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MATARAM UM PM 
EM SÃO GONÇALO 

E UM GUARDA 
NA ZONA NORTE

BALEADOS POR ASSALTANTES 7

MC Mirella faz 
ensaio ousado

BABADO 16
Flordelis é 
arrancada 
do cargo 
pela raiz

DEPUTADA 4

Alerj aprova 
o auxílio 

emergencial 
de até R$ 300

NO ESTADO 6

CAMINHÃO-CEGONHA 
TIPO PAU DE ARARA 
DO POVÃO CARIOCA 

A vida do super-herói do Rio que 
depende de condução é repleta de 
aventuras e dificuldades. Mas essa 
trama real não tem graça alguma. 
Se não bastasse ficar exposto em 

meio à pandemia, ele se arrisca em 
carona perigosa para chegar em casa

BRT VIRA BBONDE RRIDÍCULO DO TTRABALHADOR

O PERRENGUE NO TRANSPORTE NÃO É PASSAGEIRO 4

Nasce a filha 
da cantora 

Simone, dupla 
de Simaria

BEM-VINDA, ZAYA

PÁGINA 16

Tem emprego 
para caixa, 

açougueiro e 
serralheiro

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8
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REVOLTA COM A TARIFA MAIS CARA 3
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5 REAIS? O TREM 5 REAIS? O TREM 
PERDEU A LINHA...PERDEU A LINHA...

“Meu salário “Meu salário 

nunca nunca 

aumentou”, aumentou”, 

diz Ana Lúciadiz Ana Lúcia
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Anônimo
Praça Seca

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

MEIA HORA multimídia

Moradores com 
medo na Praça Seca

 LMuitos tiros foram ouvidos na 
Praça Seca, na madrugada de on-
tem. Barricadas foram colocadas na 
Rua Cândido Benício e na Estrada 
Intendente Magalhães, na altura 
de Campinho. Nós, moradores, 
estamos com muito medo. Quem 
precisa trabalhar muito cedo ou de 
madrugada acaba tendo que convi-
ver com isso. Precisamos nos sentir 
mais seguros no local.

TIROTEIO

Árvores precisam 
de poda em Caxias

 LAs árvores da Rua General Dio-
nísio, no Jardim Vinte e Cinco de 
Agosto, em Duque de Caxias, estão 
precisando de poda. O trabalho de 
limpeza da rua é feito, mas de nada 
adianta, porque as folhas e galhos 
caem a todo momento no chão. Um 
galho ou tronco maior pode acabar 
caindo também e ferindo alguém. 
A prefeitura da cidade precisa fazer 
esse serviço no local.

Márcio Saloto
Duque de Caxias

ÁRVORE

Problemas em ruas 
de Jacarepaguá

 LRuas cheias de buracos, mato, cal-
çadas quebradas, sem condições de 
passar com o carrinho de bebê, falta 
de iluminação e semáforo. Fora a 
desordem de carros estacionados 
nas calçadas da Rua Comendador 
Siqueira, Estrada do Pau Ferro, Es-
trada Campo de Areia e Estrada do 
Capenha. A prefeitura precisa fazer 
uma visitinha à Freguesia, em Jaca-
repaguá, para verificar isso.

Alessandra Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Via de Nova Iguaçu 
precisa de obras

 LA Rua Itapecirica, no bairro Val-
verde, em Nova Iguaçu, precisa de 
obras urgente! Não tem saneamen-
to básico, não tem rede de esgoto, 
não tem asfalto e a iluminação é 
muito precária. Precisamos de tudo 
isso urgente, é muito complicado 
viver em uma via nessas condições. 
Os políticos só aparecem em época 
de eleição e, como sempre, só pro-
metem, nunca cumprem.

Thiago Marçal
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Cedae responde 
carta de leitor

 LSobre uma carta publicada ontem 
no jornal MEIA HORA, informando 
a falta d’água no bairro Lagos dos 
Peixes, em Austin, Nova Iguaçu, a 
Cedae informa que, para ir até o 
local, fazer uma vistoria e, poste-
riormente, resolver o problema, a 
companhia necessita do endereço 
completo de onde está o problema 
ou do número da  matrícula de clien-
te que enviou carta.

Assessoria de Comunicação 
Social da Cedae

ÁGUA

TRANSPORTE                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Mato na Ilha do Governador
 LNa Rua Haroldo Lobo, na Portuguesa, Ilha do Governa-

dor, entre os números 105 e 214, o mato está tomando 
conta dos canteiros e as árvores precisam de poda. Nin-
guém aparece para capinar isso há meses. Esse trecho fica 
próximo ao Estádio Luso Brasileiro. Quando tem jogos lá, 
rapidamente uma equipe vem para fazer a manutenção 
do entorno, mas no dia a dia fica desse jeito.

José Luiz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Fiscalização 
na Brasil

 LApós a minha reclamação, 
que foi publicada há algumas 
semanas nesta coluna do MEIA 
HORA, vi agentes da prefeitu-
ra fiscalizando vans que fazem 
transporte ilegal na Avenida 
Brasil, principalmente em Coelho 
Neto e Campo Grande.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2164
23/02/2021

02 03 08 10 11

13 14 15 16 17

19 20 21 24 25

QUINA concurso 5498
23/02/2021

25 46 47 49 66

Quina: acumulou (R$ 7.219.515,33)

Quadra: 76 (R$ 8.860,79)

Terno: 6.836 (R$ 148,13)

Duque: 159.225 (R$ 3,49)
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GERAL

Mesmo com a pandemia, estações continuam aglomerando pessoas que precisam do transporte

REGINALDO PIMENTA

Aumento bola geral
Usuários de trens reclamam de reajuste para R$ 5 sem melhoria no serviço

 L DÓI NO BOLSO

N
ão chegou a ser surpresa, 
mas é revoltante. É assim 
que passageiros conside-

ram o reajuste da passagem do 
trem, que passou a valer ontem. 
De R$ 4,70, a viagem foi para R$ 5 
— 30 centavos a mais —, mas, se-
gundo a SuperVia e o Governo do 
Estado, os usuários ainda estão no 
‘lucro’. É que, de acordo com a con-
cessionária e a Secretaria de Estado 
de Transportes (Setrans), o valor 
real deveria ser de R$ 5,90, ou seja, 
R$ 1,20 a mais para cada viagem. 
Sem falar que quem usa cartão 
pré-pago terá que desembolsar a 
diferença. O valor foi resultado de 
um acordo entre eles. Em meio à 
crise econômica, ao desemprego 
e à pandemia, o usuário se sente 
desrespeitado.

Moradora do bairro Xavan-
tes, em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense, a técnica de en-
fermagem Ana Lúcia Silva, de 50 
anos, acha um absurdo o valor. 
“É uma falta de respeito com o 
trabalhador. Meu salário nunca 
aumentou”, reclamou. 

A costureira Denísia Aurélio, 
de 60 anos, é outra usuária revol-
tada. Moradora do Jardim Pri-
mavera, em Duque de Caxias, ela 
disse que, apesar dos aumentos, 
o serviço do ramal de Saracuru-
na só piorou. “Nós não tivemos 
aumento. Nós tivemos foi redu-
ção de salário”, queixou-se. 

Também morador de Du-
que de Caxias, em Saracuruna, 
e desempregado, Rômulo Cos-
ta confirma  o quanto o preço 
das passagens atrapalha na ho-
ra de buscar emprego. “Tem lu-
gar que não aceita. Eles não de-
veriam aumentar. Deveriam era 
melhorar o serviço.”  

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com

 LSegundo a Setrans, o preço de 
R$ 5,90 representaria um acrés-
cimo de 25,5%. Entretanto, “após 
diversas tratativas, o aumento foi 
adiado por 20 dias e, na última 
sexta-feira, o Governo do Estado 
e a SuperVia assinaram o acordo 
que garantiu um reajuste menor 
na nova tarifa de trem”. Estado e 
SuperVia “seguem em conversas 
e realizam, em conjunto, uma sé-
rie de estudos e avaliações visando 
à reorganização do sistema ferro-
viário”. As tarifas dos trens são rea-
justadas anualmente, com base na 
variação do IGP-M, ocorrida no 
período de 12 meses anteriores e 
publicado pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). O cálculo ocorre 
em  novembro de cada ano.

Índice seria  
de 25,5%

 LDe acordo com a SuperVia, a 
redução em mais de 79 mil pas-
sageiros desde março de 2020 
representa perda de R$ 343,5 mi-
lhões. Sobre atrasos e interrup-
ções, a concessionária afirmou 
que seu Centro de Controle Ope-
racional (CCO) “acompanha di-
retamente a movimentação dos 
trens para que a circulação man-
tenha sempre o maior nível de re-
gularidade e pontualidade”. E que 
“alguns fatores podem interferir 
na circulação, como a presença de 
veículos e pedestres, que acessam 
a linha férrea por passagens clan-
destinas, e tiroteios próximos à li-
nha férrea, entre outros”.

SuperVia 
alega perdasLUCIANO BELFORD

“É UM ABUSO, 
UM ABSURDO. 
COMO ASSIM? 

NÓS NÃO 
TIVEMOS 

AUMENTO. NÓS 
TIVEMOS FOI 
REDUÇÃO DE 

SALÁRIO”

DENÍSIA AURÉLIO, 
COSTUREIRA
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Sufoco na hora 
da volta pra casa
Usuários do BRT apelam para caminhão-cegonha

 L MUITO ESCULACHO COM A POPULAÇÃO!

C
ansados de esperar por 
uma composição do BRT, 
que não passava, dezenas 

de passageiros tiveram que se 
humilhar e correr grande risco 
na noite de segunda-feira, pe-
gando uma carona em um ca-
minhão-cegonha na tentativa 
de ir para casa. O fato, ocorrido 
na altura da Estação Salvador 
Allende, no Recreio dos Ban-
deirantes, Zona Oeste do Rio, 
foi flagrado em vídeo, que vira-
lizou nas redes sociais, dias de-
pois de o prefeito Eduardo Paes 
(DEM) ter chamado de “porca-
ria” o meio de transporte, que 
foi lançado em sua gestão an-
terior, refletindo a deterioração 
do serviço nos últimos anos.

De acordo com relatos de pas-
sageiros, a espera na estação lota-
da chegou a duas horas. Ontem 
de manhã, houve mais proble-
mas, com um articulado que-
brado na Estação Mato Alto, por 
volta das 7h20, o que provocou 
uma longa fila para o embarque.

A concessionária do BRT ale-
gou que, por volta das 20h de 

segunda-feira, um articulado 
apresentou problemas técnicos. 
A empresa atribuiu os proble-
mas nos veículos às condições 
precárias das pistas nos corre-
dores Transoeste e Transcario-
ca. E acrescentou que, em casos 
de quebra, outros articulados 
são enviados ao local para fazer o 

transbordo e garantir o comple-
mento da viagem dos passageiros, 
o que, segundo a concessionária, 
ocorreu na noite de segunda-fei-
ra e na manhã de ontem.

A Prefeitura do Rio, por sua 
vez, disse que já havia dado 
um prazo de 90 dias para que 
a concessionária se adequasse.  

Na falta de BRT, o jeito foi pegar carona no caminhão-cegonha

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por unanimidade, a 2ª Câma-
ra Criminal do Tribunal de Justi-
ça do Rio decidiu afastar Flordelis 
dos Santos de Souza (PSD) do car-
go de deputada federal ontem. A 
decisão, que passará pelo plenário 
da Câmara dos Deputados, que é 
quem define se será mantida, seria 
para que a parlamentar fique afas-
tada de qualquer função pública 
até seu julgamento em processo. 
Flordelis é acusada de ser man-
dante da morte do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, em 2019.

Além do relator do processo na 
2ª Câmara Criminal, desembarga-
dor Celso Ferreira Filho, votaram 
a favor do afastamento da depu-
tada o desembargador Antonio 
José Ferreira de Carvalho e a de-

sembargadora Kátia Maria Ama-
ral Jangutta. “É de se assinalar ser 
irrefutável que a condição de par-
lamentar federal que ostenta, no 
momento, a ora recorrida lhe pro-
porciona uma situação vantajosa 
em relação aos demais corréus da 
ação penal originária. Tanto assim 
que não foi ela levada ao cárcere. 
Inquestionável também que o po-
der político, administrativo e eco-
nômico da ora recorrida lhe asse-
gura a utilização dos mais diversos 
meios, a fim de fazer prevalecer a 
sua tese defensiva”, afirmou Celso.

O desembargador disse tam-
bém que as ações da deputada ci-
tadas nos autos do processo po-
dem significar interferência na 
apuração da verdade dos fatos.

Afastada 
do cargo 
Decisão sobre a deputada federal 

Flordelis é do Tribunal de Justiça

 L POR UNANIMIDADE

Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

 LMOTORISTAS de aplicativo fi-
zeram um protesto, na manhã de 
ontem, no Aeroporto Internacio-
nal Tom Jobim, o Galeão, pedindo 
melhor remuneração e contra os 
descontos nas corridas, concedidos 
pelas empresas. Uma carreata, com 
cerca de dois mil profissionais, se-
gundo o Sindicato dos Aplicativos, 
seguiu até o Aeroporto Santos Du-
mont, no Centro. Empresas do setor 
se disseram abertas ao diálogo.

PROTESTO POR MELHOR REMUNERAÇÃO
REGINALDO PIMENTA 

 LO Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos De-
putados instaurou ontem proces-
so disciplinar contra os deputados 
Flordelis (PSD-RJ) e Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ) por quebra de decoro 
parlamentar. Os procedimentos 
podem levar os deputados a per-
der o mandato. O presidente do 
colegiado, deputado Juscelino Fi-

lho (DEM-MA), convocou nova 
reunião para hoje.

Silveira responderá ao processo 
em razão de um vídeo onde agri-
de verbalmente e incita violência 
contra ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). O parlamen-
tar está preso desde o dia 16. 

Flordelis é acusada de ser a 
mandante da morte do marido.

Processos no Conselho de Ética 
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Nova carga de vacinas
Rio receberá 186 mil doses de 2 milhões que chegaram da Índia

 L LUTA CONTRA A COVID-19

U
m total de 2 milhões de 
doses da vacina AstraZe-
neca/Oxford chegaram 

ontem, da Índia, e delas o Esta-
do do Rio de Janeiro deve rece-
ber 186 mil para prosseguir na 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19, segundo informa-
ções da Secretaria de Estado de 
Saúde. O secretário Carlos Al-
berto Chaves disse que as doses 
serão enviadas para todos os 92 
municípios do estado, que irão 
decidir se as aplicam de uma 
só vez ou se guardam a metade 
para uma segunda etapa (imu-
nizando quem já recebeu a pri-
meira dose).

A carga foi levada para a Fio-
cruz, que verificará sua quali-
dade e fará a etiquetagem dos 
frascos, devendo liberar o iní-
cio da entrega ainda hoje.

“Após as doses serem leva-
das pela Polícia Federal para a 
CGA (Coordenação Geral de 
Armazenamento), em Niterói, 
vamos preparar as quantidades 
para cada município de acor-

do com o índice populacional, 
o que leva um dia e, no dia se-
guinte, as doses estarão sendo 
entregues”, afirmou Chaves.

De acordo com o secretário, 
ainda não há a confirmação da 
entrega nesta semana de novas 
doses da CoronaVac, do Insti-
tuto Butantan, para o Estado 
do Rio de Janeiro.

STF autoriza importação
Também ontem, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) formou 
maioria para autorizar que es-
tados e municípios comprem 
e distribuam vacinas contra a 
Covid-19. A permissão vale-
rá caso o governo federal não 
cumpra o Plano Nacional de 
Imunização ou caso as doses 
previstas no programa sejam 
insuficientes.

O texto determina ainda 
que as vacinas importadas te-
rão que ser aprovadas pela An-
visa em 72 horas. Caso isso não 
ocorra, bastaria haver libera-
ção de agências estrangeiras.

Alerj aprova auxílio emergencial 
Programa destina entre R$ 200 e R$ 300 a famílias de renda até R$ 178

 L TEM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS PARA SANCIONÁ-LA OU VETÁ-LA

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, ontem, um auxílio 
emergencial mensal que pode 
chegar a R$ 300, até o fim deste 
ano. A proposta do presidente da 
casa, deputado André Ceciliano 
(PT), será encaminhada ao go-
vernador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), que tem até 15 dias 
úteis para sancioná-la ou vetá-la.

O benefício faz parte do pro-

grama “Supera Rio” e terá um va-
lor mínimo de R$ 200. As famílias 
beneficiadas poderão receber R$ 
50 extras por filho — num máxi-
mo de dois. Terão prioridade as 
famílias que, comprovadamen-
te, tenham renda mensal de até 
R$ 178 e, de preferência, estejam 
inscritas no Cadastro Único de 
Programas Sociais (CadÚnico).

Trabalhadores que ficaram 
desempregados na pandemia da 

Covid-19 e que sigam sem ou-
tra fonte de renda também serão 
contemplados, bem como autô-
nomos, trabalhadores da econo-
mia popular solidária, agricultores 
familiares, microempreendedores 
individuais e produtores culturais. 

A proposta aprovada na Alerj 
proíbe o recebimento do auxílio 
de forma cumulativa a outro be-
nefício previdenciário ou assisten-
cial, federal ou municipal. Projeto é de André Ceciliano

ALERJ / DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) do Rio reto-
ma, hoje, as aulas presenciais em 
38 unidades distribuídas por to-
das as regiões da cidade. Voltam 
parcialmente nesta primeira fa-
se os alunos da pré-escola, 1° e 
2° ano do Ensino Fundamental, 
que reúne cerca de sete mil alu-
nos. A volta não será obrigató-
ria e as aulas remotas serão man-
tidas. Cerca de 210 professores 
vão participar neste primeiro 
momento das aulas presenciais.

De acordo com a SME, as es-
colas selecionadas atenderam 
aos critérios sanitários e de in-
fraestrutura necessários para re-
ceber os alunos em salas de aula 
novamente. O Sindicato Esta-
dual dos Professores de Edu-
cação (Sepe) contesta a versão, 
acrescentando que alunos e pro-
fessores ficariam expostos.

O retorno é optativo para os 
alunos: cabe aos responsáveis pe-
lo estudante menor de 18 anos a 
escolha quanto ao retorno às au-
las presenciais. No total, serão 
7.730 alunos que terão a liberda-
de de escolher entre as aulas pre-
senciais ou o estudo de maneira 
remota. De acordo com o Secre-
tário Renan Ferreirinha (PSB), 
4.401 alunos se manifestaram e 
82% teriam interesse em retornar 
ao antigo modelo de ensino.

Para o coordenador do Sepe, 
Gustavo Miranda, o retorno só 
deveria ser feito após a vacinação 
dos professores. Hoje, o sindica-
to irá realizar uma assembleia 
para definir qual é o posiciona-
mento da entidade sobre a rea-
bertura da rede municipal. Ele 
adiantou que a tendência é que 
a decisão de greve seja mantida.

Rio tem 
hoje aula 
presencial
A volta será em 
38 escolas, em 
meio a uma greve

 L É FACULTATIVO

O novo lote das vacinas chegou ao Aeroporto Internacional do Rio

REGINALDO PIMENTA

 LA Polícia Civil constatou que 
houve falsidade ideológica na va-
cinação de pelo menos um dos 
dois enteados de um diretor do 
Hospital Estadual Azevedo Lima, 
em Niterói, que foi alvo de manda-
do de busca e apreensão. Segundo 
o delegado Thales Nogueira, que 

comanda as investigações, o jovem 
tem 16 anos, ainda cursa o pré-ves-
tibular e não poderia ser classifica-
do como acadêmico de Medicina 
em atuação na unidade de saúde: o 
pretexto para ter recebido a vacina, 
conforme consta em prontuário 
apreendido pelos policiais.

Falsidade ideológica em Niterói

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 24/2/20216



POLÍCIA

 L PRIMO ACUSA PMS

Segue o mistério
Polícia faz perícia no Fubá após morte de Ray

A 
Polícia Civil realizou, on-
tem, uma perícia no Mor-
ro do Fubá, em Campi-

nho, na Zona Norte do Rio, para 
investigar a morte do adolescente 
Ray Pinto Faria, de 14 anos. Se-
gundo familiares, o menino esta-
va no portão de casa quando foi 
abordado e levado por policiais 
militares na segunda-feira.

Os parentes afirmam que pas-
saram algumas horas sem saber do 
paradeiro de Ray, até receberem a 
informação de que o adolescente 
estava no Hospital Municipal Sal-
gado Filho, onde foi encontrado 
morto por sua mãe. O enterro será 
hoje, às 15h, no Cemitério de Irajá.

Um tio de Ray, que não quis se 
identificar, negou que tenha ha-
vido troca de tiros no momento 
em que Ray teria sido atingido. 

Já um primo da vítima acusou 
PMs de terem abordado e mata-
do o adolescente. No IML, Lucas 

Isaías da Silva negou a versão de 
que o primo seria ‘cobrador de 
impostos’ da milícia e disse que 
o adolescente estudava. 

“Às 6h da manhã (de segunda), 
me disseram que teriam aborda-
do o Ray na porta de casa e saído 
a pé com ele na comunidade. Os 
policiais disseram que não tinham 
pego nenhuma criança. Andamos 
de ponta a ponta da comunidade 
e não conseguimos achá-lo. Nós 
encontramos o Ray com dois tiros, 
no Salgado Filho, com outros dois 
mortos. Ele chegou ao hospital 
como bandido. Foi pego por po-
liciais na porta de casa”, afirmou.

Em nota, a PM confirmou que 
foi realizada uma operação na se-
gunda-feira, com o objetivo de 
“coibir movimentações de gru-
pos criminosos na região”.

Lucas dá entrevista no IML

ESTEFAN RADOVICZ

Um subtenente da Polí-
cia Militar, Marcelo Ferrão da 
Costa, de 51 anos, foi baleado 
e morto por bandidos, ontem, 
durante uma tentativa de rou-
bo de carga no Barro Verme-
lho, em São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio.

Ferrão da Costa era lotado 
na Corregedoria da PM e foi 
atingido com tiros no tórax, 
na Rua Primeiro de Maio, na 
altura da comunidade do Co-
ruja. Os criminosos fugiram le-
vando a arma do policial. O 7° 
BPM (São Gonçalo) foi acio-
nado e o subtenente chegou a 
ser encaminhado para o Hos-
pital Estadual Alberto Torres 
(HEAT), no Colubandê, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Marcelo Ferrão da Costa es-
tava na Polícia Militar desde o 

ano de 1994 e deixa a esposa e 
três filhos. A corporação divul-
gou uma nota, em que lamen-
tou a morte do subtenente.

Guarda Municipal assassinado
Também ontem, o guarda 

municipal Mauro Alexandre 
da Rosa Bessim, de 51 anos, foi 
assassinado quando crimino-
sos armados tentaram roubar 
sua moto embaixo da passarela 
da estação de metrô do Mara-
canã, na Avenida Radial Oeste, 
sentido Centro. 

O caso está sendo investigado 
pela Delegacia de Homicídios da 
Capital, que busca imagens que 
possam ajudar a identificar os en-
volvidos. Já o Portal dos Procura-
dos divulgou cartaz, oferecendo 
recompensa de R$ 5 mil por infor-
mações que levem aos bandidos.

PM é morto em 
São Gonçalo
Subtenente foi baleado por bando 

que tentava roubar uma carga

 L NO BARRO VERMELHO

PM prende 16 em Caxias
Ação em três comunidades teve dois suspeitos feridos

 L RODRIGUES ALVES, SANTA LÚCIA E GENERAL MARIANTES

Equipes da Polícia Militar 
realizaram ontem uma ope-
ração em três comunidades de 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, onde prenderam 
16 suspeitos e feriram outros 
dois em um confronto.

A corporação informou, 
em nota, que a operação foi 
realizada para coibir o roubo 
de cargas e veículos, cumprir 
mandados de busca e de pri-
são, além de retirar barricadas 
instaladas por quadrilhas pa-
ra impedir o acesso da polícia. 

O 3º Comando de Policia-
mento de Área (CPA) esteve à 
frente das ações, em que a polí-
cia entrou nas comunidades de 
Rodrigues Alves, Santa Lúcia e 

General Mariantes.  
Ainda de acordo com as in-

formações da Polícia Militar, 
durante buscas em General 
Mariantes, as equipes foram 
atacadas a tiros por criminosos 
e houve revide. Dois suspeitos 
foram feridos e socorridos ao 

Hospital de Saracuruna.
Um fuzil, sete pistolas, um 

revólver, duas granadas, sete 
rádios transmissores e farto 
material entorpecente foram 
apreendidos na operação, se-
gundo com um balanço divul-
gado pela corporação.

Armas e drogas foram apreendidas durante a operação em Caxias

POLÍCIA MILITAR / DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Assassino 
identificado

 LA Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) identificou 
como Jeferson Alves Simas, 
um vigia de rua, que está fo-
ragido, o autor do assassina-
to do motorista de aplicativo 
Alexandre Jorge Monteiro de 
Souza, de 40 anos. Alexandre 
foi morto a facadas, no dia 9 
de fevereiro, em Bonsucesso, 
na Zona Norte. O crime, se-
gundo a polícia, teria ocorri-
do após uma discussão. Fe-
rido, Alexandre dirigiu até o 
Hospital de Bonsucesso, mas 
não chegou a ser socorrido.

Peixe graúdo 
‘sai’ da rede

 LUm homem identificado 
como Renan Araújo de Simo-
ne, de 29 anos, foi preso on-
tem por policiais da Delegacia 
de Repressão aos Crimes de 
Informática (DRCI), no Rio. 
A polícia disse que Renan é fi-
lho de Ronaldo José de Simo-
ne, o Elefante Branco, um dos 
maiores líderes Primeiro Co-
mando da Capital (PCC) em 
São Paulo, e sobrinho de Gegê 
do Mangue, segundo no co-
mando do PCC até ser morto 
em 2018. Renan é suspeito de 
praticar fraudes na internet.
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 LTENHO 74 anos de idade e sou jor-
naleiro há 30. Moro em São Cristóvão. 
Antes de ser jornaleiro, eu era office 
boy. O que mais gosto na minha pro-
fissão é atender o público. Adoro as 
pessoas do bairro. Um ponto a me-
lhorar é a segurança. Sou torcedor do 
Fluminense e nas minhas horas vagas 
gosto de ler jornal. No MEIA HORA 
eu gosto de ler o caderno de esportes.

GIUSEPPE ABONANTE  
Ipanema

RAQUEL 
DO VALE 
BASTOS
tem atual-
mente 14 
anos. Ela 
desapareceu 
em 12 de 
outubro de 
2018, no Rio 
de Janeiro, após sair de casa e não 
voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

A
migos, eu trago para vocês 
mais 706 oportunidades, 
disponibilizadas pela Se-

cretaria de Estado de Trabalho e 
Renda (Setrab), através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), para 
as regiões Metropolitana, Médio 
Paraíba, Centro-Sul Fluminense 
e Serrana do Rio de Janeiro. 

A Região Metropolitana 
concentra boa parte das opor-
tunidades, entre elas 33 vagas 
para açougueiro, 25 para ser-
ralheiro, entre outras. Na Re-
gião Serrana são mais 229 va-
gas. Moradores da Região do 
Médio Paraíba podem se can-
didatar a uma das 37 vagas ofe-
recidas. E na região Centro-Sul 
Fluminense são 100 vagas. 

Para o público de pessoas 
com deficiência estão sendo 
oferecidas 241 vagas nas re-
giões Serrana e Metropolitana.

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

Vagada

Capacitação: 
1 mil vagas

 LO Projeto A Arte Geran-
do Renda vai abrir, no dia 
1º de março, 1 mil vagas 
em oficinas de capacita-
ção profissional gratuitas. 
Informações pelo What-
sApp 21 2236-4129 e nas 
redes sociais da ONG.

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://abre.ai/cdHM) 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.

EMPACOTADOR  DIVERSOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10

OPERADOR DE CAIXA  DIVERSOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10

OPERADOR DE TELEMARKETING   CAMPO GRANDE  ENSINO MÉDIO COMPLETO  1 SAL. M.  200

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  DIVERSOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  CENTRO, SÃO GONÇALO  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  4

AÇOUGUEIRO  ZONA NORTE, ZONA SUL E BARRA ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25

AÇOUGUEIRO  DUQUE DE CAXIAS  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  8

ATENDENTE DE LANCHONETE  TIJUCA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  1 SAL. M.  15

ATENDENTE DE LOJAS  RECREIO E BARRA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  4

AUXILIAR DE LIMPEZA  NITERÓI  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  5

LOCUTOR COMERCIAL  ZONA NORTE E ZONA OESTE ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  5

SERRALHEIRO  ZONA NORTE, ZONA SUL E BARRA ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS
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PARA QUEBRAR TABUS
Com a mão no octa, Mengão não bate o São Paulo no Morumbi há quase dez anos

C
om uma mão e meia na taça 
do Campeonato Brasileiro, 
o Flamengo está a uma vitó-

ria de faturar o seu oitavo título de 
Série A. Porém, o São Paulo, rival 
de amanhã, às 21h30, no Morum-
bi, pela última rodada da competi-
ção, não vem sendo uma pedra no 
sapato do Rubro-Negro apenas na 
atual temporada. O Mais Querido 
convive com alguns tabus em due-
los com o Tricolor do Morumbi.

Nem durante o ano de 2019 
esplêndido do clube a situação 
foi bem tranquila, uma vez que 
o Fla não bate o rival desde 2017 
— a última vitória foi no dia 2 de 
julho daquela temporada, gols de 
Diego e Guerrero, no Luso-Brasi-
leiro, na Ilha do Governador. Ao 
todo, são oito jogos sem vencer 
(cinco derrotas e três empates).

No Morumbi, o jejum é ainda 
maior. A última vitória aconteceu 
em 2011. Sob o comando de Van-
derlei Luxemburgo, hoje no Vasco, 
a equipe que contava com Thiago 
Neves e Ronaldinho Gaúcho ven-
ceu o São Paulo por 2 a 1. Ao todo, 
são seis compromissos de jejum 
(quatro derrotas e dois empates).

E para apimentar ainda mais 
a última rodada do Brasilei-
rão-2020, o São Paulo joga ama-
nhã pressionado. Com a derrota 
para o Botafogo (1 a 0, na segunda, 
no Estádio Nilton Santos), os do-
nos da casa têm que vencer para 
garantir a classificação para a fa-
se de grupos da Libertadores, sem 
precisar torcer por um tropeço do 
Fluminense contra o Fortaleza, 
também amanhã, no Maracanã.

Apesar dos cenários, o Flamen-
go pode se sagrar campeão sem 
precisar quebrar esse jejum incô-
modo. Em caso de empate ou der-
rota do Inter para o Corinthians, 
em Porto Alegre, o Rubro-Negro 
levantará o caneco. De novo!

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 LEm meio à uma série de lesões, 
o Flamengo teve uma boa notí-
cia ontem. O atacante Michael, 
que desfalcou a equipe contra 
o Internacional, no último do-
mingo, por conta de um corte no 
pé, treinou no Ninho do Urubu 
e deve ficar à disposição de Ro-
gério Ceni para o duelo decisivo 

com o São Paulo, amanhã. Além 
de Michael, o Flamengo também 
não contou com Willian Arão 
contra o Inter. O zagueiro fratu-
rou um dedo do pé. Para com-
pletar a “semana de azar”, Rodri-
go Caio deixou o gramado no 
domingo com dores no torno-
zelo e preocupa.

Michael volta às atividades

Todo sorridente, Gabigol 
pode levantar mais um 

importante caneco com o 
Manto Sagrado. O atacante 
atravessa uma grande fase
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O Flamengo, se quiser ficar 
com a taça de campeão 

do Brasileirão 2020, terá que 
partir para cima do São Pau-
lo como se fosse um tsunami. 
O adversário estará em casa, 
sem grandes obrigações e aí é 
que mora o perigo. O empate 
só servirá caso o Internacio-
nal não vença o Corinthians, 
no Beira-Rio, o que é pouco 
provável. Nos últimos con-
frontos, os paulistas levaram 
vantagem, mas cada jogo tem 
a sua história e as estatísticas 
não entram em campo. O jo-
go mais difícil é o que está por 

ser jogado e, mesmo com mais 
time, o Flamengo precisa saber 
controlar as emoções, jogan-
do mais com o cérebro e pro-
curando dominar o ambien-
te. Até perdendo o Flamengo 
será campeão se o Interna-
cional também perder, mas 
é bom não facilitar. Rogerio 
Ceni (foto) foi cria da casa, co-
nhece os atalhos e caberá a ele 
acelerar a equipe em busca do 
bicampeonato, ansiosamente 
aguardado pela imensa Nação 
Rubro-Negra. Pena o campeo-
nato terminar escondido num 
fim de noite de quinta-feira.

 LCruzeiro, Vasco, Botafo-
go, Coritiba e Goiás na se-
gundona. A temporada 
2021 será mais difícil que 
a anterior, sem folga.

 LQue os jogos no Morum-
bi e no Beira-Rio sejam 

decididos no campo pelos 
jogadores, sem que a arbi-
tragem seja protagonista.

 LO lateral Reinaldo expulso e 
o reserva Leo, suspenso, des-
falcarão o São Paulo amanhã 
contra o Flamengo.

 LLivres da pressão pela obrigação 
de ganhar, os jogadores do Botafogo 
se apresentaram bem, dominaram o 
São Paulo e venceram por 1 a 0, inter-
rompendo uma incômoda sequência 
de jogos sem vitória a um rodada do 
encerramento do Brasileirão.

 L O técnico argentino Jorge Sam-
paoli está se despedindo do Atlé-
t ico Mineiro para se mudar de 
mala e cuia para o Olympique de 
Marselha, da França. Não deixa 
saudades, só contas para o presi-
dente Sette Câmara pagar.

Calça de veludo ou fiofó de fora

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

HORA DE 
MUDAR

 L O Código Brasileiro de Jus-
tiça Desportiva precisa ser 
atualizado para acompanhar 
a evolução. O futebol, hoje, é 
um negócio de milhões, atra-
vancado por leis obsoletas. 
Não tem cabimento um ár-
bitro mutilar um espetáculo 
com expulsões. Os jogos de-
vem começar e acabar com 
22 jogadores em campo. Car-
tões vermelhos deveriam ser 
punidos com pesadas multas 
aos clubes, dobradas na rein-
cidência. As expulsões punem 
o show e quem paga por ele.

DANIEL CASTELO BRANCO

Abel ataca 
arbitragem
Em áudio vazado, técnico do 
Inter fala em ‘sacanagem’

 L CHORORÔ COLORADO?

A 
vitória do Flamengo 
sobre o Internacional, 
por 2 a 1, no último 

domingo, pela 37ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, ge-
rou bastante polêmica após a 
expulsão de Rodinei, da equi-
pe colorada. Um áudio vaza-
do nas redes sociais, mostra 
Abel Braga, técnico do Inter, 
atribuindo o resultado como 
“sacanagem da arbitragem”.

“Se eu te falar que eu perdi 
o jogo ontem por ‘sacanagem’, 
isso me motiva muito mais. 
Começamos com Caio, Yuri, 
Praxedes, com 19 anos, dois 
zagueiros um de 21 e um de 20 
anos. Depois, tu termina com 
Heitor, 18, Maurício 19. Perder 
para um time daquele, de não 
sei quantos milhões de dólares, 
da maneira que foi, por saca-
nagem de um árbitro? A con-
fiança aumenta e eu não deixei 
cair”, disse, antes de continuar:

“Já falei com os jogadores: 

não acaba, só se for ao nos-
so favor e ia acabar ao nosso 
favor. Mas comigo, na minha 
vida, tudo sempre foi muito 
difícil. Muito difícil. Você vê 
no Mundial, foi muito mais 
difícil passar pelo primeiro 
jogo para ir para a final do 
que depois defender bem e jo-
gar por uma ou duas contra 
o Barcelona e a coisa deu cer-
to. Vamos fazer a nossa parte 
contra o Corinthians, fazer de 
tudo. Essa porra vai aconte-
cer, porque vocês, torcedores, 
merecem”, finalizou.

Com a vitória do Rubro-Ne-
gro, o Internacional vai preci-
sar torcer para um tropeço do 
clube carioca contra o São Pau-
lo, no Morumbi, e precisará 
vencer o Corinthians, no Bei-
ra Rio, para levar o tetracam-
peonato brasileiro. 

Já o Flamengo depende só 
de si para conquistar o oitavo 
título da competição nacional.

Abelão ficou ‘pistola’ depois de perder pro Flamengo, domingo

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL
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 L MELANCOLIA

Perto de dar adeus
Vascão deve perder o meia argentino Benítez 

U
m dos principais joga-
dores do atual grupo 
vascaíno, o apoiador 

argentino Martín Benítez não 
deverá permanecer no Cruz-
maltino na próxima tempora-
da. De acordo com informa-
ções do portal Globoesporte.
com, a virtual queda da equipe 
para a Série B do Campeonato 
Brasileiro irá dificultar muito 
o já comprometido orçamen-
to do clube. Com isso, um pe-
sado investimento no camisa 
10 é praticamente impossível.

Com contrato até junho de 
2021, Benítez tem 60% dos direi-
tos fixados em 4 milhões de dó-
lares (cerca de R$ 21,5 milhões) 
pelo Independiente, da Argenti-
na. O Vasco já vive uma situação 
financeira delicada e mesmo se 
continuasse na Série A teria di-
ficuldades de manter o jogador. 

Atualmente, a nova diretoria, 
encabeçada pelo presidente Jor-
ge Salgado, herdou da adminis-
tração de Alexandre Campello 
dois meses de salários atrasados 
mais o 13º. O mandatário dese-
ja regularizar toda a situação até 
abril para atletas e funcionários. 

Além da questão financeira, o 
Gigante da Colina também ava-
lia que o custo benefício de Bení-
tez não seria tão positivo assim. O 
jogador tem sofrido com proble-
mas físicos. Contra o Corinthians, 
em jogo decisivo na temporada, o 
meia não atuou por conta de um 
problema muscular. Ele também 
dificilmente enfrentará o Goiás, 
amanhã, em São Januário, no jo-
go que deve sacramentar o quarto 
rebaixamento da história do clube.

A tendência de momento é 
que o camisa 10 continue no 
Vasco para disputar apenas o 
Campeonato Carioca, que ter-
mina em 23 de maio. No en-
tanto, o Independiente pode 
requisitar o seu retorno para 
vendê-lo assim que o término 
do Campeonato Brasileiro.

Benítez tem convivido com muitos problemas físicos na Colina

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LCom problemas dentro e fora 
do campo, o Vasco teve mais uma 
notícia ruim no começo desta 
semana. O atacante Ribamar, 
que deixou o clube no ano pas-
sado, entrou na Justiça cobrando 
cerca de R$ 1,5 milhão. O atle-
ta pede o pagamento de salário 
atrasado e demais direitos traba-
lhistas. Ribamar chegou ao Vas-

co no fim de 2018, emprestado 
pelo Ohod, da Arábia Saudita. 
O jogador nunca caiu nas graças 
da torcida e não se firmou como 
titular. Ele atuou em 61 jogos, 
marcando oito gols. De acordo 
com o site, o caso corre na 17ª 
Vara do Trabalho do Rio de Ja-
neiro. O Vasco já foi notificado, 
porém, ainda não se manifestou. 

Ribamar vai pro pau contra clube

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 37 17 12 8 57 40 17

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

 6º GRÊMIO 59 37 14 17 6 53 39 14

 7º PALMEIRAS 58 37 15 13 9 51 35 16

 8º SANTOS 54 37 14 12 11 52 49 3

ZONA DA SUL-AMERICANA
 9º ATHLETICO-PR 50 37 14 8 15 36 36 0

 10º CORINTHIANS 50 37 13 11 13 45 45 0

 11º BRAGANTINO 50 37 12 14 11 49 40 9

 12º CEARÁ 49 37 13 10 14 52 50 2

13º ATLÉTICO-GO 47 37 11 14 12 37 44 -7

 14º SPORT 42 37 12 6 19 31 48 -17

ZONA NEUTRA
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 37 37 9 10 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 31 37 7 10 20 30 51 -21

 20º BOTAFOGO 27 37 5 12 20 31 60 -29

38ª RODADA
AMANHÃ

 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), 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)

CAMPEONATO CARIOCA
1ª RODADA DA TAÇA GUANABARA
DIA 03 OU 04 DE MARÇO

 RESENDE X FLUMINENSE A DEFINIR

 VOLTA REDONDA X MADUREIRA A DEFINIR

 BOTAFOGO X BOAVISTA NILTON SANTOS

 FLAMENGO X NOVA IGUAÇU MARACANÃ 

 MACAÉ X BANGU A DEFINIR

 VASCO X PORTUGUESA SÃO JANUÁRIO
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N
ovo treinador do Flumi-
nense, Roger Machado 
visitou o CT Carlos Cas-

tilho ontem e foi apresentado a 
alguns profissionais da comis-
são técnica. A chegada do co-
mandante foi confirmado pelo 
Tricolor das Laranjeiras e come-
çará o trabalho para a próxima 
temporada já neste sábado.

Segundo o comunicado ofi-
cial do clube, Roger Machado se 
reuniu com o presidente, Mário 
Bittencourt, e o diretor de fute-
bol, Paulo Angioni. E, amanhã, 
ele estará no Maracanã acom-
panhando a última partida do 
Fluminense no Campeonato 
Brasileiro, contra o Fortaleza.

Com a chegada de Roger, 
Marcão voltará a ser auxiliar 
técnico na comissão fixa. O no-
vo treinador assinou um con-
trato de dois anos com o Time 
de Guerreiros, até o fim da ges-
tão de Mário Bittencourt.

Apalavrado com o Flumi-
nense há dias, Roger Machado 
já deu início ao planejamento 
para a temporada de 2021, ana-
lisando sugestões de reforços 
e o atual grupo de jogadores. 
Alguns nomes como o do vo-
lante Hudson, que retornará ao 

São Paulo logo depois do Brasi-
leirão, não devem permanecer 
com o aval do novo treinador.

Sem clube desde que foi de-
mitido do Bahia em setembro, 
Roger é um desejo antigo da di-
retoria tricolor, que buscou a 
sua contratação antes de acer-
tar com Odair Hellmann para 
2020. Ex-lateral-esquerdo do 

clube, ele foi o autor do gol do 
título do Fluminense na Copa 
do Brasil de 2007 e encerrou 
a carreira nas Laranjeiras, em 
2008. O treinador já trabalhou 
por Juventude, Novo Ham-
burgo, Grêmio, Atlético-MG 
e Palmeiras, além do Bahia. E 
foi campeão mineiro em 2017 
e baiano em 2019 e 2020.

ESPORTES

Fluzão confirma 
Roger Machado
Treinador assumirá a equipe no final de semana

 L NOVO CHEFE

O presidente Mário Bittencourt (E) conversa com Roger Machado

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Em negociação com o São 
Paulo pelo zagueiro Kanu, o 
Botafogo conseguiu fazer com 
que o Tricolor do Morumbi au-
mentasse a proposta pelo joga-
dor. De acordo com informa-
ções do site UOL, o valor da 
transação agora pode ser de 
R$ 5 milhões por 50% dos di-
reitos econômicos do defensor, 
incluindo nesse bolo o abati-
mento de parte da dívida que o 
Glorioso tem pela contratação 
de Henrique Almeida em 2013.

Dessa maneira, a oferta fica 
desenhada da seguinte forma: 
R$ 3,5 milhões pagos de manei-
ra parcelada, mais R$ 1,5 milhão 
a ser usado para quitar uma par-
te da dívida alvinegra com o São 
Paulo pelo atacante — o valor 
total cobrado na Justiça é de R$ 
4,7 milhões. Para a diretoria do 
Botafogo, o montante ideal por 
50% dos direitos do atleta é R$ 
9 milhões, mas isso dificilmen-
te irá acontecer. O Glorioso ten-

ta pelo menos alcançar os R$ 6 
milhões, mas a grave situação 
financeira do clube deve falar 
mais alto na conversa final.

Outro cria deve sair

Um dos poucos destaques 
do time que foi pateticamen-
te rebaixado para a Série B do 
Brasileirão, o volante Caio Ale-
xandre pode fazer as malas ru-
mo à Major League Soccer 
(MLS), a principal liga do fu-
tebol dos Estados Unidos.

O valor do negócio é de 3,5 
milhões de dólares, algo em tor-
no dos R$ 19 milhões. Antes de 
ganhar a sua vaga no time titu-
lar, Caio Alexandre chegou a ter 
o seu nome envolvido em uma 
possível transferência para o Co-
rinthians, que, em 2018, cederia 
em definitivo ao clube de Gene-
ral Severiano o lateral-esquerdo 
Moisés, hoje no Internacional, 
e o volante Jean, atualmente no 
Marítimo, de Portugal.

Kanu está mais 
próximo de sair
Botafogo negocia com o São Paulo

 L FAZENDO AS MALAS...
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A GATA DA HORA

é mais uma flor que desabrochou em nosso 

mais vasto jardim de belíssimas mulheres. A beldade, que 

mora em Oswaldo Cruz e torce pelo Mengão, quebra tudo 

com suas fotos ousadas no Instagram. Vai dar aquele confere 

esperto? Então basta acessar @jujuzaacardoso e aproveitar.

JULIANA CARDOSO

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LConsiderado o maior golfis-
ta de todos os tempos, o nor-
te-americano Tiger Woods, 
de 45 anos, capotou de carro 
nos Estados Unidos ontem, 
por volta das 7h (horário lo-
cal) e sofreu múltiplas lesões 
nas pernas, segundo infor-
mações do seu agente, Mark 
Steinberg. O jogador dirigia 

entre as cidades de Rolling 
Hills Estates e Rancho Palos 
Verdes, na Califórnia, quan-
do o acidente aconteceu. Se-
gundo a polícia de Los An-
geles, Woods estava sozinho. 
Ele foi resgatado das ferragens 
pelos bombeiros, com vida, e 
encaminhado a um hospital, 
onde passou por cirurgia.

Acidente grave com Tiger Woods
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. 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
 

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
 

VENDEDORES V/TEXTO
Para trabalhar em carroças de 
doces, bolos, pudim, cocadas no 
Centro do Rio. Comissão 40%. 
Tel.: 97538-2395 Carlos.
 

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!
 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
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
 
ABAFA FERNANDA 
Quase mulher, MORENA carioca, 
100% feminina, realizando fanta-
sias, hiper carinhosa, 22 motivos 
satisfatórios. T.21-98939-8217- 
zap. Aceita-se cartões. 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.

 
ABALOU VIVI 
Lindíssima quase mulher! Seios 
deliciosos, cabelão, 
quadrilzão tanajura cinturinha. 
ativa/ passiva. Completinha!  
Atendendo homens, casais. 
Tel:97699-1416 Sozinha, Centro.

 

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 
Novidade!!! T.4105-6028/ 
T.98014-7136. A partir 50,00. 
Bruna morena, Natália loiraça, 
Vanessa branquinha. Juntas/ se-
paradas, Apartamento luxuoso/ 
hotel, Cartões.

 

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

 

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.
 
SHOW BAR 39 
Venha desfrutar de momentos 
inesquecíveis realizando suas 
fantasias, varias gatas te esperan-
do. Rua Oliva Maia 39 Madureira. 
T.21 98037-4079.
 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO DA INTERNET

‘FOI PRO RALO’ 

 LBárbara Evans, de 29 
anos, contou que já gas-
tou o prêmio de R$ 2 mi-
lhões que recebeu quan-
do venceu o reality show 
A Fazenda, da Record, em 
2013, durante um bate-
-papo com fãs no Insta-
gram. “A Fazenda que 
eu participei foi há seis, 
sete anos e, no caso, já 
acabou mesmo o dinhei-
ro, entendeu? Já acabou, 
usei pra diversas coisas, 
foi pro ralo, acabou mes-
mo. Acabou. Era uma vez. 
Acabou”, disse a filha de 
Monique Evans.  

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘ELA É LINDA’‘ELA É LINDA’

 LSimone Mendes deu à luz Zaya na noite de 
segunda-feira, através de um parto cesárea, 
em Orlando, nos Estados Unidos. A bebê 
nasceu com 3,65 kg e 52 cm. Em uma nota 
divulgada pela sua assessoria de imprensa, 
a cantora falou sobre o momento que es-
tá vivendo. “Estou muito emocionada em 
ter minha filha em meus braços. Ela é linda 
e agora, sim, nossa família ficou completa. 
Estamos felizes e muito bem. Obrigada pe-
lo carinho de todos os fãs que torcem tan-
to pela minha família”, afirmou. Simone e 
Zaya passam bem e, após liberação médica, 
vão voltar para o Brasil. A cantora é casada 
com o empresário Kaká Diniz. Os dois já são 
papais de Henry, de 6 anos.

GABI FAZ CIRURGIAS PLÁSTICAS
 LGabi Martins revelou que co-

locou silicone nos seios e fez li-
poescultura, através do Insta-
gram, ontem. “Hoje (ontem), 
faz 24h que fiz a cirurgia. Estou 
com um pouco de dor nos pei-
tinhos. Coloquei 331 ml e 305 

ml no outro, porque um peito 
meu é maior que o outro. Fize-
mos isso para igualar. Também 
enxertou um pouco de gordura 
no bumbum e fizemos lipo na 
barriga e costas. Estou muito fe-
liz com o resultado.” 

EM ALTA EM BAIXA

 LTiciane Pinheiro come-
morou sete anos com o 
jornalista César Tralli.

 LInternautas denuncia-
ram foto de Zilu de linge-
rie postada no Instagram. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

É SURRA DE BELEZA!
 LMC Mirella mostrou que 

está com tudo em cima ao 
publicar uma sequência de 
fotos de lingerie no Insta-
gram, ontem. Em uma de-
las, a cantora exibe o bum-
bum na nuca e deixa em 
evidência a tatuagem que 
tem no local. Os internau-
tas, claro, elogiaram a be-

leza e boa forma da fun-
keira. “Gostosa”, escreveu 
um fã. “0 defeitos”, pos-
tou outro. Vale lembrar 
que a ex-participante de A 
Fazenda agora é casada. 
Ela disse sim para o can-
tor Dynho Alves em uma 
cerimônia realizada em 
Cancún, este mês.

‘É UM PESADELO’

 LAo colunista Leo Dias, do 
site Metrópoles, Belo falou 
sobre sua prisão por fazer 
um show numa escola pú-
blica no Complexo da Ma-
ré, na quarta-feira passada. 
O cantor está respondendo 
por infração de medida sa-
nitária, invasão a prédio pú-
blico, crime de pandemia e 
organização criminosa. Ele 
foi às lágrimas ao contar co-
mo foi sua noite na cadeia. 
“Estou sem dormir até ago-
ra. Não quero mais reviver 
isso. É um pesadelo”, afir-
mou Belo, que disse que a 
pandemia do coronavírus 
afetou seu orçamento fa-
miliar e que a esposa, Gra-
cyanne Barbosa, o ajudou 

com as despesas. “Mas esta-
mos no limite. Estou com vá-
rios problemas financeiros. 
Quando fazemos shows, é 
porque precisamos muito.”

REPRODUÇÃO DE VÍDEO



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Gael avança contra René 
e Dandara o expulsa da sua casa. Sol 
promete para Bete que se dedicará aos 
estudos. Dandara questiona René sobre 
seu relacionamento com Ana. Pedro sai 
com Pri e Karina se incomoda. Marcelo 
fica triste com a impossibilidade de uma 
noite romântica com Delma.

19h40. Globo: Tancinha quase reco-
nhece Guido. Shirlei se surpreende com 
a visita do padrasto de Felipe. Apolo de-
cide dar uma chance para Tamara. Apa-
rício descobre que Fedora e Leozinho 
fugiram. Lucrécia e Safira se escondem 
de Agilson. Camila conta para Aparício 
a verdade sobre Leozinho.

21h. SBT: Eduarda surta ao saber 
da decisão de Maria Cecília de ficar 
com Tobias. Cris e Vivi ajudam Mili 
a criar um novo caminhar e jeito de 
falar para que JP não perceba que 
Açucena é ela. Matilde chega à con-
clusão que Carmen está tentando 
tirar proveito dela.

18h30. Globo: Cassiano diz para 
Dionísio que ele será levado para a Ale-
manha para pagar pelos crimes que co-
meteu. Quirino pede Nicole em namoro. 
A notícia da prisão de Dionísio prejudica 
os negócios do Grupo Albuquerque, pa-
ra desespero de Alberto. Sem dinheiro, 
Guiomar escolhe ficar junto do filho.

21h. Record: Morabi não consegue 
realizar seu plano contra Kissare. Ha-
sabia não se conforma com a atitude 
de Nidana contra Terá e Amat. Amat 
fica aliviada ao desabafar com Nadi. 
Abrão aceita novo desafio proposto 
por Dnin-Sim. Nadi planeja contra 
Amat. Dov observa Abrão.

21h30. Globo: Bibi decide procurar 
por Rubinho, que está no hotel com 
Carine. Ivan pensa em Cláudio. Joyce 
sequestra Ruyzinho. Alan e Érica trei-
nam Jeiza para uma importante luta. 
Bibi agride Carine e confronta Rubinho. 
Simone deixa escapar para Ritinha que 
Ruy pediu a guarda de Ruyzinho.

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Desmaio na festa 
Pocah estava na pista de dança quando caiu no chão

P
ocah desmaiou durante 
a festa que rolou no Big 
Brother Brasil 21 entre a 

noite de segunda-feira e a ma-
drugada de ontem. A cantora 
estava na pista de dança quan-
do, de repente, caiu no chão. 

No momento do desmaio de 
Pocah, Fiuk, João Luiz, Juliette, 
Sarah, Viih Tube e Thaís estavam 
perto da cantora e tentaram ajudá-
-la. “Respira, Pocah”, disse Sarah. 

Logo em seguida, as câmeras 
da festa foram cortadas. A câme-
ra do jardim começou a mostrar 
o quarto colorido. Quando as câ-
meras voltaram a mostrar a fes-
ta, Pocah estava sentada em uma 
poltrona e parecia alterada, en-
quanto Viih tentava fazer a can-
tora beber refrigerante.

Algum tempo depois, Po-
cah apareceu descansando 
ao lado de Viih em um pufe. 
“Amiga, eu estou muito doi-
da”, disse a cantora ao receber 
um abraço de Carla Diaz. 

Pocah foi levada ao confes-
sionário para receber atendi-
mento médico e parecia estar 

melhor quando saiu do lo-
cal. Ela contou para Viih que o 
médico mediu sua glicose.

Na festa, também teve um rá-
pido selinho entre Fiuk e Thaís. O 
beijo aconteceu depois que Viih 
colocou pilha para os dois da-
rem um selinho. A youtuber ain-
da incentivou o ex-casal a ter uma 
amizade colorida. “Olha a pres-

são. Selinho de amigo”, disse Fiuk. 
Os dois, então, se beijaram. “Achei 
que você fosse melhor que isso”, 
disparou Thaís após o selinho. 
Viih pediu para os dois darem 
um beijo mais bonito porque ela 
iria gravar a cena. Fiuk afirmou 
que não iria beijar Thaís de novo, 
mas que a situação poderia ser di-
ferente fora do reality show. 

Pocah desmaia e recebe a ajuda de colegas de confinamento

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não há mais esplêndido tesouro que o tesouro das 

nossas ilusões.” (Medeiros e Albuquerque)

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

 LTrabalhe em equipe com uma 
postura simpática. As suas fi-
nanças vão estar numa ótima 
fase. Aproveite a fase de muita 
sedução no relacionamento 
para apimentar as coisas.
Números da sorte: 62, 44 e 89.

 LA sua carreira será forte-
mente impulsionada. Você 
terá energia para conquistar 
grandes feitos, evite distrações 
hoje. Na vida a dois, desfrute 
da estabilidade afetiva.
Números da sorte: 45, 36 e 27.

 LProcure concluir um trabalho 
enquanto ainda é cedo. Você 
pode precisar de tranquilida-
de para ser produtivo. Uma 
paixão à primeira vista pode 
pintar e conturbar sua vida.
Números da sorte: 46, 73 e 01.

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

 LVocê terá disposição em do-
bro para mergulhar no traba-
lho e conquistar parcerias. Sua 
família vai te apoiar bastante. 
Ótima sintonia no amor. Faça 
um programa a dois.
Números da sorte: 29, 56 e 20.

 LA Lua acentua a sua vontade 
de brilhar em todos os lugares. 
A sua competitividade estará 
em alta hoje. A sua vaidade 
vai impressionar as paqueras. 
Aposte no autocuidado.
Números da sorte: 21, 30 e 48.

 LSeu empenho no trabalho 
pode render uma grana extra, 
deixe o descanso para depois. 
Há grande chance de você ter 
um aumento de salário. No 
amor, conversa séria à noite.
Números da sorte: 31, 13 e 76.

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

 LParentes podem se opor aos 
seus projetos. Tenha calma ao 
tentar expor o seu ponto de 
vista. Alguns objetivos ambi-
ciosos podem ser conquista-
dos. Evite brigas na relação.
Números da sorte: 59, 14 e 50.

 LDedique uma atenção espe-
cial a escutar conselhos. A fa-
mília vai te apoiar bastante. 
Será importante ouvir mais do 
que falar. Na união, busque 
um tempo a sós em casal.
Números da sorte: 15, 87 e 51.

 LAlgumas ideias criativas po-
dem te ajudar hoje no traba-
lho. Converse bastante com 
amigos. Uma paixão proibida 
pode surgir e abalar suas es-
truturas, tome muito cuidado.
Números da sorte: 61, 34 e 43. 

SÃO SÉRGIO
Foi um mártir de Cesareia, na região 
da Capadócia, na atual Turquia. So-
frendo perseguição, assim como ou-
tros cristãos que viveram no tempo 
do imperador Diocleciano, ele não 
se deixou intimidar. Foi um magis-
trado, ou seja, um juiz romano, mas 
isso aconteceu antes da sua conver-
são ao cristianismo, após estudá-lo 
em profundidade. Encorajado por 
Deus, São Sérgio levantou-se para 
denunciar as mentiras e anunciar o 
poder do Evangelho. Depois de fazer 
um lindo trabalho de evangelização, 
São Sérgio foi preso e decapitado 
no século 4.

SANTO DO DIA

MACHO
Um homem alto, forte e 
metido a valentão estava 
viajando de carro por Minas 
Gerais quando escureceu e 
ele resolveu passar a noite 
em uma cidadezinha paca-
ta. Assim que se instalou em 

uma pousada, decidiu dar 
uma volta pela cidade e foi 
parar em um barzinho. Ao 
entrar no estabelecimento, 
viu os homens sentados e 
bebendo e gritou para to-
dos ouvirem:
— Aqui dentro não tem nin-

guém mais macho do que eu!
Ele esperou uma resposta. 
Após um período de silên-
cio, com mais ênfase ainda, 
gritou novamente:
— Eu disse que aqui dentro 
não tem nenhum macho! 
Ninguém aqui é macho!

Todos que estavam presentes 
no bar continuaram em silên-
cio. Não satisfeito, o valentão 
pegou um caipira pelo braço, 
subiu em uma das mesas do 
bar e esbravejou:
— Você não me ouviu? Eu 
acabei de dizer que aqui den-

tro não tem macho. Você não 
vai fazer nada?
O caipira, tranquilo e sereno, 
respondeu calmamente:
— Realmente, não tem mes-
mo, não, sô. Os machos que 
aparecem aqui ‘nóis’ bota 
tudinho pra correr...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Irôko.
MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir 
para novas mudanças. Hoje, 
tudo o que você iniciar terá 
grandes chances de dar certo 
sem exigir muito esforço da 
sua parte. Não assuma res-
ponsabilidades que você não 
conseguirá lidar.
SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó!
CORES:
Branco, cinza e verde.
ELEMENTOS:
Todos.
SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre 
sementes de maçã-verde 
e de girassol. Depois, es-
palhe-as por toda casa, 
pedindo a Irôko paz, equi-
líbrio e progresso.

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 trabalho em equipe vai 
fluir bem hoje. Você vai es-
banjar força de vontade, o 
que deve motivar seus colegas. 
Uma paixão inesperada pode 
surgir e virar coisa séria. 
Números da sorte: 77, 68 e 59.

 LSe você trabalha em casa, 
uma dose extra de determina-
ção pode surgir. Se você está 
livre, a Lua aumenta o seu de-
sejo de viver uma relação du-
radoura, dê uma paquerada. 
Números da sorte: 24, 87 e 33.

 LVocê vai se sentir estimulado 
hoje. Aproveite para concluir 
tarefas que estão pendentes 
no trabalho. Muito compa-
nheirismo no romance. Só 
cuidado com possíveis tensões.
Números da sorte: 34, 61 e 79.
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