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QUERIAM ASSALTAR BANCO DO QG 5

Auxílio deve 
começar a 
ser pago 
em abril

EMERGENCIAL 8

Conta de luz 
terá taxa 
adicional 
em março

AI, MEU BOLSO 5

Hélio Bonad, de 60 anos, afirma que sua vida 
é só felicidade desde que mudou de time: 
‘Não me estresso, não passo raiva e ganho 
tudo. Queimei tudo do Vasco, agora meu 

coração é rubro-negro. Não volto mais atrás’

O RIO SEXTOU NO CLIMA DE OITO PATAMAR! 

Gabigol: ‘Landim me 
prometeu uma estátua’

ESPORTES

Artilheiro diz que Fla é o Real Madrid do Brasil

Bianca Andrade 
fará repouso 

após sentir 
contrações
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Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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MENGÃO: MENGÃO: 
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Anônimo

Anchieta

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

MEIA HORA multimídia

Muitos assaltos 
em Anchieta

 LMuitos assaltos estão acontecen-
do na Avenida Nazaré, em Anchieta. 
Lojas e comércios estão sendo inva-
didos quase toda semana. Até uma 
agência da Caixa Econômica Fede-
ral já foi assaltada e não reforçam 
o policiamento na área. Isso é um 
absurdo. Os moradores do bairro 
estão morrendo de medo de circular 
por ali à noite. As autoridades preci-
sam fazer algo urgente.

ASSALTOS

Ônibus 539 só 
anda lotado

 LO ônibus 539 (São Conrado—
Leme) só vive lotado e não para nos 
pontos. Isso é uma falta de respeito 
com os passageiros e trabalhado-
res que dependem dessa condução 
para ir e vir. São poucas linhas que 
fazem o trajeto e a 539, que é uma 
das principais, está deixando os pas-
sageiros na mão. Isso precisa mudar 
já. Nós não aguentamos mais ficar 
horas esperando no ponto.

Viviane Quadros

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Demora no pedido 
de aposentadoria

 LDei entrada no pedido de benefício 
assistencial à pessoa com deficiên-
cia, ao qual tenho direito pela Lei 
Orgânica da Assistência Social, e 
estou aguardando há mais de um 
ano. Quando entro em contato com 
o INSS, dizem que o meu pedido 
está em análise. Eu preciso me apo-
sentar, pois tenho graves problemas 
cardíacos e a minha única fonte de 
renda seria esse benefício.

Vinícius Moraes

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

APOSENTADORIA

Sem transporte 
para a Rocinha

 LAs vans que fazem o transporte 
para a Rocinha não estão mais pa-
rando nos pontos de ônibus sinali-
zados da Rua Prudente de Morais, 
em Ipanema, deixando a gente sem 
opção. Quem trabalha em Ipane-
ma, Leblon e Copacabana fica sem 
condução para voltar para casa, já 
que os ônibus só vivem lotados e 
deixam os passageiros apenas no 
pé da comunidade.

Pedro Pereira

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Transolímpica é 
mal sinalizada

 LO Corredor Presidente Tancredo 
Neves, mais conhecido como Ro-
dovia Transolímpica, precisa ser 
melhor sinalizado. As faixas estão 
quase imperceptíveis e as cabines 
policiais e viaturas ficam comple-
tamente expostas. Semana passada 
um policial, que estava na via, foi 
atropelado. Eles ficam muito ex-
postos e mal sinalizados, qualquer 
acidente ali pode ser fatal.

Lucas Lira

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SINALIZAÇÃO

LIXO                                                                                                                                                                                   OBRAS

Calçada estreita demais
 LA Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, precisa de 

obras urgentemente. Olhem a situação das calçadas. São 
muito estreitas. As pessoas precisam andar pelo meio 
da ruas, se arriscando a todo momento. Assim não dá 
pra circular direito. Isso precisa mudar urgentemente. 
Cadeirantes, carrinhos de bebê e pessoas maiores não 
conseguem andar pela calçada. Alô, prefeitura!

Ronaldo Raimundo da Silva

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Praça é 
limpa

 LApós uma reclamação pu-
blicada no MEIA HORA, a 
pracinha da Rua Magalhães 
de Castro, no Riachuelo, foi 
limpa. Agora poderá ser fre-
quentada normalmente. Ou-
tras ruas do bairro poderiam 
ser limpas também.

Anônimo

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2167
26/02/2021

02 03 04 06 07
09 11 12 14 16
17 18 19 20 23

QUINA concurso 5501
26/02/2021

16 20 25 26 58
Quina: acumulou (R$ 
11.561.266,23)
Quadra: 82 (R$ 10.415,98)
Terno: 8.496 (R$ 151,17)
Duque: 212.619 (R$ 3,32)
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GERAL

Flamenguistas comemoraram com muito churrasco e cerveja o oitavo título do Mais Querido 

FOTOS DE LUCIANO BELFORD

Festa nas ruas
A galera teve motivos de sobra pra sextar em dobro com o Octa do Mengão

 L ALEGRIA POUCA É BOBAGEM

O 
Rio de Janeiro ‘sextou’ 
com gostinho de vitó-
ria para os torcedores do 

Flamengo. Pelas ruas do Centro 
do Rio, os rubro-negros estavam 
por toda parte, devidamente 
vestidos com o Manto e prote-
gidos com máscara, também do 
time octacampeão brasileiro. 

Mas o jogo levou sofrimen-
to aos torcedores até o último 
segundo. “Foi muita sorte. Foi 
teste pro coração. Já sei que a 
saúde está em dia”, brincou 
Carlos Alberto, de 65 anos, mo-
rador de Pilares. 

Amigos na vida e adversá-
rios na torcida, o flamenguista 
Patrick Souza dos Santos, de 21 
anos, tirou onda com o tricolor 
Mateus Vale de Souza, da mes-
ma idade. “Perturbei os ami-
gos vascaínos e também trico-
lores”, conta Patrick. 

Já Mateus revela que ligou o 
famoso ‘secador’: “Torci pro In-
ter fazer o gol. Achei que tinha 
dado certo, mas o gol foi anu-
lado, fiquei bolado. Os amigos 
flamenguistas me zoaram mui-
to, cheguei a desligar o celular”. 

Churrasco 

Um grupo de amigos fez um 
churrasco para comemorar o 
campeonato em pleno Largo 
da Carioca. “Estamos com o 
coração em dia, precisa nem fa-
zer exame”, divertiu-se Walteir 
de Sousa, 49, ao se referir ao su-
foco no fim do jogo. “Oito pata-
mar. Que título! Flamengo cam-
peão e Vasco rebaixado, hoje é 
dia de comemorar”, brincou Re-
nan Ribeiro, 32. Já Ricardo Mar-
ques, 40, emendou: “Foram três 
conquistas. Flamengo campeão, 
Vasco e Botafogo rebaixados”. 

 LAté o corintiano João Ricar-
do Damasceno, de 51 anos, 
disse que torceu pelo Flamen-
go. Nascido no Ceará e mora-
dor do Rio há quase 30 anos, 
ele conta que passou a ter cari-
nho pelo Rubro-Negro quando 
veio para a cidade. “Não fize-
mos gol no Inter, mas o Fla-
mengo ganhou e eu fiquei feliz 
juntos com os meus filhos, que 
são flamenguistas”, disse. 

A conquista do Brasileirão 
deixou os torcedores confian-
tes. Edson de Oliveira arriscou 
até o placar do jogo de estreia 
no Cariocão, contra o Nova 
Iguaçu, na terça-feira. “Vai ser 
3 a 1 Flamengo”.

Coração 
dividido 

 LHélio Bonad, de 60 anos, reve-
lou ser um “novo” flamenguista. 
Isto porque até dois anos atrás 
ele torcia para o Vasco. O mo-
tivo para ele ter virado a casa-
ca? A quantidade de derrotas de 
um dos principais rivais do Fla-
mengo. “Cansei de sofrer, é isso 
mesmo. Desde que passei a tor-
cer para o Flamengo minha vida 
foi só felicidade. Não me estres-
so, não passo raiva e ganho tudo. 
Queimei tudo do Vasco, agora 
meu coração é rubro-negro. Me 
lembro do primeiro jogo como 
torcedor do Flamengo, contra 
o River. Flamengo ganhou, foi 
emocionante, me contagiou. 
Não volto mais atrás”, garante.

Vascaíno virou 
a casaca

Hélio Bonad confessou que não aguentava mais sofrer com o Vasco e vibrou com o título do Mengão

 L ALINE CAVALCANTE
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 LDurante o jogo do Flamengo 
com o São Paulo, na noite de quin-
ta-feira, 25 multas foram aplicadas 
em estabelecimentos do Rio por 
conta de aglomerações e outras 
irregularidades, como distancia-
mento inadequado entre as me-
sas, pessoas consumindo bebidas 
em pé ou fumando em ambien-
te fechado, e falta de autorização 

para mesas e cadeiras em área ex-
terna. As multas foram aplicadas 
por fiscais da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Seop), com o 
apoio da Guarda Municipal, PM 
e Vigilância Sanitária. Os agentes 
percorreram bairros  como Le-
blon e Gávea (Zona Sul), Barra da 
Tijuca (Zona Oeste), Lapa (Região 
Central) e Tijuca (Zona Norte).

Fiscais aplicam 25 multas

Galera se aglomera
Torcedores ignoram medidas sanitárias e fazem festa para os campeões no Galeão

 L OCTA EM TEMPOS DE PANDEMIA

A 
delegação do Flamengo, 
que conquistou o título 
do Campeonato Brasi-

leiro de 2020, na noite de quin-
ta-feira, em São Paulo, foi re-
cepcionada com muita festa no 
início da manhã de ontem, em 
sua volta ao Rio de Janeiro. 

O que seria mais do que nor-
mal, em tempos igualmente 
normais, acabou sendo um de-
safio para as autoridades, que 
vêm orientando a população 
para que evite aglomerações, em 
meio à pandemia da Covid-19 
que voltou a aumentar no país. 

Muitos torcedores aguarda-
ram aglomerados e sem más-
cara a chegada do time ao Ae-
roporto Internacional Tom 
Jobim, no Galeão, e viram o 
avião aterrissar por volta das 
6h30 da manhã.

A previsão inicial era que a 
delegação, que embarcou de 
madrugada no Aeroporto In-
ternacional de Cumbica, em 
Guarulhos, na região metro-
politana de São Paulo, chegas-
se por volta das 5h30, mas hou-
ve um atraso. Mesmo assim, já 
por volta de 2h30 muitas pes-
soas já estavam no Galeão.

Um ônibus levando os jo-
gadores deixou o Terminal de 
Cargas do aeroporto pouco an-
tes das 7 horas. Por medida de 

segurança, efetivos da Polícia 
Militar e batedores do Batalhão 
de Choque fizeram a escolta do 
veículo para evitar que os tor-
cedores se aproximassem.

Os jogadores e a comissão 
técnica seguiram para o Cen-
tro de Treinamento Ninho do 
Urubu, em Vargem Grande, na 
Zona Oeste do Rio. No traje-
to, o motorista parou em um 
posto de gasolina na Barra da 
Tijuca, onde alguns jogadores 

desembarcaram, entraram em 
carros particulares e seguiram 
para outras direções.

Em meio às preocupações 
com a segurança sanitária, o 
clima entre os jogadores e os 
membros da comissão técnica 
era de pura alegria. No parada 
no posto a Barra, um integran-
te da delegação exibiu a taça de 
campeão para a câmera de um 
helicóptero que acompanhava 
o trajeto do ônibus.

Muitos torcedores foram ao aeroporto do Galeão sem máscara para festejar o título do Flamengo

REPRODUÇÃO

TEVE TORCEDOR 
QUE MADRUGOU 
PARA ESPERAR 

O AVIÃO 
POUSAR

Agentes da prefeitura fiscalizam um bar durante o jogo do Flamengo

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

 LAinda durante a operação con-
tra a baderna, os agentes da Seop 
orientaram ambulantes não au-
torizados a desocuparem o es-
paço público no Leblon, na 
Zona Sul. Além disso, na ma-
drugada de ontem, houve uma 
confusão generalizada próximo 
à Praça Varnhagem, na Tijuca, 
Zona Norte, provocada por tor-
cedores que comemoravam a vi-
tória, aglomerados e sem más-
cara. A PM foi acionada ao local 
e um homem foi detido. 

Desde o dia 15 de janeiro, 
início das ações coordena-
das de combate à Covid-19, 
a Prefeitura do Rio realizou 
655 inspeções em estabeleci-
mentos comerciais, registran-
do 397 infrações sanitárias e 
94 interdições, incluindo de 
eventos clandestinos e comér-
cios com aglomeração.

Um detido  
em baderna 
na Tijuca

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/2/20214
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Bando planejava 
assaltar banco
Alvo era agência no Quartel Central dos Bombeiros

 L OUSADIA SEM LIMITES

U
ma trama para assal-
tar um banco dentro do 
Quartel Central do Cor-

po de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, na Praça da Re-
pública, no Centro, foi desba-
ratada pelo Serviço Reservado 
da corporação. Os bandidos, 
de acordo com as investigações, 
iriam usar uniformes forjados e 
viaturas clonadas da corporação 
para entrar no quartel e realizar 
o assalto, com farto armamento.

Apesar de o plano ter sido 
descoberto e desmontado, nin-
guém havia sido preso até a noi-
te de ontem. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Judi-
ciária Militar dos Bombeiros e 
também pela Polícia Civil.

O carro que seria usado na 
ação dos bandidos estava no 
Morro Camarista Méier, no Lins. 
Dentro do veículo, havia fardas, 
adesivos, um simulacro de fuzil e 
seis granadas. Todo o material foi 
encaminhado para a Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF), na Ci-
dade da Polícia, no Jacarezinho.

“É uma investigação que vem 
se desenrolando há cerca de três 
meses. Viemos apurando a in-
formação e nosso setor de inteli-
gência conseguiu saber que eles 
entrariam com viaturas clona-

das na corporação, picapes que 
fazem parte da nossa frota e que 
seriam pintadas de vermelho e 
adesivadas como são nossas via-
turas a fim de entrar de forma 
desapercebida dentro do quar-
tel”, disse um porta-voz da cor-
poração, coronel Glauber.

Combate às falsificações
O número de apreensões de 

fardamento militar durante 
operações da polícia em comu-
nidades é cada vez maior. Para 
tentar dificultar a compra des-
ses equipamentos, o deputado 
estadual Dionísio Lins (Pro-
gressista) apresentou ontem 
um projeto de lei que cria um 
cadastro de identificação para 
esses compradores nas lojas es-
pecializadas, no Rio.

Material apreendido em carro que seria usado no assalto

REPRODUÇÃO

RAPIDINHA...

Luz: Aneel mantém bandeira amarela em março
 LA Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel) anunciou 
ontem que vai manter a ban-
deira amarela acionada em 
março. Com a medida, as con-

tas de luz seguem com a co-
brança de uma taxa adicio-
nal de R$ 1,343 para cada 100 
quilowatts-hora consumidos 
(kWh). É o terceiro mês segui-

do que o órgão regulador acio-
na bandeira nesse patamar, ou 
seja, os consumidores pagaram 
esse valor de taxa adicional em 
janeiro e fevereiro.
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Família de adolescente 
vai processar o Estado
O jovem Ray foi morto no Morro do Fubá. Parentes acusam a PM

 L DH INVESTIGA O CASO

P
arentes de Ray Pinto Fa-
ria acionarão a Defenso-
ria Pública para entrar 

com ação contra o Estado do 
Rio pela morte do adolescente 
de 14 anos, ocorrida na segun-
da-feira, no Morro do Fubá, em 
Campinho, na Zona Norte. Um 
tio de Ray disse que um amigo, 
membro da ONG Rio de Paz, 
fará hoje a intermediação en-
tre a família e a Defensoria Pú-
blica. O tio da vítima também 
afirmou que a família não tem 
recebido nenhum suporte do 
governo estadual. 

De acordo com os familia-
res, Ray estava na porta de ca-

sa, brincando no seu celular, 
quando foi abordado e levado 
por PMs durante uma ope-
ração na área. Horas depois, 
o adolescente foi encontrado 
por sua mãe, já morto, no Hos-
pital Municipal Salgado Filho, 
no Méier. Os parentes acusam 
a Polícia Militar pela morte.

A PM confirmou ter reali-
zado uma operação no dia da 
morte de Ray. A Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
informou que segue investi-
gando para identificar a auto-
ria do crime. Parentes de Ray e 
PMs que participaram da ope-
ração já foram ouvidos.

Dois meses e nada de pistas
Famílias pressionam por notícias sobre os três meninos de Belford Roxo

 L DESAPARECIMENTOS AINDA SEM RESPOSTA

O desaparecimento dos 
meninos Fernando Henrique, 
de 11 anos, Alexandre, de 10, e 
Lucas Mateus, de 8, completa 
dois meses hoje. Ontem, inte-
grantes do  Núcleo de Direi-
tos Humanos (Nudedh) da 
Defensoria Pública do Rio 
participaram  de uma reu-
nião entre familiares das três 
crianças de Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, e o dele-
gado Uriel Alcântara, da Dele-
gacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF), com 
a participação de representan-
tes da OAB-RJ.

Na reunião, a Defensoria 

voltou a pedir comunicação 
aos portos, aeroportos, rodo-
viárias e Polícia Rodoviária Fe-
deral em todo o país para aten-
der à determinação da política 
nacional de busca de pessoas 
desaparecidas, já que não se 
descarta que as crianças pos-
sam ter saído do estado. 

As famílias tiveram a oportu-
nidade de conversar com o dele-
gado para se informar sobre as 
últimas diligências realizadas e 
relatar novas informações a que 
tiveram acesso. A DHBF conti-
nua investigando o caso, mas 
ainda não tem pistas que pos-
sam esclarecer o mistério. Alexandre (E), Lucas e Fernando não são vistos desde 27 de dezembro

ARQUIVO PESSOAL

Alessandra Conceição, mãe de Ray, no velório do filho

ONG RIO DE PAZ / DIVULGAÇÃO

Seis presos 
em SG

Drogas em 
chocolate

 LSeis suspeitos foram pre-
sos ontem por policiais da 
74ª DP (Alcântara) duran-
te uma operação contra o 
tráfico de drogas e o rou-
bo de cargas na BR-101, na 
altura de São Gonçalo, na 
Região Metropolitana. Os 
policiais saíram para cum-
prir 25 mandados de pri-
são em três comunidades. 
Os presos são também sus-
peitos de praticar assaltos e 
sequestros na região.

 LUma fiscalização de ro-
tina da Receita Federal no 
Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, no Galeão, 
apreendeu drogas escon-
didas em embalagens de 
chocolate e desodorante. A 
operação foi realizada pela 
Seção de Remessas de Pos-
tais e Expressas, com uso 
de equipamento de raio-x. 
Foram encontrados haxi-
xe (no valor de R$ 35 mil) e 
maconha (R$ 27 mil).

RAPIDINHAS...

Joalheria 
assaltada

 LSete bandidos armados 
e usando quatro motos 
assaltaram, ontem, uma 
joalheria em Ipanema, na 
Zona Sul do Rio. Imagens 
de câmeras da loja e das 
imediações gravaram to-
da a ação e podem ajudar 
a polícia a identificar os 
assaltantes. A joalheria, 
que sofreu o segundo as-
salto em um mês, calcu-
lou um prejuízo de cerca 
de R$ 30 mil.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/2/20216
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Rio aguarda mais doses 
para ampliar vacinação
Meta é imunizar idosos em até três dias por cada faixa de idade

 L LUTA CONTRA A COVID-19

À 
medida que a campanha 
de vacinação contra a Co-
vid-19 avança para idades 

abaixo de 80 anos — o que pode 
acontecer na próxima semana, 
ainda sem calendário oficial divul-
gado pela Prefeitura do Rio —, os 
moradores da cidade de uma mes-
ma faixa etária podem ser imuni-
zados em até três dias diferentes. O 
anúncio foi feito ontem pelo pre-
feito Eduardo Paes (DEM) ao di-
vulgar o mapa epidemiológico se-
manal do município. 

“Isso é natural, pois conforme 
a idade do público imunizado vai 
sendo reduzida, o número de pes-
soas a serem vacinadas aumenta”, 
disse Paes no Centro de Operações 
Rio (COR), na Cidade Nova.

No entanto, Paes ressaltou que 
o novo calendário para a vacina-
ção — que só está garantida até 
hoje, com a imunização de ido-
sos entre 80 e 82 anos — não será 
divulgado antes da confirmação 
do envio de novas doses do imu-
nizante pelo Ministério da Saúde.

O secretário Municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, reforçou que as 
doses da vacina CoronaVac que 
estão no Rio, num total de 21 mil, 
estão sendo reservadas para apli-
cação em segunda dose.

Em relação ao mapa epide-
miológico, praticamente todas as 
regiões administrativas da cida-
de estão com risco moderado de 
contágio, à exceção da Zona Sul. 
Copacabana, Lagoa e Rocinha 
continuam sendo consideradas 
áreas de risco alto. Por precaução 
e devido à circulação de novas va-
riantes da doença, as medidas res-

tritivas relativas ao estágio de risco 
alto foram mantidas para toda a 
cidade. “Não é hora de afrouxar”, 
afirmou o prefeito, acrescentando 
que a taxa de ocupação de leitos 
nos hospitais é de 75%.

Ontem, idosos de 81 anos fo-
ram vacinados. Hoje é a vez da fai-
xa de 80 anos e haverá a chamada 
repescagem de idosos que perde-
ram suas respectivas datas de imu-
nização. A continuação dependerá 
da chegada de mais vacinas. Idosos aguardam para serem vacinados em Copacabana, na Zona Sul

ESTEFAN RADOVICZ

PREFEITURA 
DECIDE MANTER 

AS MEDIDAS 
RESTRITIVAS NA 

CIDADE

 LA Delegacia de Combate à Cor-
rupção e Lavagem de Dinhei-
ro investiga a vacinação contra 
a Covid-19 de três dirigentes da 
Riopax, empresa do segmento fu-
nerário do Rio, que alegaram ter 
contato frequente com cadáveres 
contaminados. O gerente comer-
cial, o diretor executivo e o advo-

gado da companhia estão na lista 
de 79 funcionários que, em docu-
mento encaminhado à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), disse-
ram estar, diariamente, próximos 
de corpos infectados.

“Por enquanto, nós obtivemos 
a resposta do município, com os 
ofícios encaminhados pela Rio-

pax, que afirmam que várias pes-
soas trabalham com transporte e 
remoção de cadáveres infectados, 
e também recolhemos informa-
ções da empresa. Ela informou 
que teria sido induzida ao erro, 
acreditando que todos os funcio-
nários poderiam ser vacinados, 
mas que, depois, por um aviso do 

posto de saúde, viram que não era 
bem assim e se adequaram às re-
gras”, disse o delegado Thales No-
gueira. A SMS, por sua vez, infor-
mou que abriu sindicância para 
apurar os fatos, salientando que 
avisou à Riopax que apenas fun-
cionários em contato direto com 
corpos poderiam receber a vacina.

Polícia investiga dirigentes da Riopax que se vacinaram

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
denunciou o jogador Márcio Al-
meida de Oliveira, o Marcinho, ex-
-Botafogo, por homicídio culposo 
(em que não há intenção de ma-
tar) no caso do atropelamento e da 
morte dos professores Maria Cris-
tina José Soares e Alexandre Silva 
de Lima. O acidente aconteceu 
no dia 30 de dezembro, quando o 
casal atravessava a Avenida Lúcio 
Costa, no Recreio dos Bandeiran-
tes, Zona Oeste do Rio. A denúncia 
mostra que houve o agravante de 
o jogador não parar para prestar 
socorro às vítimas.

Em depoimento, Marcinho 
alegou que o casal atravessou fora 
da faixa de pedestres, garantiu que 
não estava embriagado e que diri-
gia em baixa velocidade — a cerca 
de 60 km/h, abaixo do limite de 70 
km/h da pista. Apesar da versão, o 
veículo, uma Mini Cooper preta, 
ficou destruído. O jogador disse 
que não socorreu as vítimas por-
que teve medo de linchamento.

Já o laudo da Polícia Civil 
mostra que o carro estava aci-
ma da velocidade, com Marci-
nho dirigindo a uma velocida-
de  entre 86 km/h e 110 km/h.

A pena prevista para o cri-
me de homicídio culposo é de 
dois a quatro anos de prisão, 
aumentada de um terço se não 
houver prestação de socorro.

Um vídeo mostra que o ex-
-lateral-direito do Botafogo 
estacionou o carro perto do 
local do atropelamento e foi 
à casa de um amigo. Outras 
imagens, do dia do atropela-
mento, mostram o jogador be-
bendo cinco chopes. Seu ad-
vogado não quis se manifestar.

Marcinho: 
homicídio 
culposo
MP denuncia atleta 
por atropelar casal 
na Zona Oeste

 L ACIDENTE FATAL
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 L TENHO 72 anos de idade e 
sou jornaleiro há 17. Moro em 
Pilares. Antes de ser jornaleiro, 
eu era motorista. O que eu mais 
gosto na minha profissão é fazer 
amizades. Sou torcedor do São 
Cristóvão e, nas minhas horas 
vagas, eu gosto de descansar. No 
MEIA HORA, eu gosto de confe-
rir o horóscopo.

CARLOS HENRIQUE  
Marechal Hermes

STEFANIE 
DA COSTA 
OLIVEIRA
tem atual-
mente 17 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 30 
de julho de 
2019, em 
Belford Roxo (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Vistorias no 
Detran-RJ

 LApós o fim da greve dos 
licenciadores, o Detran 
retomou ontem os servi-
ços de vistoria. Quem fez 
agendamento e não foi 
atendido tem prazo de 
até 10 dias úteis para re-
tornar ao mesmo posto.

RAPIDINHA...

 L PARA FAMÍLIAS MAIS ATINGIDAS PELA CRISE

Ajuda a caminho
Estado deve começar a pagar auxílio em abril

O 
governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Cláu-
dio Castro (PSC), anun-

ciou que pretende começar a pa-
gar em abril o auxílio emergencial 
aprovado na terça-feira pela As-
sembleia Legislativa (Alerj) para 
atenuar, no estado, a crise em de-
corrência da pandemia da Co-
vid-19. O projeto, que estabelece 
o pagamento de um mínimo de 
R$ 200 e máximo de R$ 300 pa-
ra as famílias mais atingidas (que 
têm renda de até R$ 178), ainda 
aguarda a sanção do governador. 

Em nota, o governo estadual 
afirmou que as equipes técnicas 
já estão estudando os mecanis-
mos para a implementação do 
projeto, que precisa passar ain-
da pela regulamentação. “A ini-
ciativa terá o objetivo de acolher a 
população fluminense menos fa-
vorecida e mais afetada pela crise 

sanitária causada pela pandemia. 
O Estado, que está em constante 
diálogo com a Alerj, está atento 
para que a medida não interfira 
no Regime de Recuperação Fis-
cal”, afirmou o governo.

Os recursos devem sair de 
fundos do estado, mas, para is-
so, é necessária a aprovação, na 
Alerj, de uma PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) para a 
desvinculação das verbas.

O projeto da Alerj ainda aguarda a sanção do governador

DANIEL CASTELO BRANCO

Aposentados e pensionistas 
do INSS que não fizeram a prova 
de vida desde março de 2020 e até 
o próximo mês da abril de 2021, 
em razão da pandemia da Co-
vid-19, deverão comparecer aos 
bancos para a comprovação a 
partir de maio, de acordo com o 
calendário que foi divulgado on-
tem. Quem não comparecer terá 
o benefício suspenso a partir de 
maio, de forma escalonada. 

De acordo com a norma, a roti-
na e as obrigações contratuais es-
tabelecidas entre o INSS e a rede 
bancária que paga os benefícios 
permanecem, e a comprovação 
da prova de vida deverá ser reali-
zada normalmente pelos bancos. 

Sem o contexto da pandemia, 
a prova de vida é normalmente 

realizada todos os anos para com-
provar que o beneficiário está vi-
vo e garantir que o benefício con-
tinue sendo depositado.

A prova de vida também po-
de ser feita por biometria facial 
no celular. Para isso, é preciso 
baixar o aplicativo gov.br e criar 
login e senha de acesso. O Meu 
INSS está nesse portal. O bene-
ficiário que estiver com a prova 
de vida pendente será notifica-
do quando fizer o acesso. O app 
está disponível gratuitamente 
na PlayStore e AppleStore.

Para realizar a biometria fa-
cial, o INSS usará a base de dados 
do Denatran e do TSE. Foram 
selecionados, portanto, segura-
dos que tenham carteira de mo-
torista ou título de eleitor.

Novo calendário 
da prova de vida
Comprovação começa em maio

 L BENEFICIÁRIOS DO INSS
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ESPORTES

Novo técnico em breve
Marcelo Cabo, do Atlético-GO, é favorito pra assumir o Vascão. Pintado corre por fora

A 
diretoria do Vasco quer 
anunciar o novo treina-
dor no início da semana 

que vem, de acordo com o dire-
tor-executivo de futebol Alexan-
dre Pássaro. Ele participou de co-
letiva ao lado do presidente Jorge 
Salgado e de representantes de 
todos os poderes do clube. Na lis-
ta, Fernando Diniz, ex-São Pau-
lo, e Lisca, do América-MG, são 
inviáveis diante da nova e ainda 
mais difícil realidade financeira, 
com o rebaixamento à Série B do 
Brasileiro. O favorito é Marcelo 
Cabo, do Atlético-GO, que teve a 
avaliação confirmada por Pássa-
ro. Pintado, atualmente na Ferro-
viária (SP), corre por fora.

No primeiro momento, Die-
go Siston, atual técnico do sub-
20, comandará o time nas duas 
primeiras rodadas do Carioca, 
contra Portuguesa, dia 3 de mar-
ço, em São Januário, e dia 6, dian-
te do Volta Redonda, no Raulino 
de Oliveira. “Já iniciamos a bus-
ca por um novo treinador. Não 
é um processo aleatório. Já falei 
com alguns deles”, disse Pássaro.

Enquanto o departamen-
to jurídico segue debruçado no 
processo que pode impugnar o 
resultado do polêmico jogo con-
tra Internacional, após a falha do 

VAR na revisão do gol de Rodrigo 
Dourado, supostamente em po-
sição irregular, o clube não foge 
da realidade e já traça o plano B, 
caso não tenha sucesso na esfera 
desportiva. A folha de R$ 4 mi-
lhões será reduzida. 

O objetivo é um amplo pro-
cesso de reformulação do clube, 
com dívida estimada em R$ 750 
milhões. “A dívida é enorme. Ti-
vemos um baque com a queda 

e teremos uma perda de receita 
considerável. Vamos ter que fazer 
ajuste muito grande em todas as 
áreas: funcionários, atletas e for-
necedores”, disse Salgado.

A prioridade de compra dos 
direitos de Benítez ao Indepen-
diente, da Argentina, dificilmen-
te será exercida. Donos dos maio-
res salários do elenco, Leandro 
Castan e Cano, mesmo sob con-
trato, têm futuro incerto.

Marcelo Cabo fez um bom trabalho no comando do Atlético-GO, que teminou o Brasileiro em 13º lugar

HEBER GOMES/ACG

FUTURO DE 
CANO E CASTAN, 

MESMO SOB 
CONTRATO, 

É INDEFINIDO

 LO meia Martín Benítez venceu 
a Bola de Prata, premiação da 
ESPN Brasil, de gol mais bonito 
do Brasileiro de 2020. O argenti-
no fez uma pintura de bicicleta 
no duelo com o Atlético-MG, no 
Mineirão, no primeiro turno. Ele 
recebeu 35,39% dos votos. 

Claudinho, do Bragantino, fi-
cou  em segundo, com 34,92%, 

pelo gol marcado diante do Fla-
mengo, no Maracanã, também 
no primeiro turno. 

“Quero agradecer à torcida do 
Vasco e de todo o Brasil. Seria lin-
do ganhar esse prêmio e escapar 
do rebaixamento, que foi muito 
triste para nós. Eu e meus com-
panheiros fizemos de tudo, mas 
não foi possível”, disse Benítez.

Gol de Benítez ganha prêmio
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C
om o seu nome cada vez 
mais cravado na agora ain-
da mais rica história do Fla-

mengo, o atacante Gabigol vai ten-
tar fazer valer aquele velho ditado: 
promessa é dívida. Em entrevista 
ao canal Paparazzo Rubro-Negro, o 
camisa 9 brincou com o juramen-
to de uma estátua no clube feita 
pelo presidente Rodolfo Landim.

Em dois anos com o Manto Sa-
grado, Gabigol levantou dois Ca-
riocas, dois Brasileiros, uma Liber-
tadores, uma Supercopa do Brasil 
e uma Recopa Sul-Americana.

“O presidente (Landim) fa-
lou que vai fazer uma estátua pa-
ra mim (risos). Ele me prometeu 
uma estátua. Vamos ver se sai. Es-
se título foi muito especial. Sou o 
cara mais feliz do mundo. Queria 
muito estar nas favelas para co-
memorar agora. É um momento 
muito especial. Temos que come-
morar muito, cada um a sua ma-
neira”, disse Gabigol, que na úl-
tima quinta-feira, no Morumbi, 
ajudou o Mais Querido a faturar 
o seu oitavo título de Série A.

Apesar de passar em branco 
contra o São Paulo — o Flamengo 
perdeu por 2 a 1, mas ficou com a 
taça por causa do empate sem gols 
entre Internacional e Corinthians, 
em Porto Alegre —, Gabigol foi o 
artilheiro do time na competição, 

com 14 gols. Nas seis rodadas an-
teriores, ele marcou em todos os 
jogos e se tornou peça-chave na ar-
rancada rubro-negra na reta final.

“O Flamengo é o Real Madrid 
do Brasil. É onde todos querem es-
tar. Ou você acha que os jogadores 
do São Paulo não querem estar no 
Flamengo? Ou do Grêmio? Todo 
mundo quer estar aqui, mas, para 
estar, tem que ganhar”, completou.

ESPORTES

O artilheiro rubro-negro não desgrudou um instante de sua segunda taça de campeão brasileiro

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O GOLEADOR 

FATUROU SETE 

TÍTULOS EM 

DOIS ANOS DE 

FLAMENGO

 LApós conquistar o seu oitavo 
título de Campeonato Brasilei-
ro, o Flamengo colocou quatro 
nomes na seleção da 51ª edi-
ção da Bola de Prata, premia-
ção da ESPN Brasil, realizada 
nesta sexta-feira, em São Paulo. 
No time ideal, o lateral-direito 
Isla, o volante Gerson, o apoia-
dor Arrascaeta e o técnico Ro-
gério Ceni são os representan-
tes do Rubro-Negro. 

A seleção masculina da pre-
miação da temporada de 2020 
foi escalada com Weverton; Isla, 
Gustavo Gómez, Junior Alonso 
e Guilherme Arana; Gerson, 
Edenilson, Claudinho e Arras-
caeta; Luciano e Marinho. Clau-
dinho, do Bragantino, ficou com 
a Bola de Ouro de melhor joga-
dor do Brasileirão. Entre as mu-
lheres, a vencedora foi a apoia-
dora Julia Bianchi, do Avaí.

Fla domina a Bola de Prata

Promessa 
é dívida!
Gabigol brinca e diz que vai 
cobrar estátua no Mengão

 L MERECE, HEIN!
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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

Pedro muda o visual
Jogador foi ‘cornetado’ por Bruna Marquezine e zoado por Rafael Portugal

 L CABEÇA FEITA

D
epois de ser campeão 
brasileiro com o Fla-
mengo na última quin-

ta-feira, em São Paulo, o ata-
cante Pedro resolveu mudar o 
visual e descoloriu o cabelo. A 
repaginada do jogador chamou 
atenção nas redes sociais até da 
atriz Bruna Marquezine, que 
namorou Neymar no passado.

“Nevou”, postou ele, com 
um emoticon de ‘louco’ sorri-
dente. A atriz global, claro, não 
perdoou e deu aquela ‘corneta-
da’ no atleta. “Cruz credo, Pe-
dro. Tinha coisa pior pra in-
ventar não?!”. Pedro respondeu 
no ato. “O título pediu!”, disse.

O humorista Rafael Portu-
gal, que torce pelo Fluminense, 
clube em que Pedro foi revelado 
e apareceu para o futebol, tam-
bém zoou o jogador e o compa-
rou com a Vovó Mafalda, perso-
nagem do programa do Bozo, 
no SBT. Pedro devolveu a gen-
tileza e comparou Rafael com 
outras personalidades.

No Mais Querido, o ata-
cante já disputou 54 partidas, 
com 34 vitórias, dez empates 
e dez derrotas. Além disso, o 
centroavante marcou 23 gols 
e se tornou o segundo maior 
artilheiro do Rubro-Negro na 
temporada, ficando atrás so-
mente de Gabigol, que balan-
çou as redes 27 vezes. Pedro foi 
contratado da Fiorentina, da 
Itália, por empréstimo no iní-
cio de 2020. Ele não demorou 
para cair nas graças da torcida.

O seu desempenho com o 
Manto Sagrado foi tão satisfa-
tório que no fim do ano a di-
retoria fez um grande esforço 
financeiro para acertar a sua 
compra em definitivo. Para is-
so, o Flamengo abriu a cartei-
ra e pagou cerca de R$ 80 mi-
lhões aos italianos, em uma das 
maiores transações do clube.

Animado com a conquista do octacampeonato, Pedro não quis nem saber: mudou a cor do cabelo e exibiu o resultado nas redes sociais

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LAssim como no Brasileirão de 
2019, Gerson foi um dos grandes 
destaques do Flamengo na com-
petição. O jogador, que entrou 
na seleção do canal ESPN, fa-
lou sobre os boatos a respeito de 
uma possível oferta do exterior. 

“Não recebi nenhuma pro-
posta, não recebi nada, saíram 

muitas coisas, mas não chegou 
nada concreto até mim e até o 
Flamengo não”, afirmou o Co-
ringa. Gerson chegou ao Fla-
mengo no meio de 2019 e rapi-
damente se firmou como titular 
da equipe. No seu primeiro ano, 
o jogador participou dos títulos 
do Brasileiro e da Libertadores.

Gerson tranquiliza a galera
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Fogão anuncia volante
Já regularizado na CBF, Pedro Castro chega por empréstimo até o fim do ano

 L SEGUNDO NOME PARA 2021

O 
Botafogo apresentou 
oficialmente o segundo 
jogador para a tempo-

rada de 2021. O volante Pedro 
Castro já foi até regularizado 
pelo clube. Ele, que jogou a Sé-
rie B de 2020 pelo Avaí, já teve o 
nome publicado no Boletim In-
formativo Diário (BID) da CBF 
e se junta a Ronald na lista de 
contratações para a nova tem-
porada. O vínculo com o Glo-
rioso vai até o fim do ano.

“A expectativa é a melhor 
possível. Desde que recebi a 
oportunidade de vir para o Bo-
tafogo, clube tão tradicional e 
com história incrível, eu e mi-
nha família ficamos muito fe-
lizes. Espero poder correspon-
der à altura, da melhor maneira 
possível”, disse Pedro Castro, em 
entrevista à Botafogo TV.

O jogador, de 29 anos, que 
chega por empréstimo da Tom-
bense (MG), falou sobre as suas 
características em campo. “Sou 
um volante solidário para a 
equipe, tenho bom passe e boa 
finalização de média e longa 
distância. Sempre vou procu-
rar fazer o máximo para ajudar 
os meus companheiros”, afir-
mou. “Estou muito feliz por fa-
zer parte deste ano do Botafogo, 
espero que possamos conquis-
tar os objetivos da temporada. 

Não vai faltar empenho e raça, 
estou muito motivado para aju-
dar”, concluiu Pedro Castro. 

Além dele e de Ronald, o Al-
vinegro tem negociações bem 
encaminhadas com o zagueiro 
Gilvan, que jogou o Brasileiro 
pelo Atlético-GO, com o late-
ral-direito Jonathan, que esta-
va no Coritiba, e com o volan-
te Matheus Frizzo, do Grêmio, 
que disputou a Série B pelo time 
do Vitória.

Responsável pelo comando 
do time nas últimas rodadas do 
Brasileiro, o auxiliar Lucio Fla-
vio falou sobre o que espera o 
recém-chegado técnico Marcelo 
Chamusca. “Diria que o maior 
desafio será entrosar a equipe o 
mais breve possível. Na próxima 
semana já temos o Campeonato 
Estadual”. E elogiou os meninos 
da base: “Os jovens estão mos-
trando o seu valor e certamente 
vão contribuir muito”.

Pedro Castro, de 29 anos, jogou a Série B pelo Avaí: ‘Muito feliz por fazer parte deste ano do Botafogo’

DIVULGAÇÃO

O LATERAL 
GUILHERME 

SANTOS 
RENOVOU  ATÉ O 

FIM DE 2021

 LUm dos jogadores valorizados 
apesar do rebaixamento do Bo-
tafogo, o atacante Matheus Ba-
bi pode deixar o clube. Ele teria 
sondagens do futebol japonês e 
de times da Série A do Brasileiro.

Matheus Babi tem contrato 
com o Botafogo até dezembro 
deste ano e está emprestado pe-
lo Serra Macaense. A multa esta-

belecida para a rescisão do víncu-
lo é de 3 milhões de euros (cerca 
de R$ 20 milhões).

O jogador, de 23 anos, che-
gou ao Botafogo na metade de 
2020, vindo do Macaé, e dispu-
tou 38 jogos, tendo marcado dez 
gols com a camisa do Glorioso. O 
atleta foi o artilheiro do Alvine-
gro no Brasileiro com nove gols.

Babi no alvo dos japoneses
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 LPela segunda temporada se-
guida Marcão assumiu o Flumi-
nense no meio do Brasileiro e fez 
um bom trabalho. Se em 2019 
livrou o time do rebaixamento, 
em 2020 o manteve nas primei-
ras posições e garantiu a classifi-
cação à Libertadores, com  a ter-
ceira melhor campanha tricolor 
nos pontos corridos. Apesar dos 

59,5% de aproveitamento, o trei-
nador voltará a ser auxiliar e dei-
xará o comando da equipe para 
Roger Machado. Algo que não 
incomoda Marcão, que só pensa 
em ajudar o Fluminense.

O retorno a auxiliar foi acer-
tado com a diretoria, que vê em 
Marcão a base de um projeto 
maior, ao ter um nome perma-

nente na comissão técnica, jus-
tamente para assumir em casos 
de necessidade. Ele ajudará Ro-
ger Machado nos profissionais e 
não comandará a equipe sub-23, 
que ficará com Ailton Ferraz. O 
cargo de treinador fica para o fu-
turo. “É planejamento de vida, de 
carreira. Sempre com muita cal-
ma, tranquilidade”, disse Marcão.

Marcão volta a auxiliar: ‘Tenho muito a ajudar’

 L ARGENTINOS COMO EXEMPLO

Muito otimismo 
para a Liberta
Mário Bittencourt promete investir mais e diz que 
o Fluzão tem enormes chances de chegar ao título

D
e volta à Libertadores da 
América que não disputa 
desde 2013, o Fluminense 

ainda não sabe se entrará na fa-
se preliminar ou diretamente na 
de grupos, mas o objetivo é úni-
co: conquistar pela primeira vez 
a competição. E o presidente do 
clube, Mário Bittencourt, mos-
trou-se confiante. “Temos enor-
mes chances. Primeiro porque 
montamos estrutura interna 
sólida. E, em segundo, porque o 
Brasileiro por pontos corridos 
dura quase um ano e clubes que 
investem mais têm uma vanta-
gem muito grande, com elenco 
numeroso. Já nos campeonatos 
sul-americanos, com mata-mata, 
os elencos argentinos têm folha 
muito menor e conseguem dis-
putar as finais”, lembrou. 

Segundo ele, isso significa 
que, se o trabalho for bem feito, 
é possível chegar ao inédito títu-
lo. “Apesar de todas as dificulda-
des, temos chances, sim. E, se não 
conseguirmos, seguiremos foca-
dos em fazer um grande ano e re-
construir a instituição”, afirmou, 
em coletiva. Para conquistar o 

principal objetivo da tempora-
da, o Fluminense pretende am-
pliar o investimento no elenco. 
Inicialmente, a ideia era crescer 
em 20% a folha salarial para es-
te ano, mas o presidente revelou 
que há o desejo de ampliar a por-
centagem. “Com a classificação 
para a Libertadores, temos dis-
cutido internamente aumentar 
um pouquinho mais a folha, para 
25% ou 30%, para conseguir es-
sa conquista. Eles vão trabalhar 
em cima disso para apresentar os 
nomes (de reforços)”, antecipou.

Entretanto, as contratações 
não serão imediatas, até em fun-
ção da indefinição sobre quan-
do o Fluminense estreará na Li-
bertadores. Com a possibilidade 
de jogar logo no dia 9 de março, 
Mário Bittencourt não vê como 
incluir novos jogadores. “Nes-
se início devem ser contrata-
ções mais pontuais porque eles 
não terão nem tempo de se in-
serir no elenco. Se for para a fase 
de grupos, teremos mais tempo 
para trabalhar isso. Acredito que 
teremos novidades na próxima 
semana”, completou.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt promete reforços

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LSem entrar em campo desde de-
zembro, Paulo Henrique Gan-
so participará da equipe sub-23 
que jogará os primeiros jogos do 
Campeonato Carioca. A ideia do 
Fluminense é aproveitar essas 
partidas para o meia de 31 anos 
recuperar o ritmo de jogo e me-
lhorar a questão física.

Ele retornou aos treinos no 
dia 11, pouco mais de um mês 
depois de passar por uma cirur-
gia de apendicite. A última vez 
em que esteve em campo foi na 
derrota por 2 a 1 para o Atlético-
-GO, em 17 de dezembro. A últi-
ma temporada de Ganso foi uma 
das piores na carreira. Disputou 
apenas 32 partidas, sendo quatro 
como titular. Ao todo, foram 894 
minutos em campo, num 2020 
cheio de problemas físicos e tam-
bém de pouco aproveitamento 
pela comissão técnica.

Ganso vai 
reforçar o 
time sub-23

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/2/2021 · MEIA HORA 13



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/2/202114

A GATA DA HORA

causou alvoroço no lançamento da Revista Sexy, 

na qual ela é a capa deste mês. Bissexual assumida, a loiraça man-

dou o papo reto para os preconceituosos: “As pessoas nos rotu-

lam como ‘sem-vergonha’, ‘indecisos’ e por aí vai. Eu tenho o di-

reito de sentir prazer do jeito que eu quiser”. O recado tá dado!

LUIZA MARQUEZ

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

NELSON MIRANDA/DIVULGAÇÃO

 LJorge Sampaoli foi anuncia-
do como novo treinador do 
Olympique de Marselha. O 
argentino, que recentemen-
te deixou o Atlético Mineiro, 
estava sendo especulado no 
clube francês há semanas. “É 
um grande estrategista, com 
experiência de treinador do 
mais alto nível. Sampaoli é 
conhecido por favorecer o 
jogo de ataque. É um sistema 
de jogo que ele implantou ao 
longo de sua longa e bem-su-
cedida carreira. Já liderou as 
seleções da Argentina e do 
Chile, o Sevilla, da Espanha, 
além do Santos e do Atlético 
Mineiro no Brasil”, enume-
rou em nota o Olympique.

Jorge Sampaoli no Olympique

 LA Uefa definiu em sorteio os 
confrontos das oitavas de fi-
nal da Liga Europa. O princi-
pal duelo será entre Manches-
ter United e Milan, que, juntos, 
somam 10 títulos da Liga dos 
Campeões. Os dois times, que 

estão em segundo lugar nos 
seus campeonatos nacionais, 
farão o primeiro jogo na Itália. 
As partidas de ida estão mar-
cadas para o dia 11 de março, 
enquanto que as de volta serão 
uma semana depois.

Clássico na Liga Europa

REPRODUÇÃO/TWITTER

c h a n c e s 
de Marcelo Lomba dei-
xar o Inter. Vice-cam-
peão brasileiro, o golei-
ro recebeu sondagens 
da MLS, liga norte-ame-
ricana, e a negociação 
não deve ser dificultada 
pelos colorados. A ten-
dência é de um acerto.

a primeira partida entre Grê-
mio e Palmeiras pela final da 
Copa do Brasil, amanhã, em 
Porto Alegre, mudou de ho-
rário. A pedido do governo 
gaúcho, passou das 16h para 
as 21h. A CBF, após reunião 
com a TV Globo e os clubes, 
acatou a solicitação.

da Olimpíada de Tóquio, 
o primeiro-ministro do 
Japão, Yoshihide Suga, 
anunciou que o estado 
de emergência será sus-
penso amanhã. A medi-
da foi tomada devido à 
desaceleração no ritmo 
de contágio da Covid-19. 

cirurgia, 
o golfista americano Ti-
ger Woods foi transferido 
de hospital para dar se-
quência ao tratamento e 
a recuperação. Ele sofreu 
acidente de carro, com 
graves fraturas na perna 
e no tornozelo direitos. A 
operação levou horas.

 LSÃO BOAS AS  LPOR CAUSA DA COVID-19,

 LA MENOS DE CINCO MESES  LDOIS DIAS APÓS
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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.
 

PIZZARIA V/TEXTO
Passo ponto de Pizzaria e Esfiha-
ria. com todo maquinário/ cartei-
ra de cliente, R$35.000,00, São 
Cristovão, T.99159-7078. Falar 
com ANA.
 

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.
 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Precisa-se de Costureiras pro-
fissional (externa) para Uni-
formes (camisa e calça social 
e calça jeans) Tratar horário 
comercial Tel.:(21)2441-2936
 

TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Instala-
ções, Consertos, Manutenção. 
Com experiência na área, carteira 
habilitação(B). Salário à combinar  
+Vt  +Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-4736.
 

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

 

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.

 

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

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.
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ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

‘LIVRE, LEVE 
E NATURAL’

 LEliana, de 47 anos, es-
banjou boa forma ao exi-
bir um clique de biquíni 
feito durante uma viagem 
para Paraty, no mês pas-
sado, no Instagram, on-
tem. “Tinha acabado de 
dar um mergulho no mar 
e era cedo. Resolvi postar 
esta foto porque ela me 
revela do jeito que sou e 
como mais gosto de viver, 
sem grandes produções, 
livre, leve e natural. Ah, e 
com pouca roupa.”
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‘OS PAIS DELA 
JÁ SABIAM’

 LJoão Figueiredo, de 20 anos, abriu o coração 
em entrevista à revista Quem e deu detalhes 
sobre o pedido de casamento que fez para 
Sasha Meneghel, de 22 anos, em uma ilha em 
Angra dos Reis. O cantor contou que, apesar 
da idade, sempre sonhou em formar sua famí-
lia. “Sempre sonhei com família, em ter espo-
sa, filhos”, disse ele, que continuou: “O nosso 
amor e essa certeza dele nos fez dar esse passo 
de noivar. Não foi simplesmente simbolismo. 
A gente pretende se casar em breve”. Antes 
de pedir a mão de Sasha, João já havia conver-
sado com os pais da amada, Xuxa Meneghel 
e Luciano Szafir. “Os pais dela já sabiam antes 
que a gente noivaria, porque a gente já con-
versava sobre isso. O pedido de casamento foi 
durante a gravação do clipe De 1 até 3. Termi-
namos a gravação do clipe e demos a enten-
der que gravaríamos o making of. Falei: ‘Amor, 
vem cá’. E perguntei se o cabelo estava legal. 
Dei um abraço nela, começou a tocar a nossa 
música, me ajoelhei, tirei o anel do bolso e pe-
di ela em casamento. Foi muito legal.”

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

TAMANHO É 
DOCUMENTO?

 LMaitê Proença, de 63 
anos, chamou atenção 
ao responder uma per-
gunta mais íntima no 
Instagram, na quin-
ta-feira. “Tamanho 
é documento?”, per-
guntou um internau-
ta. A atriz respondeu: 
“Bom, o que vai levar 
a pessoa ao ponto de 
ver o tamanho é um 
bom papo. E um bom 
papo antes e depois 
pode tornar o tama-
nho irrelevante”. 

PRIMEIRO 
SINGLE SOLO 
APÓS O ‘BBB’

 LFlay anunciou seu primeiro 
single solo após a participa-
ção no Big Brother Brasil 20: 
Osmar. O lançamento está 
previsto para o dia 11. Para 
a gravação do clipe, Flay es-
colheu a cidade de Penedo, 
em Alagoas, no Nordeste. O 
clipe conta com a participa-
ção de Rita Cadillac, Carli-
nhos Maia, Thayse Teixeira, 
Camilla Uckers, João Quiri-
no e Tiago Dionísio. 

EM ALTA EM BAIXA

 LWagner Moura prota-
gonizará série produzida 
por Leonardo DiCaprio.

 L“Em casa, fico dizendo 
‘cala a boca, Faustão’”, 
contou Sidney Magal. 

DIVULGAÇÃO

REPOUSO APÓS 
CONTRAÇÕES

 LGrávida de quatro meses, 
Bianca Andrade contou atra-
vés do seu Instagram Stories, 
ontem, que terá que fazer re-
pouso porque sentiu algumas 
contrações. “Eu já tinha ane-
mia, né? Então, precisei fa-
zer infusão de ferro na veia. E 
também tenho um problemi-
nha no rim. Realmente preci-
so dar uma desacelerada, uma 
relaxada na minha cabeça. Ela 
pediu para aquietar para ele 
não ficar estressado e não dar 
mais essas contrações assim. 
Mas estamos maravilhosos, 
o Cris é a coisa mais linda do 
mundo”, explicou a Boca Ro-
sa, que espera um menino, 
Cris, fruto do seu relaciona-
mento com Fred.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: A emissora exibe a repri-
se do último capítulo da novela.

21h30. Globo: Marilda fala com Riti-
nha (foto) sobre o sucesso do seu vídeo. 
Joyce se desespera ao ver o estado do 
filho. Bibi descobre que Kikito não sabe 
onde Rubinho enterrou seu dinheiro. 
Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. 
Simone estranha a ausência de Ivan.

19h40. Globo: Aparício (foto) tenta 
se explicar para Rebeca, que o acusa de 
ser traidor. Nair teme ao ver que Nilton 
a reconheceu. Penélope tenta convencer 
Rebeca de que Aparício só queria lhe 
mostrar o valor do amor. Rebeca avisa 
às amigas que Teodora está viva.

Juliette foi em direção a Sarah para dar um selinho na amiga. ‘Já beijei mulheres’, contou a advogada

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

O
s participantes do Big Bro-
ther Brasil 21 fizeram vá-
rias brincadeiras e muitas 

revelações sobre sexo entre a noi-
te de quinta-feira e a madrugada 
de ontem, quando eles ganharam 
petiscos e bebidas da produção do 
reality show da Globo. 

Assim que se reuniram na área 
externa para a festinha improvi-
sada, os participantes do BBB 21 
resolveram brincar de “eu nun-
ca”. Camilla de Lucas disse: “Eu 
nunca acessei site pornográfico e 
apaguei o histórico”. Todo mun-
do que já fez o que a influencia-
dora digital falou teve que dar 
um gole na bebida. Rodolffo con-
tou que já acessou um site pornô 
e esqueceu de sair da página. 

Arthur foi o alvo da brincadeira 
“verdade ou consequência”. Ele foi 
questionado se já quis balançar o 
edredom com Carla Diaz. “Todo 
dia vale?”, respondeu o capixaba.

Já João Luiz perguntou se Lu-
mena pensou em levar brinque-
dos sexuais para a casa. “Não só 
cogitei, como pretendo pedir à 
produção”, revelou a psicóloga. 

Juliette foi aconselhada por Ar-
thur a surpreender Rodolffo com 
um beijo. “Não pego porque não 
quero. Quando eu quero, sou pe-
rigosa”, disparou a advogada.

Depois, Juliette foi em direção a 
Sarah para dar um selinho na ami-
ga, mas a consultora de marketing 
digital colocou a mão na frente do 
rosto. “Eu não sou bi, mas já bei-
jei mulheres. Sexo não, mas perto. 
Sou (hétero) ainda, mas não rejei-
to. Se sentir vontade, eu vou”, co-
mentou a advogada, que também 
contou que acha Rodolffo e Fiuk 
bonitos. “Vocês são lindos, interes-
santes, inteligentes, mas têm uns 
defeitos. Você (Fiuk) é chato pra 
c... e esse daqui (Rodolffo) fala uma 
merda, fala uma bosta danada.” 

Mais tarde, enquanto todos 
ainda se divertiam na festa, Arthur 
e Carla foram para o quarto colo-
rido e esquentaram o edredom. 

Noite pra lá de animada
Participantes fazem revelações sobre sexo em festa surpresa

 L Pela terceira semana segui-
da, Caio venceu a Prova do 
Anjo no Big Brother Brasil 
21. Ele disputou a prova com 
Fiuk, Carla Diaz, Gilberto, 
Sarah, Lumena, Juliette e Ro-
dolffo. Além do colar do anjo, 
que é autoimune esta semana, 

o fazendeiro ganhou R$ 5 mil. 
Depois de vencer a prova, 

Caio escolheu Pocah e Projo-
ta para o Castigo do Mons-
tro. A cantora teve que colo-
car uma roupa de frango e o 
cantor, de brócolis.

Depois, Projota reclamou 

que estava sentindo muito calor 
com a roupa de brócolis. Mais 
tarde, ele se queixou de um in-
cômodo na cabeça e no tronco, 
disse que as roupas enviadas es-
tavam apertadas  e pediu ajuda 
à produção do reality show, que 
fez ajustes no figurino. 

Caio vence Prova do Anjo pela terceira vez
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é a afeição divina.”

(Rose Bonheur)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro
CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LTrabalhar em equipe pode 
ajudá-lo. Ótimas soluções po-
dem surgir e tornar o seu tra-
balho mais produtivo. O com-
panheirismo será total no ro-
mance, aproveite o momento.
Números da sorte: 02, 74 e 29.

 LHoje, você vai querer con-
quistar o sucesso, terá muito 
empenho. Pode surpreender 
as pessoas com o seu potencial. 
A sua sensualidade será turbi-
nada e vai atrair paqueras.
Números da sorte: 12, 03 e 30.

 LA Lua aflorará a sua organi-
zação. Você vai conseguir cum-
prir as suas obrigações e não 
deixará nada pendente. A Lua 
realça seus pontos fortes e isso 
deve facilitar uma conquista.
Números da sorte: 04, 31 e 13. 

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

 LHoje, você se sentirá estimu-
lado para concluir pendências 
para não deixar nada para o 
fim de semana. Seu rendimen-
to será maior estando sozinho. 
Fase estável no romance.
Números da sorte: 41, 59 e 23.

 LA Lua te aconselha a buscar 
aliados profissionais. Você terá 
um ótimo entrosamento com 
todos, podendo render mais 
no trabalho. Dedique-se mais 
à relação amorosa.
Números da sorte: 42, 69 e 96.

 LSua carreira será uma grande 
prioridade. Prove o seu valor 
no trabalho. Fortaleça o vín-
culo com a sua família, ofere-
ça ajuda a parentes. Na vida 
a dois, compartilhem planos.
Números da sorte: 79, 07 e 97.

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

 LO dia será bastante positivo 
para você no trabalho. A Lua 
garante disposição para você 
investir nas suas tarefas e não 
decepcionar os chefes. Na 
união, reforce a confiança.
Números da sorte: 44, 35 e 98.

 LA simpatia será seu trunfo 
hoje. Vai conseguir manter 
um clima descontraído com as 
pessoas, use isso ao seu favor. 
Um romance pode surgir com 
alguém próximo.
Números da sorte: 99, 81 e 45.

 LPriorize a sua carreira, evite 
distrações. Busque explorar 
melhor os seus talentos e não 
se distrair com assuntos de 
casa. No romance, curta bas-
tante seu ninho do amor.
Números da sorte: 19, 46 e 73.

SÃO GABRIEL DAS DORES
Nasceu em 1838, em Assis, na Itá-
lia, numa família nobre e religiosa. 
Recebeu o nome de Francisco em 
homenagem a São Francisco. Na ju-
ventude, andou desviado por mui-
tos caminhos e era dado à leitura de 
romances, festas e danças. Estudou 
em instituição marista e em colé-
gio jesuíta até os 18 anos. Registrou 
pensamentos de padres, cerca de 40 
cartas de devoção a Nossa Senhora 
das Dores e um caderno com ano-
tações de aula. Gabriel morreu aos 
24 anos, de tuberculose, em 27 de 
fevereiro de 1862. Toda sua vida foi 
dedicada às causas sociais.

SANTO DO DIA

SALÁRIO
Rosineide estava desempre-
gada há meses e resolveu 
comprar um jornal para ver 
as vagas de emprego. Quan-
do estava lendo, ela viu um 
anúncio dizendo que uma 
casa de família precisava de 

faxineira e resolveu ligar. 
Depois de algumas horas 
no telefone com a dona da 
casa, no fim da conversa, a 
senhora que a entrevistava 
perguntou:
— E quanto você espera ga-
nhar por dia?

— Ah, por menos de cem 
reais por dia eu nem saio de 
casa! — Rosineide responde, 
categórica.
— Mas isso é um absurdo! Eu 
sou professora e não ganho 
tudo isso! — diz a dona da 
casa, espantada.

A candidata à vaga de em-
prego retruca:
— E por que a senhora acha 
que eu parei de dar aula?

VIDENTE
Um homem divorciado, que 
está tendo dificuldade para 

arranjar uma nova namora-
da, vai a uma vidente para 
saber seu futuro:
— Uma morena o fez sofrer 
muito no passado. E agora 
será a vez de uma loura.
— É minha ex-mulher, ela 
pintou o cabelo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá.
MENSAGEM:
Não deixe que os outros se 
encarreguem de dar passos 
por você ou as coisas podem 
dar muito errado. Retorne ao 
seu lugar e coloque ordem 
nas questões que estão pen-
dentes. Tenha atitude!
SAUDAÇÃO:
Odoyá.
CORES:
Azul, branco, verde-claro e 
cristal.
ELEMENTOS:
Mares e oceanos.
SIMPATIA:
Antes de resolver grandes 
questões, monte uma cesta 
com flores e frutas, como 
maçã-verde, uva-verde, me-
lão e pera. Decore com fitas 
brancas e prateadas e leve  

no mar, pedindo a Yemanjá 
sua grande intercessão.

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 seu poder de comunicação 
vai te ajudar. Aposte em acor-
dos e parcerias no emprego. 
Mantenha o contato com a pa-
quera, use seu charme. Chance 
de evoluir e virar namoro.
Números da sorte: 89, 80 e 35.

 LÓtimo astral para quem pla-
neja mudar de casa. A Lua faci-
lita o desapego. Faça algumas 
doações, se possível. Não exa-
gere nas cobranças com o par, 
evite desentendimentos.
Números da sorte: 63, 45 e 36.

 LAproveite as conversas para 
aprender hoje. Algumas trocas 
de ideias podem aflorar a sua 
criatividade. Boa época para 
iniciar um namoro ou renovar 
os votos com o par.
Números da sorte: 73, 10 e 37.
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