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AHA, UHU!

Miliciano 
procurado faz 
harmonização 

facial

PRA DESPISTAR 6

Mengão vai 
começar o 

Carioca com 
a garotada

ESPORTES

Rio vai 
ganhar um 

Conselho de 
Favelas

INICIATIVA 7

Dani 
Calabresa é 
pedida em 
casamento

NA DISNEY

BABADO

 “QUE TENHAMOS 
ACESSO À VACINA DO 

CORONAVÍRUS”
ANITTA

 “UM RIO MAIS SEGURO, 
ONDE O POVO TENHA 

SEU DIREITO DE IR E VIR 
GARANTIDO”  

JOJO TODYNHO

“UM TRANSPORTE 
PÚBLICO 

DECENTE. UM 
SISTEMA DE 

SAÚDE DE MUITA 
QUALIDADE” 

MULHER MELÃO

No aniversário de 456 anos da Cidade Maravilhosa, famosas dão o papo
sobre qual é o presente mais top para o município e seu povo

Ô, RIO, EU VOU Ô, RIO, EU VOU 
COMER SEU BOLO!COMER SEU BOLO!
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Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 5

11.665
ALÔ, CANDIDATOS! 8

dada

Vaga CHANCES DE EMPREGO
Páscoa deve gerar 

milhares de oportunidades 
temporárias
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                           LIXO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2348
27/02/2021

02 03 07 48 51 54
Sena: 1 (R$ 49.341.885,20)

Quina: 107 (R$ 38.652,61)

Quadra: 6.601 (R$ 895,06)

FEDERAL concurso 5542
27/02/2021

Número Prêmio

1º 027977 R$ 500.000,00

2º 098438 R$ 27.000,00

3º 002460 R$ 24.000,00

4º 014954 R$ 19.000,00

5º 017787 R$ 18.329,00DUPLA SENA concurso 2201

27/02/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

15 16 22 28 41 42

03 10 18 24 33 43

QUINA concurso 5502
27/02/2021

29 45 50 68 72

DIA DE SORTE concurso 424
27/02/2021
Mês da Sorte: NOVEMBRO

01 06 11 13 23 25 31

TIMEMANIA concurso 1606
27/02/2021
AMERICA/MG

15 42 48 49 62 69 76

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

POLÍCIA

Pilhas de lixo em Bangu
 LNa esquina da Rua dos Limadores com a Rua da Feira, 

em Bangu, pilhas de lixo e entulho estão amontoadas. A 
Comlurb precisa retirar esse lixo de lá, eles apenas tiram 
do meio da rua e jogam em um terreno aberto, próximo a 
essas ruas. Daqui a pouco vai virar um lixão.

Anônimo. Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Polícia 
presente!

 LGostaria de agradecer ao 
MEIA HORA por ter publicado 
a minha reclamação, falando 
da falta de policiamento na Av. 
Martin Luther King. Vi algumas 
viaturas por ali. Obrigado.

Wagner Mello
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Anônimo
Vista Alegre

Arrastões diários 
em Vista Alegre

 LNa Estrada da Água Grande, em 
Vista Alegre, na Zona Norte, arras-
tões acontecem praticamente todos 
os dias. Quando engarrafa um pou-
co, os motoristas já têm que ficar 
atentos. Quem for passar por ali 
precisa ter muito cuidado!

ASSALTOS

Plataforma estreita 
em Brás de Pina

 LA SuperVia precisa fazer obras 
urgentes na Estação Brás de Pina. 
A plataforma é muito pequena 
para a quantidade de pessoas que 
acessam o local. Todos os dias, nos 
horários de pico, as pessoas ficam 
espremidas em alguns pontos.

Antero Luiz
Por e-mail

TREM

Rua esburacada 
em Guapimirim

 LNo município de Guapimirim, no 
bairro Parada Ideal, a Rua Vera Lúcia 
Trindade está completamente sem 
asfalto. A prefeitura sempre prome-
te que vai recapear a via, porém há 
anos que não se vê asfalto no local. 
As crateras ali são imensas!

Leandro Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Usuários de drogas 
em via do Centro

 LNa Rua Carlos de Carvalho, no 
Centro do Rio de Janeiro, usuários 
de drogas estão tomando conta 
do local. Eles assaltam pedestres 
durante a luz do dia e dificilmente 
vemos uma viatura da polícia ron-
dando por ali. Precisamos de ajuda!

Carlos Paixão
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ASSALTOS

Anônimo
Irajá

Roubo de carros 
em via de Irajá

 LCarros estacionados na Avenida 
Monsenhor Félix, em Irajá, estão 
sendo assaltados todos os dias. 
Quando não levam o veículo, que-
bram os vidros e levam os pertences 
das pessoas. A polícia deveria refor-
çar o patrulhamento na região.

ASSALTOS

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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GERAL

O povo merece!
Famosas revelam qual é o presente ideal para a população no aniversário do Rio

 L CIDADE MARAVILHOSA COMPLETA 456 ANOS

A
pesar de todas as maze-
las sociais, o Rio de Ja-
neiro ainda encanta por 

suas belezas naturais, a recepti-
vidade da população e sua ale-
gria inconfundível. E no dia 
em que a Cidade Maravilhosa 
completa 456 anos, o MEIA HO-

RA quis saber de algumas cele-
bridades: qual o presente ideal 
que você daria para o povo no 
aniversário do município?

A sempre irreverente Jojo To-
dynho, dessa vez, falou sério. A 
funkeira gostaria que todos ti-
vessem mais segurança. “Eu da-
ria de presente um Rio de Janeiro 
mais seguro, onde o povo tenha 
o seu direito de ir e vir garanti-
do sem ter medo da sair de casa 
e sem saber se vai voltar”, ressal-
tou a cantora. “Vida digna a to-
dos e um lugar onde exista res-
peito pelo próximo”, completou.

Anitta também coloca a segu-
rança na lista de presentes ideais 
para o Rio e os cariocas, além de 
trabalho, educação e vacina con-
tra a Covid-19. “O Rio precisa do 
básico previsto em Constituição. 

Infelizmente, nossa cidade re-
flete a situação de boa parte das 
grandes capitais brasileiras e so-
fre com a falta de segurança, mo-
radia, trabalho, educação, saúde, 
saneamento básico, alimentação, 
lazer, proteção à maternidade e à 
infância. É impossível não desejar 
também que tenhamos acesso à 
vacina do coronavírus. Isso é um 
desrespeito com o cidadão bra-
sileiro. Já passamos dos 250 mil 
mortos!”, afirmou a cantora.

A Poderosa aproveitou para 
deixar uma mensagem para os 
moradores do Rio. “Gostaria de 
parabenizar todos os cariocas que 
fazem dessa cidade uma das mais 
alegres que já vi na vida. Que acor-
da lutando diariamente, atraves-
sando de onde for, com sorriso no 
rosto. Parabéns, Rio!”, disse.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘VIDA DIGNA 
A TODOS E 

RESPEITO PELO 
PRÓXIMO’, DIZ 
JOJO TODYNHO

 LRenata Frisson, a Mulher Me-
lão, mandou o papo reto. “O 
presente que o povo mais es-
tá precisando no momento é 
um transporte público decen-
te. Porque chega de fazer o pes-
soal sofrer com aquele BRT lo-
tado”, disse a funkeira. “Outra 
coisa são os hospitais. Que to-
dos possam ter acesso a um sis-
tema de saúde de muita quali-
dade, uma vez que o povo não 

aguenta mais isso”, acrescentou.
Nascida e criada em Irajá, 

Valesca Popozuda desejaria 
que todos tivessem pelo menos 
um dia excelente, sem preocu-
pações, medos ou a onipresen-
te sensação de insegurança. “Se 
eu pudesse dar ao povo do Rio 
um presente, seria um café da 
manhã na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, acordando e assistin-
do ao nascer do sol.”

‘Chega de sofrer com BRT lotado’

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com

MICHELI AMORIM / DIVULGAÇÃO

Anitta: ‘Acesso à vacina do coronavírus’ Jojo: ‘Um Rio de Janeiro mais seguro’

Valesca deseja um dia sem preocupações Melão: ‘Transporte público decente’
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Vacinação em Nova Iguaçu
Chegou a vez dos idosos de 78 e 79 anos serem imunizados contra o coronavírus

 L DE HOJE A SEXTA 

A 
partir de hoje, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde de Nova Igua-

çu vai começar a vacinação 
dos idosos com 78 e 79 anos, 
dando continuidade à pri-
meira fase de imunização 
contra a Covid-19 da cidade 
da Baixada Fluminense. Os 
locais de vacinação estarão 
disponíveis para os idosos 
de 79 anos hoje e amanhã, 
enquanto na quarta-feira, 
quinta-feira e sexta-feira, 
será a vez dos idosos de 78 
anos se imunizarem.

A mudança não está ape-
nas  no  ca lendár io. Será 
acrescentado mais um pon-
to de vacinação drive-th-
ru na cidade, dessa vez no 
Shopping Nova Iguaçu. Sen-

do assim, o município pas-
sa a ter 15 locais disponíveis 
para atender todo o públi-
co-alvo, tanto de primei-
ra quanto de segunda dose. 
A ampliação prevê evitar a 
formação de filas e aglome-
rações nesses locais, garan-
tindo, assim, o cumprimen-
to das recomendações do 
Ministério da Saúde.

A vacinação acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h. O idoso deve ir 
ao local e apresentar carteira 
de identidade, comprovan-
te de residência, CPF e car-
tão SUS.  

Na cidade do Rio de Janei-
ro, a vacinação para idosos 
de 79 anos também começa 
hoje e vai até quarta-feira.

Idosa mostra o cartão de vacinação após receber o imunizante

DIVULGAÇÃO

 LO Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou ao 
Ministério da Saúde que, no 
prazo de cinco dias, apresente 
as medidas adotadas em coor-
denação com as esferas esta-
dual e municipal para a dispo-
nibilização de leitos voltados 
ao tratamento de pacientes 
com Covid-19. No Estado do 
Rio de Janeiro, são nove uni-
dades de saúde federais.

Publicado em Diário Ofi-
cial, o TCU pede informa-
ções sobre leitos operacio-
nais em cada unidade; leitos 
inativos; ações para opera-
cionalizar os leitos inativos; 
além de medidas adotadas 
para suprir déficit operacio-
nal com demissão de 1.419 
profissionais, cujos contra-
tos terminaram ontem.

TCU quer dados 
sobre leitos 
para Covid-19

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 1/3/20214
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POLÍCIA

Acusado 
de estupro

Tiroteio 
e morte

 LPoliciais da Delegacia 
da Criança e Adolescen-
te Vítima (DCAV), dando 
continuidade à Opera-
ção Proteção à Infância, 
prenderam, na manhã 
de ontem, um homem 
acusado de estuprar a fi-
lha adotiva entre os 9 e 
11 anos de idade. A pri-
são aconteceu no municí-
pio de Petrópolis, na Re-
gião Serrana, após ações 
de inteligência e monito-
ramento da polícia.

 LUm suspeito morreu du-
rante confronto com poli-
ciais do 3º BPM (Méier) e 
da Unidade de Polícia Pa-
cificadora (UPP) São João 
na Rua Barão do Bom Re-
tiro, no Engenho Novo, Zo-
na Norte do Rio, na manhã 
de ontem. De acordo com 
a Polícia Militar, o tiroteio 
começou quando bandi-
dos atacaram os PMs, após 
roubarem um carro. Um re-
vólver calibre 38 e um simu-
lacro foram apreendidos.

RAPIDINHAS...

Presa por 
roubo

 LPoliciais da 13ª DP (Ipa-
nema) prenderam, no sá-
bado, uma mulher sus-
peita de participar de 
um roubo com lesão gra-
ve, que aconteceu na ma-
drugada do dia 14 de fe-
vereiro, em Copacabana, 
na Zona Sul do Rio. Na 
ação, ela vigiava os arre-
dores para alertar em ca-
so de chegada da polícia e 
também recebeu os per-
tences da vítima. Golpistas vão parar no xadrez

Falsos camelôs debitaram mais de R$ 30 mil do cartão de vítima no Leblon

 L NA ZONA SUL

Guardas municipais pren-
deram, na madrugada de on-
tem, dois falsos ambulantes de 
São Paulo. Eles são suspeitos 
de aplicar um golpe utilizan-
do máquina de cartão de cré-
dito na Rua Dias Ferreira, no 
Leblon, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Guarda 
Municipal, uma equipe fa-
zia um patrulhamento no bair-
ro quando foi acionada por um 
homem relatando o crime. A 
vítima, de 34 anos, contou ter 
comprado R$ 21 em cerveja 
com dois ambulantes, mas, ao 
olhar o aplicativo do cartão no 
celular, percebeu débitos irre-

gulares de R$ 3 mil e R$ 30.001.
Com a descrição dos suspei-

tos, os agentes saíram de moto 
em perseguição pelas ruas do 
bairro e conseguiram localizá-
-los na Rua Visconde de Albu-
querque, onde foi feita a abor-
dagem e a prisão. 

Os golpistas confessaram 
que passaram os valores maio-
res e informaram que depois fi-
zeram o estorno. As máquinas 
tinham sido descartadas du-
rante a fuga, mas os agentes 
conseguiram recuperá-las. Na 
delegacia, foi constatado que 
os dois têm envolvimento em 
uma quadrilha de clonagem. Material apreendido pela Guarda Municipal na ação

 GUARDA MUNICIPAL / DIVULGAÇÃO

 L PRA FICAR BEM NA FOTO

A 
Delegacia de Repressão 
às Ações Organizadas 
Criminosas (Draco) te-

ve que atualizar o banco de fo-
tos de um miliciano procura-
do. O motivo: o criminoso fez 
harmonização facial. André 
Costa Bastos, o Boto, é conhe-
cido por extorquir comercian-
tes e moradores dos bairros 
Curicica, Recreio dos Bandei-
rantes e Campo Grande, na Zo-
na Oeste do Rio.

Segundo investigadores da 
especializada, que o apelida-
ram de “bandido gourmet”, a 
mudança foi recente. “Não sa-
bemos se somente estética ou 
para despistar a polícia”, afir-
mou um agente.

Boto também é investigado 
pela construção de prédios da 
milícia. Em dezembro do ano 
passado, no Recreio dos Ban-

deirantes, a polícia interdi-
tou a construção de um pré-
dio com 37 unidades. A obra 
não tinha responsável técni-
co e não tinha autorização dos 
órgãos competentes. As ven-
das renderiam ao proprietário 
cerca de R$ 12 milhões.

Ecko tenta expansão
O maior miliciano do Rio, 

Wellington Braga, o Ecko, 
tenta se expandir para a Zona 
Oeste. De acordo com infor-
mações da polícia, o bandido 
tenta invadir a Gardênia Azul, 
em Jacarepaguá, que pertence 
ao rival Edmilson Gomes Me-
nezes, o Macaquinho.

A tentativa de expansão 
ocorre após Ecko ter brigado 
com seu braço direito Dani-
lo Dias Lima, o Tandera, que é 
apoiado por Macaquinho.

Deu um tapa no visual
Miliciano faz harmonização facial e polícia atualiza banco de dados

Boto é suspeito de extorquir comerciantes e moradores na Zona Oeste

DIVULGAÇÃO
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Mais 34 postos abertos
Unidades do Detran fazem serviço de identificação civil

 L A PARTIR DE HOJE

O Detran-RJ abrirá, a partir 
de hoje, mais 34 postos para a 
realização do serviço de identi-
ficação civil em todo o Estado 
do Rio. Com as novas unidades 
abertas, serão 84 postos aten-
dendo a população. A medida 
só foi possível devido à regula-
rização do processo de contra-
tação da empresa que agora é 
devidamente licitado.

O atendimento está retor-

nando gradativamente, pois 
a nova empresa prestadora 
de serviços de identificação 
está em fase de treinamento 
de seu quadro funcional. Por 
isso, hoje, será possível reti-
rar carteiras já prontas nas 
novas unidades abertas, lo-
calizadas no interior do esta-
do, e, nos dias subsequentes, 
agendar serviços.

Nas unidades do Detran, é 

possível emitir a primeira e 
segunda vias do documento, 
enquanto os postos do Poupa 
Tempo fazem exclusivamen-
te a segunda via.

O agendamento para os ser-
viços pode ser realizado pelo si-
te ou pelos telefones (21) 3460-
4040, 3460-4041 e 3460-4042. 
O horário do agendamento pe-
lo telefone continua ampliado, 
das 6h à meia-noite.

 L IDEIAS E SOLUÇÕES

Atenção especial
Cidade do Rio terá um Conselho de Favelas

P
ela primeira vez na his-
tória, a cidade do Rio 
de  Jane i ro  terá  um 

Conselho de Favelas . De 
acordo com a prefeitura, a 
ideia é olhar para as comu-
nidades como espaços de 
atenção especial. 

O objetivo do Conselho 
de Favelas é aprimorar a 
elaboração, a execução e o 
acompanhamento das polí-
ticas públicas voltadas para 
esses territórios e trazer pa-
ra o debate público vozes e 
ideias que possam apresen-
tar as potências produzidas 
nesses locais.

A população pode contri-
buir para a construção dessa 
iniciativa por meio de uma 
consulta pública disponível 
desde sexta-feira no site Par-
ticipa Rio. No formulário, o 
participante deve informar a 
área de residência e se integra 
algum movimento social. Lo-
go em seguida, há perguntas 
sobre a organização do futu-
ro conselho. Entre elas, se de-

ve ser dividido por regiões, 
número de membros e qual 
o melhor critério de escolha 
dos conselheiros. Os cariocas 
têm até o dia 9 para dar sua 
opinião na enquete. 

Um grupo de trabalho 
coordenado pela Secreta-

ria de Governo e Integrida-
de Pública já está participan-
do de reuniões desde o início 
do mês e conta com a parti-
cipação das secretarias da Ju-
ventude Carioca, de Política 
e Promoção da Mulher e de 
Ação Comunitária.

Políticas públicas para as comunidades serão acompanhadas

DIVULGAÇÃO
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 LTENHO 64 anos e trabalho como 
jornaleiro há 50 anos. Moro em Vila 
Isabel e o que mais gosto na minha 
profissão é atender o público. O que 
mais gosto daqui são as pessoas e 
acho que a segurança deixa a de-
sejar. Torço pelo Botafogo e, sempre 
que posso, gosto de assistir TV. Sempre 
acompanho as notícias do esporte do 
jornal MEIA HORA.

SANTO VANZILLOTTA — Leme

JAMILE 
MARIA FI-
GUEIREDO
tem atual-
mente 27 
anos. Ela 
desapareceu 
em 23 de 
dezembro 
de 2010, em 
Marechal Hermes (Zona Norte), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

P
ara atender a demanda 
do período da Páscoa 
deste ano, a indústria de 

chocolates prevê 11.665 con-
tratações temporárias diretas 
e indiretas de profissionais que 
atuarão nas linhas de produ-
ção ou nos pontos de venda. O 
número representa um cresci-
mento de 4,8% em relação às 
contratações do ano passado. 
Os dados são de um levanta-
mento da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas (ABICAB). 

Na capital fluminense, a 
loja Chocolates Brasil Ca-
cau está com 19 vagas aber-
tas. Os interessados podem 
deixar os currículos com os 
gerentes dos estabelecimen-
tos da marca. A Kopenhagen 
informou que tem previsão 
de contratação para este mês. 
Basta ficar atento à área Tra-

balhe Conosco no site da em-
presa: Kopenhagen.com.br. 

De acordo com a ABICAB, 
as contratações para suprir 
a demanda começaram a ser 

realizadas a partir de agosto do 
ano passado e o planejamento 
para a Páscoa tem início com 
até dois anos de antecedência. 
Isso acontece, segundo a enti-

dade, porque as empresas têm 
que elaborar e planejar todo o 
portfólio, realizar as contra-
tações e definir todos os deta-
lhes, como, por exemplo, ten-

dências, embalagens e logística.

Como turbinar o currículo

Especialista em Gestão de 
Carreira e CEO da Emplo-
yability, Claudio Ricciop-
po aposta na personalização 
do currículo para a vaga. Pa-
ra ele, é fundamental que o 
candidato faça o alinhamen-
to das suas experiências pro-
fissionais com as expectativas 
do selecionador da vaga.

“Todo trabalho temporá-
rio tem uma pretensão espe-
cífica a ser resolvida. Quan-
do você faz o alinhamento 
das suas habilidades e de seus 
conhecimentos com o que o 
profissional pretende resolver 
durante o período, você, pro-
vavelmente, vai ser chamado 
para uma entrevista de em-
prego”, ensina o especialista 
em gestão de carreira.

Páscoa: 12 mil vagas temporárias
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

‘Beethoven 
Fest’ no Rio

 LO Beethoven Fest, em co-
memoração aos 250 anos 
do compositor alemão, 
ocorrerá na Grande Sa-
la da Cidade das Artes, na 
Barra, em todos sábados 
deste mês. Os ingressos 
custam R$ 50 (inteira).

RAPIDINHA...

AGENCIA O DIA
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A garotada em campo
Flamengo começa o Carioca com time sub-20 e alguns nomes da equipe profissional

O 
Flamengo oficializou a 
lista de relacionados para 
os três primeiros jogos no 

Campeonato Carioca, que serão 
realizados enquanto o grupo prin-
cipal está de recesso. A partir de 
hoje, Matheuzinho, João Gomes, 
Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel 
Batista se apresentam para iniciar 
os treinos junto ao time sub-20, 
que disputará as rodadas iniciais.

Pepê, Michael e Hugo Moura 
(de volta após ser emprestado para 
o Coritiba) serão incorporados na 
quinta-feira e também serão trei-
nados por Maurício Souza, o téc-
nico do sub-20 do Fla que estará à 
frente da equipe profissional até a 
volta de Rogério Ceni e seus res-
pectivos comandados. O restante 
do elenco voltará às atividades em 
15 de março, um dia após o con-
fronto contra o Fluminense, pela 
terceira rodada do Carioca.

A estreia do Fla no Estadual se-
rá amanhã, contra o Nova Iguaçu, 
no Maracanã. Os outros jogos até a 
volta do grupo principal são: Ma-
caé x Flamengo, no sábado, e Fla-
mengo x Fluminense, dia 14.

Ontem, o presidente Rodolfo 
Landim e o diretor de futebol Bru-

no Spindel cumpriram promes-
sa pela conquista do Octa: cami-
nhar do CT Ninho do Urubu, em 
Vargem Grande, na Zona Oeste do 
Rio, até a Paróquia São Judas Ta-
deu, no Cosme Velho, na Zona Sul. 
O percurso de quase 46 km ren-
deu aos dois dirigentes mais de oi-
to horas de caminhada. 

Landim e Spindel chegaram 
ao Ninho do Urubu por volta das 
5h, tomaram um café reforçado e 
saíram em busca do objetivo: che-
gar à igreja que leva o nome do pa-
droeiro do Flamengo. Na compa-
nhia de seguranças do clube, eles 
não pararam nenhuma vez. Du-
rante o trajeto, torcedores não eco-
nomizaram no apoio. Ao chegar à 
paróquia, Landim se emocionou e 
se ajoelhou dentro da igreja.  

Michael vai ser incorporado na quinta-feira e também será treinado por Maurício Souza 

MARCELO CORTES / FLAMENGO

APÓS CONQUISTA 
DO OCTA, 

DIRIGENTES 
CUMPREM 
PROMESSA

 LA temporada de Rodrigo Caio 
foi marcada por algumas lesões 
que o tiraram de boa parte dos jo-
gos do Flamengo. Na reta final do 
Brasileiro, o zagueiro conseguiu 
driblar os problemas físicos e aju-
dar o time a conquistar o Octa, em 
pleno Morumbi. Ao Globo Espor-
te, ele comentou as lesões sofridas 
em 2020 e a sensação de vencer um 
título por outro clube no estádio 
do São Paulo. “Quando cheguei 
ao Morumbi, passou um filme na 

minha cabeça. Foram sete, oito 
anos vestindo aquela camisa. Eu 
estava entrando para fazer história 
pelo Flamengo e, para mim, isso é 
o que mais importa”, disse. “Hoje, 
sim, eu me enxergo como um jo-
gador que dentro de campo con-
segue liderar. Essa temporada foi 
fundamental para que eu pudesse 
desenvolver ainda mais essa ques-
tão, por mais que tenha sido des-
gastante na parte física. Mas voltei 
na reta final e isso me deixa feliz.”

Rodrigo Caio: ‘Me deixa feliz’
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No confuso calendário do 
futebol brasileiro, o novo 

ano está começando com os es-
taduais como atração, com Fla-
mengo e Nova Iguaçu dando a 
largada no Maracanã. O time 
rubro-negro com uma equipe 
jovem, enquanto os campeões 
gozam merecido descanso. O 
campeonato tem novo for-
mato, com os 12 clubes se en-
frentando em 11 rodadas e os 
quatro mais bem colocados 
classificados para as semifinais 
em duas partidas, com o pri-
meiro enfrentando o terceiro 
e o segundo pegando o quar-

to. O primeiro e o segundo te-
rão a vantagem do empate. Os 
vencedores decidem o título. 
A Record adquiriu os direitos 
de transmissão em TV aberta, 
transmitirá dois jogos por se-
mana, terças-feiras, às 21h30, 
e sábados, às 21h, com o pay-
-per-view negociado pelos 
clubes. Depois da terceira ro-
dada, Fla-Flu, todos deverão 
apresentar equipes completas 
sob pena de multa. Na primei-
ra fase, não teremos árbitros de 
vídeo. Se todos prestigiarem, 
poderemos ter uma competi-
ção interessante.

 L Cuca e Abel Braga fo-
ram destaques  como 
técnicos do Brasileirão, 
ambos pelo grau de di-
ficuldade. Cuca fez mi-
lagres no Santos e Abel 
promoveu impressionan-
te arrancada no Interna-

cional, perdendo o título 
por um ponto.

 L Tite terá dificuldades 
para convocar a Seleção 
Brasileira pelas restri-
ções de viagens interna-
cionais. Poderá ter que 
se valer dos locais.

 L Claudinho, do Red Bull Braganti-
no, foi craque, revelação e artilhei-
ro do Brasileirão. Com apenas 24 
anos, joga como veterano e pode 
pintar no Red Bull Leipzig.

 L Presidente da CBF, Rogério Cabo-
clo disse que, como os 20 clubes 
reclamaram da arbitragem, ficou 
provado que não houve favorecidos 
nem prejudicados.

FELIZ ANO NOVO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Um ótimo 
laboratório

 L As federações bem pode-
riam aproveitar os estaduais 
para testar a exclusão no lu-
gar de expulsão por cartão 
vermelho ou duplo amare-
lo, evitando a mutilação das 
equipes. O torcedor paga pa-
ra ver o espetáculo completo, 
11 contra 11. O jogador ape-
nado com o cartão vermelho 
seria substituído, desde que 
dentro do limite de altera-
ções, cumpriria a suspensão 
automática, além de multa 
pesada e progressiva para a 
reincidência.

DIVULGAÇÃO 

‘Esperando 
pra Liberta’
Marcão revela conversa 
que teve com Thiago Silva

 L FLUMINENSE

T
hiago Silva, hoje no Chel-
sea, ainda segue sendo 
um dos grandes ídolos da 

história do Fluminense e mui-
to querido pelos torcedores do 
clube. Um dos responsáveis pe-
la campanha que levou o Trico-
lor de volta à Libertadores, Mar-
cão revelou um diálogo que teve 
com o jogador recentemente.

Amigo pessoal de Thiago Sil-
va, desde quando jogaram jun-
tos no clube das Laranjeiras, o 
membro da comissão técnica 
brincou dizendo para o zagueiro 
retornar à equipe para disputar 
a competição continental. “Es-
tudo o tempo todo, estava falan-
do aqui de novo com o Thiago 
(Silva) que estamos o esperando 
para a Libertadores. Pude estu-
dar na Europa com a ajuda des-
sas pessoas de fora, e trabalhar 
por um clube que tanto me deu 
e tanto me dá”, disse.

Elogios a Luccas Claro
O atacante Fred reclamou da 

ausência de Luccas Claro na sele-

ção do Brasileirão. Em seu Insta-
gram, o artilheiro tricolor definiu 
a falta do zagueiro do Flumi-
nense como “absurda” e tratou 
o ocorrido como uma grande 
injustiça com seu companhei-
ro. “Eu vi o Patrick, do Inter, fa-
lando: “Será que eu joguei vôlei 
nessa temporada?”. Eu votei ne-
le. No meu meio-campo, ele es-
tava na seleção do campeonato. 
Agora, deixa eu perguntar para 
vocês: como que o Luccas Claro 
não está nessa seleção? É absurdo 
isso aí, cara. Absurdo mesmo. Eu 
vi lá de dentro de campo, o Luc-
cas Claro atrasando, ele atrasa. Eu 
perguntei: ‘Você está de sacana-
gem?’. Ele atrasa para o atacante 
achar que vai chutar no gol. Ele é 
tão rápido que ele atrasa para o 
atacante ganhar dois metros, pa-
ra ele chegar e não ficar sem gra-
ça”, esbravejou o camisa 9.

A dupla de zaga escolhida pela 
CBF para a seleção do campeona-
to foi formada por Victor Cuesta, 
do Internacional, e Gustavo Go-
méz, do Palmeiras.

Thiago Silva é um dos grandes ídolos da história do Fluminense

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
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 L PARA A DISPUTA DA SÉRIE B

A barca vai sair
Vasco já planeja a reformulação do seu elenco

O 
Vasco já  começa  a 
planejar a reformu-
lação do seu e len-

co para a disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro. 
Com a definição de Marce-
lo Cabo como novo treina-
dor para a temporada 2021, 
a diretoria pensa em ter o ti-
me formado na maioria por 
jovens revelados nas cate-
gorias de base, com poucos 
atletas mais experientes. 

A chamada barca deve ser 
grande e contará, inclusive, 
com jogadores que têm con-
tratos mais longos, de acordo 
com o site Uol. A missão de 
negociar as saídas cabe ao di-
retor-executivo de futebol do 
Vasco, Alexandre Pássaro. Ele 
já começou os contatos com 
empresários de alguns atletas 
para tentar uma rescisão ami-
gável ou para liberá-los para 
procurar um novo clube para 
seus agenciados.

Os primeiros nomes a dei-

xar o clube devem ser Gusta-
vo Torres, Werley, Léo Gil e 
Neto Borges, que não tiveram 
bom desempenho na última 
temporada. Líderes impor-
tantes do elenco, como Fer-
nando Miguel e Leandro Cas-
tan, terão a situação avaliada 
e também podem sair. O de-
fensor, inclusive, deixou seu 
futuro em aberto ao lamentar 
o rebaixamento.

“Encontrar palavras nes-
se momento não é fácil, um 
campeonato que começou 
tão bom para gente e acaba 
assim. Primeiro, preciso pe-
dir desculpas. Esse ano não 
consegui ser aquele cara que 
vocês se acostumaram. Agora, 
todos querem achar os culpa-
dos, com certeza todos somos 
responsáveis. O futuro agora 
é incerto para todos, só queria 
dizer que tenho um orgulho 
imenso em ter vestido e vestir 
essa camisa”, disse Castan em 
seu Instagram. Gustavo Torres deve sair

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

O Botafogo está em busca de 
reforços para a temporada 2021 e 
nomes são discutidos diariamente 
com o técnico Marcelo Chamus-
ca. Um jogador citado em uma 
dessas conversas foi o meia-ata-
cante Wellington Rato, atualmen-
te do Atlético-GO. O treinador al-
vinegro deu aval para a diretoria 
tentar a contratação do atleta. 

As conversas com o Atlético-
-GO ainda não começaram, pois 
a cúpula do Botafogo estava es-
perando o fim do Campeonato 
Goiano, que terminou sábado, 
com o título para o Dragão. Se-
gundo fonte do Glorioso, con-
sultas com o estafe de Wellington 
Rato foram feitas para entender 
a situação dele no Atlético-GO e 
o retorno que os dirigentes alvi-
negros tiveram é que, dependen-
do dos moldes da negociação, há 

chance de as conversas avançarem. 
O Botafogo já contratou o ata-

cante Ronald, ex-Botafogo-SP, e 
o volante Pedro Castro, ex-Avaí. 
Resta finalizar a parte burocrática 
do zagueiro Gilvan, que já se des-
pediu do Atlético-GO.

Em busca 
de reforços
Wellington Rato, do Atlético-GO, 

está na mira do Botafogo

 L PARA A TEMPORADA 2021

Wellington é meia-atacante

DIVULGAÇÃO / ATLÉTICO-GO

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 1/3/2021 · MEIA HORA 11



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 1/3/202112

A GATA DA HORA

deixou você aí do outro lado caidinho por ela, 

né? Nós te entendemos, amigo! Linda e fabulosa, a musa é bacha-

rel em Direito, torce pelo Mengão e tira onda como DJ. Moradora 

do Recreio dos Bandeirantes, a sereia, claro, não deixa de curtir 

uma boa praia. Veja mais sobre ela no Insta @djmarjoriebarreto.

MARJORIE BARRETO

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

ANDRÉ AULER / DIVULGAÇÃO 

 LUm vídeo de Messi (foto) que 
circula na internet chamou a 
atenção dos torcedores espa-
nhóis. Na gravação, o jogador 
do Barcelona aparece dando 
autógrafo para um policial. O 
elenco do Barcelona estava em-

barcando para a partida contra 
o Sevilla quando o policial cha-
mou Messi. O atacante foi em 
direção ao agente, que sacou um 
papel e caneta e ganhou o autó-
grafo do craque. A cena foi elo-
giada pelos internautas.  

Autógrafo para policial

 LOs representantes de Tiger 
Woods confirmaram que o jo-
gador de golfe, de 45 anos, foi 
transferido do Hospital Har-
bor-UCLA para o Cedars-Si-
nai, nos EUA, especializado na 
recuperação de atletas, e está se 
recuperando “com bom hu-

mor” após o acidente sofrido 
na terça-feira. “Tiger e sua fa-
mília querem agradecer a to-
dos pelo maravilhoso suporte e 
mensagens que eles receberam 
nos últimos dias”, informou co-
municado publicado nas redes 
sociais do atleta.

Transferência e recuperação 

REPRODUÇÃO
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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$500,00
+taxas (agua e luz R$100,00). 
Aluga quarto com pia e banheiro 
para solteiro ou casal. Ótima Lo-
calização. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

CPO.GRANDE R$800.00
Casa no Mendanha, 2quartos, 
sala ampla, sobrado, sem gara-
gem, area independente, cozinha 
com armário, próximo av, Brasil. 
T.2413-7030/ 3406-3943
 

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.
 
RECEPCIONISTA 
Precisa-se duas Recepcionistas. 
Ambos sexos de preferência 
com experiência. Trabalhar Auto 
Escola Inicio imediato. Rua Car-
valho de Souza 169 madureira. 
Tel:3301-5111
 

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.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo WhatsApp  
98139-8339  Tel.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom sa-
lário +benefícios.  Endere-
ço  Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira 1.584 Recreio Ban-
deirantes. Tels.:2437-4777/ 
98139-8339 Whatsapp

 

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
 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

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

CLARA COROA 
Morena clara, fofinha, sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, do-
minadora preferencia (senhores 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398
 

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.
 

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.
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 

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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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘FOI LINDO’
 LDani Calabresa deixou de vez o time das sol-

teiras! A atriz foi pedida em casamento pelo 
publicitário Richard Neuman na porta de um 
castelo da Disney. Ela contou a novidade atra-
vés do Instagram, ontem. “Quer vir pra Disney 
comigo pra sempre? E chorando de alegria na 
frente do castelo, eu disse sim! Te amo”, escre-
veu Dani na legenda. Nos Stories, a atriz disse 
que o momento foi muito emocionante. “Os 
dois emocionados, aos prantos, porque ele pa-
rou na frente do castelo e me pediu em noiva-
do. Estou morrendo, Brasil! Olha aqui, família 
(mostrando a aliança). Mandei mensagem no 
grupo, mas ninguém respondeu. Acho que es-
tá todo mundo emocionado. Foi lindo. Estou 
suada, chorando, toda borrada...”, revelou. 
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MARAVILHOSA!

 LIza arrancou suspiros 
dos internautas ao posar 
de cropped e short bem 
curtinho, que deixava a 
polpa do seu bumbum à 
mostra, e publicar os cli-
ques no Instagram, sá-
bado. Nos comentários,  
Sabrina Sato, Juliana 
Paes e Ludmilla elogia-
ram a beleza e boa for-
ma da cantora. 

EM ALTA EM BAIXA

 LGabi Martins exibe o re-
sultado do seu silicone: 
“Zerada de dor”.

 LO cantor Príncipe fez um 
show com aglomeração 
na Baixada Fluminense.

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

‘TIVE CRISE DE ANSIEDADE’

 LKarol Conká abriu o coração 
em entrevista ao Domingão 
do Faustão, ontem. Elimina-
da com 99,17%, recorde de 
rejeição do BBB, ela disse que 
não sabe o motivo de ter acei-
tado o convite para partici-
par do reality show. “Eu ain-
da não sei o que eu fui fazer lá 
dentro, o que eu fiz da minha 
vida. Tive uma crise de ansie-
dade, um distúrbio”, confes-
sou a rapper, que chegou a 
desabafar: “Da mesma for-
ma que o público repudiou a 
minha atitude dentro da casa 
sendo áspera, acho que eles 
não poderiam ser tão ásperos 
assim. Pessoas que falam de 
empatia e acabam fazendo 
linchamento em cima de uma 
pessoa que nem sabia direito 
o que estava fazendo. Não es-
tou me posicionando como 
vítima, mas acho também 
que eu não sou uma pessoa 
que cometeu um crime pra 
ser tratada dessa forma”. Ka-
rol destacou ainda o que faria 

diferente se pudesse voltar 
no tempo. “Se pudesse vol-
tar no passado, teria entrado 
com um tratamento psiquiá-
trico antes. Mas não me con-
sidero cancelada. As pessoas 
ficaram com muita raiva de 
mim, foi um ódio coletivo. As 
pessoas estão julgando a Ka-
rol dentro do jogo. Aqui fo-
ra é outra coisa”, comentou. 

 LThais Fersoza esbanjou 
boa forma ao posar de bi-
quíni deitada na areia, re-
novando o bronzeado. 
Ela publicou a imagem no 
Instagram, ontem. Na le-
genda, a atriz, que é mãe 
de Melinda e Teodoro, fa-
lou sobre o momento de 

descanso. “Confesso que 
poucas vezes me permito 
momentos como esse, mas 
quando acontece... Ô, deli-
cia! Claro que sempre rola 
uma areia na cara, um pulo 
na barriga. Mas o que seria 
da vida da mãe sem essas in-
terrupções, né?”, brincou. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ESBANJANDO BOA FORMAESBANJANDO BOA FORMA

FIUK: ‘BEIJAÇO 
MESMO’

 LDurante conversa com 
Gil e Lumena, ontem, 
no Big Brother Brasil 21, 
Fiuk contou que já fez 
uma cena de beijo gay 
com o ator Juliano Ca-
zarré nos Estúdios Glo-
bo. “Tive uma cena de 
beijo com o Juliano Ca-
zarré. Foi um curso in-
terno da casa. Tinham 
vários atores na aula. 
A minha cena foi com 
o Juliano Cazarré. Bei-
jaço mesmo”, revelou. 
Gil reagiu: “Ai, eu já 
quero esse triplo”. O 
filho de Fábio Jr disse 
não ter problemas em 
beijar homens na vida 
pessoal também. “Para 
mim, é tranquilo, não 
tenho problema com is-
so. Um dia que der von-
tade, faço.” Gil brincou: 
“Sou prioridade”.



TELEVISÃO

A VIDA DA GENTE

18h30. Globo: Iná tem um pesadelo 
com suas netas e fica preocupada. Ro-
drigo assiste ao jogo de tênis de Ana. 
Todos comemoram o aniversário e a 
vitória da tenista. Ana pede para Eva 
deixá-la ir a um passeio com a turma do 
seu cursinho. Nanda provoca a madras-
ta ao lhe mostrar seu namorado.

RESUMO DAS NOVELAS

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

MALHAÇÃO  

HAJA CORAÇÃO

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS
AS AVENTURAS DE POLIANA 

ÉRAMOS SEIS

GÊNESIS

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER
AMOR DE MÃE 

18h. Globo: Um artista famoso, amigo 
de Nando, convence Bete a deixar Sol 
se apresentar com a banda. Bianca e 
Duca namoram apaixonados. Roberta 
se insinua para Marcelo. Delma e Bete 
vibram com seus filhos no palco. Bete 
decide ficar no Show de Talentos e Jeff 
se preocupa. Dandara convence Mari.

ASDSDAS: Aasdasdsad

19h40. Globo: Tancinha fica furiosa 
com Aparício e Guido tenta acalmá-la. 
Felipe decide contar para Shirlei sobre 
a chantagem de Jéssica. Adônis sonda 
Nilton sobre Nair. Giba confirma para 
os repórteres que Tamara provocou o 
acidente que o tirou da corrida. Tanci-
nha desconfia de Guido.

ASDSDAS: Aasdasdsad

21h. SBT: Mili descobre que seu pin-
gente, única lembrança dos seus pais, 
sumiu. Antes de ir embora do orfanato, 
Janu, com a ajuda de Bel, coloca um co-
cô de cachorro na cama de Pata. Tobias e 
Eduarda vão ao Café Boutique ao saber 
da notícia do incêndio na loja. Gabriela 
desenha rostos familiares.

ASDSDAS: Aasdasdsad

ASDSDAS: Aasdasdsad

21h. Record: Diante de Sharur, Terá 
fica na saia justa. A rainha Enlila critica 
o posicionamento de Ibbi-Sim. Terá se 
compromete com Sharur e pede segre-
do. Oguedi diz que deseja se vingar do 
rei. Ibbi-Sim negocia a liberdade do filho 
com Sumuabum. O rei não paga pela 
liberdade de Abrão. Morabi discursa.

ASDSDAS: Aasdasdsad

21h30. Globo: Nonato diz para Si-
mone que acredita que Silvana esteja 
envolvida com agiotas. Bibi depõe pe-
rante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza 
flagra os dois. Rubinho ordena que 
Bibi pegue a pensão de Dedé com Ca-
rine. Bibi se revolta. Bibi investe contra 
Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho.

ASDSDAS: Aasdasdsad

 L AO LADO DE SERGIO AGUIAR

Na tela da Record
Mariana Godoy estreia hoje no ‘Fala Brasil’

D
epois de anos comandan-
do um talk show na Rede-
TV! e de uma curta tem-

porada na Band, Mariana Godoy 
volta ao jornalismo tradicional a 
partir de hoje, na Record. A jor-
nalista e Sergio Aguiar são os 
apresentadores da nova fase do 
Fala Brasil, noticiário matinal da 
emissora, que ganhou uma nova 
identidade visual. 

“Estou bastante animada com 
essa oportunidade que surgiu. 
Quando recebi o convite da Re-
cord TV para voltar ao jornalis-
mo, achei que seria um bom mo-
mento para fazer esse retorno. 
Estar numa emissora que prio-
riza o jornalismo na sua progra-
mação é um privilégio e estou 
empolgada em mais uma vez 
na minha carreira fazer parte de 
um matinal, levando ao público 
as primeiras e principais infor-
mações da manhã. Acredito que 
é um horário importante, com 
características próprias”, afirma 
Mariana, adiantando que a pro-

posta é que o programa seja mais 
opinativo e tenha entrevistas. 

Sergio Aguiar comemora a 
oportunidade de dividir a ban-
cada com Mariana, dizendo que 
ela traz leveza, carisma e segu-
rança para o jornal. “Trabalha-
mos juntos na Globonews, mas 
pela primeira vez vamos dividir 
uma bancada”, diz.

Mariana retribui: “Ele (Ser-

gio Aguiar) é um profissional 
supercompetente e, além de 
tudo, muito educado e ele-
gante. O Sergio transmite cre-
dibilidade e juntos acho que 
vamos conseguir informar os 
telespectadores com seriedade, 
mas também com um pouco 
de descontração. A sintonia 
tem sido incrível, acho que se-
remos uma ótima dupla”.

Mariana diz que este é um bom momento para voltar ao jornalismo

EDU MORAES / RECORD TV

 L TÁBATA UCHOA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é a sombra da tarde que cresce, até que o 

sol da vida se ponha.” (Ditado popular)

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

 LÓtimo momento para orga-
nizar o lar e resolver assuntos 
domésticos. Alguém da famí-
lia pode te ajudar no emprego. 
A paquera vai estar devagar, 
mas não desista do alvo.
Números da sorte: 13, 49 e 94.

 LA comunicação vai te ajudar 
bastante no trabalho hoje. O 
astral favorece atividades que 
envolvam raciocínio lógico. 
Grande momento para paque-
rar nas redes sociais.
Números da sorte: 05, 77 e 86.

 LOs astros ressaltam sua habili-
dade para lidar com dinheiro, 
pode sobrar uma grana. Apro-
veite o astral para investir nos 
cuidados. Pegue leve na co-
brança no romance.
Números da sorte: 96, 15 e 87.

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

 LUtilize seu charme para con-
vencer as pessoas a fazer o que 
você quer. Habilidades como 
liderança e criatividade vão 
marcar o seu dia. Ninguém vai 
resistir a você na paquera.
Números da sorte: 97, 70 e 52.

 LSeja cuidadoso no trabalho, 
evite confiar demais em quem 
não conhece. Sua intuição es-
tará forte e te indicará quem 
é confiável. Algumas intrigas 
podem pintar no amor.
Números da sorte: 44, 80 e 71. 

 LVocê terá muita disposição 
para alcançar os seus objeti-
vos. Novos contatos e surpre-
sas podem surgir, aproveite o 
momento. Há sinal de compa-
nheirismo no romance
Números da sorte: 63, 81 e 09.

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

 LTrabalhe em equipe para dar 
conta das tarefas hoje. Forta-
leça as amizades, mesmo de 
maneira virtual. Reforce os 
gostos em comum na vida a 
dois, ajude mais o par.
Números da sorte: 28, 73 e 64. 

 LO trabalho estará entre as 
suas prioridades nesta segun-
da-feira. Tenha cuidado com 
a sua saúde. Se está a fim de 
um colega, capriche no visual 
e use seu poder de sedução.
Números da sorte: 29, 11 e 83.

 LVocê vai interagir melhor 
com os seus colegas. Também 
vai ter ótimas ideias para apre-
sentar no trabalho. A anima-
ção e o romantismo vão surgir 
na vida com o par, aproveite.
Números da sorte: 39, 21 e 30.

SÃO ROSENDO
Nasceu em 907, em Monte Córdova, 
na Espanha, em uma família mui-
to religiosa. Em 925, com apenas 
18 anos, sucedeu o bispo de Mon-
doñedo, sendo muito bem recebi-
do. Esforçou-se para restabelecer 
e consolidar a paz, reconstruindo, 
com a ajuda dos pais, os mosteiros 
e as igrejas que tinham sofrido com 
a desordem. Administrou a diocese 
de Iria-Compostela em 970, quando 
a região era assolada por violentas 
incursões normandas. Morreu em 
Celanova, no dia 1º de março de 
977, com testamento que reflete 
fé, humildade e amor.

SANTO DO DIA

MESA BAMBA
Marilda vai à sala de jantar 
e nota que a mesa está bam-
ba. Como o jantar está quase 
pronto e ela não tem tempo 
para endireitar a mesa, deci-
de pedir para o seu filho.
— Pedrinho!

— Sim, mãe?
— A mesa está bamba, use 
algo para calçá-la que logo 
servirei a janta.
— Certo.
Poucos minutos depois, Ma-
rilda volta para pôr o jantar 
na mesa e nota que ela conti-

nua tão bamba quanto antes.
— Pedrinho!
— O que foi?
— Eu não disse para que você 
calçasse o pé da mesa?
— Disse.
— Então, por que você não 
fez isso?

— É que você não falou qual 
é o número que ela usa.

COCHILO NO TRABALHO
Um jovem passa a madru-
gada estudando e,  sem 
querer, pega no sono en-
quanto está no escritório, 

trabalhando. De repente, 
ele acorda com o chefe já 
entrando. Então, volta a 
fechar os olhos e diz:
— Como eu estava dizendo, 
abençoe o meu chefe e nos 
dê sabedoria para executar o 
nosso trabalho. Amém!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu.
MENSAGEM:
Exu fala que teremos sur-
presas em breve no setor 
financeiro, mesmo que as 
coisas não estejam como 
você gostaria. Lembre-se de 
agradecer pelo que tem re-
cebido. Vá a lugares diferen-
tes e deixe tudo acontecer 
naturalmente.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, mojubá.
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo. 
SIMPATIA:
Arrume seis moedas doura-
das do mesmo valor. Coloque 
três moedas no fundo do sa-
leiro e três moedas no fun-
do do açucareiro. Pode pôr 

as moedas em um saquinho 
plástico transparente se de-
sejar. Nunca deixe faltar sal e 
açúcar em cima das moedas.

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 indica que a sua pro-
dutividade vai estar em alta, 
capriche no trabalho. Mante-
nha o foco que os resultados 
podem pintar. Oportunidade 
de planejar o futuro a dois.
Números da sorte: 46, 28 e 10.

 LTroque experiências e conhe-
cimentos no ambiente de tra-
balho. Vai sentir vontade de 
conhecer novos lugares, mas 
tome os cuidados necessários. 
Surpreenda o par na paixão.
Números da sorte: 38, 11 e 47.

 LA Lua indica que você vai se 
surpreender no trabalho. Uma 
conquista favorável vai marcar 
o seu dia, mas não deixe subir 
à cabeça. Pode atrair olhares 
sensuais na conquista.
Números da sorte: 39, 12 e 03.
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