BRAGANTINO *

HOJE

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00

ARTILHARIA

17 GOLS: Claudinho (Bragantino), Marinho (Santos), Thiago Galhardo (Inter) e 
Luciano (São Paulo)  14 GOLS: Gabigol (Flamengo)
13 GOLS: Pedro (Flamengo), Cano (Vasco), Vina (Ceará) e Diego Souza (Grêmio) 
11 GOLS: Raphael Veiga (Palmeiras), Brenner (São Paulo) e Kayzer (Athletico-PR)

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
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Quarta queda do Vasco
Empate deixa time à beira da Série B. Só um milagre quinta-feira evita rebaixamento

 L TEM QUE GOLEAR O GOIÁS E TORCER PRO FORTALEZA SER MASSACRADO PELO FLU

À 
espera de um milagre, o 
Vasco está ‘virtualmente’ 
rebaixado para a Série B do 

Brasileirão. O melancólico fim da 
linha se aproximou com o empate 
sem gols com o Corinthians, on-
tem, na Neo Química Arena. Em 
17º lugar, com 38 pontos, o Gigan-
te da Colina precisa improvável 
combinação para evitar o quarto 
rebaixamento em 12 anos: ven-
cer o Goiás, quinta-feira, em São 
Januário, e torcer pela derrota do 
Fortaleza para o Fluminense, no 
Maracanã, além obrigação tirar 
uma diferença de 12 gols de saldo 
do time cearense. 

Na ausência do argentino Mar-
tín Benítez, que, com dores mus-
culares, foi vetado, o desempenho 
do meio de campo no quesito cria-
tividade foi pobre, um retrato do 
futebol apresentado ao longo da 
temporada. Na base da vontade, 
Carlinhos e Yago Pikachu se divi-
diram na função de municiar o 
ataque formado por Talles Mag-
no e Cano. Na base da vontade, o 
Vasco tentou, mas não conseguiu 
vencer a experiente defesa com-
posta por Gil e Jermerson.

Com a ‘corda no pescoço’, 
o Vasco não assumiu a postu-
ra agressiva de quem entrou em 
campo com a obrigação de ven-
cer. Do banco, os reservas incenti-
varam aos gritos: “Coragem”. Com 
todas as cartas na mesa, Luxa não 

conseguiu apresentar trunfo al-
gum, mas buscou a reação com a 
entrada de Juninho, Ygor Catatau 
e Gabriel Pec no segundo tempo.

A equipe melhorou. Na tentati-
va de cruzamento, Carlinhos sur-
preendeu Cássio, mas a bola ex-
plodiu no travessão. Muito pouco 
para encerrar o jejum de dez anos 
contra o Corinthians e de gols em 
Itaquera. A saída de Germán Ca-

no, embora apagado, para a entra-
da de Tiago Reis causou estranhe-
za. Com 23 gols, 13 no Brasileiro, o 
argentino, mesmo sem marcar há 
seis jogos, é a referência ofensiva.  

O último gol do Vasco foi mar-
cado por Benítez, dia 26 de janei-
ro, no empate em 1 a 1 com o Pal-
meiras. O time passou os últimos 
cinco jogos em branco: Bahia 0 a 
0, Flamengo 2 a 0, Fortaleza 3 a 0, 
Inter 2 a 0 e Corinthians 0 a 0. E são 
esses jogadores que, na quinta-fei-
ra, precisarão vencer o Goiás e tirar 
uma diferença de 12 gols de saldo 
para o Fortaleza.

 MARCELLO ZAMBRANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Cássio, Fagner (Michel), Jemerson, Gil 
e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Araos 
(Cazares); Gustavo Mosquito (Gabriel Pe-
reira), Mateus Vital (Otero) e Léo Natel (Jô). 
Técnico: Vagner Mancini

Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo 
Graça, Castan e Henrique; Bruno Gomes, 
Andrey (Juninho) e Carlinhos (Marcos Jr); 
Pikachu (Pec), Talles (Catatau) e Cano (Tia-
go Reis). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo 
Árbitro: Anderson Daronco (RS) 
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Cartões amarelos: Fagner; Talles Magno e Marcos Jr.

CORINTHIANS 0 VASCO 0

A SAÍDA DE 
CANO, EMBORA 

APAGADO, 
CAUSOU 

ESTRANHEZA

VASCO

CORINTHIANS
Lutando por vaga na Pré-
Libertadores, rondou a área e 
pecou pela falta de qualidade.

BOLA CHEIA
Ricardo Graça,
Leandro Castan e
Bruno Gomes

DEU PRO GASTO
Fernando Miguel,
Juninho, Carlinhos
e Ygor Catatau

BOLA MURCHA
Léo Matos, Henrique, 
Andrey, Pikachu, 
Gabriel Pec e Talles

PERNA DE PAU
Marcos Junior, 
Cano e 
Tiago Reis

TÉCNICO
Luxa fechou a casinha, 
mas não conseguiu 
abastecer Cano.

ATUAÇÕES

 LA situação difícil fez o técnico 
Vanderlei Luxemburgo admitir a 
queda. Entretanto, ele conta com 
a anulação da vitória do Inter so-
bre o Vasco, por 2 a 0, para se man-
ter na Série A. “Não posso enganar 
o torcedor. Se falar em ganhar do 
Goiás e fazer 12 gols, estou enga-
nando. Mas há um jogo sub judice. 

Houve um erro gravíssimo, tanto 
que o STJD deu um parecer para 
a CBF mostrar o vídeo e os áudios 
da partida contra o Inter. Esse jo-
go é importante para moralizar o 
campeonato. Ele manchou o Bra-
sileirão. O juiz e o VAR cometeram 
erros gravíssimos. É complicado”, 
disse Luxa, que se colocou à dispo-

sição para reconstrução do clube. 
“Se o clube entender que eu pos-
so ajudar, estou pronto. Não tenho 
problema algum de trabalhar na 
Série B. A minha proposta era dei-
xar o Vasco não cair, não consegui-
mos. Caímos não hoje (ontem), 
mas em um processo crescente de 
muito tempo”, finalizou.

Luxa aguarda anulação do jogo contra o Inter

O lateral Henrique 
e o capitão Castan 
deixam o gramado 
desolados, após o 
empate sem gols
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ESPORTES

Fogão recebe o 
São Paulo hoje
Meta é evitar a pior campanha do returno

 L VAMOS, GLORIOSO!

R
ebaixado e confirmado na 
lanterna do Brasileirão, o 
Botafogo não tem mui-

to mais a fazer na temporada. O 
Glorioso tem mais duas rodadas 
para evitar entrar na história da 
competição por pontos corridos 
como a pior campanha no retur-
no. A começar com o jogo de ho-
je, às 20h contra o São Paulo, no 
Nilton Santos.

Com apenas quatro pontos 
conquistados em 17 partidas no 
segundo turno do Brasileirão, o 
Botafogo amarga um aproveita-
mento de apenas 7%. Neste mo-
mento, seria a pior campanha da 
história dos pontos corridos, que 
começaram a ser disputados em 
2003. Para evitar essa marca nega-
tiva, o Glorioso precisaria de pelo 
menos quatro pontos.

Até 2020, os piores desempe-
nhos são os do Avaí, em 2019, e do 
América-RN, em 2007. Os dois 
clubes só somaram sete pontos 

Diego Loureiro; Benevenuto; Lucas Barros; 
David Sousa; Kevin; Kay Pereira; Caio 
Alexandre; Cesinha; Hugo Gonçalves; 
Matheus Nascimento e Matheus Babi. 
Técnico: Lucio Flavio (interino)

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Ar-
boleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, 
Tchê Tchê e Igor Gomes; 
Luciano e Pablo. 
Técnico: Marcos Vizolli (interino)

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Braulio da Silva Machado 
(FIFA-SC) Assistentes: Kleber Lucio Gil 
(FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC) 
Horário: 20h 
TV: SporTV

BOTAFOGO SÃO PAULO

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

nas 19 rodadas do segundo turno 
do Brasileirão. Logo depois vem o 
Paraná de 2018, com nove.

O próprio Glorioso já está 
nessa lista nada agradável. Quan-
do foi rebaixado em 2014, o clube 
só fez 10 pontos no returno. Pon-
tuação ainda possível de alcançar 
se vencer os dois jogos que res-
tam, algo difícil considerando-se 
o Botafogo atual.

O novo treinador do Botafogo, 
Marcelo Chamusca, irá ao Estádio 
Nilton Santos hoje observar Bota-
fogo x São Paulo, mas quem esta-
rá à beira do campo será o auxiliar 
permanente Lucio Flavio.

O Botafogo contratou no 
sábado o atacante Ronald, que 
anotou cinco gols e três assis-
tências pelo Botafogo-SP na 
última Série B.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Ronald assina o 
contrato ao lado 

do presidente 
Durcesio Mello
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A GATA DA HORA

dá aula de como ser charmosa e estilosa. Que 
morena sensacional! É o tipo de nora que toda mãe gostaria de 
ter em casa. Além de modelo, a beldade é empresária e com-
partilha fotos de tirar o fôlego no Instagram. Corre lá em @me-
barbosafit para não perder a chance de babar pela bela moça.

MEIRE BARBOSA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDona Miguelina, mãe do 
craque Ronaldinho Gaú-
cho, morreu no sábado em 
decorrência da Covid-19. 
Aos 71 anos, ela lutava con-
tra a doença desde dezem-
bro, quando foi internada. 
“Ronaldinho, meu filho, eu 
sei o que é perder uma mãe. 
Meus sentimentos nesse 
momento tão difícil”, escre-
veu o prefeito de Belo Ho-
rizonte e ex-presidente do 
Atlético Mineiro, Alexandre 
Kalil. Em dezembro, após a 
internação de Dona Migue-
lina, o próprio Ronaldinho 
Gaúcho havia divulgado a 
luta da mãe em uma publi-
cação nas redes sociais.

Morre a mãe do Ronaldinho
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

a b r i u  o 
placar para o Barcelona 
aos 30 minutos, cobran-
do pênalti, mas no fim o 
Cádiz empatou também 
em penalidade conver-
tida por Álex Fernández, 
no Camp Nou. O resulta-
do manteve o Barça em 
terceiro no Espanhol.

Martinez foi 
nome do jogo com dois 
gols e o belga Lukaku fe-
chou a vitória da líder In-
ter de Milão sobre o se-
gundo colocado Milan, 
por 3 a 0, ontem, abrindo 
vantagem de quatro pon-
tos na ponta do Italiano: 
53 contra 49.

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

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
 

ENG.DENTRO R$900,00
Casa, quarto, sala, amplos, co-
zinha, banheiro, varanda, sem 
garagem, próximo Linha Ama-
rela, 3 meses depósito.Direto 
Proprietário. T.98246-9922.
 

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.

 

ALFAIATE T.98268-7947
Alfaiate para retirada de medidas, 
Costureiras com experiência na 
ctps,  Salário a combinar, valor 
acima do piso. Contato: T.98268-
7947 zap
 

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/
 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

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
 

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
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

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.
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 

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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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

FÁTIMA E TÚLIO SÓ NO LOVE

 LTúlio Gadelha, de 33 anos, 
e Fátima Bernardes, de 58, 
estão cada vez mais apai-
xonados. O namorado da 
apresentadora do “Encon-
tro” postou, no Instagram, 
algumas fotos em que os 
dois aparecem no maior cli-
ma de romance, na Praia dos 

Carneiros, em Pernambu-
co. “Amor é quando a pessoa 
tem todos os motivos para 
desistir de você e não desis-
te”, escreveu o político na le-
genda das imagens. “Como 
resistir a esse banho de argi-
la...”, respondeu a apresen-
tadora nos comentários.

LINDA ATÉ DE PONTA CABEÇA
 LViviane Araújo iluminou 

o Instagram com seu sorri-
so em fotos brincando em 
um balanço de uma praia 
em Barra Grande, na Penín-
sula de Marau, na Bahia. A 

atriz aparece de biquíni 
preto nas fotos do último 
sábado, com os cabelos e os 
pés ainda molhados do ba-
nho de mar. “Balancinho”, 
brinca Viviane na legenda. 
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OTATUAGEM LÁ
 LAnitta não para de surpreender. Vazou no sá-

bado um vídeo da cantora tatuando as partes ín-
timas. Nas imagens, a artista aparece de quatro 
para o tatuador e grita no momento em que ele 
começa a tatuar. O vídeo foi publicado no canal 
do OnlyFans (site de conteúdo adulto por assina-
tura) da cantora. No Instagram, ela explicou que 
as imagens são antigas e que, inclusive, teve que 
retocar o desenho. O perfil de Anitta no OnlyFans 
foi criado há 15 dias. Para ter acesso ao conteú-
do, os fãs precisam pagar uma mensalidade de 
US$ 4,99, cerca de R$ 27 na cotação atual do dó-
lar. Alguns seguidores acreditam que isso faça 
parte de uma ação de marketing para um próxi-
mo lançamento. No Twitter, a cantora explicou 
que a escolha do local inusitado foi porque não 
tinha mais espaço no corpo e publicou uma foto 
na qual aparece cheia de desenhos. 

VEM CRIS AÍ

 LBianca Andrade e Fred, 
do canal Desimpedidos, 
descobriram na noite 
de sábado o gênero do 
primeiro filho. O bebê é 
um menino e se chama-
rá Cris. O chá de revela-
ção foi realizado em um 
evento fechado para a 
família e amigos no Ma-
racanã, Zona Norte do 
Rio. “É um mulekinho, 
meu Deus! Aaaaah, nos-
so pequeno Cris, você 
realmente já estava es-
crito nas nossas vidas!”, 
escreveu a influencer no 
Instagram.

BARBARIZOU
 L“Na cama com Pabllo Vittar”, 

programa de entrevistas de 
Giovanna Ewbank em seu ca-
nal de YouTube, trouxe reve-
lações sobre o que acontece 
nos bastidores das premiações 
musicais brasileiras. A pergun-
ta era se Pabllo, de 26 anos, já 
teve casos com famosos que 
ninguém sabe. “Já, vários. Vá-
rios. Vim aqui barbarizar. Ih, 
amor, nessas premiações, é o 
pau que roda”, expôs Pabl-
lo. Sobre seus relacionamen-
tos amorosos, a drag queen 
com mais seguidores no Ins-
tagram do mundo contou que 
está solteira e a rede social é o 
seu meio de flerte preferido.

EM ALTA EM BAIXA

 LLéo Santana e Lorena 
Improta se casam no ci-
vil em Salvador.

 LMarcelo D2 lamenta a 
morte da mãe: ‘A vida 
fica mais triste’. 



MÚSICA E TV

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Gael, Marcelo, Pedro e 
Duca ajudam Bianca a descer do poste 
em segurança. Bianca acusa Karina de 
tê-la trancado fora do quarto intencio-
nalmente e Gael repreende as filhas. 
Bete cobra que Sol não se atrase para o 
colégio por causa de suas atividades pa-
ralelas. Karina faz um acordo com Duca.

19h40. Globo: Tancinha diz para Apo-
lo que precisa conversar com Beto. Beto 
teme o comportamento de Tamara. Car-
mela se preocupa com Shirlei. Camila 
acredita que Giovanni não explodiu o 
Grand Bazzar. Safira decide mostrar 
para Lucrécia o que Agilson faz quando 
sai à noite. Penélope repreende Rebeca.

21h. SBT: Clarita conta para Érica 
que ainda não está namorando Fran-
cis, pois ele é tão romântico que não 
toma iniciativa nem para beijá-la. 
Maria Cecília se preocupa com o de-
saparecimento de Tobias. Eduarda 
chama Shirley para conversarem. 
Miguel diz que José Ricardo era frio.

18h30. Globo: Cassiano agrade-
ce Alberto por ter salvado a vida de 
Ester e do filho que eles esperam. 
Aurora ouve trechos da conversa 
telefônica entre Dionísio e Otto e 
descobre o plano de fuga do empre-
sário. Aurora acerta com Cassiano 
que ele pilote o avião que levará 
Dionísio para impedir sua fuga.

21h. Record: Nadi pressiona Terá 
para se casarem. Abrão aceita o de-
safio proposto por Dnin-Sim. Abrão 
cai na armadilha do príncipe. O su-
mo-sacerdote Kissare acaba sendo 
vítima da maldade de Morabi. Amat 
recebe Terá e Nadi. Amat fica de-
cepcionada com a proposta de Terá. 
Amat aceita a presença de Nadi.

21h30. Globo: Aurora aceita abrigar 
Ritinha e Ruyzinho. Zeca tem um delírio 
com Ritinha. Ivan sugere que Eugênio 
seja o advogado de Ruy. Rubinho com-
bina um encontro com Carine e mente 
para Bibi. Abel volta para o Rio e vai ao 
encontro de Zeca. Marilda conta para 
Ritinha o hospital onde Zeca está. Zu 
sugere que Ritinha possa estar com Bibi.

 L DIFERENTES GÊNEROS MUSICAIS

Sucesso total
YouTube lista 10 artistas que vão bombar este ano

N
o fim de cada ano, são co-
muns as retrospectivas 
com um levantamento 

dos assuntos que mais se desta-
caram no período. E no começo 
do ano, o que acontece? Bom, as 
principais plataformas começam 
a fazer suas apostas do que vai ser 
tendência. E no caso do YouTu-
be, as previsões são muito mais 
do que apostas. A partir de uma 
metodologia baseada na análise 
de dados dos usuários, combina-
ção de informações, verificação 
do volume de streaming, conta-
gem de visualizações, tendências 
de buscas no Google e discussões 
nas redes sociais, a plataforma 
identificou quais os potenciais 
artistas que vão ganhar mais re-
levância em 2021 e podem alcan-
çar novos públicos. 

A lista oficial conta com 10 
nomes, de diversos gêneros mu-
sicais e regiões do país. Eles são 
Elana Dara, Guga Nandes, Japi-
nha Conde, Kyan, Majur, Mari-
na & Mateus, Petter Ferraz, Sal-
vador da Rima, Samuel Messias 

e Tarcísio do Acordeon. 
Entre esses 10 nomes há três 

representantes do Rio. Um de-
les é Guga Nandes. Apadrinha-
do por Mumuzinho e Ferru-
gem, o cantor carioca é a nova 
aposta do pagode no Brasil. 

Quem também é natural do 
Rio é Lorraine Silva, a Japinha 
Conde, que assumiu os vocais 
do Conde do Forró em maio do 
ano passado. Na lista, há ainda 
o cantor e compositor gospel 
carioca Samuel Messias.

Japinha Conde e Guga Nandes: representantes do Rio na lista

FOTOS DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 22/2/2021 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 22/2/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Fraqueza é dar ajuda ao mais potente”

(Luís Vaz de Camões)

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

 LO desejo de acolher pessoas 
queridas vai te marcar e vai 
querer passar mais tempo com 
a família. Você vai se sentir es-
timulado para estudar.  Poderá 
ser atraído por um conhecido.
Números da sorte: 51, 15 e 06.

 LÉ um bom momento para re-
fletir sobre o que vem te inco-
modando. Mude um pouco a 
sua rotina. O astral promete 
mais cumplicidade no amor, 
evite discussões.
Números da sorte: 97, 79 e 61.

 LTrabalhe em equipe e estimu-
le as parcerias. Você pode sen-
tir vontade de fazer contato 
com seus amigos, tome os de-
vidos cuidados. As afinidades 
estarão no foco da paquera.
Números da sorte: 35, 26 e 17.

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

 LMuita produtividade vai mar-
car a sua segunda-feira. Apro-
veite o estímulo para realizar 
as suas tarefas ainda hoje. 
Pode conquistar alguém mui-
to disputado na paixão.
Números da sorte: 18, 36 e 09.

 LVocê vai contar com muita 
sorte hoje, mas não deixe de 
se esforçar. Aposte na simpatia 
para se entender com as pes-
soas. A promessa é de uma fase 
carinhosa no romance.
Números da sorte: 28, 91 e 37.

 LSeus laços com a família se-
rão fortalecidos. É um bom 
dia para tornar seu lar mais 
aconchegante. Na vida a dois, 
relaxe bastante com o seu par, 
aproveite o momento a dois.
Números da sorte: 02, 29 e 56.

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

 LPassar mais tempo junto de 
quem você ama vai te fazer 
bem. Você será produtivo no 
trabalho hoje. Um romance 
secreto pode surgir. Tome cui-
dado com fofocas.
Números da sorte: 48, 75 e 21.

 LVocê poderá contar com os 
seus amigos para alcançar seus 
objetivos. Dia bom para quem 
busca um novo emprego ou 
almeja uma promoção. Na 
união, a paz vai surgir.
Números da sorte: 40, 94 e 13.

 LGanhar dinheiro será um óti-
mo estímulo para você. A Lua 
indica um bom momento para 
as finanças,  mas evite gastar 
demais. Na vida a dois, lutem 
pelos desejos do casal.
Números da sorte: 32, 59 e 05.

SANTA MARGARIDA DE 
CORTONA
Nasceu em 1247, em Alviano, na 
Itália. Órfã de mãe e tratada dura-
mente pelo pai e pela madrasta, tor-
nou-se uma linda jovem e casou-se 
com um homem rico, que acabou 
sendo assassinado. Diante da visão 
da finitude humana, tomou cons-
ciência das futilidades da sua vida. 
Mudou-se para Cortona e aceitou 
viver três anos em retiro e penitên-
cia, entrando em seguida para a Or-
dem Terceira, onde levou uma vida 
de austeridade. Morreu no dia 22 de 
fevereiro de 1297. Foi canonizada 
pelo Papa Bento 13 em 1728.

SANTO DO DIA

BATERIA
Na delegacia, o policial inter-
roga um homem preso por 
furtar uma bateria:
— O senhor por acaso sabe 
tocar bateria?
— Não, senhor...
— Então por que o senhor 

roubou a bateria do seu vi-
zinho?
— Porque ele também não 
sabe, doutor!

JUSTIFICATIVA
No tribunal, o juiz pergunta 
para o réu, que havia furta-

do itens de uma loja no sho-
pping:
— No momento do furto, o 
senhor não pensou nenhum 
instante na sua mãe, na sua 
mulher?
— Pensei, sim, seu doutor! 
Mas na loja que eu roubei 

as coisas só tinha roupa de 
homem!

PÃO-DURO
Renato, que é conhecido por 
ser extremamente pão-du-
ro, sai de uma boate, enfia 
a mão no bolso do porteiro 

e diz:
— Isso é um presente que eu 
estou te dando, para você to-
mar um uísque!
O porteiro, todo feliz, vai 
conferir o presente, coloca a 
mão no bolso e percebe que 
são duas pedrinhas de gelo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú nos pede vida, o dom 
da vida. A criatividade esta-
rá em alta na sua vida. Mo-
mento bem especial para fa-
lar, ensinar e colocar coisas e 
pessoas nos seus devidos lu-
gares. Organização em todos 
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, mojubá 
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para proteger a casa de ener-
gias negativas, inveja e mau 
olhado, coloque à direita de 
quem entra no seu portão 
uma tigela branca com três 
pedaços de carvão, três ovos, 

três gotas de azeite de den-
dê e água. Refaça a cada sete 
dias, despachando o conteú-
do da tigela no meio da rua.

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

 LO contato com os seus cole-
gas vai te ajudar no trabalho, 
pode pintar uma grana extra. 
A sua criatividade estará em 
um grande momento. Uma pa-
quera recente pode ficar séria.
Números da sorte: 21, 39 e 93.

 LA Lua garante muita dispo-
sição para cumprir as suas ta-
refas de casa e do trabalho. 
Você pode incrementar seus 
ganhos. No romance, você sa-
berá valorizar quem ama.
Números da sorte: 67, 94 e 04.

 LVocê se sentirá confiante 
hoje no trabalho. Consegui-
rá conquistar a confiança das 
pessoas. Charme e simpatia 
serão seus trunfos para atrair 
alguém na conquista.
Números da sorte: 05, 23 e 95.
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