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ANITTA: 
‘MULHER 
MERECE 

RESPEITO 
COM OU 

SEM BUNDA’

 16

Menino de 
12 anos é 

pisoteado em 
BRT lotado

ABSURDO 6

Falsificadores 
de alvarás de 
soltura rodam 

de verdade

CINCO PRESOS 3

TAPA NO 
CHARUTO E 
NA CARA DA 
SOCIEDADE

Trem, luz, metrô e combustíveis ficam mais caros. 
Pedágio da Linha Amarela deve voltar a R$ 7,20. 
E tem miliciano queimando notas de R$ 50 para 
acender uma tora na prisão em Bangu. PÁGS. 5 E 7

  UM GALO                                                       DO MALANDRO-AGULHA ESPORTES
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Novo Vascão 
contrata Zeca 

pra não ser 
doente do pé!

VAI DAR SAMBA

PÁGINA 11
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CURTIRAM 
O ‘TESÃO’ NA 

TATUAGEM DE 
GABIGOL?

1.500
SE LIGA! 15

dada

Vaga

CHANCES DE 

EMPREGO

Maracanã 
passará a se 
chamar Pelé

Sem saudade 
de Honda, Bota 

pega Moto 
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

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

SINAL

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Encantado precisa 
de policiamento

 LQueria fazer um pedido para que 
as autoridades policiais dessem uma 
atenção ao bairro do Encantado. Es-
tamos abandonados e os bandidos 
fazem o que querem. Acontece mui-
tos assaltos a transeuntes. Não te-
mos segurança para andar em nosso 
próprio bairro. Os meliantes vêm de 
moto, de bicicleta para roubar quem 
passa pelo local. Estão roubando 
adoidado, precisamos de ajuda!

ASSALTOS

Poda e iluminação 
pra rua do Valqueire

 LHá um tempo solicitamos poda para 
árvores e iluminação da rua. Quando 
venta, acontecem muitos estrondos 
de fio encostando no outro e saindo 
fagulhas. Precisamos que algo seja 
feito e antes que aconteça algo muito 
pior do que fagulhas. Tem quatro lâm-
padas queimadas ao redor. Isso está 
acontecendo na Rua Luiz Beltrão, em 
Vila Valqueire. Esperamos que nosso 
pedido seja atendido dessa vez.

Sebastião Guilherme
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Torneiras secas 
há 13 dias

 L Moro na Rua Zózimo, Jardim Ale-
gria, São João de Meriti. Estamos 
sem água há 13 dias. Temos pes-
soas de idade e crianças para to-
mar banho. Não sabemos a quem 
recorrer. Todas as ruas do bairro 
Jardim Alegria estão sem água há 
vários dias. O que está acontecen-
do, Cedae? Precisamos de ajuda. 
Não aguentamos mais! Fica aqui 
o meu pedido de socorro.

João Benedito
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

FALTA D’ÁGUA

Linhas com a 
mesma numeração

 LQuero solicitar à Secretaria Mu-
nicipal de Transportes de Nilópolis 
que seja colocado mais um 0 nas 
linhas municipais e que a Soares 
Neiva (Centro-Circular) passe a ser 
005 e que a Cabral Paiol passe a 
ser 008. Isso porque, no município, 
existem quatro linhas com a mesma 
numeração — duas da Viação Ni-
lopolitana e duas da Expresso São 
Francisco —, o que causa confusão.

Liliana
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Demora pra abrir 
e fecha rápido 

 LO semáforo da Avenida Vicente 
de Carvalho, em frente à Estação 
Vila Kosmos, demora para abrir e 
fecha muito rápido. Peço providên-
cias para utilizarmos a faixa com 
tempo e segurança. Se um idoso 
precisar atravessar a rua, ele corre 
o risco de ser atropelado, pois não 
terá muito tempo para atravessar. 
Isso está acontecendo no bairro Vila 
Kosmos, perto da estação do BRT.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO                                                                                                                                                                                  ÁRVORE

Árvore está tombando
 LTem uma árvore que está tombando na Rua Caimbé, es-

quina com a Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo. A árvore 
em questão está trazendo risco para quem passa pelo local, 
seja a pé ou de carro. Ninguém está fazendo nada sobre esse 
perigo. A qualquer momento uma tragédia pode acontecer 
com quem passa pelo local. Espero que os responsáveis 
vejam e algo seja feito pela população do local.

Marcelo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Buraco 
tapado

 LQuero agradecer ao MEIA 

HORA e também à prefeitura 
por tapar a buraqueira que tinha 
na Estrada do Tingui, no trecho da 
Carvalho Ramos até o Salin, em 
Campo Grande. Valeu pessoal do 
jornal MEIA HORA e também a 
prefeitura. Muito obrigado!

Jorge
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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POLÍCIA

Casal foi preso enquanto tentava fugir de carro, na Av. Brasil. Outros três suspeitos seriam intermediários

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA

‘Kit’ desmontado
Operação prende cinco por suspeita de falsificar alvarás de soltura no Rio

 L QUANDRILHA TEM ADVOGADAS E AGENTE PENITENCIÁRIO

A 
Polícia Civil prendeu, na 
manhã de ontem, duas 
advogadas, um agen-

te penitenciário e um casal sob 
a suspeita de estarem envolvi-
dos em um esquema que for-
necia ‘kits’ de documentos fal-
sos para a soltura de presos no 
sistema carcerário do Rio de Ja-
neiro. Investigações apontam 
que pelo menos três detentos 
saíram da prisão com a ajuda 
da quadrilha, incluindo o tra-
ficante internacional de armas 
João Filipe Cordeiro Barbieri, 
enteado de Frederick Barbie-
ri, que está preso nos Estados 
Unidos e é conhecido como o 
Senhor das Armas. 

Uma força-tarefa monta-
da pela Divisão de Capturas da 
Polícia Interestadual (Polin-
ter) e pela Secretaria Estadual 
de Administração Penitenciá-
ria (Seap) cumpriu também 16 
mandados de busca e apreensão.

Os presos foram identifica-
dos pela polícia como as ad-
vogadas Débora Albernaz de 
Souza e Angélica Coutinho 
Rodrigues Malaquias, o agen-
te penitenciário Fábio Luis da 
Silva Polidoro e o casal Arlésio 
Luiz Pereira dos Santos e Josefa 
Antônio da Silva. Estes dois úl-
timos foram presos na Avenida 
Brasil, enquanto tentavam fu-
gir de carro. 

Além de Barbieri, a polícia 
identificou mais dois detentos 
que se beneficiaram do esque-
ma fraudulento: João Victor 
Silva Roza e Gilmara Monique 
de Oliveira Amorim.

Gilmara Amorim, que cum-
pria pena por extorsão e se-
questro, chegou a passar mais 
de um mês em liberdade, mas 
acabou se entregando à polícia 
na semana passada.

 LPreso em 2017 e condenado a 
27 anos de prisão por associação 
para o tráfico e tráfico interna-
cional de armas, João Barbieri 
deixou o Complexo de Gericinó 
no fim do ano passado, após uso 
de um alvará de soltura falso. As 
investigações apontam que o 
traficante liderou uma qua-
drilha que trouxe para o Brasil 
centenas de fuzis escondidos em 
aquecedores de piscina. 

João Victor Silva Roza, ou-
tro condenado por tráfico de 
armas, também ganhou liber-
dade através de documento fal-
so. Os documentos falsificados 
pela quadrilha eram emitidos 
em nome da Justiça Federal.

Fuzis em 
aquecedores

 LArlésio, preso com sua mulher, 
Josefa, se passava por advogado 
e era o mentor da quadrilha, se-
gundo a polícia. No carro do casal, 
foram apreendidos documentos 
que podem ajudar na investiga-
ção. Os outros três suspeitos ope-
rariam como intermediários entre 
os presos interessados no ‘kit’ de 
soltura e o casal. “Arlésio não tem 
endereço fixo. Tem mais de 15 pas-
sagens por estelionato, falsificação 
de documento e corrupção. Já foi 
condenado. Já cumpriu pena du-
rante pouco mais de um ano e co-
nheceu a estrutura de como é da-
do o cumprimento dos alvarás de 
soltura”, afirmou o titular da Polin-
ter, delegado Mauro César. 

‘Conheceu  
a estrutura’

Policial carrega material apreendido no carro do casal em fuga. Documentos podem ajudar na investigação
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Fábrica 
interditada

 LUma fábrica clandesti-
na de produtos de limpeza, 
que vendia para hospitais do 
Rio, foi interditada ontem 
em Bento Ribeiro, na Zona 
Norte. O dono do estabele-
cimento, segundo a investi-
gação da Polícia Civil, acres-
centava água ao material de 
limpeza para render mais ga-
lões e, assim, aumentar seus 
lucros. Com isso, os produtos 
perdiam sua eficácia.

Apreensão 
de TV Box

 LUm carregamento de 82 mil 
aparelhos de TV Box, ava-
liado em R$ 4 milhões, foi 
apreendido no Aeroporto 
do Galeão, em uma ação da 
Polícia Rodoviária Federal e 
da Receita Federal. O equi-
pamento é uma fonte de lu-
cro para criminosos, incluin-
do grupos milicianos. Com 
a ação de ontem, chega a 182 
mil o número de aparelhos 
apreendidos este ano.

Três carros 
recuperados

 LUma operação da Unidade 
de Polícia Pacificadora (UPP) 
no Complexo do Lins, na Zo-
na Norte do Rio, resultou na 
recuperação de três carros 
roubados na comunidade 
do Gambá. Moradores rela-
taram um tiroteio, por volta 
das 7h, e a PM informou que 
uma equipe foi atacada por 
bandidos, mas não revidou. 
Não houve informações so-
bre presos ou feridos.

Gringo vai 
em cana

 LUm colombiano que pra-
ticava furtos na estação do 
metrô de Ipanema, na Zo-
na Sul do Rio, foi preso em 
flagrante por policiais civis 
no momento em que reti-
rava um aparelho celular da 
mochila de sua vítima. O es-
trangeiro, identificado como 
Charly Fabián Sánches Ruíz, 
foi encaminhado para a 13ª 
DP (Ipanema) e autuado por 
furto qualificado.

Preso com 
fuzil e drogas 

 LUm homem que estava com 
um fuzil, 560 munições, 21 
mil pinos de cocaína e 1.350 
tabletes de maconha foi pre-
so numa ação da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) e da 
PM na Ponte Rio-Niterói, 
na noite de segunda-feira. O 
motorista, que também usava 
um carro roubado, ia da Baixa 
do Sapateiro, na Maré, para o 
Complexo da Alma, em São 
Gonçalo, segundo a polícia.

Pipoco na Serrinha
Traficantes botam fogo em barricadas e moradores acordam ao som de tiros

 L ROTINA DE MEDO E VIOLÊNCIA

U
ma operação da Polí-
cia Militar no Morro da 
Serrinha, em Madureira, 

na Zona Norte do Rio, foi mar-
cada por um intenso tiroteio, 
que levou pânico aos morado-
res da região na manhã de on-
tem. Para dificultar a entrada 
dos policiais, traficantes atea-
ram fogo em barricadas. 

Por conta do confronto, 
a PM fechou parcialmente a 
Avenida Edgard Romero, uma 
das principais da região. Com 
o clima tenso, testemunhas re-
lataram nas redes sociais que o 
carro de um morador da área 
foi atingido por tiros. Não ha-
via ninguém dentro do veículo. 

Em suas redes sociais, a Po-
lícia Militar informou que a 
operação foi realizada pelo 9º 
BPM (Rocha Miranda), com o 
apoio dos batalhões de Ações 
com Cães (BAC), de Santa 
Cruz (27º BPM), Jacarepaguá 
(18º BPM) e Irajá (41º BPM). 

Por meio de nota, a Se-
cretaria de Estado de Polí-

cia Militar informou que os 
policiais apreenderam 800 
frascos de loló, 364 compri-
midos de ecstasy, seis table-
tes de maconha — num total 
de nove quilos —, três fras-
cos de lança-perfume e duas 
massas usadas para o prepa-
ro de comprimidos. O ma-
terial foi localizado em um 

terreno baldio. Dois carros 
roubados também foram re-
cuperados na operação.

Os moradores convivem, há 
anos, com uma disputa entre 
traficantes e milicianos pelo 
controle de pontos estratégi-
cos nas comunidades da região. Policiais patrulham uma rua da região durante a operação de ontem

ESTEFAN RADOVICZ 

FORAM 
APREENDIDAS 

DROGAS E 
RECUPERADOS 
DOIS CARROS

 LDo outro lado da cidade, na 
Zona Sul, moradores também 
sofreram com um tiroteio ocor-
rido por volta das 11h15, próxi-
mo à Ladeira dos Tabajaras, em 
Copacabana. Nas redes sociais, 
houve relatos de que os tiros po-
diam ser ouvidos também nos 
bairros de Botafogo e Humai-
tá. “Tiroteio fortíssimo no Ta-
bajaras, em Copacabana!”, co-
mentou uma internauta. “Meu 
Deus, aqui no Tabajaras cho-
vendo tiro. Proteção para mo-
radores”, escreveu outra.

Procurada, a Polícia Militar 
informou que policiais da UPP 
Tabajaras/Cabritos realizavam 
um policiamento na comuni-
dade e foram atacados a tiros 
por homens armados e revida-
ram. Não houve informações 
sobre apreensões, prisões ou 
pessoas feridas.

Salseiro na 
Zona Sul
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Nota de R$ 50 vira  fumo
Vídeo mostra detentos usando dinheiro para acender charutos dentro da cadeia

 L FLAGRANTE

U
m vídeo gravado den-
tro de um presídio no 
Rio de Janeiro mos-

tra detentos usando notas de 
R$ 50 para acender seus cha-
rutos. Além disso, as imagens 
flagram homens com copos de 
bebidas alcoólicas nas mãos, 
como se estivessem partici-
pando de uma festa, sem mos-
trar preocupação com os agen-
tes penitenciários. 

De acordo com a denúncia, 
a cena ocorreu dentro da Peni-
tenciária Bandeira Stampa, co-
nhecida como Bangu 9. Os de-

tentos que aparecem no vídeo 
são apontados como crimino-
sos ligados à quadrilha de Wel-
lington da Silva Braga, o Ecko, o 
miliciano mais procurado do es-
tado. “Nada mudou”, diz um dos 
presos  no vídeo, enquanto se ou-
ve o som de um funk ao fundo. 

Em nota, a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Seap) informou que instau-
rou um processo de apuração 
interna para averiguar os fatos. 

Ainda de acordo com a Seap, 
os internos envolvidos foram 

transferidos de unidade e estão 
cumprindo regime disciplinar 
diferenciado. A secretaria, no 
entanto, não divulgou os no-
mes dos detentos que apare-
cem no vídeo.

De acordo com o Código 
Civil Brasileiro, rasgar, riscar, 
sujar, inutilizar ou destruir di-
nheiro, inclusive com o uso de 
fogo, configura crime de dano 
qualificado, previsto no artigo 
163, parágrafo único, inciso III, 
e pode ser punido com pena de 
seis meses a três anos de prisão, 
além de aplicação de multa. O flagrante ocorreu dentro de Bangu 9, segundo denúncia

REPRODUÇÃO
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GERAL

Menino pisoteado 
em ônibus do BRT
Acidente ocorreu na Estação Alvorada, na Barra 

 L CAOS NO TRANSPORTE

U
m menino de 12 anos, que 
não teve a identidade re-
velada, caiu e foi pisotea-

do dentro de um ônibus do BRT 
Rio. Uma passageira publicou nas 
redes sociais uma imagem do ado-
lescente deitado no chão da Esta-
ção Alvorada, na Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste do Rio, após o 
acidente. Além dessa ocorrência, 
muitos usuários do transporte 
têm reclamado das péssimas con-
dições dos ônibus, da aglomera-
ção e da falta de fiscalização.

A passageira contou ao Bom 

Dia Rio, da TV Globo, que o ado-
lescente estava com a mãe quan-
do o ônibus da linha 42A (Ma-
dureira-Galeão) parou, abriu a 

porta e todos os passageiros en-
traram juntos de uma vez. “Ele 
entrou com a mãe, foi empurra-
do e bateu com a cabeça no fer-
ro dentro do BRT”, relatou a tes-
temunha, acrescentando que o 
mesmo aconteceu com ela no 
mês passado, na Estação Sulacap.

Concessionária 

Segundo o BRT Rio, funcioná-
rios seguiram os protocolos e acio-
naram o Samu para que fosse rea-
lizado o atendimento médico do 
passageiro acidentado, cujo esta-
do de saúde não foi divulgado até 
o fechamento desta edição.

“O BRT Rio faz campanhas 
permanentes em suas redes sociais 

e nas TVs embarcadas, alertando 
para os cuidados que os passagei-
ros devem ter ao entrar e sair dos 
veículos, e frisa a necessidade de 
boas práticas para evitar aciden-
tes”, informou o consórcio.

Na segunda-feira, uma com-
posição do BRT sofreu um prin-
cípio de incêndio após apresen-
tar problemas técnicos próximo 
à Estação Marechal Fontenelle, 
no corredor Transolímpica, no 
Jardim Sulacap, na Zona Oeste. 
Na semana passada, a Prefeitura 
do Rio anunciou que vai assumir 
o controle temporário do sistema, 
até a realização de nova licitação, 
além de transferir o controle da 
bilhetagem eletrônica nos ônibus.

O adolescente, de 12 anos, em uma maca na estação, aguardando a chegada do Samu, após ser pisoteado

REPRODUÇÃO DO TWITTER

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), anunciou ontem 
em suas redes sociais que a va-
cinação na cidade, para pessoas 
de 75 anos ou mais, está garan-
tida até sábado. 

“Com as doses recebidas ho-
je (ontem), conseguimos ga-
rantir a vacinação das pessoas 
até 75 anos. Ou seja, 76 anos 
quarta e quinta, 75 anos sexta e 
sábado, garantidos. Mais doses 
devem chegar para a continui-
dade da imunização”, postou.

Procurada, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) infor-
mou que “há previsão de o 
Ministério (da Saúde) receber 
remessas de vacinas dos fabri-
cantes em todas as próximas 
semanas, para distribuição pe-
los estados e municípios brasi-
leiros”. A SMS disse ainda que 
conta com esses repasses sema-
nais para manter o calendário. 

A cidade segue com o endu-
recimento das medidas restri-
tivas para conter o avanço da 
Covid-19. Bares e restaurantes 
só podem funcionar até as 17h. 

Quiosques, boates e vendedores 
ambulantes estão com as ativida-
des interrompidas até amanhã. 

A situação da rede pública de 
hospitais, segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), regis-
trava até ontem 69,3% de taxa 
de ocupação de leitos de UTI pa-
ra Covid-19 e de 49,6% em en-
fermaria. Na segunda-feira, a ci-

dade do Rio estava com 93% de 
leitos de UTI da rede SUS ocupa-
dos e 77% de enfermaria, além 
de mais de mil hospitalizações 
pela doença. Ontem, a taxa de 
ocupação dos leitos operacio-
nais em enfermaria era de 80% 
e de UTI, 90%. Nas UTIs da re-
de particular, a taxa chega a 78%.

Rio garante 
vacina a idosos 
até sábado 
Prefeito anuncia chegada de novas 

doses para continuar a imunização 

 L LUTA CONTRA A COVID-19

TAXA DE 
OCUPAÇÃO DE 

LEITOS DE UTI NA 
CIDADE DO RIO 
ESTÁ EM 90% 

 LDepois de quatro dias de fis-
calização do novo decreto de 
medidas restritivas na cidade, 
a prefeitura registrou 3.136 au-
tuações, com 271 multas a es-
tabelecimentos e 32 interdi-
ções no Rio. As operações da 
Secretaria de Ordem Pública 
(Seop) começaram às 17h de 
sexta-feira e seguirão até o fim 

do decreto, amanhã. Apenas no 
quarto dia de fiscalizações fo-
ram registradas 1.467 autua-
ções, entre multas e interdições 
a estabelecimentos, infrações 
de trânsito, encerramento de 
feiras proibidas, reboques e 
apreensões de mercadorias de 
ambulantes, nas zonas Norte, 
Oeste e Sul da cidade. 

Mais de três mil autuações
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Cinto tá mais apertado
É muito aumento junto: luz, metrô, trem e combustíveis. Sem falar na volta do pedágio

 L E O SALÁRIO, Ó!

O
s cariocas terão que se virar 
para apertar o orçamento 
em meio à pandemia da 

Covid-19 e encarar uma enxur-
rada de reajustes anunciados. Ha-
verá aumento de tarifas de energia, 
da passagem do metrô, além da re-
tomada da cobrança do pedágio 
na Linha Amarela. Sem contar as 
recentes elevações de preços dos 
combustíveis — somente o litro 
da gasolina subiu mais de 50% em 
2021, com o preço corrigido pela 
sexta vez ontem, — desde janeiro. 
Houve também a alta das passa-
gens dos trens da SuperVia.

Ontem, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou reajuste médio de 6,75% 
nas tarifas da Light, distribui-
dora que atende consumidores 
no Rio. Para clientes conectados 
à alta tensão, o aumento será de 
11,83%. Para a baixa tensão, a 
correção será de 4,67%. As no-
vas tarifas passam a valer a partir 
de segunda-feira.

Já a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedidos de 
Transportes (Agetransp) autori-
zou ontem aumento de 25,71% na 
tarifa básica do Metrô Rio, que su-
birá de R$ 5 para R$ 6,30. No en-
tanto, diante da pandemia, o go-
verno do estado busca negociar 
reajuste menor, como ocorreu 
com a SuperVia, no fim de feverei-
ro, quando o reajuste foi para R$ 5 
(originalmente seria de R$ 5,90). 

Também ontem, a Lamsa, con-
cessionária que retomou a admi-
nistração da Linha Amarela, com 
base em liminar da Justiça, infor-
mou que, a partir da 0h de sexta-
-feira, voltará a cobrar pedágio no 
valor de R$ 7,20.

Mas, no Twitter, o prefeito 
Eduardo Paes foi enfático: “Já re-
corremos dessa decisão e aguar-
damos audiência marcada para o 
dia 16 de março. No entanto, es-
sa decisão não prevê a volta da co-
brança do pedágio. O pedágio está 
e continuará suspenso”. Motoboys têm sofrido com a alta de preços dos combustíveis

FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA HORA

STF adia decisão sobre Moro
Placar na 2ª turma estava em 2 a 2 quando ministro Nunes Marques pediu vista do processo

 L CASO DA SUSPEIÇÃO DO EX-JUIZ DA LAVA JATO

A decisão sobre a suspeição do 
ex-juiz Sergio Moro foi adiada, 
ontem, após um pedido de vista 
do ministro Nunes Marques. Du-
rante a sessão da Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), foi  discutida a atuação de 
Moro ao condenar o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
no caso do triplex do Guarujá. Na 
prática, os ministros estão deci-
dindo se o ex-juiz agiu de forma 

parcial ao condenar Lula na Ope-
ração Lava Jato. Os outros quatro 
ministros que compõem a turma 
já votaram e o resultado ficou em-
patado em 2 a 2, tornando o voto 
de Nunes Marques decisivo para 
conclusão do processo. Não há da-
ta para a conclusão do julgamento. 

O caso foi levado à Segunda 
Turma após o ministro Edson 
Fachin anular as condenações 
impostas ao ex-presidente Lula, 

na véspera. Apesar de terem vo-
tado contra a suspeição de Moro, 
em dezembro de 2018, Carmen 
Lúcia e Edson Fachin informa-
ram que vão fazer uma nova ma-
nifestação de voto. A expectati-
va é que aconteça uma mudança 
no placar e que a ministra mude 
o posicionamento inicial. Até o 
fim do julgamento, qualquer mi-
nistro pode expressar uma mu-
dança de opinião.

 LO ministro Gilmar Mendes de-
clarou-se a favor da suspeição do 
ex-juiz e também deu um parecer 
favorável em relação à suspensão 
de todas as condenações de Lula. 
Além de defender que uma nova 
investigação pode ser instaurada, 
Gilmar Mendes determinou que 
o ex-juiz Sergio Moro pague uma 

multa de pelo menos R$ 200 mil 
pela sua condução do caso do tri-
plex do Guarujá. Ao votar a favor 
da suspeição, o ministro Ricardo 
Lewandowski disse que o ex-presi-
dente Lula não foi submetido a um 
julgamento justo. Ele acrescentou 
que seu voto tem 80 páginas, mas 
não o leu na íntegra.

Gilmar e Lewandowski a favor

 LOs altos preços dos combustí-
veis levaram entregadores em 
moto e motoristas de aplicati-
vos a fazer ontem uma mani-
festação, no fim da manhã, no 
Centro do Rio. O protesto foi 
também pela falta de suporte 
por parte das empresas pres-
tadoras de serviços. O litro da 
gasolina já subiu mais de 50% 
em 2021, e a Petrobras elevou 
o preço pela sexta vez desde ja-
neiro. Segundo Carlos Eduar-
do da Silva, representante dos 
motoboys, quase 50% dos ga-
nhos com entregas são gastos 
com combustível. “O povo es-
tá revoltado, não aguentamos 
mais trabalhar para botar ga-
solina. Ou a gente sustenta 
nossa família ou a gente colo-
ca a gasolina”, disse.

Protesto 
no Centro
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Sem falsa 
modéstia

‘Predestinado’: 
atacante marca 
no seu corpo 
palavra que 
virou nome de 
série sobre ele

M
aior jogador do Fla-
mengo na atualida-
de, o atacante Gabi-

gol marcou na pele uma nova 
tatuagem, que foi revelada on-
tem, via redes sociais. Conhe-
cido por sua famosa e já carac-
terística comemoração com os 
braços, o artilheiro gravou no 
peito a sua marca registrada: a 
celebração em momentos de gol 
com a palavra “Predestinado”.

Com o corpo já praticamen-
te todo rabiscado, o camisa 9 
resolveu agora escrever o nome 
que também é título de uma sé-
rie da Rede Globo, que conta a 
sua trajetória no futebol. Aos 
24 anos, ele decidiu colocar a 
figura que simboliza o bone-
quinho da sua tradicional co-
memoração, que forma a letra 
“T”, na palavra que foi tatuada.

REPRODUÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo          Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03          Resende 21h Maracanã

GABIGOL
RETORNA AOS 
TREINOS NO 
MENGÃO NA 
PRÓXIMA SEMANA

A produção, que levou 11 
meses para ser concluída, reve-
la as histórias da complicação 
no parto, a origem humilde da 
família, o início no futsal, a che-
gada ao Santos, a ida para a Eu-

ropa sem sucesso (teve passa-
gens sem expressões pela Inter 
de Milão, da Itália, e pelo Ben-
fica, de Portugal) e o retorno 
ao Brasil. Quando foi campeão 
brasileiro e da Libertadores em 

2019, Gabigol tratou de fazer o 
desenho das taças no corpo. De 
férias, o centroavante se reapre-
senta ao Mais Querido no pró-
ximo dia 15 para iniciar a pre-
paração para essa temporada.

 LAlém de Hugo Souza e Rogério 
Ceni, o lateral-direito João Lucas 
também antecipou o fim das férias 
e retornou aos treinos no Ninho 
do Urubu. O jogador, entretanto, 
não deve ser aproveitado em 2021. 
O Mais Querido tem negociações 
avançadas com o Cuiabá para em-
prestar o jogador até dezembro. As 
partes já têm um acordo, mas co-
mo Bruno Spindel, diretor-execu-
tivo rubro-negro, estava de férias, a 
tendência é que tudo seja finaliza-
do nesta semana. Para emprestar 
João Lucas, o Fla quer estender o 
vínculo de João Lucas até dezem-
bro de 2022. Os clubes também to-
param colocar cláusula de opção 
de compra de R$ 5 milhões.

João Lucas 
antecipa volta

 LA Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj) apro-
vou ontem, em discussão única, o 
projeto de lei que concede o nome 
Edson Arantes do Nascimento — 
Rei Pelé — ao estádio do Mara-
canã. A mudança engloba ainda 
o nome Mário Filho (original) ao 
Maracanãzinho e ao Célio de Bar-
ros. Segundo a proposta, as placas 
contendo o nome do Maracanã 
deverão fazer menção ao milési-
mo gol do Pelé. O projeto segue, 
agora, para o governador em exer-
cício, Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancioná-lo.

Maracanã 
muda de nome



Concentrado para fazer uma 
boa estreia na Copa do Bra-
sil, o Botafogo deve promo-

ver três estreias no compromisso 
de hoje, às 21h30, diante do Mo-
to Club, no Maranhão: o zaguei-
ro Gilvan, o atacante Marcinho e 
o volante Matheus Grizzo, de 22 
anos e que foi anunciado de ma-
neira oficial ontem. O duelo com 
o Moto é único, ou seja, não tem 
jogo de volta. O Glorioso joga pelo 
empate para avançar à segunda fa-
se e enfrentar Rio Branco de Ven-
da Nova-ES ou ABC de Natal-RN. 

O jogador, que pertence ao 
Grêmio, assinou até o fim de 2021 
e já pode estrear, assim como os 
outros dois recém-chegados.

Matheus Frizzo é considera-
do uma boa promessa do Trico-
lor Gaúcho. Foi destaque do clu-
be na Copinha de 2017, mas não 
conseguiu espaço nos profissio-
nais. No ano passado, esteve em-
prestado ao Vitória, onde dispu-
tou 17 partidas.

Desfalque de última hora por 
causa de um problema muscular, 
o lateral-direito Kevin será subs-
tituído por Jonathan, que estreou 
na vitória por 3 a 0 sobre o Resen-
de, no Nilton Santos, na rodada 
passada do Campeonato Carioca. 
A tendência é que Kevin nem vista 
mais a camisa do Alvinegro, uma 
vez que seus representantes já ini-

ciaram a busca por outro clube pa-
ra o jogador. Essa definição deverá 
sair no prazo de até uma semana.

Rebaixado pela terceira vez 
em sua história à Série B do Cam-
peonato Brasileiro (antes, o clube 
já havia caído em 2002 e 2014), a 
equipe de General Severiano en-
xerga na Copa do Brasil uma boa 
oportunidade de fazer dinheiro. A 
participação na primeira fase ga-
rantiu ao Botafogo pouco mais 

de R$ 1,15 milhão. Se eliminar o 
Moto Club, a classificação para 
a segunda etapa do torneio vale 
R$1,35 milhão. O campeão pode 
faturar até R$ 73 milhões.

No que depender do retros-
pecto contra o adversário ma-
ranhense, a vaga está no papo. 
Ao todo, o Alvinegro enfrentou 
o Moto Club quatro vezes, com 
duas vitórias, um empate e uma 
derrota. Esse será o primeiro 
encontro entre os clubes desde 
o Brasileirão de 1984.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado Bangu  21h05 Nilton Santos
Carioca 20/03 Vasco 18h São Januário

CLASSIFICAÇÃO
VALE POUCO MAIS 
DE R$ 1,3 MILHÃO 
PARA OS COFRES 
DO ALVINEGRO

Noite cheia de estreias
Alvinegro vai ao Maranhão para tentar a sorte na Copa do Brasil e pode ter novatos

 L CLIMA DE DECISÃO

Matheus Frizzo está regularizado e pode ser opção para o Glorioso

LUCAS UEBEL / GRÊMIO

Joanderson; Diego Renan, Wanderson, 
Alisson e Vinícius Paiva; Recife, Victor Ma-
noel e Cleitinho; Luiz Guilherme, Jerinha e 
Raí. Técnico: Marcinho Guerreiro

Diego Loureiro; Jonathan, Marcelo, Kanu 
e Guilherme Santos; Luiz Otávio e Pedro 
Castro; Warley, Nazário e Ronald; Babi. 
Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Estádio Castelão (MA)  
Árbitro: José Mendoça da Silva (PR)  
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e 
Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Horário: 21h30  
TV: Sportv 

MOTO CLUB

BOTAFOGO

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

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Dé Aranha

 LO Athletico-PR estuda a contra-
tação do atacante Matheus Babi. 
O jogador, que pertence ao Ser-
ra Macaense, está emprestado ao 
Glorioso até o fim do ano. Além 
do Furacão, Grêmio e São Paulo 
monitoram a situação. Os para-
naenses têm como um dos trun-
fos para contratar Babi o diretor 
Paulo Autuori. Os dois trabalha-

ram juntos no Botafogo e o ata-
cante tem carinho pelo treinador. 
No entanto, para contratar o ata-
cante, o Furacão precisa esperar 
o julgamento do recurso do caso 
Rony, marcado para os dias 18 e 19 
de março, no CAS, a Corte Arbi-
tral do Esporte, na Suíça. No mo-
mento, a equipe está proibida de 
investir na contratação.

Furacão também quer Babi
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Domingo           Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03             Bangu 21h05 A definir

Programada para ter iní-
cio no dia 11 de junho, 

se estendendo até 10 de ju-
lho, e disputada em duas 
sedes, Colômbia e Argen-
tina, pelas dez seleções sul-
-americanas e dois convi-
dados, Catar e Austrália, a 
realização da Copa Améri-
ca 2021 ainda é uma incóg-
nita. Os países convidados, 
Catar e Austrália, optaram 
por não comparecer e es-
se nem chega a ser o maior 
dos problemas. O que está pe-
gando são as restrições impos-
tas pela pandemia da Covid-19, 

que já provocaram adiamento 
nas Eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2022, no Catar. 

O problema persiste, os clu-
bes europeus não querem 
ceder jogadores e têm aval 
da Fifa. Essa decisão mutila 
as equipes. Fora isso, exis-
tem restrições à entrada das 
delegações em alguns paí-
ses, como a própria Colôm-
bia, uma das anfitriãs, o que 
inviabilizaria a disputa. O 
cancelamento da competi-
ção só não foi decidido em 
razão dos compromissos 
comerciais com patrocina-

dores e detentores de direitos de 
transmissão. A Copa América 
subiu no telhado.

 LCom três meses de trabalho, 
Abel Ferreira foi campeão da 
Libertadores, Copa do Bra-
sil e eleito técnico da tempo-
rada. Vai chover currículo de 
técnicos portugueses.

 LComo não tivemos a Co-

pinha em São Paulo, em-
presários estão garimpan-
do nos estaduais garotos 
para levar para o exterior.

 LO Grêmio quer um golei-
ro e Renato Gaúcho indi-
ca Cássio, do Corinthians.

 L O Campeonato Carioca flui tran-
quilo e sereno, com erros e acer-
tos das arbitragens nas primeiras 
rodadas da competição, mas sem 
aquelas interrupções irritantes por 
intervenções da turma do VAR (os 
árbitros de vídeo).

 L Aqueles que querem obter, com 
apelos e petições, a paralisação do 
futebol, em função da pandemia 
da Covid-19, são os mesmos e fa-
cilmente localizáveis. Parece que 
a preocupação é com outra saúde, 
a financeira.

COPA AMÉRICA ESTÁ AMEAÇADA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

FOGO 
BRANDO

 LO governo japonês decre-
tou que a Olimpíada não se-
rá aberta a visitantes de fora 
do país, ficando com público 
reduzido e limitado a locais 
e estrangeiros residentes. As 
cerimônias de abertura e en-
cerramento serão curtas e o 
desfile de apresentação terá de-
legações reduzidas. O público 
só poderá se manifestar com 
aplausos, sem gritos e cânticos. 
Os atletas não poderão chegar 
antes para adaptação ao fuso. 
Só falta mandar acender a Pira 
Olímpica em fogo brando.

DIVULGAÇÃO

Flu murcha 
por Bigode
Tricolor queria tirar Willian do 
Palmeiras, mas pedida assusta

 L COMPLICADO

P
edido especial feito pe-
lo técnico Roger Ma-
chado, que assumiu re-

centemente o comando do 
Fluminense, o atacante Willian 
Bigode dificilmente reforçará o 
Time de Guerreiros. De acor-
do com o site ESPN, a direto-
ria tricolor ficou de cabelo em 
pé com os valores pedidos pelo 

jogador do Palmeiras.
Agora, é bem provável que 

Willian  permaneça no Verdão, 
uma vez que ele já demonstrou 
interesse em renovar o seu con-
trato. A equipe paulista aguarda 
apenas seu retorno das férias para 
iniciar a negociação. As tratativas 
não devem ser das mais difíceis, já 
que as partes possuem uma boa 

relação. Willian Bigode é um ve-
lho conhecido do técnico Roger 
Machado. Os dois trabalharam 
juntos no próprio Palmeiras.

Garantido na fase de grupos 
da Libertadores, o Fluminense 
já sabe que terá uma boa quan-
tia a receber pelos três jogos co-
mo mandante na competição. 
O departamento de futebol 
planeja investir essa grana na 
contratação de reforços de pe-
so para o torneio continental.

Willian é desejo do Fluminense

REPRODUÇÃO

 LAtacante peruano com passagem 
por grandes clubes na Europa, Jef-
ferson Farfán foi oferecido a Fla-
mengo e Fluminense. No entan-
to, de acordo com a ‘Brasil Global 
Tour’, nenhum dos clubes está in-
teressado no jogador, que é consi-
derado caro e com muitos proble-
mas físicos. Há pouco mais de dois 
anos, ainda com Abel Braga no co-

mando, o Flu queria a contrata-
ção de Farfán, mas o atleta prefe-
riu ficar no Lokomotiv Moscou 
(Rússia). Aos 36 anos, o atacan-
te também somou passagem por 
Allianza Lima (Peru), PSV (Ho-
landa), Schalke (Alemanha) e Al 
Jazira (Emirados Árabes). Defen-
de a seleção peruana desde 2003 e 
jogou a Copa de 2018.

Diretoria recusa astro do Peru

O ATACANTE  
JÁ TRABALHOU 
COM O TÉCNICO 
ROGER MACHADO 
NO VERDÃO
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PRÓXIMOS JOGOS

Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                    Sábado         Nova Iguaçu  18h São Januário
Copa do Brasil        18/03            Caldense 21h30 Ronaldão (MG)

 L TÁ FICANDO BOM

Quintal do Zeca!
Gigante da Colina anunciou o seu novo lateral 

O 
Vasco oficializou na tar-
de de ontem a contrata-
ção de Zeca. Medalha de 

ouro nos Jogos do Rio, em 2016, 
o lateral, seja no lado direito ou 
esquerdo, tem na versatilidade 
o principal trunfo para resolver 
um crônico problema no setor. 
Titulares na temporada passada, 
Yago Pikachu, Henrique e Neto 
Borges estão na lista de dispen-
sas e tiveram as férias estendidas 
para encontrar um novo destino.

“Muito feliz em vestir a cami-
sa do Vasco. Vou me dedicar ao 
máximo e dar o meu melhor em 
cada partida”, disse Zeca, de 26 
anos, que é o terceiro anuncia-
do após o zagueiro Ernando, ex-

-Bahia, e o meia-atacante Mar-
quinhos Gabriel, ex-Cruzeiro.

O lateral disputou o Brasilei-
ro de 2020 pelo Bahia. De vol-
ta ao Inter, ele desfez o vínculo 
que iria até 2022. Cria do San-
tos, Zeca viveu seu auge na Vila 
Belmiro, com destaque na con-
quista no bicampeonato paulis-
ta em 2015 e 2016.

Nos bastidores...

A diretoria entrou ontem 
com um recurso no Pleno do Su-
perior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) para tentar anu-
lar a partida contra o Inter, pela 
36ª rodada do Brasileirão, em 14 
de fevereiro, na derrota por 2 a 
0, em São Januário. Na ocasião, 
o VAR estava descalibrado e não 
checou com exatidão a posição 
duvidosa do volante Rodrigo 
Dourado, autor do primeiro gol.

Zeca deve ser a solução dos problemas do clube para a lateral

DIVULGAÇÃO

 LO apoiador Martín Benítez, de 
26 anos, está perto de vazar. Se-
gundo o canal argentino TYC 
Sports, o São Paulo já tem um 
acordo com o Independiente, do-
no dos direitos do jogador, para 
que ele seja emprestado ao Trico-
lor do Morumbi, com opção de 
compra. Poucos detalhes estariam 
faltando para oficializar o acerto. 

O camisa 10 tem vínculo com o 
Vasco até o meio do ano, porém, 
o Independiente pode antecipar 
o retorno do jogador, caso deseje 
negociá-lo. O próprio Cruzmal-
tino, com o rebaixamento para 
a Série B, dificilmente terá con-
dições de honrar com o seu salá-
rio. Na última temporada, o meia 
atuou em 33 jogos e fez três gols.

Benítez com um pé no São Paulo

O LATERAL FICA 
ATÉ DEZEMBRO, 
COM OPÇÃO DE 
RENOVAÇÃO POR 
MAIS UM ANO
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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
 

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.
 

CONFEITEIRO V/TEXTO
E Padeiro com experiência 
comprovada. Comparecer 
com documentos e Currículo 
na Rua Uruguaiana, 160 Cen-
tro.  Falar com Sr. Théo

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. Com-
parecer à  Rua Carlos Vascon-
celos, 155 Sala: 303 Tijuca. Tel: 
98162-6184
 

MOTORISTA 
Com carro próprio GNV, prefe-
rencialmente aposentados mo-
re próximo Caxias. Salário ini-
cial R$2.500,00 +despesas, com 
disponibilidade para pequenas 
viagens.    Currículo com foto 
pelo Zap (21)97680-0748
 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação de 
Plásticos
Contrata c/ experiência: Ope-
rador Máquina Extrusora e 
Aglutinador. Salário +Cesta Bá-
sica +Vt. Local: Duque de Caxias 
Enviar curriculum: luanapele-
tplast@hotmail.com
 

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.

 

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/
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de 
concreto polido. 12 X cartões: 
Atendemos todo RJ. Aceita-
mos cartões. Tels.:97007.5050/  
96403-1836/  97006- 6176. 
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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

D.SETE ENCRUZILHADAS 
Resolva rápido definitivamen-
te sua vida amorosa, feitiços 
bruxarias vooudus! Amor ao 
seus pés outras finalidades. 
Garantia! Pagamento apos re-
sultado. 98219-7202zap
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

LUCIANO V/TEXTO
Sou Branco, 41 anos, universitá-
rio. Quero mulheres para com-
promisso ou amizade. Luciano 
(21) 99548-6215 Whatsapp.
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 
ABAFA ANGEL 
Quase mulher, lindíssima loirinha, 
22 anos, feminina, 22 motivos, 
sem frescuras. Local discretíssi-
mo, subir direto. Lapa. WhatApp 
97202-0480
 
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
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 
ACOMPANHANTE 
Precisa-se de acompanhante  
disponível para viagens curtas. 
Mulheres 18 a 40 anos. Whatsa-
pp +32 489 02 36 48/ Maria Tele-
fone:(21) 98858-9776

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Liliane branquinha ,Re-
beca  morena , Mariane loirinha, 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.

 

COROA DONARA 
Morenaça, linda, massagem dife-
renciada, relaxante, aparelhada/ 
diferenciada. Sozinha. Atendo ca-
valheiros/ casais. Novo Endereço, 
Cruz Vermelha (30,00). T.3903-
6970/ T.99753-2119.

 

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

 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, libe-
ral, cobiçadíssima, carinhosa. 
Fera entre 4 paredes. Prive. Tijuca 
(60,00). T.2565-7118/ T.97593-
3976 . www.muraldoprazer.com/
vivane Admite-se Moças

 

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

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2051-9767, Largo Machado

 

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.
 
AGREGO 
¾, Toco, Truck/ Carreta secos e 
refrigerados. Interessados  entrar 
em contato com Alex ou  Eduardo 
telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.
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A GATA DA HORA

 LA Justiça da Itália 
confirmou ontem 
a sentença de nove 
anos de prisão do 
atacante Robinho 
pelo crime de estu-
pro, em uma boate 
de Milão, em janei-
ro de 2013. A pena 
se sustentou de-
vido à manifestação de “par-
ticular desprezo em relação à 
vítima, que foi brutalmente 

humilhada”. Ricar-
do Falco, amigo do 
jogador, também 
participou do cri-
me e teve a pena de 
nove anos de reclu-
são confirmada. De 
acordo com espe-
cialistas, o jogador 
não deve ser extra-

ditado, mas pode cumprir pe-
na no Brasil após o processo ter 
uma sentença definitiva.

está muito longe de ser apenas mais um rostinho 

bonito no jornal. A beldade é formada em Belas Artes pela 

UFRJ e uma das vozes na defesa do empoderamento femini-

no. Em 2022, a musa fará a sua estreia à frente da bateria “Ver-

dadeira Furiosa” da Lins Imperial. Ela já é sucesso garantido.

BIA RAMOS

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

LÉO CORDEIRO/DIVULGAÇÃO

Robinho: sentença de prisão
DIVULGAÇÃO\SANTOS
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JORNALEIRO JORNALISTA

PE
D

R
O

 D
E 

SA
N

TO
R

O

 LTENHO 43 anos e trabalho como 
jornaleiro há 25. Sempre fui jornaleiro. 
Moro aqui mesmo na Ilha e o melhor 
da minha profissão é o contato com 
meus clientes. O que mais gosto daqui 
é da tranquilidade, mas o transporte 
público precisa melhorar. Torço pela 
Portuguesa. Sempre que posso, eu 
gosto de viajar. Esporte é o meu assun-
to preferido para ler no MEIA HORA.

PEDRO DE SANTORO 
— Ilha do Governador

JAMILE 
MARIA 
FIGUEIRE-
DO LIMA 
FREIRE
Atualmente 
com 27 anos. 
Sumiu em 
Marechal 
Hermes, no 
dia 23 de novembro de 1993. Saiu 
de casa e não retornou.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O
lá, amigos! A Secretaria de 
Estado de Trabalho e Ren-
da (Setrab) disponibiliza 

esta semana 737 oportunidades 
de emprego por meio do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), para 
as regiões Metropolitana (468) - 
veja o quadro ao lado -, Médio Pa-
raíba (159) e Serrana (110) do Rio. 

Já o cadastro de vagas específi-
cas para pessoas com deficiência, 
além do site empregabrasil.mte.
gov.br ou do aplicativo Sine Fácil, 
é possível pelo telefone 2334-9912 
ou e-mail nead@trabalho.rj.gov.
br. É necessário apresentar infor-
mações trabalhistas e laudo mé-
dico comprovando a deficiência.

A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas disponibiliza 411 va-
gas. Agendamento é feito nos for-
mulários na página https://www.
facebook.com/sougerandovidas.

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

Vagada

Embarcado 
em Macaé

 LA Setrab disponibiliza 350 
vagas, através do Sistema 
Nacional de Emprego (Si-
ne), para atuar em Macaé 
em regime offshore como 
Escalador, Mecânico, Eletri-
cista e Instrumentista. Ins-
crições: https://abre.ai/cjfK. 

RAPIDINHA...

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no https://abre.ai/cjjl) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

AÇOUGUEIRO PARQUE FELICIDADE, DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 5

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA JARDIM JOSÉ BONIFÁCIO, SÃO JOÃO DE MERITI ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 1 SM 70

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO SANTO CRISTO, RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

CARTAZEIRO ILHA DO GOVERNADOR, RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

ENCARREGADO DE AÇOUGUE JD. PRIM., SARACURUNA, O. BILAC, PIABETÁ E XERÉM ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 4

ENCARREGADO DE PADARIA JD. PRIM., SARACURUNA, O. BILAC, PIABETÁ E XERÉM ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO ANCHIETA, DUQUE DE CAXIAS, PIABETÁ E XERÉM ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 3 A 4 SM 4

GERENTE DE SUPERMERCADO ANCHIETA, DUQUE DE CAXIAS, PIABETÁ E XERÉM ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 3 A 4 SM 4

LOCUTOR ANUNCIADOR ILHA DO GOVERNADOR, RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

OPERADOR DE CAIXA PILARES, RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 4

TELEATENDIMENTO ATIVO CARMARI, NOVA IGUAÇU ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 SM 15

PADEIRO JD. PRIM., SARACURUNA, O. BILAC, PIABETÁ E XERÉM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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‘ESTOU BEM MAIS DEVAGAR’
 LUm ano após dizer que era 

viciado em sexo, Latino abriu 
o jogo sobre sua libido em en-
trevista à revista Quem. “Sem-
pre fui um cara transante, mas 
estou bem mais devagar”, 
contou o cantor, de 48 anos, 
que está noivo da advogada 
Rafaella Ribeiro. “Hoje posso 
dizer que encontrei o equilí-
brio em tudo na vida. Seja no 
sexo, no relacionamento, pro-
fissionalmente”, acrescentou. 
Latino também revelou que 
chegou a tratar sua ninfoma-
nia. “Tinha que transar 10 ve-
zes por dia. Entendi que preci-
sava de ajuda quando percebi 
que uma coisa simples da vida, 
que está aí pra te fazer feliz, 
estava me consumindo.”

FORA DO ‘THE VOICE KIDS’
 LApós três edições como 

técnicas do The Voice Kids, 
da Globo, e duas vezes cam-
peãs no reality show, Simo-
ne e Simaria anunciaram o 
afastamento este ano. “Te-
mos o The Voice Kids como 
uma família e este senti-

mento não vai mudar”, re-
sumiu Simaria. Já Simone, 
que deu à luz Zaya, comple-
tou: “Agora com a minha 
bebezinha, não vamos en-
trar em estúdio, mas espe-
ramos em breve estar com 
a família The Voice Kids”. 

JOÃO VIEGAS / DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

SOLTOU SOLTOU 
O VERBOO VERBO

 LAnitta publicou um clique pra lá 
de sexy no Instagram, ontem, usan-
do um biquíni fio-dental, que dei-
xou seu bumbum em evidência. 
Na legenda, a cantora postou um 
longo texto em espanhol critican-
do os comentários machistas que 
algumas mulheres recebem. “Es-
ta sou eu, mostrando minha bun-
da no meu Instagram. Agora uma 
pergunta temática especial para o 
Dia da Mulher de ontem (segun-
da-feira)... Você pode usar bundas 
femininas em seus vídeos e colocar 

letras explícitas para obter visuali-
zações, mas ao mesmo tempo diz 
que as mulheres que mostram suas 
próprias bundas em suas redes so-
ciais não merecem respeito? Estou 
confusa. Colocando o significado 
de ‘lady and gentleman’ (dama e 
cavalheiro) no Google, chego à con-
clusão de que faço mais justiça à pa-
lavra do que muitos caras por aí que 
querem mulheres damas, mas não 
têm nada de cavalheiro. Feliz Dia 
da Mulher. Que merecem respeito 
com ou sem bundas”, escreveu.

‘EU ESTAVA 
ELOGIANDO’

 LJuliana Paes se envol-
veu em uma confusão 
com os fãs de Juliette, 
participante do Big Bro-
ther Brasil 21, após co-
mentar que “gosta do 
jeito de atuar dela”. Os 
fãs da advogada enten-
deram a declaração da 
atriz como uma crítica 
e reclamaram. “Meu 
Deus! Eu estava elogian-
do a Juliette! Que lou-
cura... Tem coisa pior do 
que curtir alguém e ser 
mal interpretado? Sério! 
Nunca mais falo sobre 
BBB 21... Foi bom brin-
car de comentar”, escre-
veu Juliana no Twitter. 

BABADINHOS

 LO ATOR Léo Rosa, de 37 
anos, morreu, ontem, vítima 
de câncer nos testículos, que 
acabou se espalhando para 
outras partes do corpo. 

 LFÁBIO Porchat contou que 
testou positivo para a Co-
vid-19. O apresentador es-
tá assintomático.

EM ALTA EM BAIXA

 LGloria Pires doa sangue 
e incentiva internautas: 
“Muita gente precisa”.

 LFilha de Taís Araújo, Ma-
ria Antonia, de 6 anos, so-
freu racismo no colégio.

‘RELAÇÃO 
CONSENSUAL’

 LAo Cidade Alerta, da 
Record, na segunda-fei-
ra, MC Lan negou a acu-
sação de estupro feita 
pela cantora e modelo 
Jhacy França. “Tivemos 
uma relação consensual. 
Eu me arrependo mui-
to, vejo que não queria 
que acontecesse. Mas 
não abusei sexualmen-
te nem dela, nem de 
ninguém”, disse. Ao site 
Uol, Jhacy afirmou que 
registrou um boletim de 
ocorrência no 49º DP, em 
São Paulo. 



18h25. Globo: 
Eva comenta com 
Ana (foto) que ela 
precisa se dedicar 
à carreira para sus-
tentar Júlia. Vitória 
humilha Ana depois 

do treino. Vitória se desentende com 
Marcos. Ana perde em sua estreia no 
torneio. A tenista discute com Vitória 
e acaba falando sobre Alice.

17h55. Globo: 
João não se interes-
sa pela história de 
Ana. Jade reclama 
dos elogios de Lu-
crécia para Bianca 
(foto). Lincoln vê 
Mari e Jeff juntos e 

se orgulha do filho. Jade pega o vestido 
de Lucrécia para ir à festa. Marcelo e 
Delma vão ao teatro. Lírio aposta com 
Jade que conseguirá ficar com Karina.

19h40. Globo: 
Apolo encurrala Flá-
via e a obriga a con-
tar tudo que aconte-
ceu para Tancinha. 
Beto (foto) não se 
aguenta de culpa 
e procura Tancinha 

para contar tudo o que fez, mas Fran-
cesca o impede de ver a noiva antes do 
casório. Apolo aparece com Flávia no 
altar. Rebeca pede que Teodora a ajude.

21h. Record: 
Abrão questiona o 
irmão sobre o pac-
to feito na infância. 
Nadi (foto) disfar-
ça o incômodo ao 
ver Terá saindo do 

quarto com sua outra esposa, Jadi.

TELEVISÃO

AMOR DE MÃE

21h40. Globo: A emissora não divul-
gou o resumo do capítulo de hoje. 

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASA VIDA DA GENTE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

20h30. SBT: O 
concurso Garota 
Carisma começa. Vi-
vi (foto) e Cris ficam 
surpresas ao saber 
que Bia também 
vai participar. Chega 

uma das favoritas do concurso, Marian. 
Bia conta que Marian morava no orfa-
nato, mas foi adotada. Bia lembra ainda 
que a menina adorava aparecer.

22h15. Globo: 
Bibi é presa pelo cri-
me no restaurante 
de Dantas e conta 
com o apoio de Caio 
(foto), que avisa que 
vai estudar em Israel. 

Simone é ameaçada de morte por um 
agiota. A equipe de Jeiza salva Simone 
e prende o agiota. Eurico conversa com 
Nonato sobre sua performance.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é uma gota que pinga no cálice

da vida para diminuir seu amargor.” 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

 LVocê vai precisar de jogo de 
cintura. Ouça a sua intuição. 
Pode conquistar algo dife-
rente no trabalho. Aposte 
na sensualidade na paquera.  
Cor: nude.
Números da sorte: 49, 13 e 22.

 LVocê vai ter muita disposição 
para se comunicar. Interesses 
parecidos podem te aproximar 
de pessoas. Seu sexto sentido vai 
te ajudar com um novo amor.  
Cor: preto.
Números da sorte: 77, 41 e 68.

 LConverse com velhos amigos 
hoje. O trabalho vai ocupar o 
seu dia e exigir uma grande 
dedicação. Não deixe a roti-
na atrapalhar a vida amorosa. 
Cor: verde-água.
Números da sorte: 42, 06 e 33.

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

 LUma dose extra de sorte vai 
pintar. Teste a sua intuição afia-
da em sorteios e nas paqueras. 
Aproveite a excelente ener-
gia para concluir obrigações.  
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 70, 07 e 97.

 LVocê vai evitar o estresse 
hoje. Finalize as obrigações, 
cuide do lar e fortaleça o con-
tato com os familiares. Você 
estará irresistível na paquera. 
Cor: castanho.
Números da sorte: 89, 17 e 98.

 LEstimule sua criatividade e seu 

raciocínio. Pode se sentir impa-

ciente. A conversa pode esclare-

cer mal-entendidos com o par.

Cor: prata.

Números da sorte: 18, 00 e 36.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO seu lado descontraído es-
tará em alta. Sonhar alto deve 
animar o seu dia. Pense além da 
sua zona de conforto. Valorize o 
companheirismo na vida a dois.  
Cor: vermelho.
Números da sorte: 91, 10 e 28.

 LFaça um esforço extra para se 
destacar no trabalho. Anote as 
boas ideias que surgirem. Seus 
amigos vão desempenhar um 
papel importante na conquista.  
Cor: sépia.
Números da sorte: 11, 02 e 92.

 LHoje, você vai ter bastante 
energia. Aposte em novo hob-
by. Conclua as suas tarefas pro-
fissionais. Mostre o seu jeito 
irreverente na conquista.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 93, 57 e 03.

SANTA FRANCISCA ROMANA
Nasceu em Roma, em 1384. Seu 
pai, Paulo Busa di Leoni, pertencia 
à nobreza romana. Desde sua infân-
cia, sentiu-se atraída pela pureza e 
obrigou-se por voto a ser religiosa. 
Mas teve que condescender com 
os desejos do pai, que a deu em 
matrimônio aos 12 anos ao jovem 
aristocrata Lourenço de Ponziani. 
Teve com ele três filhos: Inês, João 
Evangelista e João Baptista. A histó-
ria de Santa Francisca se confunde 
com a da Cidade Eterna naquela 
época. Roma estava dividida em 
dois bandos, que guerreavam: os 
Orsíni e os Colonnas.

SANTO DO DIA

INVASÃO
Renato vai até a delegacia, 
muito assustado, prestar 
queixa de um roubo.
— O ladrão entrou lá em casa 
de madrugada e nem eu, nem 
a minha mulher percebemos. 
Ele roubou muita coisa.

O delegado registra a quei-
xa e, no dia seguinte, manda 
chamar a vítima.
— O elemento está preso. 
Agora, só falta recuperar o 
que ele roubou.
— Posso falar com ele, seu 
delegado?

— Pra quê?
— É que, se ele me disser 
como conseguiu entrar lá 
em casa de madrugada sem 
fazer nenhum barulho e sem 
acordar a minha mulher, eu 
retiro a queixa e ele pode fi-
car com tudo o que roubou.

QUESTÃO DE SAÚDE
Um homem foi ao consultó-
rio do médico, que receitou 
para o paciente:
— Tome esse remédio e você 
vai sentir melhor.
Depois de uma semana, o pa-
ciente voltou ao consultório 

com os mesmos sintomas. O
médico questionou:
— Mas você tomou o remé-
dio que eu receitei?
E o paciente respondeu:
— Impossível, doutor! É que, 
no vidro do remédio, dizia: 
“Conserve fechado”.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigano Diego.
MENSAGEM:
Cuidado com as armadilhas 
que a vida traz, peça prote-
ção ao Cigano Diego para 
que ele cuide de você e dos 
seus caminhos.
SAUDAÇÃO:
Salve povo do Oriente, optchá.
CORES:
Vermelho, branco e verde.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para proteção com o Cigano 
Diego, você terá que fazer 
um banho com ervas. Seis 
galhos de alfazema. Macere 
bem a erva e, depois, jogue 
da cabeça aos pés. Peça muita 
proteção, luz, paz e muito li-
vramento para você! Use uma 
roupa azul e verde.

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

 LAprimore os seus rendimentos. 
Valorize o que tem. Manter o 
contato com os amigos vai te fa-
zer bem. Apostar num bom papo 
pode acabar com a solteirice.  
Cor: laranja.
Números da sorte: 19, 64 e 55.

 LRenove as esperanças. Curta 
o clima leve de momentos de 
lazer com as pessoas próximas. 
A sua popularidade pode con-
quistar novos admiradores. 
Cor: prata.
Números da sorte: 02, 56 e 74.

 LSeja discreto e evite aborre-
cimentos. Preste atenção no 
seu sexto sentido e não confie 
demais nos outros. Crie cora-
gem e puxe papo na paquera. 
Cor: bordô.
Números da sorte: 30, 84 e 48.
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