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lFLU TÁ NA PRÉ-LIBERTA E VASCO VAI À JUSTIÇA POR JOGO QUE NÃO ACABOU CONTRA INTER

Andressa Urach 
processa igreja 
para recuperar 

grana que doou

R$ 2 MILHÕES

PÁGINA 20

Piovani diz que 
foi abusada 

sexualmente 
na infância

‘MEU VIZINHO’

PÁGINA 20

Tiroteio no 
aniversário 
da Cidade 
de Deus

BALA VOOU 3

Ex-vereadora 
Carminha 
Jerominho
é indiciada

RECEPTAÇÃO 4

Davam falsa 
promessa do 
14º salário na 

Baixada

20 PRESOS 6

Paes pagará 
1ª parcela do 
13º salário de 
2020 em julho

SERVIDORES 19

Carreta é 
roubada e 

tiroteio tem 
dois mortos

NA BAIXADA 7

GRÁTIS

PÔSTER DO

CAMPEÃO

88 MENGÃO É MENGÃO É 
OITO PATAMAROITO PATAMAR

Rubro-Negro ganha até quando perde. O Manto 
Sagrado cheira a títulos. Enquanto a Nação comemora o 
Octa do Brasileirão, secador ficou com cara de octário...
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Anônimo
Rio de Janeiro

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

MEIA HORA multimídia

Lojas invadidas 
no Centro do Rio

 LEm menos de duas semanas, várias 
lojas da Rua Alexandre Mackenzie, 
no Centro do Rio de Janeiro, foram 
invadidas e assaltadas. O local pre-
cisa ser mais seguro à noite. A po-
lícia poderia fazer mais rondas por 
ali durante a madrugada. Vários 
comerciantes acabaram perdendo 
tudo o que tinham conquistado. Isso 
é muito duro. Trabalhar para, no final, 
perder para a bandidagem não pode.

ASSALTO

Pedido feito ao 
INSS sem resposta

 LHá mais de três anos, eu dei entra-
da no pedido de perícia do INSS, na 
unidade de Rio Bonito, município 
da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, e até agora não obtive ne-
nhuma resposta do Instituto. Sou 
idoso e preciso da minha aposen-
tadoria para continuar vivendo sem 
ter que trabalhar. Isso é um direito 
de todo cidadão e estão privando o 
meu. Uma falta de respeito!

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

APOSENTADORIA

Ônibus e vans não 
respeitam ninguém

 LA Rua Álvaro Alberto, em Santa 
Cruz, é terra de ninguém. Os moto-
ristas de vans e ônibus param onde 
querem e quando querem. Não 
respeitam nenhum passageiro ou 
sinalização. Agentes da Guarda Mu-
nicipal, da CET-Rio e da Polícia Mi-
litar precisam estar mais presentes 
no local. Quem sofre com tudo isso, 
como sempre, é o povo. Precisamos 
de ordem pública!

Fernanda Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Usuários de droga 
e assaltos em Copa

 LA Rua Sá Ferreira, em Copacabana, 
está virando uma grande cracolân-
dia. Usuários de drogas circulam por 
ali e assaltam quem passa. Roubam 
carteiras, celulares, cordões, mochi-
las e bolsas. Alguns deles portam 
facas e ameaçam até lojistas. O 
policiamento precisa ser reforçado 
urgentemente no local, antes que 
tragédias aconteçam. Queremos 
mais segurança!

Anônimo
Copacabana

ASSALTOS

Terminal da Central 
largado às traças

 LO terminal rodoviário da Central 
do Brasil está muito mal conser-
vado. A iluminação é praticamen-
te inexistente. À noite, o local fica 
muito perigoso. Além disso, vive 
cheio de lixo, fede e é bagunçado. 
Fora a qualidade dos ônibus, que 
é péssima. Alguém precisa tomar 
uma providência. O trabalhador, 
que paga todos os impostos em dia, 
não merece passar por isso.

Anônimo
Por e-mail

ÔNIBUS

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Matagal causa problemas
 L Pedimos à Prefeitura de São Gonçalo que efetue a poda 

do matagal, na rede elétrica, na Rua Marechal Deodoro, 
esquina com a Rua Maurício de Abreu, no bairro Neves, 
em São Gonçalo, que, além de prejudicar a iluminação, 
traz sujeira e muito mosquito. Haja vista o local ser 
ponto final da linha de ônibus 56, o que  atrapalha 
muito as pessoas que ficam na fila.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Árvore 
podada

 L Graças ao jornal MEIA 

HORA,  a amendoeira lo-
calizada na esquina da Tra-
vessa Sena Portugal com a 
Rua Coronel Ernesto Ribei-
ro, em Neves, São Gonçalo, 
foi podada, acabando com 
a escuridão na área.

Laudelino Siqueira
Por e-mail
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POLÍCIA

A operação de ontem na CDD, capitaneada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), teve o apoio de um Caveirão 

REGINALDO PIMENTA

Niver com tiroteio
Intenso confronto entre a PM e traficantes marca os 55 anos da Cidade de Deus

 L PRESENTE DE GREGO

N
o dia em que a Cidade 
de Deus completava 55 
anos de existência, os 

moradores foram acordados 
com um intenso tiroteio na 
comunidade da Zona Oeste do 
Rio, ontem, enquanto a Polícia 
Militar realizava uma operação 
contra traficantes de drogas. 

Nas redes sociais, moradores 
relataram que os tiros começa-
ram pouco depois das 6h da 
manhã. “Só queria ter o privilé-
gio de acordar em paz”, comen-
tou uma internauta, refletindo 
o desespero de muitos com os 
frequentes tiroteios que ocor-
rem na comunidade. “A Cida-
de de Deus acordou debaixo de 
bala”, acrescentou outro.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, a Cidade de Deus tem si-
do usada por bandidos como 
ponto de reunião para organi-
zar confrontos na disputa pe-
lo controle da região da Praça 
Seca, também na Zona Oeste. 
“Um desses encontros estava 
programado para hoje (on-

tem) e, por conta disso, a ação 
foi realizada”, afirmou a corpo-
ração em seu comunicado.

Agentes do 18º BPM (Ja-
carepaguá) participaram da 
operação, com o apoio de um 
blindado. Após a chegada dos 
policiais, criminosos atearam 
fogo em barricadas para difi-
cultar o acesso à comunidade.

O Centro de Operações Rio 
(COR), da prefeitura, informou 
que o trânsito teve interdições 
por conta da ação. A Estrada 
Marechal Miguel Salazar Men-
des de Moraes e a Rua Edgard 
Werneck ficaram bloqueadas 
até as 9h da manhã, mas o trân-
sito continuou lento na região 
até o começo da tarde.

Apreensão de armas e drogas
Durante a operação, po-

liciais militares fizeram uma 
incursão pela localidade co-
nhecida como 15, na Rua Jes-
sé, onde foram apreendidos 
um fuzil 7,62, um carregador 
de 7,62, 462 lança-perfumes 
black, um quilo de maconha e 
dois quilos de cocaína. A ope-
ração teve o apoio de unida-
des subordinadas ao 2º CPA: 
9º BPM, 14º BPM, 27º BPM, 
40º BPM e 41° BPM.

 LPoliciais do 7º BPM (São Gon-
çalo) prenderam, na manhã de 
ontem, dois suspeitos com uma 
pistola e uma quantidade não in-
formada de drogas. Houve troca 
de tiros entre os agentes e os cri-
minosos na Avenida Joaquim de 
Oliveira, no bairro de Boa Vis-
ta. Uma adolescente de 16 anos, 
que não teve a identidade reve-
lada, foi baleada e encaminha-
da ao Hospital Estadual Alberto 
Torres (HEAT), no bairro do Co-

lubandê, também em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana 
do Rio. Seu estado de saúde não 
foi informado.

Segundo a Polícia Mili-
tar, equipes realizavam poli-
ciamento na região quando os 
bandidos atiraram contra eles e 
houve revide. Ainda de acordo 
com informações da PM, a ado-
lescente ferida seria integrante 
do tráfico local e estava junto à 
dupla durante o confronto.

SG tem dois presos e uma ferida
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POLÍCIA

Polícia Civil foca 
na receptação
Carminha Jerominho e dois PMs são indiciados

 L CELULARES ROUBADOS

A 
ex-vereadora Carmi-
nha Jerominho foi in-
diciada por recepta-

ção e conduzida para prestar 
depoimento na Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC), na Cidade da Polícia, 
depois que a Polícia Civil iden-
tificou que ela comprou apare-
lhos que são fruto de um roubo 
de carga ocorrido no Galeão, 
em março de 2020. Carminha 
disse ter se apresentado espon-
taneamente à delegacia, o que 
foi desmentido pelos investiga-
dores. Dois policiais militares, 
do 9º BPM (Rocha Miranda) e 
do 22º BPM (Maré), também 
estão entre os alvos. 

Ao todo, a Operação Ce-
gueira Deliberada prendeu 16 
pessoas e recuperou 250 celu-
lares. O nome se refere ao fato 
de muitos receptadores alega-
rem que ignoravam a origem 
ilícita dos bens.

“Ela (Carminha) foi indiciada 
pelo crime de receptação e teve os 
aparelhos apreendidos, tinha que 
vir prestar esclarecimento. Ago-
ra, será arbitrada a fiança”, escla-
receu o diretor do Departamen-
to-Geral de Polícia Especializada 
(DGPE), Felipe Curi.

Três empresários foram in-
diciados por receptação qua-
lificada, crime inafiançável, e 
foram presos em flagrante. As 
lojas ficavam no Centro, Cam-
po Grande (Zona Oeste) e no 
Shopping Carioca, Vila da Pe-
nha (Zona Norte).

A operação é fruto de dois 
meses de investigações sobre 
o roubo de uma carga de 600 
aparelhos de última geração 
avaliados em R$ 3 milhões, no 
dia 7 de março de 2020.

Carminha Jerominho com o tio, Natalino, na Cidade da Polícia

REGINALDO PIMENTA

 LO delegado Vinícius Domin-
gos, da DRFC, avalia que há indí-
cios de que a milícia participe da 
distribuição dos aparelhos. “En-
contramos lojas que comerciali-
zavam esses produtos em bairros 
em que há controle de grupos 
milicianos”, afirmou. 

Carminha Jerominho disse que 
os celulares encontrados com ela 

foram para presentear o pai, Jerô-
nimo Guimarães, condenado por 
ser um dos fundadores da milícia 
Liga da Justiça, e o tio, Natalino. A 
ex-vereadora reconheceu ter com-
prado dois aparelhos em uma loja 
de Campo Grande, mas afirmou 
que pagou o valor de mercado. A 
polícia, no entanto, informou que 
os produtos são roubados.

Possível envolvimento miliciano

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 26/2/20214
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POLÍCIA

 L ESTELIONATO SOFISTICADO

Crimes na lábia
Vinte rodam por enganar beneficiários do INSS

U
ma quadrilha foi presa 
ontem por policiais da 
38ª DP (Brás de Pina), 

acusada de aplicar golpes em 
beneficiários do INSS. O grupo 
realizava empréstimos em no-
me das vítimas, alegando que 
estes teriam direito a receber 
um ‘14º salário’.

Durante a operação, 20 pes-
soas foram presas em um escri-
tório em Nilópolis, na Baixada 
Fluminense, e autuadas pelos 
crimes de estelionato e organi-
zação criminosa.

Segundo informações da 
Polícia Civil, os golpistas ti-
nham uma listagem dos pen-
sionistas e beneficiários para 

entrar em contato. O grupo 
costumava ligar para as vítimas 
questionando se elas já teriam 
recebido uma carta, que supos-
tamente daria o direito de rece-
ber o 14º salário.

Empresa fantasma
Os golpistas utilizavam o no-

me de uma ‘empresa fantasma’, 
chamada Safira consultoria, e 
afirmavam ser terceirizados do 
banco para oferecer um ‘retor-
no emergencial’ aos aposenta-
dos que não tiveram direito ao 
auxílio. Ao final do atendimen-
to, eles marcavam uma visita à 
casa das vítimas e, em seguida, as 
induziam a assinar documentos, 

que na verdade eram emprésti-
mos consignados que iriam di-
reto para a contas da quadrilha.

As investigações partiram da 
queixa de uma vítima, que teria 
perdido R$ 30 mil para os gol-
pistas. Um ofício foi enviado à 
Polícia Federal para investigar 
o eventual desvio das informa-
ções cadastrais de pensionistas 
e beneficiários do INSS. Com os 
golpistas foram achados dados 
bancários das vítimas.

Em nota, a assessoria do 
INSS informou que “os dados 
dos segurados são sigilosos, 
protegidos por lei, e que ne-
nhum servidor tem autoriza-
ção para repassá-los”.

RAPIDINHAS...

Fernando Iggnácio: novidades
 LExames de confronto ba-

lístico apontaram que duas 
armas apreendidas junto aos 
assassinos do contraventor 
Fernando Iggnácio, morto 
em novembro do ano pas-
sado, foram usadas na exe-
cução de dois ex-PMs, inte-
grantes da organização do 
bicheiro. Segundo a Polícia 

Civil, os fuzis AK-47 e M16 
também foram emprega-
dos contra Sergio Monstro 
e Jorge Crispim Silva Santos. 
Crispim, considerado pela 
polícia o braço direito de 
Fernando Iggnácio, foi mor-
to dentro de casa, no dia 10 
de junho, na Rua Félix Ber-
nardelli, em Campo Grande.

Suposto miliciano é morto
 LUm homem, conhecido co-

mo ‘Mimi’, foi morto ontem 
a tiros, durante um assalto na 
Rua José Lopes, em Cordo-
vil, na Zona Norte do Rio. De 
acordo com testemunhas, o 
ex-policial militar integraria 
um grupo miliciano que age 
no Morro do Dourado e foi 
reconhecido por criminosos 

da região durante a aborda-
gem. Policiais do 16º BPM 
(Olaria) foram acionados e 
se depararam com o homem 
já morto. A área foi isolada e a 
perícia acionada. Agentes da 
Delegacia de Homicídios fa-
zem buscas por imagens pa-
ra tentar identificar e chegar 
aos autores do crime.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 26/2/20216



POLÍCIA

 L MANHÃ AGITADA NA WASHINGTON LUIZ

Carreta roubada
PM cerca veículo e tiroteio acaba com dois mortos

O 
roubo de uma carreta, 
ontem de manhã, na Ro-
dovia Washington Luiz, 

terminou com a morte de duas 
pessoas, na altura da Refinaria 
de Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense. Policiais do 15º 
BPM (Duque de Caxias) recebe-
ram a informação de que o veícu-
lo havia sido roubado na Região 
Serrana e montaram um cerco, 
perto de Jardim Gramacho.

Um bandido que estava no 
banco do carona atirou contra 
o motorista, matando-o, e ain-
da trocou tiros com os policiais, 
até ser morto, de acordo com as 
informações da Polícia Militar.

Um veículo que, de acordo com 

a denúncia recebida pela PM, fazia 
a escolta da carreta roubada, para 
dar cobertura ao bandido no ca-
minhão, não foi encontrado.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) informou que uma fai-
xa da pista da Washington Luiz, 
sentido Juiz de Fora-MG, ficou 

interditada por algumas horas, 
devido ao cerco, e depois libe-
rada. O incidente gerou um 
congestionamento de cerca de 
cinco quilômetros.

A Polícia Civil assumiu as 
investigações do caso e esteve 
no local para fazer uma perícia.

Um vídeo que circulou on-
tem na internet mostra pessoas 
correndo na rodovia. As ima-
gens registraram a ação dos po-
liciais no local.

“Tiroteio está comendo 
aqui na Washington Luiz, de-
baixo do viaduto do Carvalhão. 
Só fuzil, aqui”, comenta o in-
ternauta que gravou e postou 
as imagens numa rede social.

 LPOLICIAIS da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam ontem dois 
homens pelos crimes de porte de munição de uso permitido e asso-
ciação ao tráfico de drogas. Mil munições calibre 9 milímetros escon-
didas no para-choque de uma kombi estavam sendo transportadas 
do Complexo do Alemão para a comunidade da Kelson’s, na Penha.

DOIS PRESOS NA ZONA NORTE
POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

VEÍCULO 
QUE DAVA 

COBERTURA NO 
ASSALTO NÃO 
FOI ACHADO 
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Mengão Octacampeão
No Morumbi, Rubro-Negro perde para o São Paulo, mas conta com vacilo do Inter

N
um verdadeiro teste para 
cardíaco, o Mais Querido 
faturou o seu oitavo título 

do Campeonato Brasileiro. Mas 
foi na base do sufuco! Ontem, no 
Morumbi, o time deu mole para 
o São Paulo, perdeu por 2 a 1, mas 
assegurou o caneco graças ao em-
pate do Internacional com o Co-
rinthians, lá no Beira-Rio.

Com o resultado, o Rubro-
-Negro fechou a temporada 
com 71 pontos, um a mais que 
o Colorado. Luciano, de fal-
ta, e Pablo marcaram os gols 
dos donos da casa, com Bruno 
Henrique descontando.

Com um olho no peixe e outro 
no gato, a Nação Rubro-Negra se 
desdobrou para acompanhar as 
duas partidas mais importantes 
da noite. Em São Paulo, princi-
palmente no primeiro tempo, o 
Flamengo teve mais posse de bo-
la, mais finalizações, mas não le-
vou tanto perigo à meta de Tiago 
Volpi. Já nos acréscimos, Lucia-
no cobrou uma falta forte e Hugo 
Souza, que havia armado a bar-
reira errada, aceitou. Irritado, Ga-
bigol reclamou do mole do com-
panheiro, que retrucou. O clima 
ficou muito quente no intervalo.

No Sul, o Inter teve pênalti 
invalidado após checagem do 
VAR e gols anulados por impe-
dimentos — bem marcados. No 
segundo tempo, Bruno Henri-
que, aos 13, deixou tudo igual e 
a situação ficou mais aliviada. Só 
que Pablo, após outra bobeada 
de Hugo Souza na saída de bo-
la, desempatou. Depois do apito 
final, quando o Inter ainda teve 
outro gol anulado nos acrésci-
mos, os jogadores do Mengão 
largaram os celulares — a par-
tida no Sul ainda não tinha aca-
bado — para só então comemo-
rar. Está ‘chato’ ser Flamengo!

 LAutor do gol Flamengo, Bruno 
Henrique relembrou as dificul-
dades na temporada e voltou a 
afirmar que a equipe “está em ou-
tro patamar”. “Estou muito fe-
liz. Queríamos a vitória, o ano foi 
muito difícil, pandemia, muitas 
coisas. No tranco” destacou. 

“O Rogério falou uma coi-
sa, no jogo contra o Bragantino: 
‘Vamos focar, dedicar que nós 
vamos ser campeões dentro do 
Morumbi. A gente está em outro 
patamar mesmo, por tudo o que 
aconteceu. Ficamos sete pontos 
atrás do São Paulo, a gente conse-
guiu chegar. A história não é co-
mo começa, é como termina. E 
somos campeões”, afirmou Bru-
no Henrique à TV Globo.

‘Outro patamar 
mesmo’, diz BH

Volpi; Diego, Arboleda e Bruno Alves; 
Igor Vinicius (Galeano), Luan (Herna-
nes), Tchê Tchê, Daniel Alves e Wel-
lington (Sara); Luciano (Igor) e Pablo 
(Tréllez). Técnico: Marcos Vizolli

Hugo; Isla (Matheuzinho), Gustavo 
Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; 
Diego (Gomes), Gerson, Everton Ri-
beiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Gabigol (Pedro). Técnico: R. Ceni

Local: Morumbi, em São Paulo 
(SP) Árbitro: Rodolpho Toski (PR) 
Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) 
e Victor Hugo Imazu (PR) Gols: 1º 
tempo: Luciano, aos 49. 2º tempo: 
Bruno Henrique, aos cinco, Pablo, 
aos 13 Cartões amarelos: Arbo-
leda, Igor Vinícius, Tchê Tchê, Daniel 
Alves, Wellington, Luciano, Bruno 
Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol

SÃO PAULO 2

FLAMENGO 1

FLAMENGO
BOLA CHEIA
Gustavo Henrique, 
Rodrigo Caio, Gerson, 
Diego e Filipe Luís

DEU PRO GASTO
Isla, Arrascaeta, 
Gabigol, Pedro, João 
Gomes e Matheuzinho

BOLA MURCHA
Everton Ribeiro

PERNA DE PAU
Hugo Souza

TÉCNICO
Dessa vez não 
comprometeu ao 
fazer as alterações

ADVERSÁRIO
O São Paulo foi mais inteligente 
para encontrar os espaços e sair 
sempre em velocidade

ATUAÇÕES

Bruno Henrique esteve longe de ser brilhante, mas foi o autor do gol do Mais Querido no Morumbi

ALEXANDRE VIDALFLAMENGO

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 26/2/2021
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 L É SÓ ALEGRIA!

‘Pode comemorar’
Gabigol tira onda e Ceni desfila com o Manto

G
abigol voltou a ser subs-
tituído, ontem, mas não 
foi por questões técni-

cas. O atacante sentiu um in-
cômodo no início do segundo 
tempo e deu lugar a Pedro. Na 
comemoração do bicampeo-
nato (e do octa na história da 
competição), o camisa 9, ain-
da no gramado do Morumbi, 
mandou seu recado. “Pode co-
memorar que é mais um títu-
lo, o Brasil é vermelho e preto 
mais uma vez”. 

E num tom mais sério, 
emendou: “Tenho que agrade-
cer a Deus por mais um título, a 
todo grupo, à minha família. À 

Nação (em referência à torcida 
rubro-negra)”.

Perguntado sobre a recupera-
ção do time na reta final do cam-
peonato, Gabriel elogiou a chega-
da de Rogério Ceni, que entrou 
para uma seleta lista de campeões 
como jogadores e técnicos. “Acho 
que muitas coisas (contribuíram 
para a arrancada). A chegada do 
Rogério, que ajudou muito. Mu-
dou bastante. Falei na coletiva: co-
mo um time ganha Libertadores 
em 10 minutos não pode ganhar 
faltando 10 jogos?”.

Analisando o jogo de ontem, 
Gabigol disse que o São Paulo 
ganhou menos por seus pró-

prios méritos do que pelos er-
ros do Flamengo. “Eles não fi-
zeram nada. Primeiro teve um 
gol de falta. Foram dois lances 
que eles aproveitaram, sim. 
Não foi nenhuma jogada cria-
da. Foram mais de erros nos-
sos. Mas acontece. Que a gente 
não ganhe, mas seja campeão 
sempre”, disse, rindo.

Ceni, que foi campeão no es-
tádio em que se consagrou como 
jogador, nos tempos do São Paulo, 
deu a volta olímpico vestido com 
a camisa do Flamengo. Ele entrou 
para um seleto grupo de jogado-
res que também foram campeões 
como técnicos. 
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ESPORTES

Vitória melancólica
Vascão vence na despedida. Jogo que ‘não acabou’ contra o Inter pode salvar

 L E O MILAGRE NÃO ACONTECEU...

N
ão aconteceu o milagre que 
salvaria o Vasco da quarta 
degola no Brasileiro em 

12 anos. Em São Januário, a equi-
pe até venceu o Goiás, por 3 a 2, 
ontem à noite, mas em nenhum 
momento mostrou que poderia 
dar um mínimo de esperança à 
sua imensa torcida. E a missão era 
praticamente impossível: não ha-
via como tirar os 12 gols que o se-
paravam do Fortaleza para conti-
nuar na elite. Resta agora torcer na 
Justiça, já que o clube se baseia em 
erros de direito do VAR para anu-
lar partida contra o Inter.

Impedida de fazer o Caldei-
rão ferver, por conta da pande-
mia da Covid-19, parte da torci-
da foi à Colina. Não para apoiar, e 
sim para protestar. Cano e Ricardo 
Graça, este com dois gols de cabe-
ça, marcaram para o Vasco, e Fer-
nandão, contando com a falha de 
Fernando Miguel no segundo gol, 
anotou para o Goiás.

Na despedida de Vanderlei Lu-
xemburgo do comando, o Vasco 
até jogou mais leve, mas perdeu 
Leandro Castan logo no início, 
com suspeita de lesão muscu-
lar. Cano, no entanto, mostrou o 
oportunismo de sempre e abriu o 
placar aos 14 minutos, aproveitan-
do rebote para finalizar com ape-
nas um toque na bola. Machuca-
do, o argentino deixaria o campo 
ainda no primeiro tempo.

Fernandão travou um due-
lo particular com Fernando Mi-
guel. No primeiro gol, o VAR con-
firmou que o goleiro fez a defesa 
um pouco depois da linha do gol, 
aos 25. Aos 51, no entanto, a falha 
ficou mais clara, na falta de inter-
mediária cobrada pelo atacante. 

Na segunda etapa, a qualidade 
de Andrey, não apenas na finaliza-
ção de fora da área, mas também 
na bola parada, foi uma arma im-
portante. Aos 4, Graça aproveitou 
o preciso cruzamento: 2 a 2.

Mas Andrey saiu para dar lugar 
a Tiago Reis, como último recurso 
ofensivo de Luxemburgo. Na base 
da vontade, o Vasco superou as li-
mitações técnicas para buscar um 
resultado digno em sua despedida 
da elite. Ricardo, novamente de ca-
beça, fechou o placar. Melancólica, 
a vitória marca o início do doloro-
so projeto de reconstrução do Vas-
co, que será anunciado hoje pelo 
presidente Jorge Salgado, numa 
entrevista em São Januário. O zagueiro Ricardo marcou dois gols de cabeça e foi decisivo para a vitória vascaína em São Januário

LUCIANO BELFORD

CANO MOSTROU 
OPORTUNISMO 
COM SEU GOL 
E DEPOIS SAIU 
MACHUCADO

Fernando Miguel; Léo Matos (Juninho), Ricar-
do Graça, Castan (Marcelo Alves) e Henrique; 
Bruno Gomes, Andrey (Tiago Reis), Carlinhos 
e Pikachu; Cano (Catatau) e Talles (Pec). Téc-
nico: Vanderlei Luxemburgo

Tadeu; Shaylon, Fábio Sanchez, Davi 
Duarte e Jefferson; Lordelo, Figueira 
(Breno) e Índio (Taylon); Fernandão (San-
drinho), Rafael Moura (Pedro Marinho) e 
Vinícius. Técnico: Glauber Ramos

Local: São Januário Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)  
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza  
Gols: 1º tempo: Cano, aos 14, Fernandão, aos 25 e aos 51.  
2º tempo: Ricardo Graça, aos 4 e aos 46.  
Cartões amarelos: Léo Matos, Miguel Figueira, Fábio Sanches.

VASCO 3 GOIÁS 2

 LO Vasco ainda está na luta pa-
ra anular o jogo contra o Inter-
nacional, em que perdeu por 2 a 
0, na 36ª rodada, quando houve 
problemas com o VAR e um gol, 
de Dourado, foi contestado, por 
impedimento. A diretoria anali-
sou o diálogo entre a cabine do 
VAR e o árbitro Flávio Rodrigues 

de Souza e concluiu que o impe-
dimento foi “incontestável”. Em 
determinado momento do diá-
logo, de cinco minutos, o opera-
dor do VAR relata dificuldades 
técnicas para examinar o lance. O 
árbitro do VAR, José Cláudio Ro-
cha Filho, chega a falar: “Pode de-
finir. Define, define, define”. Mais 

adiante, mesmo com o proble-
ma, José Cláudio volta a se pro-
nunciar: “Flávio, gol legal! Gol 
legal”. E o árbitro confirma. 

Para o Vasco, outro ponto que 
dever ser reforçado no STJD é 
que, em caso de problema no 
VAR, a decisão deve ser exclusiva 
da arbitragem de campo.

Clube usará áudio para contestar vitória do Inter
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OCTACAMPEÃO BRASILEIRO 2020

Hugo Souza, Léo Pereira, Renê, 
Filipe Luís, Gustavo Henrique, Gerson, 
Rodrigo Caio, Natan, Rodrigo Muniz,
 João Lucas e Gabriel Batista
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CAMPEÃO BRASILEIRO 2020
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Isla, Gabigol, Pepê, João Gomes, 
Michael, Vitinho, Diego Ribas, Everton Ribeiro, 
Matheuzinho, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique 

Rogério Ceni

AGACHADOS
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ESPORTES

Flu termina fora do G-4
Tricolor vence e torce pelo Porco na Copa do Brasil para ir à fase de grupos da Liberta

 L NA PRÉ-LIBERTADORES... POR ENQUANTO 

N
o Maracanã, o Fluminen-
se fez ontem a sua parte e 
derrotou o Fortaleza por 2 

a 0. O ídolo Fred e o zagueiro Ma-
theus Ferraz fizeram os gols, mas o 
Time de Guerreiros não terminou 
o Brasileirão no G-4. Isso porque o 
Flamengo foi derrotado pelo São 
Paulo por 2 a 1. O Tricolor das La-
ranjeiras só irá para a fase de gru-
pos da Libertadores se o Palmeiras 
conquistar a Copa do Brasil diante 
do Grêmio, nos dois próximos do-
mingos. Caso contrário, vai dispu-
tar a Pré-Libertadores.

O primeiro tempo entre Flu-
minense e Fortaleza começou 
com a equipe visitante fazendo 
uma marcação bastante forte e 
tentando surpreender em contra-
-ataques. A primeira boa chance 
aconteceu aos 17 minutos e foi do 
Fluminense. Danilo Barcelos co-
brou lateral e Nenê cruzou bem, 
Fred apareceu dentro da área e deu 

um peixinho, a bola carimbou a 
baliza. O lance animou a equipe 
carioca que abriu o placar logo 
depois. Danilo Barcelos cobrou 
escanteio, Fred cabeceou, o golei-
ro Felipe Alves fez boa defesa e no 
rebote o centroavante conferiu.

O segundo tempo começou 
com o Fortaleza assustando o 
Fluminense. Luiz Henrique deu 
bobeira e perdeu a bola para Os-
valdo, que arrancou com a bola e 
finalizou para a boa defesa do go-
leiro Marcos Felipe. Aos 15 minu-
tos, o clube das Laranjeiras chegou 
ao seu segundo gol. Nenê cobrou 
escanteio para Matheus Ferraz, 
que cabeceou para o fundo das re-
des e dedicou a vitória ao goleiro 
tricolor Muriel, que na quarta-fei-
ra perdeu o pai, José Becker, afoga-
do em uma barragem em Lavras 
do Sul (RS): “Que Deus possa con-
fortar o coração deles e dizer que 
essa vitória foi para eles”.

Marcos Felipe; Calegari (Igor Julião), 
Matheus Ferraz, Luccas Claro  
e Danilo Barcelos; Martinelli,  
Yago e Nenê (Michel Araújo);  
Luiz Henrique (Caio Paulista),  
Fred (John Kennedy) e Lucca  
Técnico: Marcão

Felipe Alves; Tinga, Wanderson,  
Paulão e Carlinhos; Juninho,  
Ronald (Luiz Henrique) e Derley 
(Pablo); Romarinho (Igor Torres),  
David (João Paulo) e Osvaldo  
(Wellington Paulista)  
Técnico: Enderson Moreira

Local: Maracanã  
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)  
Auxiliares: Rafael da Silva Alves  
(FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)  
Gols: 1º tempo: Fred (20 minutos). 
2º tempo: Matheus Ferraz  
(15 minutos)  
Renda e público:  
Jogo com portões fechados

FLUMINENSE 2

FORTALEZA 0

Matheus Ferraz fechou o placar e dedicou a vitória ao goleiro tricolor Muriel, que perdeu o pai

 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 26/2/202114



RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 26/2/2021 · MEIA HORA 15



Sexta-feira, 26.2.2021 

Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16

STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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.
 

BALCONISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência na 
carteira, para balção de mate-
rial de construção. Rua Campos 
da Paz 123, Rio Comprido.
 

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
 

LUCIANO V/TEXTO
Sou Evangélico, universitá-
rio, branco, emprego fixo. 
Quero mulheres Evangélicas 
para compromisso. Luciano 
(21)99548-6215 Whatsapp.
 

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.
 
ADMITE-SE 
Moças (maiores) boa aparência, 
educada (atender clientes massa-
gem/ complemento). Duas moças 
apenas no Local; Bem tranquilo! 
Lapa Tel:97699-1416 whatsapp
 

COROA DONARA 
Morenaça, linda, massagem rela-
xante, aparelhada/ diferenciada. 
Sozinha. Atendo cavalheiros/ 
casais. Novo Endereço, Cruz 
Vermelha (30,00). T.3903-6970/ 
T.99753-2119. Cartões.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 

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
 
PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

RITINHA MAGRINHA 
1,55 de altura, gatinha, 18 ani-
nhos, sem frescuras, liberalíssima, 
sensualizando, audaciosa. Tenta-
ção! Prive/ hotéis. 24hs. 2222-
7508/ 98567-2544. Lapa.
 
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, Sprinter, 
bongo, caminhão, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar em 
Jacarepaguá ou Ceasa. T:96419-
8521 Vitor.
 



ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º FLAMENGO 71 38 21 8 9 68 48 20

 2º INTERNACIONAL 70 38 20 10 8 61 35 26

 3º ATLÉTICO-MG 68 38 20 8 10 64 45 19

 4º SÃO PAULO 66 38 18 12 8 59 41 18

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 64 38 18 10 10 55 42 13

 6º GRÊMIO 59 38 14 17 7 53 40 13

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 58 38 15 13 10 51 37 14

 8º SANTOS 54 38 14 12 12 52 51 1

 9º ATHLETICO-PR 53 38 15 8 15 38 36 2

 10º BRAGANTINO 53 38 13 14 11 50 40 10

 11º CEARÁ 52 38 14 10 14 54 51 3

 12º CORINTHIANS 51 38 13 12 13 45 45 0

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 50 38 12 14 12 40 45 -5

 14º BAHIA 44 38 12 8 18 48 59 -11

 15º SPORT 42 38 12 6 20 31 50 -19

 16º FORTALEZA 41 38 10 11 17 34 44 -10

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 41 38 10 11 17 37 56 -19

 18º GOIÁS 37 38 9 10 19 41 63 -22

 19º CORITIBA 31 38 7 10 21 31 54 -23

 20º BOTAFOGO 27 38 5 12 21 32 62 -30

38ª RODADA
ONTEM

 FLUMINENSE 2 X 0 FORTALEZA MARACANÃ

 VASCO  3 X 2 GOIÁS  SÃO JANUÁRIO

 SÃO PAULO 2 X 1 FLAMENGO  MORUMBI

 BRAGANTINO 1 X 0 GRÊMIO  NABI ABI CHEDID

 ATLÉTICO-MG 2 X 0 PALMEIRAS  MINEIRÃO

 INTERNACIONAL 0 X 0 CORINTHIANS  BEIRA-RIO

 BAHIA 2 X 0 SANTOS FONTE NOVA

 ATHLETICO-PR 2 X 0 SPORT  ARENA DA BAIXADA

 CEARÁ 2 X 1 BOTAFOGO ARENA CASTELÃO

 ATLÉTICO-GO 3 X 1 CORITIBA  ANTÔNIO ACCIOLY

ARTILHARIA

18 GOLS: Claudinho (Bragantino) e Luciano (São Paulo) 
17 GOLS: Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Inter)
14 GOLS: Gabigol (Flamengo) e Cano (Vasco)
13 GOLS: Pedro (Flamengo), 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
TERÇA-FEIRA (02/03)

 FLAMENGO X NOVA IGUAÇU  21H30 - MARACANÃ

QUARTA-FEIRA (03/03)
 MACAÉ X BANGU 15H30 - EDUARDO GUINLE

 VOLTA REDONDA X MADUREIRA 17H - CIDADANIA

 BOTAFOGO X BOAVISTA 18H - NILTON SANTOS

 VASCO X PORTUGUESA 21H - SÃO JANUÁRIO

QUINTA-FEIRA (04/03)
 RESENDE X FLUMINENSE  18H - A DEFINIR

Botafogo perde 
mais uma: 2 a 1
Já rebaixado, time é derrotado pelo Ceará

 L TRISTE DESPEDIDA DA SÉRIE A

O 
Botafogo se despediu 
com derrota da Série A 
do Campeonato Brasi-

leiro. O Alvinegro foi derrotado 
por 2 a 1 pelo Ceará, no Caste-
lão. Pedro Naressi e Saulo Mi-
neiro marcaram para a equipe 
nordestina, enquanto Matheus 
Babi, de pênalti, descontou.

A partida começou com o 
Botafogo imprimindo um bom 
ritmo e tendo ótima chance. 
Warley tocou para o meio da 
área e Kayque chutou por ci-
ma. Logo depois, aos 16 minu-
tos, após cobrança de escanteio 
de Vina, Charles cabeceou, o go-
leiro Diego Loureiro não segu-
rou e Pedro Naressi aproveitou 
o rebote para abrir o placar.

Com o gol sofrido, o Botafogo 
se abateu e viu o adversário do-
minar. O Vozão ainda teve duas 
chances para ampliar o marca-
dor na primeira etapa, mas parou 
em Diego Loureiro. 

O intervalo fez bem para 
a equipe de Lucio Flavio, que 
voltou mais ligada. Aos 10 mi-
nutos, o árbitro Raphael Claus 
contou com o auxílio do VAR 
para ver o toque na mão do za-
gueiro Klaus e marcar pênalti. 
Matheus Babi bateu e deixou 
tudo igual.

Após o gol de empate, o jogo 
ficou morno e teve poucas chan-
ces de gol. A mais perigosa acon-
teceu quando Vina levou o time à 
frente, tocou para Saulo Mineiro 
e o atacante isolou. O Vozão ain-
da teve o zagueiro Klaus expul-
so, mas o Botafogo não conse-
guiu levar mais perigo. Já no fim 
da partida, aos 48, Saulo Mineiro 
entrou na área, venceu a marca-
ção e bateu cruzado para marcar 
o gol da vitória do Ceará.

Richard; Eduardo, Gabriel Lacerda, 
Klaus e Kelvyn; Pedro Naressi (William 
Oliveira), Charles, Lima (Rick) e Vina 
(Alan); Léo Chú (Saulo Mineiro) e Vizeu 
(Wescley) Técnico: Guto Ferreira

Diego; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa 
e Hugo; Luiz Otávio (Lecaros), Kayque 
(Wendel) e Cesinha (Matheus Nascimento); 
Warley (Davi Araújo), Babi (Rafael Navarro) e 
Enio Técnico: Lucio Flavio

Local: Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP) 
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) 
Gols: 1º tempo: Pedro Naressi (16 minutos). 2º tempo: Matheus Babi  
(11 minutos) e Saulo Mineiro (48 minutos) Cartões amarelos: Gabriel Lacerda, 
Pedro Naressi e Klaus (CEA). Cartão vermelho: Klaus

CEARÁ 2 BOTAFOGO 1

A partida foi equilibrada, mas, no fim, o Ceará levou a melhor

 FELIPE SANTOS / CEARÁ SC
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A GATA DA HORA

está com a bola toda no concurso ‘Musa do Bra-

sileirão’. A representante do Tricolor das Laranjeiras tem 24 

anos, é natural de Santa Catarina e modelo. No Instagram, 

plataforma em que ela adora exibir suas fotos sensuais, é 

fácil encontrá-la. Basta acessar @bruna_maysa_aniaia.

BRUNA MAYSA

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

ARQUIVO PESSOAL
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 L TENHO 60 anos de idade e sou 
jornaleira há um ano. Moro no 
Méier e o que mais gosto na minha 
profissão é interagir com o público 
e fazer amizades. Sou torcedora 
do Flamengo e, nas minhas horas 
vagas, eu gosto de descansar e 
relaxar com a família. O que mais 
gosto de ler no MEIA HORA é 
sobre política.

ANA LEONOR  
Bento Ribeiro

MATHEUS 
MARIANO 
SILVA DE 
ARAUJO
tem hoje 18 
anos. Ele 
sumiu em 7 
de agosto 
de 2018, em 
Nilópolis 
(Baixada Fluminense), após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Aulas 
presenciais

 LA cidade do Rio terá mais 
82 escolas retomando as ati-
vidades presenciais a partir 
da próxima quarta-feira, to-
talizando 120 escolas aber-
tas e 23,5 mil alunos aptos a 
voltar, segundo a Secretaria 
Municipal da Educação.

RAPIDINHA...

 L LUTA CONTRA A COVID-19

Expectativa no Rio
Vacinação na cidade só está garantida até amanhã

O 
secretário Municipal de 
Saúde do Rio, Daniel 
Soranz, informou que 

aguarda a confirmação do envio 
de novas doses da vacina contra a 
Covid-19 para anunciar o calen-
dário de imunização do mês de 
março. A campanha foi retomada 
ontem, com o público de 82 anos. 
Hoje, serão vacinadas pessoas com 
81 anos e, amanhã, idosos com 80 
anos e todos aqueles que não pu-
deram se imunizar nos dois dias 
anteriores. A estimativa é vacinar 
até 100 mil pessoas nessa fase.

Esta semana, até amanhã, estão 
sendo aplicadas doses de Corona-
Vac (21 mil ao todo, com metade 
sendo reservada para a segunda 
dose) e 84 mil da Oxford/AstraZe-
neca, que serão aplicadas em dose 
única. “Decidimos fazer a reserva 
da segunda dose da CoronaVac. Se 
tivermos a confirmação de mais 

doses até esta sexta-feira (hoje), va-
mos avaliar se utilizaremos a reser-
va para aplicar em primeira dose 
em mais pessoas”, afirmou Soranz.

No posto Heitor Beltrão, na 
Tijuca, Zona Norte do Rio, o 
movimento de idosos se con-

centrou nas primeiras horas da 
manhã. A mesma situação foi 
constatada no Museu da Repú-
blica, no Catete, Zona Sul. Os 
postos ficam abertos até as 17h, 
mas, na parte da tarde, a procu-
ra diminui consideravelmente.

Idosos aguardam para se vacinar no Museu da República, no Catete

ESTEFAN RADOVICZ

A Prefeitura do Rio bateu o 
martelo: o pagamento do 13º 
salário atrasado de 2020 pa-
ra 100.024 servidores ativos, 
aposentados e pensionistas se-
rá feito por faixas salariais. O 
depósito começa a ser feito em 
julho para o grupo de 23.745 
pessoas que ganham entre R$ 
4.000,01 e R$ 4.700, e se esten-
derá até o próximo ano (2022) 
para aqueles com remuneração 
a partir de R$ 8.500,01. 

Já em relação ao 13º de 2021, a 
primeira parcela será antecipada 
e paga no mês de julho. E a segun-
da será quitada em dezembro. O 
crédito alcançará os 198.231 fun-
cionários da ativa, inativos e be-

neficiários de pensão. 
Segundo o anúncio divulga-

do pela Secretaria de Fazenda, em 
agosto, receberão o abono atrasa-
do 20.296 pessoas com remunera-
ção entre R$ 4.700,01 e R$ 5.500. 
Em setembro, receberá o grupo 
(12.797) que está na faixa salarial 
entre R$ 5.500,01 e R$ 6.200.

Em outubro, será a vez de 
13.062 pessoas que estão na 
faixa entre R$ 6.200,01 e R$ 
7 mil. Em novembro, o cré-
dito alcançará 7.165 que ga-
nham entre R$ 7.000,01 e R$ 
7.700. Já em dezembro, o de-
pósito será feito para 5.870 que 
ganham entre R$ 7.700,01 e R$ 
8.500. E assim por diante.

13º atrasado 
para 100 mil
Prefeitura do Rio pagará por faixas 

salariais e calendário vai até 2022

 L A PARTIR DE JULHO
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ROQUE RODRIGUES / CO ASSESSORIA

‘FREIO PAROU 
DE FUNCIONAR’

 LMax Fercondini passou 
por um grande susto com 
seu avião. O ator contou 
que o freio da aeronave 
parou de funcionar e ele 
“foi parar no meio da gra-
ma”. “Acabei de passar 
por um susto aqui. Estava 
para decolar com o avião, 
o trem de pouso e o freio 
parou de funcionar. Fui 
parar na grama. Veio até 
o caminhão de bombeiro 
me auxiliar, e o avião está 
aqui. Foi o maior susto”, 
disse Max no Instagram 
Stories, ontem.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

QUER FORTUNA DE VOLTA
 L Andressa Urach entrou na Jus-

tiça contra a Igreja Universal do 
Reino de Deus para pedir de volta 
os R$ 2 milhões que diz ter doa-
do enquanto era frequentado-
ra do local. Segundo a loura, en-
tre as doações estavam veículos, 
joias e uma transferência bancá-
ria no valor de R$ 1 milhão. Pa-
ra dar entrada na ação judicial, 
os advogados da modelo basea-
ram o processo no Código Civil, 
que diz: “Nula é também a doa-
ção quanto à parte que exceder à 
de que o doador, no momento da 

liberalidade, poderia dispor em 
testamento”. Em documento en-
viado ao site Uol, os advogados 
de Urach afirmaram: “Andres-
sa Urach, enquanto fiel, acredi-
tou cegamente na palavra da 
igreja e doou à igreja mais de R$ 
2.000.000,00 de diferentes for-
mas e em momentos diferentes, 
sendo que, na medida que seus 
recursos foram se esgotando, o 
aconselhamento e auxílio dado 
pela igreja também”. Procurada 
pelo site, a Igreja Universal não 
se pronunciou sobre o assunto. 

EM ALTA EM BAIXA

 LPai de Angélica, Francis-
co foi vacinado contra Co-
vid-19: “Que dia feliz”.

 LInternautas criticaram tes-
ta de Mariana Bridi, que re-
bateu: “É a que tenho”.
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LUANA PIOVANI REVELA QUE FOI VÍTIMA 
DE ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA 

 L Em entrevista ao progra-
ma da TV portuguesa Júlia, 
Luana Piovani revelou que 
foi vítima de abuso sexual 
quando era criança. “Foi 
na  minha  in fânc ia  em 
Jaboticabal. Fui molestada 
sexualmente. É um assunto 
que ainda hoje tenho di-
ficuldade de falar. Apesar 
de já ter iniciado (o tema), 

tenho dificuldade de falar 
de sexo com os meus filhos 
por conta da minha lem-
brança. Não era ninguém 
da minha família, mas era 
o meu vizinho”, contou a 
atriz. “Eu tinha uns 7 anos. 
Nem sabia exatamente o 
que tinha acontecido. Só 
t inha a sensação estra-
nha”, acrescentou Piovani. 

GABRIEL RANGEL / AGNEWS

BABADINHO

 LEM ENTREVISTA ao Meia Hora Ao Vivo, Igor Coelho, ou 
Igor 3k, contou que a meta do Flow Podcast é se tornar o 
programa mais relevante do Brasil. O bate-papo com Igor 
ocorreu na quarta-feira e pode ser conferido na íntegra em 
nossos perfis no YouTube, Facebook ou Twitter. 

‘NÃO VOU 
ME LIMITAR’

 LApós soltar a voz em uma 
campanha de moda, Bruna 
Marquezine confessou que 
pode virar cantora, em entre-
vista à revista Vogue. “A mú-
sica e a arte fazem parte da 
minha vida e da minha perso-
nalidade. É um universo que 
sempre me encantou muito, 
sou fascinada. Esse foi um pro-
cesso muito divertido e enri-
quecedor”, contou a atriz. “Se 
acontecer naturalmente, mais 
pra frente, claro que não vou 
me limitar”, continuou.

CAUÃ GRAVA 
NO ENGENHÃO

 L As gravações de Um Lu-
gar Ao Sol, nova nove-
la das nove, da TV Glo-
bo, estão a todo vapor. 
Cauã Reymond gravou 
cenas de ação no Está-
dio Nilton Santos, o En-
genhão, na Zona Norte 
do Rio, na madrugada 
de ontem. Na trama, o 
ator dá vida aos gêmeos 
Renato e Christian.  

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

21h30. Globo: Rubinho é preso 
e Bibi (foto) pede ajuda a Alessia 
para voltar ao Rio de Janeiro. Jeiza 
intercede por Ritinha, mas Joyce e 
Zu despistam a policial para prote-

ger Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cândida fala 
para Edinalva que a amiga tem ciúme de Mere.

21h. SBT: Mosca (foto) e Thiago 
aparecem e conseguem adiar uma 
possível briga dos chiquititos com 
Janjão, André e Tatu. Armando coloca 
fogo na cozinha do Café Boutique 

para acusar Beto. Clarita desmaia com a fumaça, mas 
é salva por Francis e Beto. Carol conversa com Dani.

19h40. Globo: Teodora (foto) ex-
plica que foi salva por Epaminon-
das e anuncia que ele vai morar na 
mansão. Bruna finge ser amiga de 
Camila. Chantageado por Jéssica, 

Felipe termina o namoro com Shirlei. Lucrécia avisa 
a Teodora que Fedora foi sequestrada.

18h30. Globo: Hélio volta para 
a casa dos pais. Cassiano entrega 
à família de Candinho uma par-
te das pedras retiradas da mina. 
Amaralina e Rodrigo voltam de 

viagem. Hélio emociona Donato ao dizer que vai 
voltar a pescar. Taís (foto) volta para Vila dos Ventos.

21h. Record: Harã se mostra de-
cepcionado com Terá (foto). Sunu-
abum ameaça Abrão e Dnin-Sim. 
Kissare não entende o desespero 
de Morabi. Terá discute com Nadi. 

Danina revela que está grávida. Amat e Terá se 
apoiam. Abrão e Dnin-Sim tentam escapar.

18h. Globo: Wallace acusa Cobra 
de querer feri-lo intencionalmen-
te. Bete confisca o celular de Sol e 
a prende em casa. Gael leva Duca 
(foto) para o hospital. Tomtom e 

Delma reclamam do mau humor de Marcelo. Karina 
tenta se aproximar de Cobra, mas ele a evita.

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

FLOR DO CARIBE

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

CHIQUITITAS

A FORÇA DO QUERER

‘No Limite’ volta à TV
Globo anuncia nova edição do reality show, que terá ex-BBBs como participantes

 L GRANDE SUCESSO DOS ANOS 2000

G
r ande  sucesso  dos 
anos 2000, o No Limi-
te vai voltar à TV. On-

tem, a Globo anunciou que 
vai fazer uma nova edição do 
reality show. E com uma no-
vidade e tanto: os participan-
tes serão ex-BBBs. 

 “Já que a gente ama o brasi-
leiro e o brasileiro ama um rea-
lity... Vem aí mais uma edição 
de #NoLimite! Um programa 
que une resistência e ex-BBBs”, 
publicou o perfil oficial da Glo-
bo no Twitter. 

A emissora, no entanto, não 
divulgou quem são os ex-B-
BBs que estarão em No Limite. 
Segundo Boninho, os partici-
pantes ainda não foram esco-
lhidos. “Qual ex você quer ver? 
Ainda não escolhemos nin-
guém!”, escreveu o diretor nas 
redes sociais. Kaysar Dadour, 
do Big Brother Brasil 18, não 
perdeu tempo e comentou a 
publicação com dois emojis de 
fogo. “Pode se preparar”, res-
pondeu Boninho. 

Participantes de edição passada do ‘No Limite’, que completou 20 anos em 2020 e teve quatro temporadas  

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

O No Limite voltará à teli-
nha em novo formato. A di-
reção será de LP Simonetti e 

Angélica Campos.
O programa completou 

20 anos em 2020. O primei-

ro reality show do Brasil con-
quistou o público ao mostrar 
12 participantes anônimos 

competindo em condições 
adversas na fictícia Praia dos 
Anjos, no Ceará, durante 23 
dias. O No Limite teve qua-
tro temporadas, a última de-
las aconteceu em 2009.  

“O No Limite trouxe para 
a televisão brasileira um for-
mato que veio para ficar e se 
transformou numa paixão 
nacional. Um sentimento que 
divido com o público. A volta 
do No Limite é um desejo an-
tigo — meu e de muita gen-
te. E mais um capítulo nes-
sa história apaixonante que é 
produzir um reality trazendo 
sempre novidades”, afirmou 
Boninho, que esteve na pri-
meira edição, em comunica-
do divulgado pela Globo.

Todas as temporadas fo-
ram apresentadas por Zeca 
Camargo, que atualmente es-
tá na Band. Segundo a coluna 
Zapping, do jornal Folha de S. 
Paulo, Marcos Mion, que foi 
demitido da Record, deve ser 
o apresentador da atração. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas.” 

(Anônimo)

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

 LBusque o apoio dos amigos 
para concretizar seus planos 
o mais rápido possível. Alguns 
conflitos financeiros podem 
pintar. A Lua vai facilitar as 
conversas na paquera.
Números da sorte: 19, 46 e 37.

 LAproveite a sua disposição 
para alcançar objetivos. Mas 
cuidado, nem tudo poderá ser 
feito do seu jeito, terá que ce-
der um pouco. Na conquista, 
o seu charme vai ter sucesso.
Números da sorte: 29, 74 e 02.

 LSerá difícil acordar hoje, a pre-
guiça reinará. Concentrar-se 
também vai ser um desafio. Lu-
gares mais calmos vão melhorar 
seu foco. No romance, aprovei-
te a harmonia.
Números da sorte: 93, 84 e 03.

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

 LA Lua alerta que aborreci-
mentos podem surgir durante 
o dia, procure manter a calma. 
A saúde merece atenção. Na 
vida a dois, seu jeito prestativo 
vai encantar o par. 
Números da sorte: 13, 76 e 22.

 LMostre iniciativa no traba-
lho. Cuidado com a rispidez, 
seja mais suave. O trabalho em 
equipe deve fluir à tarde. Um 
clima de paquera pode pintar 
com alguém da turma.
Números da sorte: 86, 68 e 23.

 LAlgum problema pode mar-
car seu dia. Cuidado para não 
se desentender com os seus 
sogros. No relacionamento 
amoroso, um programa casei-
ro pode ser bem romântico.
Números da sorte: 96, 15 e 51.

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

 LTome cuidado com o seu di-
nheiro, tente controlar os gas-
tos. Pode acabar se enrolando 
em dívidas. Cobranças e ciúme 
podem azedar a vida a dois. 
Busque escutar mais.
Números da sorte: 16, 34 e 07.

 LO dia será tenso hoje, contro-
le os ânimos. Desentendimen-
tos podem aparecer na vida 
pessoal e profissional. Aposte 
num programa bem românti-
co com o par hoje.
Números da sorte: 44, 35 e 53.

 LTenha cautela com fofocas. 
Mal-entendidos podem apare-
cer e precisará de jogo de cin-
tura. Trabalho em home office 
recebe bons estímulos. Na vida 
a dois, planeje o futuro.
Números da sorte: 81, 00 e 63.

SANTO ALEXANDRE 
DO EGITO
Alexandre nasceu em 250. Homem 
de profunda cultura, unida ao zelo 
e à bondade, Alexandre foi eleito 
bispo em 312 para a importante 
sede da Igreja Católica na cidade 
portuária de Alexandria, no Egito. 
Um dos primeiros atos como bis-
po foi o da formação e da escolha 
dos religiosos entre homens de 
comprovada virtude. Deu início à 
construção da Igreja de São Theo-
nas, a maior da cidade, e foi um dos 
protagonistas da luta contra a cha-
mada heresia ariana. Morreu em 
26 de fevereiro de 328, no Egito.

SANTO DO DIA

CHOPE
Marielson está numa roda de 
chope e tem vontade de ir ao 
banheiro. Para ninguém be-
ber seu chope, ele deixa um 
bilhete na caneca:
— “Cuspi no chope”.
Ao voltar, Marielson encon-

tra outro bilhete:
— “Eu também!”.

GAROTO LEVADO
A vovó repreende o neto:
— Joãozinho, por que você 
atirou uma bolinha na cabe-
ça do seu primo?

— Ele me beliscou!
— E por que você não me 
chamou?
— Pra quê? A senhora não 
iria acertar.

CASA NOVA
Logo depois de se mudar, 

Joãozinho liga para o avô:
— Vô, sabia que a gente já 
está na casa nova?
— É mesmo? E aí, vocês estão 
gostando?
— É o maior barato! Tem um 
quarto só para mim e outro 
só para a minha irmã. Só o 

coitado do papai que dorme 
com a mamãe.

CAPACIDADE
— Bastião, fale uma frase 
com a palavra “capacidade”.
— Eu morava na roça e vim 
‘capacidade’.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn.
MENSAGEM:
Oxoguiãn nos pede mais 
tolerância com pessoas difí-
ceis e complicadas. Tente se 
desligar das preocupações e 
aproveite o fim de semana 
para relaxar. Liberar energia 
te deixará mais leve.
SAUDAÇÃO:
Épi Babá, Épi Épi.
CORES:
Branco e prata.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar a negatividade, 
passe oito folhas de saião 
pelo corpo, pedindo a Oxo-
guiãn que lhe dê ajuda na 
sua vida. Depois de passar as 
folhas, coloque-as na beira 
de um rio.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA Lua te estimula a fazer mu-
danças e reformas. Cautela 
com os gastos. Hoje, você esta-
rá em clima mais extrovertido, 
o que deve animar a paquera. 
O relacionamento vai bem.
Números da sorte: 16, 43 e 70.

 LBusque agilizar as tarefas para 
aproveitar mais a sexta-feira. 
Controle seus ímpetos e evite 
atritos no trabalho. Tome a ini-
ciativa e surpreenda a pessoa 
amada no romance.
Números da sorte: 26, 80 e 44.

 LTenha cautela com o que você 
diz, ouça mais. Busque não se 
envolver com mal-entendidos 
no trabalho. Seus encantos se-
rão acentuados e você vai se 
dar bem na conquista.
Números da sorte: 81, 63 e 90.
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