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No fundo, 
no fundo... 

PM roubava 
petróleo

NA BAIXADA 4

Vem aí o novo 
Trezentão pra 
quem ganha 

até R$ 178

SUPERA RIO 8

Paes divulga 
calendário 

de vacinação. 
Confira!

ALÔ, IDOSOS! 6

WILSON WITZEL E 
A MÃO AMIGA DE 
SOLDADO DO TRT 
PRA CAMUFLAR 
ROUBALHEIRA 

Na pandemia que já matou 33 mil pessoas 
no estado e teve dinheiro de hospitais de 
campanha jogado no ralo, grana que seria 
do trabalhador da saúde foi pro bolso 
do magistrado que ganha 
pomposo salário 
em dia

4 DESEMBARGADORES ENTRE OS 11 PRESOS 
EM ESCÂNDALO COM GOVERNO DO RIO 

SUSPEITA DE MAIS FALCATRUAS NAS ÁREAS DE SAÚDE E TRANSPORTE 3 ESPORTES
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MAX SALVA O 
FLA E CHORA 
DE ALEGRIA

Belo já tem 
data marcada 

para voltar 
aos palcos

BABADO

PÁGINA 16

Segundona 
do Brasileirão 

não é pra 
galo mutuca

APOLINHO

PÁGINA 10
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PAPEL, QUEM 

NÃO MARCHAR 

DIREITO...

VASCO AGORA 
TEM O CABO DA 
BOA ESPERANÇA



FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Anônimo
Aterro do Flamengo

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Assaltos viraram 
rotina no Flamengo

 LGostaria de pedir, com urgência, 
mais segurança e policiamento 
na Rua Marquês de Abrantes e na 
Rua Senador Vergueiro, no bairro 
do Flamengo. Os assaltos são cons-
tantes na região. Além disso, essas 
ruas se tornaram pontos de uso de 
drogas. Esses locais estão repletos 
de pessoas em situação de rua, que 
precisam de assistência social. Cadê 
as autoridades?

ASSALTOS

Sem iluminação 
em Nova Iguaçu

 LOs postes de luz da Rua Cuiabá, no 
bairro Ouro Verde, em Nova Iguaçu, 
estão com as lâmpadas queimadas 
ou fracas há semanas. A rua está um 
breu. Ninguém consegue enxergar 
nada lá depois que escurece. Isso é 
um absurdo. Todos nós, moradores 
da via, pagamos nossos impostos 
em dia e nos deixam sem luz na rua. 
Cadê os políticos que só prometem 
e nunca cumprem?

Felipe Tavares
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Sufoco para 
pegar o busão

 L A linha de ônibus 369, que faz o 
trajeto Bangu-Candelária, da Via-
ção Santa Cruz, está com intervalo 
muito elevado. Todo dia é um caos 
para pegar esse ônibus. Conseguir 
entrar no veículo é uma luta. As 
pessoas se amontoam na porta de 
entrada e muita gente fica a pé. 
Além de contribuir para a dissemi-
nação do vírus da Covid-19, preju-
dica os trabalhadores.

Anônimo
Por e-mail

ÔNIBUS

Prefeitura responde 
carta de leitor

 L Sobre uma carta informando a 
falta de ônibus, a Secretaria Muni-
cipal de Transporte, Trânsito e Mo-
bilidade Urbana de Nova Iguaçu 
informa que os ônibus que fazem 
o trajeto de Nova Iguaçu ao Rio de 
Janeiro são de linhas intermunici-
pais e de responsabilidade do De-
tro. Os ônibus que circulam dentro 
do município de Nova Iguaçu são 
vistoriados regularmente.

Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura de Nova Iguaçu

ÔNIBUS

LIXO

Sinal demorado
na Praça Seca

 L O sinal da Rua Florianópolis, no 
cruzamento com a Rua Cândido 
Benício, na Praça Seca, demora 
para abrir e fecha rápido. A área 
é perigosa para ficar parado mui-
to tempo nesse semáforo. Muitos 
assaltos já aconteceram naquele 
sinal. Os moradores da área já 
reclamaram várias vezes com a 
prefeitura sobre a demora desse 
semáforo, mas sempre foi em vão.

Anônimo
Praça Seca

SINAL

Comlurb 
faz limpeza

 LA Comlurb informa que realiza 
regularmente o serviço de co-
leta domiciliar nas ruas Jansen 
de Melo, Almirante Rodrigo da 
Rocha, Alves Montes e Marechal 
Jardim, em São Cristóvão. O lo-
cal se encontra limpo e ações de 
conscientização serão feitas.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera em São Cristóvão
 LEste buraco enorme está aberto há meses na Rua Vieira 

Bueno, em São Cristóvão. Está tão fundo que os mal edu-
cados usam como lixeira. Alguém precisa tomar providên-
cias urgentes. Apenas um tapamento de buraco não vai 
adiantar. Uma obra será necessária no local. Poderiam, 
no mínimo, sinalizar que ali tem um buraco, porque 
acidentes graves podem acontecer.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

V
IA

 Z
A

P
Z
A

P,
 O

 W
H

A
TS

A
P

P
 D

O
 M

E
IA

 H
O

R
A



GERAL

O desembargador Marcos Pinto da Cruz, com a mochila na mão, foi um dos presos na operação de ontem

ESTEFAN RADOVICZ

Movidos a propina
Desembargadores do TRT são presos por esquema de corrupção no governo estadual

 L OLHO GORDO NOS COFRES PÚBLICOS

U
m suposto esquema de cor-
rupção no Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) foi 

revelado pela Operação Mais Va-
lia, deflagrada ontem pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) e 
Polícia Federal (PF), que cumpri-
ram 11 mandados de prisão e 26 
de busca e apreensão. Entre os pre-
sos, todos suspeitos de participar 
de um esquema que movimen-
tou R$ 16 milhões desde 2017, es-
tão quatro desembargadores — 
incluindo dois ex-presidentes do 
tribunal —, quatro parentes dos 
magistrados e advogados. 

Os desembargadores são sus-
peitos de vender decisões em favor 
de Organizações de Saúde (OSs) e 
empresas de ônibus, bloqueando 
pagamentos devidos a trabalha-
dores, inclusive durante a pande-
mia da Covid-19. O esquema foi 
revelado na delação premiada do 
ex-secretário Estadual da Saúde 
Edmar Santos e é um desdobra-
mento da Operação Tris in Idem, 
que afastou o governador Wilson 
Witzel (PSC) do cargo.

Os envolvidos no esquema 
frequentavam o chamado “Clu-
be do Charuto”, uma reunião se-
manal, no Palácio Guanabara, 
onde Witzel recebia amigos para 
uma sessão de charutos e uísque. 
Uma conversa entre o então go-
vernador e um dos desembarga-
dores agora preso, Marcos Pinto 
da Cruz, mostra a promiscuida-
de entre as autoridades, segun-
do as investigações. O desembar-
gador teria oferecido propina de 
20% para Witzel, de quem se di-
zia seu “soldado”. Numa troca de 
mensagens para um encontro, o 
magistrado diz: “Vamos aliviar 
um pouco a cabeça? Beber um 
vinho?”. Após resposta de Witzel, 
ele teria respondido: “Vc man-
da. Dia e hora. Sou seu soldado”.

 LEntre os denunciados ontem, 
além de Marcos Pinto da Cruz, 
estão os desembargadores do 
TRT Antonio Carlos de Aze-
vedo Rodrigues, José da Fon-
seca Martins e Fernando Antô-
nio Zorzenon da Silva; o juiz do 
Trabalho Múcio Nascimento 
Borges; o Pastor Everaldo; e fa-
miliares dos suspeitos, aponta-

dos como operadores financei-
ros do esquema. O advogado 
Manoel Messias Peixinho, que 
já defendeu Witzel no processo 
de afastamento do cargo, tam-
bém foi preso. 

Conforme o MPF, os desem-
bargadores, mediante propina, 
incluíam empresas com dívi-
das trabalhistas no Plano Espe-

cial de Execução da Justiça do 
Trabalho, que permite parcela-
mentos a credores, o que seria 
garantia para manter ativida-
des econômicas diante da não 
execução integral dos valores 
devidos. Na gestão de Witzel, 
o MPF afirma que houve des-
vio de cerca de R$ 753 mil entre 
março e agosto de 2020.

Magistrados limpavam a barra de empresas

 LDe acordo com o MPF, as pro-
pinas dos magistrados eram des-
viadas de valores depositados 
pelo Estado do Rio em contas 
judiciais destinadas a pagamen-
to de funcionários da OS Pró-
-Saude, cujos débitos já tinham 
sido reconhecidos pela Justiça 
Trabalhista. O objetivo era ob-
ter decisões que suspendessem 
os pagamentos devidos aos tra-
balhadores, inclusive durante a 
pandemia da Covid-19. Outras 
empresas beneficiadas, segundo 
o MP, incluem: Atrio Rio Servi-
ce Tecnologia e Serviços Ltda., 
MPE Engenharia e os consórcios 
de ônibus Transcarioca, Santa 
Cruz, Intersul e Internorte.

Trabalhadores 
foram lesados

 LSegundo o MPF, o total recebi-
do entre 2018 e 2020 por Marcos 
Pinto da Cruz e sua irmã, a advo-
gada Eduarda Pinto da Cruz, que 
é suspeita de lavagem de dinhei-
ro, foi de R$ 3,6 milhões. Advoga-
dos presos, além de Peixinho, são 
a mulher deste, Suzani Andrade 
Ferraro, que teria operado a favor 
da Pró-Saúde, e Pedro D’Alcânta-
ra Miranda Neto, defensor de em-
presas de ônibus. A presidência do 
TRT se colocou à disposição das 
autoridades. Witzel, que no mês 
passado virou réu por corrupção 
e lavagem de dinheiro e foi nova-
mente denunciado ontem, disse 
que não tem relação com a opera-
ção e não vai se pronunciar.

R$ 3,6 milhões 
no bolso de um
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POLÍCIA

Prejuízo de R$ 2 milhões
Quadrilha chefiada por capitão da PM furtou 169,5 mil litros de petróleo de dutos

 L NA BAIXADA

A 
Polícia Civil e o Minis-
tério Público do Rio 
(MPRJ) fizeram, ontem, 

a Operação Porto Negro, para 
desarticular uma quadrilha es-
pecializada em furto de combus-
tíveis em municípios da Baixa-
da Fluminense. De acordo com 
as investigações, o chefe da or-
ganização criminosa é o capitão 
da Polícia Militar Marcelo Quei-
roz dos Anjos, lotado na Ajudân-
cia Geral, no Quartel General da 
PM. Ele era considerado foragi-
do e se entregou ontem à tarde.

Foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão em endere-
ços dos acusados nos estados do 
Rio, Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná. A quadrilha liderada pe-
lo PM furtou ao todo 169,5 mil 
litros de petróleo e causou um 
prejuízo de cerca de R$ 2 mi-
lhões, segundo os investigado-
res. O combustível era transpor-
tado para Rolândia, no Paraná, 
para adulteração e revenda. 

De acordo com a Delegacia 
de Defesa de Serviços Delega-
dos (DDSD), as investigações 
começaram há seis meses, quan-
do os agentes descobriram um 
furto em um duto na cidade de 
Guapimirim. “A investigação se 
iniciou a partir de um furto que 
eles praticaram no dia 7 de ju-
nho de 2020, em Guapimirim, e 
a carreta-tanque com combustí-
vel atolou e eles chamaram uma 
retroescavadeira. E a partir dela 
que se identificou os integrantes 
da organização”, contou o pro-
motor Rogério Sá Ferreira. 

A polícia descobriu que os cri-
minosos furaram outros dois du-
tos da Transpetro, em Nova Igua-
çu e em Queimados, também na 
Baixada Fluminense, em setem-
bro do ano passado. Para cometer 
esses furtos, a organização crimi-
nosa construiu uma estrutura so-
fisticada, contando com escava-
ções subterrâneas e abertura de 
estrada para acesso a um dos du-
tos, próximo à Rodovia Presidente 
Dutra, em Nova Iguaçu. Gilson Cunha Júnior (D) foi um dos presos na Operação Porto Negro

REGINALDO PIMENTA

RAPIDINHAS...

Polícia Civil estoura depósito 
de fios roubados em Nilópolis

 LA Delegacia de Defesa dos 
Serviços Delegados (DDSD) 
estourou um grande depósi-
to com cerca de 10 toneladas 
de cobre, retirado de cabos 
roubados de concessionárias 
de telefonia, em Nilópolis, na 
Baixada Fluminense, ontem. 
A ação é parte de uma inves-
tigação que apura grandes re-
ceptadores de fios roubados. 
Um homem, que não teve o 
nome divulgado, foi detido.

De acordo com as inves-
tigações, o local funcionava 
como uma espécie de entre-
posto de uma rede de recep-
tadores de diversos ferros-
-velhos e reunia toneladas de 
cobre para revenda em gran-
des quantidades. O depósito 
contava com uma estrutura 
empresarial, com ramifica-
ções interestaduais e empre-
sas para dificultar a identifi-
cação dos criminosos.

Clínicas 
interditadas

 LA Delegacia do Consumidor 
(Decon) interditou, ontem, 
duas clínicas de estética na ci-
dade de Queimados, na Bai-
xada Fluminense. As respon-
sáveis pelos estabelecimentos 
foram detidas e vão responder 
por crimes contra o consumi-
dor. A ação foi em cumpri-
mento à norma do Ministé-
rio da Saúde que proíbe o uso 
de equipamentos para bron-
zeamento artificial.

Rodou com 
equipamentos

 LUm homem foi preso com 
equipamentos de alta tec-
nologia (antenas) de telefo-
nia furtados de empresas de 
telecomunicações, avalia-
dos em cerca de R$ 537 mil, 
ontem. Ele prestava servi-
ços para empresa de teleco-
municações e tinha acesso 
a equipamentos que seriam 
desativados, que eram furta-
dos e vendidos para quadri-
lhas que exploram gatonet. 

PM baleado 
em S. Gonçalo 

 LUm policial do 7º BPM (São 
Gonçalo) foi baleado no bra-
ço, ontem, durante ataque 
de criminosos no bairro Ar-
rastão, em São Gonçalo. De 
acordo com a PM, o agente 
foi socorrido pelos próprios 
colegas e levado para o Hos-
pital Estadual Alberto Torres 
(Heat), no Colubandê, em 
São Gonçalo, onde, até o fe-
chamento desta edição, con-
tinuava internado.  

 L Segundo a Polícia Civil, o 
capitão da PM Marcelo Quei-
roz já foi condenado anterior-
mente por envolvimento em 
furtos de cabos de telefonia. 
“Durante a investigação, le-
vantamos o histórico dele e 
vimos que ele já é condena-
do a 10 anos de prisão por or-
ganização criminosa e furto 
de cabos de telefonia. Agora, 
porque ainda está na ativa eu 
não sei. A condenação saiu em 
2010”, afirmou o promotor do 
Gaeco Rogério Sá Ferreira. 

Além do PM, foram presos 
Gilson Cunha Júnior, Jorge Dias 
Braga, cunhado de Gilson, e Jo-
sé Carlos da Silva. O empresário 
Walmir Aparecido Marinho, que 
seria o receptador do petróleo 
em Rolândia, no Paraná, já esta-
va preso e teve mais um manda-
do de prisão cumprido.

Policial já havia 
sido condenado

 L THUANY DOSSARES

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 3/3/20214
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Consórcio para vacinas
Rio adere à Frente Nacional dos Prefeitos para comprar imunizantes 

 L LUTA CONTRA A COVID-19

A 
cidade do Rio de Janeiro 
aderiu a um consórcio de 
municípios, a Frente Na-

cional dos Prefeitos, que se arti-
cula para uma compra unificada 
de vacinas contra a Covid-19. A 
informação foi confirmada on-
tem pelo prefeito Eduardo Paes 
(DEM), que, em sua conta pessoal 
no Twitter, publicou a foto de um 
documento do termo de interesse, 
assinado por ele. A Câmara de Ve-
readores terá, agora, duas semanas 
para aprovar a adesão. 

Mais de 100 cidades brasilei-
ras já estão no consórcio. A ex-

pectativa é que haja mais agilida-
de no processo de imunização. 
Em nota, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) informou que 
considera o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) uma gran-
de conquista do SUS e trabalhará 
sempre pelo seu fortalecimento, 
apoiando a negociação do Minis-
tério da Saúde junto aos maiores 
produtores de vacina do mundo, 
mas acrescentou: “No entanto, 
diante da emergência da situação, 
a SMS trabalha também em ou-
tras frentes para garantir o abas-
tecimento de doses e a vacinação 

de sua população. Desta forma, 
o Rio participa do consórcio vol-
tado à compra direta das vacinas 
pelos municípios, caso a aquisi-
ção pelo MS não se confirme”.

No Estado do Rio, além da ca-
pital, os municípios de Macaé, 
São João de Meriti, Barra do Pi-
raí, Petrópolis, Arraial do Cabo, 
Vassouras e Saquarema também 
participam do consórcio. A FNP 
fará uma visita ao laboratório que 
produz a vacina russa Sputnik V, 
em Guarulhos-SP. Ela ainda não 
possui o aval da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

 LO município do Rio realiza 
hoje o terceiro e último dia de 
vacinação de idosos a partir 
dos 79 anos. De acordo com o 
calendário, a imunização vai 
das 8h às 17h nos postos e nos 
centros municipais de saúde. 

Ontem, a Prefeitura do Rio 
divulgou um novo calendário 
de vacinação, que será cum-
prido caso não ocorra atraso 
na entrega de vacinas por par-
te do Ministério da Saúde. Es-

tá prevista a vacinação da fai-
xa de 78 anos para amanhã, 
sexta-feira e sábado. A sema-
na que vem começaria com a 
faixa de 77 anos, na segunda e 
terça; 76 anos, nos dias 10 e 11; 
75 anos (dias 12 e 13); 74 anos 
(dias 15 e 16); 73 anos (dias 17 
e 18); 72 anos (dias 19 e 20); 
71 anos (dias 22 e 23); 70 anos 
(dias 24 e 25); 69 anos (dias 26 
e 27); 68 anos (dias 29 e 30); e 
67 anos (dia 31 de março).

Calendário depende de novo lote 
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 LTENHO 55 anos e sou jornaleiro 
há 28. Antes de trabalhar em banca 
de jornais, eu era marinheiro. Moro 
no bairro Centenário, em Duque de 
Caxias, e o que eu mais gosto na mi-
nha profissão é atender o público. Na 
Vila Meriti, a segurança deixa a dese-
jar. Sou torcedor do Vasco e, nas horas 
vagas, gosto de descansar. No MEIA 
HORA, eu leio mais sobre economia.

PAULO VINICIUS BARBOSA 
Vila Meriti

SABRINA 
FIRMINO 
DE FREITAS
tem atual-
mente 24 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 31 de 
março de 
2009, em Du-
que de Caxias (Baixada Fluminen-
se), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337.

CADÊ VOCÊ

Troca de VT 
no interior

 LA troca gratuita dos cartões 
de Vale-Transporte pelo no-
vo Riocard Mais será encer-
rada no dia 31 de março nas 
regiões dos Lagos, Norte e 
Serrana do Estado do Rio. 
O antigo modelo não será 
mais aceito a partir de abril.

RAPIDINHA...

 L ALÍVIO NA PANDEMIA

Estado confirma 
ajuda de até R$ 300
Castro sanciona projeto da Alerj para auxiliar 
famílias de baixa renda até o fim do ano 

O 
governador em exercício 
do Estado do Rio, Cláudio 
Castro (PSC), sancionou 

ontem, em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, um projeto da 
Assembleia Legislativa (Alerj), de 
autoria do presidente da Casa, An-
dré Ceciliano (PT), que institui o 
programa Supera Rio. Nele, está 
previsto um auxílio emergencial 
de R$ 200 para famílias de baixa 
renda — que ganham até R$ 178 
— e que, preferencialmente, este-
jam inscritas no Cadastro Único 
de Programas Sociais (CadÚni-
co), para ajudá-las a atravessar a 

pandemia da Covid-19.
O auxílio, com provável início 

em abril e validade até dezembro, 
pode chegar a R$ 300, incluindo 
R$ 50 por filho, até dois filhos por 
família. O Supera Rio estabelece 
ainda uma linha de crédito de até 
R$ 50 mil para microempreende-
dores e autônomos.

O benefício de até R$ 300 tam-
bém abrangerá trabalhadores que 
perderam vínculo formal de em-
prego durante a pandemia e que 
estejam sem qualquer outra fon-
te de renda, além de profissionais 
autônomos, trabalhadores da eco-

nomia popular solidária, agricul-
tores familiares, microempreen-
dedores individuais (MEIs) e 
produtores culturais.

O programa estadual proí-
be o recebimento do auxílio de 
forma cumulativa a outro bene-
fício, seja ele federal — como o 
Bolsa Família — ou municipal. 
Pessoas que estejam recebendo 
auxílio desemprego também 
não poderão ser contempladas. 

“Essa nossa ação vai tirar 
muita gente da linha da pobre-
za, matar a fome de muitos”, dis-
se Castro, ao lado de Ceciliano.

A Central Única dos Trabalha-
dores (Cufa) retomou o projeto 
Mães da Favela, lançado em 2020, 
para dar auxílio a mães solteiras e 
chefes de família que residem em 
comunidades e enfrentam dificul-
dades financeiras em meio à pan-
demia da Covid-19. O programa 
teve início em março do ano pas-
sado, quando eclodiu em todo o 
Brasil a pandemia do coronavírus. 

Celso Ataíde, fundador da 
Cufa, e Preto Zezé, atual presi-
dente, anteciparam-se, imaginan-
do que as favelas seriam os luga-
res da cidade que mais sofreriam 
com o isolamento social e, tendo 
em vista que vários moradores são 
autônomos, criou-se a iniciativa 

Cufa Contra o Vírus, que levava ali-
mentos e materiais de higiene para 
a população de comunidades ca-
rentes, em grande parte feitos por 
meio de doações.

Por conta dessa necessidade, os 
responsáveis pela Cufa decidiram 
contemplar as mães necessitadas 
com uma bolsa de R$ 240 men-
sais. Em torno de um milhão de 
mulheres já foram beneficiadas 
em todo o país. Quem quiser doar 
para essa nova fase poderá fazê-lo 
por meio do site https://www.
maesdafavela.com.br/doar e por 
transferência bancária: Cufa - 
Central Única das Favelas / CNPJ: 
06.052.228/0001-01 / Banco Bra-
desco, agência: 0087, C/C: 5875-0.

Cufa retoma 
‘Mães da Favela’
Programa de auxílio a mulheres nas 

comunidades já beneficiou 1 milhão

 L AJUDA EM TODO O PAÍS
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Cabo da reconstrução
Novo treinador afirmou que Gigante da Colina voltará à Série A do Brasileirão

A
inda cabisbaixo pelo 
quarto rebaixamento do 
Vasco à Série B do Cam-

peonato Brasileiro, o torcedor 
cruzmaltino sabe que uma ho-
ra chega o momento de sacudir 
toda a poeira e começar a tri-
lhar o caminho rumo à volta 
por cima. E esse início tem sua 
primeira etapa hoje, às 21h, em 
São Januário, na rodada de es-
treia do Campeonato Carioca, 
contra a Portuguesa da Ilha.

Nos dois primeiros compro-
missos do Estadual, o Gigante 
da Colina estará sob a respon-
sabilidade de Diogo Siston, co-
mandante da equipe de junio-
res. Enquanto isso, Marcelo 
Cabo, apresentado oficialmen-
te ontem, trabalhará em con-
junto com a diretoria na esco-
lha de reforços e manutenção 
de alguns jogadores. Ele, no en-
tanto, crê que o Vasco logo es-
tará de volta à elite nacional.

“Tenho dois acessos num 
espaço curto de tempo. Título 
com o Atlético Goianiense (em 
2016) e um vice com o CSA (de 
Alagoas, em 2018). Essa vai ser 
minha sexta Série B. Tenho co-
nhecimento pleno da Segunda 
Divisão. Falo com convicção 
que o Vasco vai passar pela Sé-

rie B. Vamos dar essa alegria de 
voltar à Série A. A maior meta 
do Vasco nessa temporada é vol-
tar à Série A e vamos buscar es-
se título”, prometeu o treinador.

A sua passagem por São Ja-
nuário, acertada até o final 
deste ano, é a primeira em um 
clube grande do Rio de Janei-
ro — ele já treinou o Bangu, o 
Macaé, o Resende, Tigres do 
Brasil e o Volta Redonda.

Além do Carioca, que o Vasco 
não conquista desde 2016, Cabo 
tentará êxito na Copa do Brasil. 
Ontem, após sorteio na CBF, fi-
cou definido que o Cruzmalti-
no pega a Caldense-MG na pri-
meira fase, em jogo único, fora 
de casa, no próximo dia 10 ou 
17. Se passar, terá pela frente o 
vencedor de Nova Mutum-MT e 
Tombense-MG, também em jo-
go único e como visitante. 

Marcelo Cabo tentará reconduzir o Vasco à Série A do Brasileirão

REPRODUÇÃO

SAIU O SORTEIO! 
CALDENSE (MG) 
É O PRIMEIRO 

ADVERSÁRIO NA 
COPA DO BRASIL

Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda 
e MT; Caio Lopes, Juninho, João Pedro 
e Gabriel Pec; Lucas Santos e Tiago 
Reis. Técnico: Diogo Siston (interino) 

Victor Hugo; Watson, Guerra, Dilsinho 
e Danilo; Muniz, Mauro Silva, Romari-
nho, Chay, André Silva; Emerson Cario-
ca. Técnico Felipe Surian

Local: Estádio São Januário (RJ)  
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)  
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Es-
posito (RJ) e Guilherme Vogas Tavares (RJ) 
Horário: 21h  
TV: VascoTV 

VASCO PORTUGUESA-RJ

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

 LApesar do desejo do Vasco em 
manter o atacante Ygor Cata-
tau, que pertence ao Madureira, 
se acertou com o Vitória e está 
muito perto de ser anunciado 
como novo reforço do clube 
baiano, que ofereceu um salá-
rio mais vantajosa do que a do 
Gigante da Colina. Catatau, de 
25 anos, disputou 19 partidas 
pelo Vasco e marcou um gol. O 
contrato com o clube de São Ja-
nuário venceu na semana passa-
da. Outro que pode meter o pé 
em breve é o zagueiro Leandro 
Castan, que tem recebido son-
dagens de alguns clubes da Sé-
rie A. O salário do defensor é um 
dos mais altos do atual grupo.

Catatau vai 
para o Vitória

 LDestaque do Atlético-GO no 
último Campeonato Brasileiro, 
o apoiador Chico, pode reforçar 
o Vasco. Sem clube após não re-
novar com o Dragão, o jogador 
está sendo sondado pela dire-
toria. “O Chico fez um grande 
temporada, mas ainda não sen-
tei com a diretoria para avaliar 
nomes. Agora que vamos fazer 
as avaliações”, disse o treinador, 
que preferiu sair pela tangen-
te. Brasileiro naturalizado sul-
-coreano, Chico também tem 
passagens por Atlético Soroca-
ba, Brasiliense, Tupi, XV de Pira-
cicaba, Bragantino, Capivaria-
no, Seoul E-Land, CRB, Pohang 
Steelers, Ceará e Mirassol.

Vasco sonda 
sul-coreano

 LREI do futebol, Pelé, 
que em 20 de outubro 
fez 80 anos, recebeu 
ontem uma homena-
gem do Vasco, clube 
que ele declarou torcer. 
Pelé recebeu duas ca-
misas personalizadas, 
um diploma de sócio 
honorário do Vasco, 
uma carta de encami-
nhamento da homena-
gem, um título de sócio 
honorário e um quadro 
onde estão registrados 
alguns de seus momen-
tos pelo clube. Ele tam-
bém recebeu ontem a 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19.

HOMENAGEM AO REI

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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Vasco e Botafogo precisam 
começar a trabalhar a vol-

ta para a divisão de elite desde 
já, montando equipes dentro 
da nova realidade financeira, 
assumindo os problemas de 
frente e com coragem. A mis-
são vai ser árdua. Chegar en-
tre os quatro primeiros que 
ascendem à primeira divisão, 
entre vinte com idênticas in-
tenções, convivendo com no-
vos desafios, sem equacionar 
antigos, é dureza. Vasco e Bo-
tafogo precisam usar o Esta-
dual para montar equipes 
competitivas, com sangue no-

vo e gente que queira crescer 
junto. Chamusca (foto), no 
Botafogo, Marcelo Cabo, no 
Vasco, conhecem bem o as-
sunto, sabem que na segun-
dona ganha quem tem raça, 
disposição, enfrenta obstácu-
los, viagens longas e descon-
fortáveis, sem fazer bico ou 
torcer o nariz. Quem não es-
tiver disposto a encarar, deve 
saltar fora enquanto é tempo. 
Segunda divisão não é para 
Galo Mutuca, aquele que dá 
uma bicada e corre, naqueles 
terreiros onde as galinhas cis-
cam pra frente.

 L Inconstância nos horários 
no Cariocão dificulta o tor-
cedor, que já tinha hábitos 
formados: à noite, 21h30 , 
à tarde, 16h.

 LJorge Jesus acumulan-
do fracassos no Benfica e  a 

malta pede a cabeça do ga-
jo. Presidente Vieira diz que 
não demite e o clima é tenso.

 LLivre de Sampaoli, a meta 
do Atlético-MG é montar 
um grande time para tomar 
a hegemonia do Flamengo.

 L O volante João Gomes, jovem jo-
gador do Flamengo, abriu mão do 
breve período de descanso ofere-
cido pela diretoria do clube, após 
o Campeonato Brasileiro, e pediu 
para jogar contra o Nova Iguaçu, o 
Cariocão. Esse quer.

 L Abel Ferreira, o técnico portu-
guês do Palmeiras, chegou ao clu-
be de mansinho, no meio da tem-
porada passada, mas já se sente 
em casa. Não aceita críticas e se 
acha capaz de ensinar jornalistas 
a fazer perguntas.

Segundona é para galo de briga

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO  BOLA FORA

FOGO 
OLÍMPICO

 L Reprogramada para 23 de ju-
lho, a Olimpíada de Tóquio se-
gue ameaçada. Os membros 
do Comitê Organizador ga-
rantem a realização, venden-
do uma falsa imagem de se-
gurança e otimismo, em claro 
confronto com a realidade. O 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) apenas observa, 
alertando que não haverá novo 
adiamento. Os Jogos Olímpi-
cos se realizam ou serão cance-
lados. Com a população con-
tra, pelo temor da pandemia, 
as dúvidas continuam.

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

TAÇA GUANABARA 2021
1ª RODADA: ONTEM

 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: HOJE

 Macaé x Bangu 15h Eduardo Guinle
 Volta Redonda x Madureira 17h Cidadania
     Botafogo x Boavista 18h Nilton Santos
 Vasco x Portuguesa 21h São Januário

1ª RODADA: AMANHÃ
 Resende x Fluminense 18h Maracanã

2ª RODADA: SÁBADO
 Macaé x Flamengo 18h Maracanã
 Volta Redonda x Vasco 21h05 Cidadania

2ª RODADA: DOMINGO
 Nova Iguaçu x Madureira 15h30 Laranjão
 Fluminense x Portuguesa 16h Maracanã
 Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende

2ª RODADA: SEGUNDA
 Botafogo x Resende 21h Nilton Santos

3ª RODADA: 13/03 (SÁBADO)
 Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão
 Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir
 Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA: 14/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro
 Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA: 15/03 (SEGUNDA)
 Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

4ª RODADA: 20 E 21/03 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Resende A Definir Maracanã
 Boavista x Nova Iguaçu A Definir Elcyr Resende
 Bangu x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Portuguesa A Definir Conselheiro Galvão
 Volta Redonda x Macaé A Definir A Definir
 Vasco x Botafogo A Definir Maracanã

5ª RODADA: 24 E 25/03 (QUARTA E QUINTA)
 Botafogo x Flamengo A Definir Nilton Santos
 Resende x Volta Redonda A Definir Trabalhador
 Vasco x Macaé A Definir São Januário
 Madureira x Bangu A Definir Conselheiro Galvão
     Boavista x Fluminense A Definir A Definir
 Nova Iguaçu x Portuguesa A Definir A Definir

6ª RODADA: 27 E 28/03 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Vasco x Madureira A Definir São Januário
 Boavista x Flamengo A Definir A Definir
     Nova Iguaçu x Botafogo A Definir A Definir
 Portuguesa x Macaé A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Resende A Definir Moça Bonita

7ª RODADA: 31/03 E 1º/04 (QUARTA E QUINTA)
 Fluminense x Vasco A Definir Maracanã
 Flamengo x Bangu A Definir Maracanã
 Botafogo x Madureira A Definir Nilton Santos
     Resende x Portuguesa A Definir Trabalhador
         Macaé x Nova Iguaçu A Definir A Definir
             Volta Redonda x Boavista A Definir A Definir

8ª RODADA: 03 E 04/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Macaé x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Flamengo A Definir A Definir
 Botafogo x Portuguesa A Definir Nilton Santos
    Volta Redonda x Nova Iguaçu A Definir A Definir
    Vasco x Bangu A Definir São Januário
    Resende x Boavista A Definir Trabalhador

9ª RODADA: 10 E 11/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Vasco A Definir Maracanã
 Volta Redonda x Botafogo A Definir A Definir
 Macaé x Resende A Definir A Definir
 Fluminense x Nova Iguaçu A Definir Maracanã
 Madureira x Boavista A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Bangu A Definir Luso-Brasileiro

10ª RODADA: 17 E 18/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Botafogo A Definir Maracanã
 Madureira x Macaé A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Flamengo A Definir A Definir
 Bangu x Volta Redonda A Definir Moça Bonita
    Nova Iguaçu x Resende A Definir A Definir
 Boavista x Vasco A Definir A Definir

11ª RODADA: 24 E 25/04 (SÁBADO E DOMINGO) 
 Botafogo x Macaé A Definir Nilton Santos
 Flamengo x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Resende x Vasco A Definir A Definir
 Fluminense x Madureira A Definir Maracanã
 Portuguesa x Boavista A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Nova Iguaçu A Definir Moça Bonita
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Molecada que resolve
Crias do Rubro-Negro jogam mal, mas batem o Nova Iguaçu na estreia do Carioca

 L COM O PÉ DIREITO

S
em os profissionais, que 
estão de recesso após a 
conquista do octacam-

peonato brasileiro, a molecada 
do Flamengo assumiu a respon-
sa de fazer o time estrear com vi-
tória no Campeonato Carioca. 
E ontem, apesar de todas as di-
ficuldades, a garotada venceu o 
Nova Iguaçu, por 1 a 0, no Mara-
canã, em um golaço do apoiador 
Max no último lance da partida.

Com o resultado, o Mais 
Querido vai dormir na lideran-
ça da Taça Guanabara, com três 
pontos, mas pode ser ultrapas-
sado no complemento da roda-
da por causa do saldo de gols. 
A equipe volta a campo no sá-
bado, às 18h, de novo no Mara-
canã, para enfrentar o Macaé.

Mandante da partida, o Fla-
mengo adotou no primeiro tem-
po uma postura muito parecida 
com a do grupo comandado pe-
lo técnico Rogério Ceni: pressão 
intensa na saída de bola do ad-
versário. O problema era que, 
com ela dominada, a molecada 
não tinha a mesma velocidade e 
o entrosamento do time princi-
pal. Mesmo com mais volume, 
a oportunidade mais clara só foi 
acontecer aos 20 minutos, quan-
do Daniel Cabral quase marcou.

O cenário foi quase o mes-
mo na etapa complementar. A 
diferença foi que o Nova Iguaçu 
ameaçou mais. Acertou o traves-
são do goleiro Gabriel Batista e, 
já nos acréscimos, o arqueiro ru-
bro-negro evitou o gol certo do 
Laranjinha. Mas, na sequência da 
jogada, Max, num chute de rara 
felicidade de fora da área, fez o gol 
da vitória já no apagar das luzes.

“Representar esse time, esse 
manto maravilhoso. Espero aju-
dar muito essa equipe. Vamos, 
Flamengo!”, disse Max, que cho-
rou de emoção após marcar o go-
laço salvador.

Max explode de felicidade no golaço que deu a vitória ao Flamengo sobre o Nova Iguaçu. O garoto chorou muito de emoção após a partida

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Gabriel 
Noga, Natan e Ramon; Gomes, Daniel 
Cabral (Max) e Yuri (Mateus Lima); 
Lázaro, Rodrigo Muniz e Thiaguinho 
(Gabriel). Técnico: Maurício Souza

Luís Henrique; Digão, Mezenga, Gilberto 
e Rafinha; Abuda, Vinícius Matheus (Van-
dinho) e Anderson Künzel (Dieguinho); 
Yan (Luã), Raphael Carioca (Ezequiel) e 
Canela (Leonardo). Técnico: Carlos Vitor

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 
Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ) 
Auxiliares: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Andrea Mafra Marcelino (RJ) 
Gol: 2º tempo: Max, aos 49 minutos 
Cartões amarelos: Matheuzinho, Yuri, Mezenga e Yan 

FLAMENGO 1 NOVA IGUAÇU 0
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Pra chamuscar o jejum
Há quatro anos sem vencer na estreia no Carioca, Alvinegro aposta no novo técnico 

 L CHEGA DE VACILAÇÃO, FOGÃO!

D
izem que a primeira im-
pressão é a que fica. Se le-
varmos em conta as últi-

mas quatro estreias do Botafogo 
no Campeonato Carioca, o sen-
timento não é nada bom. E esse 
é o primeiro desafio do técnico 
Marcelo Chamusca, que estreia 
hoje, contra o Boavista, às 18h, 
no Estádio Nilton Santos: apagar 
a imagem ruim dos outros anos.

É que a última vez que a 
equipe alvinegra saiu de cam-
po com três pontos na primei-
ra rodada do Estadual foi em 
2016, quando bateu um frágil 
Bangu por 2 a 0, no Estádio São 
Januário. De lá para cá, são três 
derrotas (Madureira, Cabo-
friense e Volta Redonda) e um 
empate (Portuguesa da Ilha).

Sem tempo a perder, a comis-
são técnica resolveu não apostar 
em uma equipe repleta de jogado-

res da base. A ideia é ter um me-
lhor entrosamento o quanto an-
tes, uma vez que essa temporada o 
tempo de descanso para os atletas 
também será menor. Dessa ma-
neira, o zagueiro Kanu, os volan-
tes Zé Welinson e Caio Alexandre, 

além do apoiador Bruno Nazário, 
deverão ser titulares logo mais.

Paralelo ao primeiro com-
promisso da equipe no Carioca, 
a diretoria segue em busca de re-
forços bons e que sejam baratos, 

estratégia já com o pensamento 
voltado para a Série B do Brasi-
leirão. Os dois próximos alvos do 
clube são o atacante Marcinho, 
que trabalhou com Chamusca 
no Cuiabá e agora está de saída do 
Goiás, e o centroavante Welling-
ton Paulista, hoje no Fortaleza.

Na Copa do Brasil, o Glorioso 
conheceu ontem o seu adversário 
na primeira fase: o Moto Club, do 
Maranhão. O Alvinegro fará jo-
go único na casa do rival, em São 
Luís, dia 10 ou 17 deste mês, tendo 
a vantagem do empate para avan-
çar. Se continuar na competição, 
o rival na segunda etapa sairá do 
confronto entre Rio Branco de 
Venda Nova, do Espírito Santo, e 
ABC, de Natal, também em jogo 
único fora de casa. Se houver em-
pate, a vaga sairá nos pênaltis. Na 
terceira fase, os confrontos serão 
definidos por novo sorteio na CBF.

Marcelo Chamusca quer fazer um Botafogo bem mais agressivo

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LJoia do Botafogo, o zagueiro 
Kanu não vai mais para o São 
Paulo. De acordo com o UOL, 
o Tricolor do Morumbi desistiu 
do negócio. O clube tentou in-
cluir parte de uma dívida pelo 
atacante Henrique Almeida, o 
que não foi aceito pelo Glorio-

so. A última proposta do São 
Paulo foi de R$ 5 milhões por 
50% dos direitos econômicos 
do atleta, o que não agradou. 
A diretoria entende que o caso 
envolvendo Henrique Almeida 
será resolvido na Justiça. Outro 
que tem sido observado é Ma-

theus Babi, que está na mira do 
Grêmio. A primeira proposta, 
no entanto, foi recusada. o Bo-
tafogo quer 3 milhões de eruos 
(cerca de R$ 20,6 milhões) pe-
los 80% de vitrine que tem 
acordado com o Serra Macaen-
se, dono dos direitos do atleta.

São Paulo desiste de Kanu e Grêmio quer Babi

MOTO CLUB 
É O ADVERSÁRIO 

NA PRIMEIRA 
FASE DA 

COPA DO BRASIL

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Hugo; José Welison e 
Caio Alexandre; Warley, Bruno Nazário 
e Ênio; Matheus Babi (Rafael Navarro). 
Técnico: Marcelo Chamusca 

Rafael Copetti, Wisney, Victor Pereira, 
Gustavo Geladeira e Jean Victor; Ju-
cilei, Fernando Bob, Erick Flores e Alex 
Pixote; Vitor Feijão e Michel Douglas. 
Técnico: Leandrão

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)  
Árbitro: Paulo Renato Moreira (RJ)  
Assistentes: Daniel do Espírito Santo 
(RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ) 
Horário: 18h 
TV: PPV do Botafogo 

BOTAFOGO BOAVISTA

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Beto Júnior

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

Copa do Brasil: Flu na 3ª fase
 LApesar de ainda não saber ao 

certo se entrará na 1ª etapa da 
Libertadores ou direto na fase 
de grupos, na Copa do Brasil, 
competição que o time tricolor 
venceu uma vez (2007), a par-
ticipação da equipe começará 
apenas na terceira fase. Os clu-
bes que antes entravam dire-
to nas oitavas de final, agora só 
iniciam suas trajetórias na ter-
ceira fase, quando também co-
meça o sistema de eliminação 

com partidas de ida e de volta. 
É o caso dos oito classificados 
para a Libertadores, do nono 
colocado do Brasileirão, além 
dos campeões da Série B, da 
Copa do Nordeste e Copa Ver-
de: Atlético-MG, Internacio-
nal, Flamengo, Palmeiras, São 
Paulo, Flu, Grêmio, Santos (Li-
bertadores), Chapecoense (Sé-
rie B), Ceará (Copa do Nordes-
te), Brasiliense (Copa Verde) e 
Athletico (9º no Brasileirão).

 L POUCO TEMPO E MUITO TRABALHO

Já começou a Era 
Roger no Fluzão
Novo técnico inicia preparação para possível 
estreia na pré-Libertadores semana que vem

C
omeçou oficialmente 
ontem a Era Roger Ma-
chado no Fluminense. 

Com a reapresentação do gru-
po principal após quatro dias 
de folga, o novo treinador co-
mandou o seu primeiro treino 
e conversou com os jogadores 
um pouco antes da atividade.

O novo técnico terá pouco 
tempo para preparar a equipe 
visando à possível estreia do 
Fluminense na primeira fase da 
Libertadores. Roger Machado 
trabalhará de sete a nove dias 
para preparar o Tricolor das 
Laranjeiras para o compromis-
so contra o Ayacucho, do Peru.

Tudo pode mudar caso o 
Palmeiras conquiste a Copa 
do Brasil no próximo domin-
go, o que levará o Fluminense 
diretamente à fase de grupos da 
Libertadores. Entretanto, se o 
Grêmio for campeão, o Time 
de Guerreiros jogará na próxi-
ma semana o seu futuro.

Inicialmente, a partida está 
marcada para o dia 9, no Mara-

canã. Entretanto, existe a pos-
sibilidade de ser adiada para 
10 ou 11, por causa da defini-
ção muito em cima do duelo. 
De qualquer maneira, Roger 
terá pouco tempo e a tendên-
cia é manter neste primeiro 
momento a forma de jogar da 
equipe de Marcão, que será o 
seu auxiliar de agora em diante.

Regularizando reforços
Os primeiros contrata-

dos (Rafael Ribeiro, Samuel Xa-
vier e Wellington) podem ser 
inscritos na chamada pré-Liber-
tadores caso sejam regularizados 
nesta semana, mas seu aprovei-
tamento é incerto por conta do 
pouco tempo de preparação.

Enquanto isso, o Flumi-
nense estreará amanhã no 
Campeonato Carioca, contra 
o Resende, com uma equipe 
sub-23 comandada pelo au-
xiliar Ailton Ferraz e com jo-
gadores do profissional pouco 
aproveitados durante a reta fi-
nal da temporada passada.

Roger Machado: novo desafio

LUCAS MERCON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LO Fluminense anunciou on-
tem a permanência de Caio 
Paulista. O atacante foi apro-
vado pelo novo treinador e re-
novou seu contrato até o fim 
de 2021. Caio Paulista tem os 
direitos econômicos ligados 
à Tombense-MG, que o em-
prestou em 2020. Mesmo sem 
se firmar entre os titulares — 
disputou 32 partidas e em ape-
nas quatro começou jogando 

— o atacante ganhou pontos 
com Odair Hellmann, hoje no 
futebol árabe, e também com 
Marcão, que assumiu logo de-
pois, pela dedicação nos trei-
nos e jogos. Apesar do interesse 
da diretoria tricolor em reno-
var, Caio Paulista ainda depen-
dia de uma melhor avaliação 
de Roger Machado. Com isso, 
o atacante é mais uma peça do 
elenco de 2020 a permanecer. 

Caio Paulista renova contrato
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A GATA DA HORA

bateu um bolão nesse ensaio com a camisa do Ga-

lo. A morena, que é camisa 10 no timaço das nossas musas, tem 

27 anos, mora em Ribeirão Preto (SP), gosta de malhar, viajar e 

pirar o cabeção da rapaziada. Quer babar mais por ela? Corra 

no Instagram da beldade e deixe sua curtida! @jorodriguesreal.

JO RODRIGUES

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

ERNESTO EILERS/DIVULGAÇÃO

 LApós acertar com o volante 
Richarlyson (à direita), de 38 
anos, que estava no América-
-RJ, o Noroeste agora negocia 
com o atacante Alecsandro, 
de 40, para a disputa da Série 
A3 do Paulista. Ambos são fi-
lhos do ex-atacante Lela, ídolo 
e ex-treinador do Noroeste. O 
centroavante tem como proje-
to pessoal atuar pelo ex-clube 
do pai antes de encerrar a car-
reira. A última equipe de Alec-
sandro foi o Figueirense, onde 
disputou a Série B do Brasilei-
ro e fez um gol em 13 jogos. Ele 
e Richarlyson atuaram apenas 
uma vez juntos, no Atlético Mi-
neiro, em 2013, quando o Galo 
foi campeão da Libertadores.

Tudo em família no Noroeste
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Jorge Henri-
que, de 38 anos, que acu-
mula passagens por Bota-
fogo, Corinthians, Vasco 
e Internacional, foi anun-
ciado ontem como refor-
ço do Brasiliense. O joga-
dor estava no Náutico, 
onde atuou entre as tem-
poradas de 2019 e 2020.

fez uma pri-
meira consulta ao zagueiro 
Miranda, de 36 anos, mas as 
conversas foram paralisadas 
por causa do alto salário do 
atleta. O Jiangsu Suning, ex-
-clube do defensor na China, 
encerrou as atividades no úl-
timo domingo e jogadores 
ficaram sem contrato.

 LO ATACANTE  LO SÃO PAULO
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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
 

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.
 

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.
 

SERRADOR 
Marmoraria contrata: Serrador 
e Acabador com experiência, 
salários à partir: R$2.000,00, 
passagem +café da manhã 
+refeição. Recreio dos Ban-
deirantes.  Tel.:(21)99770-9967 
Watsapp.
 

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

 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 
ABAFA FERNANDA 
Quase mulher, MORENINHA ca-
rioca, 18 ANINHOS, realizando 
fantasias, hiper carinhosa, 22 mo-
tivos satisfatórios. T.21-98939-
8217 Aceita-se cartões. CENTRO
 

ADMITE-SE 
Mesmo sem experiência. Paga-
mento Imediato!! 
 Excelente remuneração!! Horário 
comercial. 
Local tranquilo, Grande Clientela. 
Início imediato!!
Centro-Rj: Tel:2215-7063 / 2222-
7864/ 98444-6585 zap
 

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 RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 
PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

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 
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DIVULGAÇÃO

APARTAMENTO NA ESPANHA

 LSimaria, da dupla com Si-
mone, comprou seu tão 
sonhado apartamento na 
Espanha. Casada com o es-
panhol Vicente, ela mos-
trou detalhes do novo imó-
vel, que fica em Valência, 
para os fãs através do seu 
Instagram, ontem. “Quero 
dividir com vocês mais uma 
realização de um grande 
sonho. Esse é o meu can-
tinho na Espanha, meu re-
fúgio em Valência. Foram 
muitos anos de trabalho, 
persistência e dedicação”, 
escreveu a cantora. 

BABA, BABY! 
 LKelly Key, de 37 anos, es-

tá curtindo uns dias de des-
canso em Angra dos Reis, na 
Costa Verde do Rio. Com um 
chapéu de palha e biquíni 
preto, a cantora mostrou 
suas curvas perfeitas ao po-
sar para algumas fotos na 
praia. “Sol, meu querido 
sol... Ilumina minha praia”, 
escreveu ela no Instagram, 
ontem. Em outra publica-
ção, Kelly brincou com os in-
ternautas ao mostrar a dife-
rença entre duas fotos: uma 
posada e outra espontânea.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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‘ESTOU ‘ESTOU 
BOMBANDO’BOMBANDO’

 LEm entrevista à revista Marie Claire, Xuxa 
Meneghel falou sobre sua vida sexual com 
Junno Andrade. Aos 50 anos, a apresentado-
ra contou que seu fogo aumentou. “Quan-
do entrei na menopausa, comecei a usar 
um creme nas pernas à base de testostero-
na, hormônio que sempre me faltou. Tanto 
que tinha uma voz mais fina, pouco cabelo, 
unha frágil... Agora estou bombando”, brin-
cou. Segundo a loura, o sexo não é um tabu 
para ela. “Ouço jovens dizendo que transam 
duas vezes por mês. Se isso acontece aqui em 
casa, tenho de botar a mão na cabeça dele 
e na minha para ver se estamos doentes”, 
diverte-se Xuxa, que ainda foi além: “Não 
é só sexo, a gente namora, um olha para o 
outro e diz ‘te amo’, beija muito. E nada de 
selinho, precisa colocar a língua lá dentro”.

PAGOU DÍVIDA 
MILIONÁRIA 

 LSilvio Santos pagou a 
dívida milionária refe-
rente ao IPTU de um ho-
tel no Guarujá, em São 
Paulo, ontem. No mês 
passado, o apresenta-
dor foi alvo de uma exe-
cução fiscal devido ao 
atraso do imposto. Ao 
tomar ciência da dívida, 
Silvio determinou o pa-
gamento imediato. De 
acordo com a assesso-
ria, a incumbência pe-
lo cumprimento de tais 
obrigações é da em-
presa Sisan - Empreen-
dimentos Imobiliários 
Ltda. Na ação, a Pre-
feitura do Guarujá co-
brava R$ 2.015.887,34, 
referentes a abril e de-
zembro de 2020. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMarcelo Adnet publicou 
vídeo fofo na web sam-
bando com a filha, Alice.

 LRapaz aplica golpes se 
passando como ‘primo’ 
de Nego do Borel.

DE VOLTA AOS PALCOS
 LApós ser preso por gerar 

aglomeração em um show 
na Zona Norte do Rio, no mês 
passado, Belo voltará aos pal-
cos. O cantor se apresentará 
no evento Todas as Tribos, que 
será realizado no dia 20, no 
Espaço das Américas, em São 
Paulo. Segundo a assessoria 

de imprensa da casa de shows, 
o evento terá capacidade pa-
ra 1.520 pessoas e seguirá “to-
das as normas indicadas pela 
OMS”. A cidade de São Paulo 
está na fase laranja, o que limi-
ta o estabelecimento a funcio-
nar apenas com 40% da lota-
ção e entre 6h e 20h. 

CARLOS ALBERTO RECEBE ALTA: ‘VENCEMOS’
 LCarlos Alberto de 

Nóbrega recebeu 
alta do Hospital Sí-
rio-Libanês, em São 
Paulo, ontem, após 
vencer a luta contra 
a Covid-19. No Insta-
gram, ele publicou 
uma foto todo sorri-
dente ao lado das en-
fermeiras. “Nós ven-
cemos. Vencemos 
porque vocês oraram 

muito por mim. Pe-
las centenas de men-
sagens de amigos, 
por ter uma equipe 
médica que cuidou 
de mim com mui-
to amor. Essa equi-
pe de enfermagem, 
que mais cuidou com 
muito amor. Estou de 
volta”, escreveu o hu-
morista na legenda 
da imagem.
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TELEVISÃO

AMOR DE MÃE

21h40. Globo: A emissora não di-
vulgou o resumo do capítulo de hoje.

RAPIDINHA...

‘Obrigada por me perdoarem’
 LKarol Conká falou sobre sua 

participação no BBB 21, rea-
lity show do qual foi elimina-
da com recorde de rejeição, 
em um vídeo no Instagram 
Stories, ontem. “Não é justo 
me resumirem a 30 dias de 
pura pressão num confina-

mento assistido. Me estressei, 
sim. Errei, sim. Mas tive acer-
tos, que não foram replicados 
com tanta frequência na in-
ternet. Agradeço aos que es-
tão me enviando muito cari-
nho e respeito! Obrigada por 
me perdoarem”, disse a rapper.

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Cobra ameaça Karina pa-
ra que ela se afaste. Bete se decepciona 
com Sol, que decide sair de casa. João 
insiste em sondar René sobre Ana. Bete 
se desespera por não conseguir falar 
com Sol. Gael lamenta com Dalva sobre 
Cobra. Lobão vai ao encontro de Cobra.

19h40. Globo: Tancinha não acredita 
na história que Guido lhe conta. Teodora 
fica furiosa com Safira. Os policiais che-
gam ao local onde Fedora e Leozinho 
estão. Tancinha pede para Guido não 
procurar Francesca ou seus irmãos. Leo-
zinho e Fedora fogem da polícia. Enéas 
encontra Giovanni com Camila.

21h. SBT: As meninas conversam que 
precisam pensar num presente bacana 
para Bia, pois seu aniversário está che-
gando. Mili e Mosca criam o look para 
ele se passar por namorado de Açucena. 
Dani diz para Cris que se sente menos 
sozinha ao saber que tem um pai, po-
rém, não quer ir embora e deixar Carol.

18h30. Globo: Ana e Manuela vão a 
um laboratório e confirmam a gravidez. 
Iná tem novo pesadelo e liga para as 
netas. Ana avisa a Rodrigo que precisam 
conversar. Cleber conta para Jonas que 
Eva o denunciou para a Receita Federal. 
Eva descobre a gravidez de Ana.

21h. Record: Terá é ferido. Dov e Ekur 
lutam até o fim. Zolari faz um enorme 
sacrifício para salvar o príncipe. Dian-
te dos invasores, Morabi implora para 
não morrer. Kissare recupera a memória. 
Ekur e Lugali encontram Sunuabum, o 
líder dos amoritas. Enlila reencontra o 
filho. Terá encontra Abrão.

22h15. Globo: Jeiza, Caio, Érica, Alan 
e Selma confortam a esposa de Gerson. 
Ritinha concede uma entrevista para 
a TV para conseguir reaver Ruyzinho. 
Jeiza aceita testemunhar em favor de 
Zeca. Bibi descobre que Rubinho deu 
seu carro para Carine. Sabiá aconselha 
Rubinho a não confrontar Bibi.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é como dinheiro: é mais fácil de conseguir 

do que de manter.” (Samuel Butler)

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

 LExcelente dia para contatar 
as pessoas queridas. Utilize as 
videochamadas para matar 
a saudade. Mantenha o seu 
temperamento sob controle, 
inclusive no romance.
Números da sorte: 15, 42 e 96.

 LOrganize o seu lar e desape-
gue de itens desnecessários, 
faça doações para quem pre-
cisa mais. Busque resolver pen-
dências familiares. O terreno 
da paquera vai estar ótimo. 
Números da sorte: 88, 43 e 79. 

 LPode surpreender com seu 
jeito sociável hoje. Busque 
novos clientes e marque reu-
niões no trabalho. Esclareça 
mal-entendidos na vida a dois, 
use e abuse do diálogo.
Números da sorte:  08, 35 e 89.

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

 LAssuntos ligados a dinheiro 
vão marcar o seu dia. Esfor-
ce-se para multiplicar os seus 
ganhos. A animação e a leveza 
vão pintar no romance, fique 
mais tempo com o par. 
Números da sorte: 45, 99 e 81.

 LVocê vai mostrar muita dispo-
sição hoje. Tente praticar um 
esporte. Mantenha a discipli-
na e desfrute dos resultados. 
Evite reclamar e aposte no ca-
rinho com o par.
Números da sorte: 46, 28 e 10.

 LRelaxe muito hoje, tire um 
dia de folga e evite esquentar 
a cabeça. A saúde vai entrar 
no seu foco e vai incentivar 
cuidados pessoais. Os astros 
esquentam a paixão com o par.
Números da sorte: 47, 29 e 38.

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

 LUm projeto que você vem 
planejando pode ser adiado, 
mas não apague totalmente 
da sua vida. Inovar no visual 
vai te fazer bem. No romance, 
vai aproveitar um clima leve.
Números da sorte: 84, 48 e 21.

 LCurta bastante a relação com 
a família e com o par. Faça um 
esforço extra no trabalho para 
ser recompensado. O excesso 
de exigências pode dificultar a 
paquera, seja maleável.
Números da sorte: 31, 04 e 40.

 LFoque em cumprir as suas 
obrigações ainda hoje, evite 
deixar pendências para o fim 
da semana. Adote um estilo 
de vida mais saudável. Dedi-
que-se ao seu relacionamento.
Números da sorte: 32, 77 e 95.

SÃO MARINO
São Marino era um oficial romano 
cristão. No Império, não era reco-
nhecido como religioso. Mas com 
sua vida e seu jeito profissional de 
ser, comunicava a verdade e o amor. 
Era cogitado para ser o centurião ro-
mano na Cesareia. Muitos queriam 
esse cargo e sabiam que ele era cris-
tão. Por isso, criaram uma lei onde, 
para assumir o cargo, era preciso 
realizar um sacrifício aos deuses 
romanos. Imediatamente, Marino 
revelou que não poderia fazer isso 
e professou sua fé. Ele permaneceu 
fiel por amor a Cristo e à Igreja. Aca-
bou sendo degolado em 260.

SANTO DO DIA

MÉDICO NOVO
Recém-formado, um jovem 
médico montou seu consul-
tório e ficou imaginando 
uma maneira de se promo-
ver. Quando apareceu o pri-
meiro cliente, ele já estava 
preparado. Assumiu um ar 

ocupado, fez sinal para que 
a pessoa aguardasse um mo-
mento e fingiu que estava 
mandando um áudio.
— Sinto muito, governador, 
mas é impossível. Amanhã 
cedo, tenho que ensinar uma 
cirurgia cardíaca para uma 

nova equipe e, depois, vou 
embarcar para um congresso 
em Nova York.
Então, ele chama o rapaz que 
estava na porta:
— Em que posso servi-lo?
— Me dá licença, senhor, eu 
vim instalar a internet.

PAI ORGULHOSO
Um homem conversa com 
um amigo:
— Eu tenho o filho que todo 
pai quer ter.
O outro pergunta:
— O seu filho fuma?
— Não.

— Ele bebe?
— Não.
— Chega tarde em casa?
— Não.
— Realmente, o seu filho é 
um exemplo! Quantos anos 
ele tem?
— Vai completar 6 meses.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Iansã.
MENSAGEM:
O dia hoje será dinâmico. O 
momento é de coragem. Óti-
ma oportunidade para resol-
ver pendências e problemas 
mal resolvidos. A conversa é 
sempre a melhor maneira de 
se chegar a um entendimento 
e consenso. Lembrando que 
a verdade sempre prevalece.
SAUDAÇÃO:
Eparrey. 
CORES:
Vermelho, coral e branco.
ELEMENTO:
Ar e fogo.
SIMPATIA:
Para afastar fofocas e desenten-
dimentos do seu caminho, faça 
um defumador com a casca da 
espiga de milho, pó de café e 
semente de girassol. Passe em 

todos os cômodos da sua casa, 
de trás para frente. Quando 
chegar na porta, espere a bra-
sa apagar e depois jogue fora.

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

 L Um ótimo momento para 
fortalecer as amizades, nem 
que seja pela internet. Bus-
que não envolver dinheiro 
nelas. Fale mais sobre os seus 
sentimentos com o par.
Números da sorte: 30, 21 e 12.

 LSeu lado ambicioso vai falar 
mais alto. Aproveite as boas 
energias para se destacar no 
trabalho. Você vai ser irresis-
tível na conquista, aproveite 
para fisgar alguém. 
Números da sorte: 85, 94 e 31.

 LEvite se arriscar hoje, mante-
nha-se na sua zona de confor-
to. Isso vale tanto para a vida 
pessoal quanto para a profis-
sional. Chances boas de uma 
nova relação amorosa surgir.
Números da sorte: 14, 86 e 50.
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