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Dois dias após criança ser pisoteada, BRT tomba, 
mata passageira e fere mais de 30. Cenas de terror. 

Sucateamento e superlotação não podem mais 
ceifar a vida do povo na pandemia, que bateu 

ontem o recorde de 2.349 mortes em 24h no país

CONCESSIONÁRIA DIZ QUE CARRO DE PASSEIO INVADIU PISTA  8

Vereador e filho são 
mortos na Baixada

VIOLÊNCIA

Danilo do Mercado (MDB) foi o oitavo 
mais votado em Duque de Caxias. Polícia 

investiga se ele chefiou grupo de extermínio

V
IT

O
R

 S
IL

VA
/B

O
TA

FO
G

O

Silvio Santos 
toma segunda 
dose da vacina 

contra Covid
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PÁGINA 16

Carla agora 
conta os DIAZ 

pra sair do 
quarto secreto

BIG BROTHER

PÁGINA 17
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Fogão Fogão 
agora só agora só 

ganha: ganha: 
5 a 05 a 0
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ANUNCIADAANUNCIADA

Família 
localiza uma 
das meninas 

desaparecidas

NOVA IGUAÇU 4

6.500

SE LIGA! 8

dada

Vaga

vagas de 
emprego 
temporário

IBGE oferece
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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

ÁRVORE

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Sem policiamento 
no Centro

 LTrabalho na Rua do Russel e, sem-
pre que passo pela Candelária, vejo 
o perigo que está o local. Os assaltos 
ainda continuam, mesmo depois de 
um jovem ter sido esfaqueado. Tudo a 
mesma coisa. Não tem policiamento 
para manter a área segura. Como fi-
cam as pessoas que precisam passar 
por lá? Sem segurança nenhuma, só o 
medo de ser vítima de um assalto, de 
perder o celular ou pior.

ASSALTOS

Longa espera por 
poda no Valqueire

 LSou morador da Rua Urucuia, Vila 
Valqueire. E temos uma árvore que 
está morta, com uma altura de mais 
ou menos 12 metros, que já ultrapas-
sou os fios de alta tensão, na altura 
do número 223. Já foram feitas vá-
rias ligações para poda de árvore e 
para a Fundação Parques e Jardins. 
Avisaram que iriam retirar a árvore e 
já tem três anos que não aparecem! 
Por gentileza, ajudem a Rua Urucuia.

Roberto Carlos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Abandono total em 
rua do Riachuelo

 LNo Rio de Janeiro, a gente paga IPTU 
para não ter retorno. Na Rua Dr. Ma-
nuel Cotrim, no Riachuelo, existe um 
total abandono da Comlurb. Não tem 
garis varrendo a rua, recolhendo lixo, 
nem cortando matos nas calçadas. 
Os bueiros estão todos entupidos, 
poderiam fazer a manutenção deles 
e desentupir. O lixo que fica pelas ruas 
atrai ratos e outros bichos. Nosso bair-
ro está abandonado.

Jorge
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Faixas apagadas 
na Linha Vermelha

 LEu gostaria de fazer uma solicita-
ção para a Linha Vermelha. Além 
dos problemas já conhecidos que 
existem lá, as faixas de divisão de 
pista estão totalmente apagadas. 
Com a escuridão, fica muito difícil 
enxergar a pista durante a noite. Um 
problema mais fácil de resolver do 
que trocar o asfalto. Poderiam pelo 
menos pintar novamente as linhas 
nas pistas e ajudar os motoristas. 

Claudio Mello
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

PISTAS

Árvore está 
prestes a cair

 L No bairro do Encantado, na Rua 
General Clarindo, na altura do nú-
mero 549, tem uma árvore prestes 
a cair. Já está rachando o chão. 
Inclusive, o poste de iluminação 
nem está funcionando há tempos. 
Precisamos de ajuda para resolver 
esse problema de iluminação e 
de segurança. A árvore pode cair 
e machucar alguém que esteja 
passando na hora. 

Mauro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO                                                                                                                                                                                   BURACO

Tampa não durou 15 dias
 LTampa de boca de lobo instalada na Avenida Tenente 

Coronel Muniz de Aragão, no Anil, em frente ao número 
2.032, não durou 15 dias. Olha o concreto usado, uma 
vergonha. Poderiam fazer a manutenção de forma correta, 
para que isso não acontecesse, mas o problema conti-
nuou. Corre o risco de alguém prender o pé no buraco 
que se abriu, alguma criança não ver e se machucar. 

Pedro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Vistorias na 
Vila Sapê

 LA Comlurb informa que realiza 
periodicamente os serviços de 
remoção de lixo e limpeza na 
Vila Sapê, em Curicica, e, mes-
mo assim, há descarte indevido 
de resíduos. Serão realizadas 
vistorias no local para verificar 
o que está acontecendo.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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POLÍCIA

Vereador e filho mortos
Danilo do Mercado (MDB), de Duque de Caxias, era investigado por chefiar matadores

 L À LUZ DO DIA

O 
vereador de Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense, Danilo Fran-

cisco da Silva, o Danilo do Mer-
cado (MDB), de 53 anos, e o 
filho dele, Gabriel Francisco Go-
mes da Silva, de 25 anos, foram 
mortos a tiros, na tarde de on-
tem, no bairro Jardim Primave-
ra, no município. Informações 
passadas à polícia dão conta de 
que havia uma bolsa com gran-
de quantia em dinheiro no carro 
do vereador, que foi levada pelos 
assassinos.

Danilo foi o oitavo vereador 
mais votado da cidade da Bai-
xada Fluminense, com 6.080 
votos. 

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
informou que está investigando 
a ocorrência. Agentes estiveram 
no local para periciar os corpos 
e buscar indícios dos autores do 
crime. Segundo a Polícia Civil, 
Danilo do Mercado era inves-
tigado pela DHBF em inquéri-
tos policiais que apuram homi-
cídios, constituição de milícia e 
grupo de extermínio, esbulho 
possessório (grilagem de ter-
ras), extorsão e ameaça.

A Câmara de Vereadores de 
Duque de Caxias emitiu uma no-
ta de pesar. “É com extremo pe-
sar que a Câmara Municipal de 
Duque de Caxias, em nome de 
todos os vereadores e servidores, 
comunica o falecimento do ve-
reador Danilo Francisco da Silva, 
o Danilo do Mercado. O verea-
dor deixa como legado uma be-
líssima trajetória marcada pelo 
respeito ao próximo, amor e de-
dicação ao trabalho e à família. 
Pedimos a Deus que conforte o 
coração dos familiares e amigos 
neste momento de dor”, diz a no-
ta oficial da Câmara.

O vereador Danilo do Mercado, ao lado do filho Gabriel, de 25 anos, também morto a tiros no atentado, em Jardim Primavera

FOTOS DE REPRODUÇÃO

 LSegundo investigações da Polí-
cia Civil, Danilo era suspeito de 
matar Isaque Almeida de Lima e 
Alex Silva de Bem, e de tentar ma-
tar Fernando Leandro da Silva, no 
bairro Parque Santa Lúcia, em ju-
nho de 2020. O motivo do crime 
seria porque uma das vítimas se 
recusou a vender um terreno pa-
ra um amigo do vereador, que fa-

zia parte do grupo de extermínio 
supostamente comandado por 
ele. As outras duas vítimas foram 
mortas porque estavam com o 
alvo do bando. Em agosto, a De-
legacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense chegou a cumprir 
mandados de busca e apreensão 
contra o vereador e suspeitos li-
gados a ele.

Suspeito de chefiar assassinos
 LAliado político de Danilo do 

Mercado, o prefeito Washin-
gton Reis, também do MDB, 
esteve no local do crime. O 
partido divulgou nota lamen-
tando as mortes. “É com gran-
de tristeza que o MDB/Duque 
de Caxias recebeu a notícia do 
falecimento do vereador Dani-
lo do Mercado e do seu filho. À 

família enlutada as nossas sin-
ceras condolências e que Deus, 
em sua bondade infinita, tra-
ga o conforto necessário neste 
momento difícil”. A Prefeitura 
de Duque de Caxias também 
divulgou nota. “A Administra-
ção Municipal presta sinceras 
condolências por tão prematu-
ra e grande perda”.

Prefeito foi ao local do crime

 L IGOR RICARDO
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Milícia na mira
Operação contra quadrilha do Ecko tem 14 presos

 L EM SANTA CRUZ

Q
uatorze suspeitos de in-
tegrar a milícia chefiada 
por Wellington da Silva 

Braga, o Ecko, foram presos em 
uma operação realizada on-
tem pela Polícia Civil em San-
ta Cruz, na Zona Oeste do Rio. 
A ação ocorreu após denúncias 
de que milicianos do Ecko — 
um dos criminosos mais pro-
curados do estado — invadi-
ram um condomínio no bairro 
e passaram a controlar o forne-
cimento de gás natural, através 
de ligações clandestinas, com 
grande risco de explosões.

Agentes do Departamento 
Geral de Polícia Especializada 
(DGPE) e da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas 
(Draco) estiveram nas comu-
nidades de Antares e Cesarão, 
onde cumpriram os mandados 
de prisão. 

Entre os crimes investigados 
pela Polícia Civil estão a explo-
ração de atividades ilegais con-
troladas pela milícia; sujeição 
dos moradores a cobranças ir-
regulares de taxas de segurança 
e de moradia; instalação e ex-

ploração de centrais clandesti-
nas de TV a cabo e de internet 
(gatonet/gatointernet); arma-
zenamento e comércio irregu-
lar de botijões de gás e água; 
operação de empresas ilegais 
de GNV (gás natural); parce-
lamento irregular de solo urba-
no; exploração de  construções 

irregulares e outros crimes am-
bientais; comercialização de 
produtos falsificados; contra-
bando; descaminho; transpor-
te alternativo irregular; funcio-
namento de estabelecimentos 
comerciais explorados pela mi-
lícia e utilizados para lavagem 
de dinheiro.

Policial civil escolta suspeitos presos na operação de ontem

Em meio ao alívio e apreen-
são, familiares localizaram, no 
fim da noite de terça-feira, a ado-
lescente Letícia Lima da Silva, de 
12 anos, que estava desapareci-
da havia quatro dias, após sair de 
casa com a amiga Lauane kristi-
ne Tiago, de 14 anos, no bairro 
Nova América, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. A meni-
na foi reconhecida após o caso 
ser divulgado nas redes sociais e 
no site do MEIA HORA.   

Letícia foi encontrada por 
uma mulher não identificada, 
no acesso a uma comunidade do 
mesmo bairro. A amiga, Lauane, 
continua sumida. 

Aliviada, a repositora de super-
mercado Adriana Lima da Silva, 
de 39 anos, falou do sofrimento. 
“Foram quatro dias de agonia. Ela 
está um pouco apreensiva e não 
falou nada sobre o sumiço”, disse.

O alívio da família da Letícia 
contrasta com a apreensão e an-
gústia da mãe de Lauane. “Mi-

ARQUIVO PESSOAL

Menina é 
encontrada
Ainda falta achar a amiga dela

 L ALÍVIO E DESESPERO

Letícia, a menina encontrada

RAPIDINHAS...

Entregador é 
baleado

 LA Polícia Civil tenta identi-
ficar o autor de um tiro que 
atingiu o entregador de co-
mida por aplicativo Felipe 
Braga, de 25 anos, na noite 
de terça-feira, no Engenho 
de Dentro, Zona Norte do 
Rio. Ele ficou no meio do 
fogo cruzado durante um 
assalto a um policial que es-
tava à paisana e reagiu aos 
bandidos. Felipe foi atingi-
do numa perna e medicado.

Estuprou a 
sobrinha 

 LPoliciais da 62ª DP (Imba-
riê) prenderam, ontem, um 
homem acusado de estuprar 
e engravidar a própria sobri-
nha, de 11 anos. Segundo a 
Polícia Civil, o criminoso vi-
nha sendo monitorado pela 
equipe da delegacia e foi cap-
turado no bairro de Parada 
Morabi, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. Ha-
via contra ele mandado de 
prisão preventiva.

Bala perdida em SG
Idoso é atingido dentro de casa em Engenho Pequeno

 L SEMPRE ACHA UMA VÍTIMA...

Um homem de 68 anos foi 
atingido no  braço direito por 
uma bala perdida, ontem de 
manhã, durante um confronto 
entre bandidos e policiais mili-
tares no bairro de Engenho Pe-
queno, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio. De 
acordo com a Polícia Militar, a 
vítima estava dentro de sua re-
sidência, na Estrada Tenda.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionados às 10h37, mas quan-
do a equipe de socorro chegou 
ao local, O idoso já havia si-
do levado por populares para 
o Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), no Colubandê. 
O homem foi atendido e rece-
beu alta médica.

De acordo com a Polícia 
Militar, os agentes estavam na 

região para verificar uma de-
núncia de roubo de cargas. Ao 
chegarem ao local suspeito, os 
policiais foram recebidos a ti-
ros por criminosos que contro-
lam a região, iniciando-se um 
confronto. Os PMs não confir-
maram a denúncia do roubo de 
cargo e não efetuaram prisões e 
apreensões. Não houve registro 
de outros feridos. 

REPRODUÇÃO

nha preocupação é a maldade do 
mundo. Queremos apenas mi-
nha filha de volta”, diz Graciete 
da Silva Contaifer, de 33 anos. 

A Divisão de Descobertas de 
Paradeiros (DDP), na Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), investi-
ga o caso e pede que qualquer 
informação seja passada pelo 
Whatsapp (21) 98596-7442.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/3/20214
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 L APÓS DECISÃO NO STF

Fala de candidato
Lula desconversa, mas faz discurso de campanha

A
pesar de se esquivar so-
bre candidatura em 2022, 
o ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva (PT) fez ontem 
um discurso de presidenciável 
na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, em São Bernardo do 
Campo (SP), após a anulação de 
condenações na Operação Lava 
Jato, pelo ministro Edson Fachin, 
do STF. Em tom duro e em clima 
de campanha, Lula afirmou que 
foi “vítima da maior mentira ju-
rídica contada em 500 anos de 
História” e criticou a atuação do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) na pandemia da Co-
vid-19, além da política econô-
mica e seu viés armamentista.

Lula criticou a falta de políti-
ca centralizada no combate à Co-
vid-19 no país e, apesar de não as-
sumir sua candidatura, declarou: 
“Na semana que vem, vou tomar 
minha vacina. E quero fazer pro-
paganda para o povo brasileiro: 
não siga nenhuma decisão im-
becil do presidente da República 
ou do ministro da Saúde. Tome 
vacina. As mortes são naturaliza-
das. Mas eram mortes que, mui-
tas delas, poderiam ser evitadas se 
a gente tivesse um governo que ti-
vesse feito o elementar”, declarou.

Ainda segundo o ex-presi-
dente, Bolsonaro deveria ter 
criado comitê de crise para 
orientar a população semanal-
mente e visitado os estados. O 
presidente comentou as críticas 
de Lula, insinuando que o país 
estaria em situação pior se Lula 
fosse presidente.

Ainda em seu discurso, Lula 
contou ter certeza de que os pro-
cessos contra ele seriam anulados: 
“A verdade vencerá. Tinha tanta 
confiança e consciência do que 
acontecia que eu tinha certeza de 
que esse dia chegaria, e chegou. A 
Lava Jato desapareceu da minha 
vida”, disse, ressaltando que o ex-
-juiz Sergio Moro deve estar so-
frendo mais do que ele.

Lula apareceu ontem de máscara, a qual ele tirou para discursar

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O presidente Jair Bolsonaro 
mudou o discurso sobre as va-
cinas após pronunciamento do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na manhã de ontem. Ao 
aprovar propostas que facilitam e 
aceleram a compra de imunizan-
tes, Bolsonaro surgiu de másca-
ra, algo que ele vinha evitando, e 
disse que “o governo federal não 

poupou esforços, não economi-
zou recursos para atender todos 
os estados e municípios”. Desde o 
início da pandemia, o presidente 
já minimizou a Covid-19, a cha-
mando de “gripezinha”, além de 
criticar o isolamento social e re-
comendar medicamentos sem 
comprovação científica, como a 
hidroxicloroquina.

Bolsonaro muda de postura  

Diversas unidades de saúde 
da cidade do Rio suspenderam a 
vacinação contra a Covid-19 na 
manhã de ontem. De acordo com 
o secretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, uma grande pro-
cura acabou zerando o estoque 
antes do previsto. No entanto, 
mais de 56 mil doses foram retira-
das do almoxarifado central, em 
Niterói, na Região Metropolitana 
do Rio, e distribuídas. Segundo a 
pasta, a imunização seguirá nor-
malmente hoje. 

Em uma publicação no Twit-
ter, Soranz afirmou que ontem 
foram aplicadas 19 mil doses em 
quatro horas, nove mil a mais do 
que o esperado. Houve registro 
de falta de vacinas no Irajá, em 
Madureira, Cavalcante, Campo 
Grande, Leme e Vila Cosmos, 

entre outros bairros. “A grande 
procura zerou o estoque de di-
versas unidades antes do previs-
to para esta manhã”, postou. 

Uma das vacinadas ontem 
foi dona Consuelo, a mãe, de 76 
anos, de Eduardo Paes (DEM). 
Em suas redes sociais, o prefei-
to comemorou, desejando vida 
longa a seus pais e sogro.

Hoje termina o prazo das me-
didas de restrição decretadas pela 
prefeitura, mas especialistas que 
participam do comitê científico 
que auxilia Paes recomendaram 
a manutenção delas. Um novo 
boletim epidemiológico será di-
vulgado amanhã, e há expectativa 
para saber se o mapa do risco de 
contágio na cidade se tornou mais 
grave. A ocupação de leitos de UTI 
no Rio passa de 90%.

Faltaram doses 
em postos no Rio
Vacinação deve ser normal hoje

 L LUTA CONTRA A COVID-19

Dona Consuelo Paes, mãe do prefeito do Rio, recebe a sua vacina 

REPRODUÇÃO DO TWITER

 LPelo menos 16 pessoas são alvos 
de investigações da Delegacia de 
Combate à Corrupção e Lava-
gem de Dinheiro por denúncias 
de fraude na vacinação contra a 
Covid-19, no Estado do Rio. Em 
pouco mais de um mês, 14 uni-
dades de saúde, municipais e es-
taduais, foram denunciadas. A Po-
lícia Civil investiga  funcionários 

de uma concessionária que presta 
serviços na capital e fura-filas na 
campanha de vacinação em um 
hospital de Niterói.

Caso sejam condenados, os in-
vestigados podem responder pe-
los crimes de peculato, infração 
de medida sanitária, por descum-
prir regras de vacinação durante a 
pandemia e falsidade ideológica.

Polícia investiga fraudes

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/3/20216
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 LTENHO 57 anos e sou jornaleira há 
apenas um mês. Antes, eu era garço-
nete. Moro em Botafogo e o que eu 
mais gosto na minha profissão é aten-
der o público. Gosto muito de morar e 
trabalhar aqui, é um bairro muito tran-
quilo, mas a limpeza das ruas pode 
melhorar. Torço pelo Botafogo e, nas 
horas vagas, gosto de ler. O que mais 
leio no MEIA HORA é sobre esportes.

Caroline Gomes  
— Gávea

JANSEN 
PIRES DE 
OLIVEIRA
tem atual-
mente 
36 anos. 
Desapareceu 
em Volta 
Redonda, 
no dia 30 de 
novembro de 1999, após sair de 
casa não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Tragédia na Zona Oeste
Acidente entre ônibus do BRT e carro deixa um morto e 34 feridos

 L NA VOLTA PRA CASA

U
m acidente envolven-
do um carro de passeio e 
um ônibus do BRT dei-

xou pelo menos um morto e 34 
feridos entre as estações Em-
brapa e Mato Alto, no corredor 
Transoeste, na noite de ontem.

“A invasão da pista exclusiva 
do BRT Rio por um carro de pas-
seio acabou provocando um aci-
dente grave por volta das 19h40, 
entre as estações Embrapa e Ma-
to Alto, no corredor Transoeste. 
O articulado acabou virando e 
uma passageira morreu no local”, 
informou o BRT Rio em nota.  

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, as vítimas foram encami-
nhadas para os hospitais Miguel 
Couto, Lourenço Jorge, Albert 
Schweitzer, Getúlio Vargas, Dom 
Pedro II e Rocha Faria. Os nomes 

dos feridos e da vítima fatal não fo-
ram divulgados.

A Av. Dom João VI foi interdi-
tada nos dois sentidos. O moto-
rista do veículo que teria causado 

o acidente teria fugido, o que não 
havia sido confirmado pela polí-
cia até o fechamento desta edição. 

Em áudio enviado ao What-
sApp do MEIA HORA, uma mu-
lher disse que estava atrás do BRT 

quando aconteceu o acidente. “Es-
se carro vermelho invadiu a pista, 
o motorista não conseguiu frear 
e tombou. Tem muita gente feri-
da. Tem gente morta. Muito triste.”

Após o acidente, o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, se manifestou 
nas redes sociais. “Estou acom-
panhando com nosso Centro de 
Operações o acidente que tivemos 
com um BRT no Transoeste.”

Em nota, a Prefeitura do Rio la-
mentou o acidente, solidarizou-se 
com as famílias das vítimas e infor-
mou que acompanhará as investi-
gações sobre as causas da tragédia.

O presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Sebastião José, falou, 
em nota, em “falta de responsabi-
lidade de alguns motoristas que 
insistem em transitar pelas calhas 
onde circulam os BRTs”. Ônibus do BRT tombado e vítimas no local do acidente

REPRODUÇÃO

‘CARRO INVADIU 
A PISTA, O 

MOTORISTA 
NÃO CONSEGUIU 
FREAR E TOMBOU’

 LO IBGE publicou quatro editais 
para contratar temporariamente 
6,5 mil pessoas para trabalhar nas 
pesquisas do instituto. Desse total 
de vagas, 325 são para o municí-
pio do Rio de Janeiro —  300 para 
agente de pesquisas por telefone 
e 25 para supervisor de pesquisas. 
As inscrições começam hoje, nos 
sites do Cebraspe (https://www.
cebraspe.org.br/concursos/) e IB-
FC. A prova será em maio, com 
60 questões de múltipla escolha. 

OLHO VIVO
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Carioca Domingo          Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03          Resende 21h Maracanã

Estava na mira de Tite
Nome de Hugo Souza constava na pré-lista da Seleção para as Eliminatórias

A
s boas defesas com a ca-
misa do Flamengo no 
último Campeonato 

Brasileiro quase levaram o go-
leiro Hugo a uma nova convo-
cação para a Seleção Brasileira. 
Segundo o Globoesporte.com, o 
jogador estava na pré-lista do 
técnico Tite para os jogos das 
Eliminatórias Sul-Americanas 
que aconteceriam em março.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a comissão 
técnica elaborou uma lista lon-
ga para fazer os ajustes que fos-
sem necessários. No entanto, os 
confrontos foram adiados em 
decorrência do grande aumen-
to de casos da Covid-19.

A presença de Hugo na lista 
se deu pelo fato de Tite saber 
que dificilmente poderia contar 
com alguns goleiros que atuam 
na Europa. Alisson, do Liver-
pool, e Ederson, do Manches-
ter City, ambos da Inglaterra, 
dificilmente seriam liberados 
por seus clubes. Recentemen-
te, os comandantes das equipes 
que disputam o Campeonato 
Inglês se posicionaram contra 
a liberação de qualquer atleta 
para as seleções nacionais.

Hugo já foi convocado por 
Tite para a Seleção na tempora-
da de 2018, quando tinha ape-
nas 19 anos. Na época, ele não 
havia sequer estreado entre os 
profissionais do Mais Querido.

 LO também goleiro César re-
cebeu alta hospitalar na ma-
nhã de ontem após a cirurgia 
no joelho direito. O procedi-
mento foi concluído com su-
cesso na noite de segunda-fei-
ra, no Hospital Samaritano da 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste. 
A primeira semana será de re-

pouso completo, antes de ini-
ciar a fisioterapia. A previsão 
de retorno é de seis a oito me-
ses. O jogador se lesionou em 
fevereiro e um exame consta-
tou ruptura no ligamento. An-
tes do problema, o atleta tinha 
negociações avançadas com o 
Atlético Goianiense.

César recebe alta após cirurgia 

 LAutor dos dois gols do Flamengo 
na vitória sobre o Macaé, Rodrigo 
Muniz tem apenas 19 anos, mas 
vem recebendo elogios no clube. 
O jogador afirmou que também 
está sendo aconselhado por me-
dalhões do Rubro-Negro. Ele re-
velou em quem tem se amparado.

“As coisas que estão aconte-
cendo na minha vida, a gente 
para para pensar onde a gente 
está, às vezes eu chego nos trei-
namentos com o time principal 
e fico “Olha onde eu cheguei”. 
Aí converso com Bruno Hen-
rique, com Diego, que tenho 
mais afinidade para conversar, 
eles me dão muitos conselhos, 
falando para continuar assim, 
na pegada, que vai dar tudo cer-
to, que eu vou conseguir reali-
zar os meus sonhos e de toda a 
minha família. É uma coisa que 
não dá para explicar. Só quem 
é Flamengo sabe”, afirmou. O 
Mais Querido tem seis pontos e 
divide a liderança do Campeo-
nato Carioca com a Portuguesa 
da Ilha do Governador. 

Rodrigo Muniz 
curte boa fase 
particular

Cria das divisões de base do Rubro-Negro, Neneca fez boas apresentações na temporada passada

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

JOGADOR JÁ FOI 
CONVOCADO UMA 
VEZ PARA FAZER 
PARTE DA SELEÇÃO 
PRINCIPAL, EM 2018
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Carioca Sábado Bangu  21h05 Nilton Santos

Carioca 20/03 Vasco 18h São Januário

Passou o carro no Moto
No Maranhão, Glorioso estreou com o pé direito na Copa do Brasil e está na 2ª fase

 L QUE PASSEIO!

C
om o pé direito calibrado, o 
Botafogo estreou na Copa 
do Brasil com uma consis-

tente atuação na goleada por 5 a 
0 sobre o Moto Club, na noite de 
ontem, no Castelão, em São Luís. 
Além da garantir a vaga para a se-
gunda fase da competição, o Glo-
rioso embolsou a premiação no 
valor de R$ 1,350 milhão. Com 
o moral elevado, a equipe volta a 
campo no sábado para enfrentar o 
Bangu, às 21h05, no Nilton Santos, 
agora pelo Campeonato Carioca.

Na próxima etapa, o Alvinegro 
terá pela frente o vencedor do jogo 
entre Rio Branco-VN, do Espíri-
to Santo, e ABC, de Natal. O com-
promisso será dia 17 de março, no 
Olímpio Perim, em Venda Nova 
do Imigrante (ES). A rapaziada do 
técnico Marcelo Chamusca tam-
bém atuará fora de casa, desta vez 
sem vantagem do empate — os 
pênaltis definirão a classificação 
em caso de qualquer empate.

A velocidade promete ser uma 
das marcas da equipe em 2021. E 
não apenas pelo ‘apressado’ e bo-
nito gol de falta marcado pelo vo-
lante estreante Pedro Castro, com 
apenas dois minutos de jogo. Com 
boa mobilidade, o Botafogo teve o 
ritmo ditado pelos ligeiros Warley 
e Ronald, que deixou o gramado 
ainda no primeiro tempo lesiona-
do. De pênalti, Matheus Babi au-
mentou a vantagem, aos 30. 

Na volta do intervalo, logo 
aos seis minutos, Warley acer-
tou um primoroso cruzamento 
para Ênio, de primeira, marcar 
pela primeira vez como profis-
sional. Algum tempo depois, 
Ênio retribuiu o favor e Warley 
deixou o dele: 4 a 0. O gol mais 
bonito da noite foi reservado 
para outro estreante, Matheus 
Frizzo, no belo voleio após o 
cruzamento de Rickson, aos 36.

A última vez que a equipe ti-
nha marcado cinco ou mais gols 
em um mesmo jogo foi no dia 28 
de junho de 2020, nos 6 a 2 sobre 
a Cabofriense, pelo Campeonato 
Carioca. Pela velocidade imposta 
ao longo dos 90 minutos, o Bota-
fogo, de muitas caras novas — e 
outras que ainda deverão chegar 
nos próximos dias —, mostrou ao 
seu torcedor que tem pressa para 
recuperar o lugar de destaque na 
elite nacional ao longo da dura dis-
puta da Série B do Campeonato 
Brasileiro, que logo se aproxima. De voleio, um dos estreantes da noite, Matheus Frizzo, acertou um belo gol de voleio no Maranhão

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

O FOGÃO NÃO 
FAZIA CINCO 

OU MAIS GOLS 
DESDE JUNHO 

DE 2020

Joanderson; Diego Renan, Alisson, Wander-
son e Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel, 
Cleitinho (Lenílson) e Raí (Matheusinho); 
Luís Guilherme (Felipe) e Jerinha (Gleydis-
son). Técnico: Marcinho Guerreiro

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo, Kanu 
e Souza; Luiz Otávio, Pedro Castro (Frizzo) 
e Marcinho (Zé Welison);  Warley (Rickson), 
Babi (Matheus Nascimento) e Ronald 
(Ênio). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Castelão, em São Luís (MA)  
Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR) Auxiliares: Rafael Trombeta (PR) 
e  Sidmar Meurer (PR) Gols: 1º tempo: Pedro Castro, aos 2, Matheus Babi, de 
pênalti, aos 30. 2º tempo: Ênio, aos 6, Warley, aos 30, e Frizzo, aos 36 minutos. 
Cartões amarelos: Wanderson, Raí, Souza. Cartão vermelho: Gleydisson

MOTO CLUB 0 BOTAFOGO 5

 LJoel Carli está de volta ao Botafo-
go! O zagueiro desembarca no Rio 
de Janeiro hoje para poder assinar 
com o Glorioso. O defensor res-
cindiu com o clube em 2020, pas-
sou menos de uma temporada no 
Aldosivi, da Argentina, e vai firmar 
contrato amanhã com o Alvine-
gro até o fim de dezembro de 2022.

O zagueiro, de 34 anos, cobra-
va na Justiça dívidas pelo período 
em que estava vestindo a camisa 
alvinegra, entre 2016 e 2020. No 
entanto, em acordo com o clube, 
encerrou as cobranças para ter um 
novo contrato com o Alvinegro.

Carli foi autor do gol de empa-
te contra o Vasco, no último título 

carioca do clube de General Seve-
riano, em 2018. Naquela ocasião, 
o Botafogo faturou a taça na co-
brança por pênaltis. Nos quatro 
anos em que esteve na equipe da 
Estrela Solitária, ele se tornou o 
terceiro maior estrangeiro em nú-
mero de jogos, 153, além de exer-
cer importante papel de liderança. 

Carli chega ao Rio hoje e vai assinar amanhã

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/3/202110



ESPORTES
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 11/3/2021 · MEIA HORA 11

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

O Campeonato Carioca de 2021 é disputado em turno único, chamado de Taça Guanabara, com 
os 12 participantes enfrentando-se em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado 
será o campeão da Taça GB e estará classificado para a semifinal geral do Carioca ao lado dos 
2º, 3º e 4º colocados. Do 5º ao 8º colocado, a disputa é por uma taça de consolação, que será a 
Taça Rio. O 12º colocado será rebaixado. Os critérios de desempate são: 1º) Maior número de 
vitórias; 2º) Maior saldo de gols; 3º) Maior número de gols pró; 4º) Confronto direto; 5º) Menor 
número de cartões amarelos e vermelhos.

 L QUER VIR

De olho no Fluzão
Zagueiro do Goiás gostou do projeto tricolor

A
tento ao mercado em bus-
ca de boas opções para re-
forçar o time, o Fluminense 

deseja ter o zagueiro David Duar-
te, atualmente no Goiás. A direto-
ria já apresentou uma proposta 
oficial ao Esmeraldino, mas entra-
ves financeiros impedem o acerto.

Segundo apurou a reportagem, 
o Goiás impõe condições para li-
berar o atleta, mesmo sabendo 
que, a partir do meio do ano, o 
jogador poderá assinar um pré-
-contrato com outra equipe e sair 
de graça. O MEIA HORA fez con-
tato com o jogador para saber 
qual é o desejo dele diante do 
cenário entre os dois clubes.

“O Fluminense fez uma pro-
posta, meus empresários levaram 
para o Goiás, só que a diretoria não 

está aceitando. O meu interesse é 
jogar pelo Fluminense, gostei do 
projeto, mas não quero deixar o 
Goiás, clube que eu tenho uma lin-
da história, pela porta dos fundos.”

Ao ser questionado o que esta-
ria dificultando a liberação, o atleta 
confirmou que é a parte financei-
ra. “O Goiás quer mais do que foi 
oferecido pelo Fluminense. Torço 
para que tudo se ajeite. Como eu 
disse, tenho o desejo de jogar pe-
lo Fluminense, mas não faz senti-
do me segurarem tanto, pois meu 
contrato é curto e nem terei con-
versas para renovar”, já avisou.

David Duarte tem 26 anos e é 
cria da base do Esmeraldino. O 
zagueiro surgiu no profissional 
em 2015. Versátil, ele atua pelos 
dois lados da defesa e se destaca 
pelo alto e na saída de bola.

O defensor diz que deseja sair do Esmeraldino pela porta da frente

DIVULGAÇÃO / GOIÁS

 LO interesse tricolor em Willian 
Bigode, hoje no Palmeiras, se tor-
nou prioridade. Segundo o Glo-
boesporte.com, o clube já sinali-
zou ao jogador que topa bancar 
de forma integral seu alto salá-
rio. O contrato de Willian com 
o Verdão vai até o fim de 2021 e 
há duas chances de o Flu contra-
tá-lo: em definitivo ou o jogador 

irá renovar e ser emprestado. 
No entanto, não será tão sim-
ples convencer Willian Bigode 
de topar jogar pelo Fluminense. 
Um dos líderes do grupo do Pal-
meiras, o jogador e sua a família 
estão bem estabelecidos em São 
Paulo. A princípio, sua priorida-
de seria permanecer e em segun-
do lugar, sair para o exterior.

Tricolor faz esforço por Willian

CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º PORTUGUESA 6 2 2 0 0 4 0 4

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 6 2 2 0 0 3 0 3

 3º BOTAFOGO 4 2 1 1 0 3 0 3

 4º BOAVISTA 4 2 1 1 0 2 0 2

TAÇA RIO

 5º VOLTA REDONDA 4 2 1 1 0 3 2 1

 6º BANGU 3 2 1 0 1 1 2 -1

 7º RESENDE 3 2 1 0 1 2 4 -2

 8º MADUREIRA 2 2 0 2 0 2 2 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 1 2 0 1 1 0 1 -1

 10º VASCO 0 2 0 0 2 0 2 -2

 11º MACAÉ 0 2 0 0 2 0 3 -3

REBAIXAMENTO

 12º FLUMINENSE 0 2 0 0 2 1 5 -4

3ª RODADA
SÁBADO

 MADUREIRA X RESENDE 15H30

 NOVA IGUAÇU X VASCO 18H

 BANGU X BOTAFOGO 21H05

DOMINGO

 PORTUGUESA X VOLTA REDONDA 15H30

 FLAMENGO X FLUMINENSE 18H

SEGUNDA-FEIRA

 BOAVISTA X MACAÉ 16H

4ª RODADA
19/03

 FLAMENGO X RESENDE 21H

20/03

 VOLTA REDONDA X MACAÉ 15H

 BOAVISTA X NOVA IGUAÇU 17H

  VASCO X BOTAFOGO 18H

 BANGU X FLUMINENSE 21H05

21/03

 MADUREIRA X PORTUGUESA 15H30

ARTILHARIA

 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)
 3  GOLS: Pedro Augusto (America-RJ), Natan (Cabofriense), Di María (America-
no), França (America-RJ) e Pepeu (Americano)

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia

DAVID DUARTE 
TEM 26 ANOS E 
SE DESTACA PELO 
JOGO AÉREO E 
SAÍDA DE BOLA
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‘Que fosse Garrincha’
Neto do jornalista Mário Filho fica ‘pistola’ com mudança do nome do Maracanã

 L NINGUÉM CURTIU

M
ário Neto, neto do jor-
nalista Mário Filho, 
detonou a lei que foi 

aprovada pelos deputados do 
Rio na última terça-feira para 
tirar o nome de seu avô do Ma-
racanã para que ele passe a ter 
o nome de Edson Arantes do 
Nascimento, em homenagem 
a Pelé. Em entrevista ao UOL, 
ele chamou a medida de “torpe 
e ridícula”, disse que o estádio 
“morreu” após a reforma para a 
Copa de 2014 e afirmou que, se 
queriam homenagear alguém, 

que fosse Manoel Francisco dos 
Santos, o Mané Garrincha, ído-
lo do Botafogo, do futebol ca-
rioca e da seleção brasileira.

“É uma coisa de quem não 
entende nada de futebol, de 
história. Se quisessem home-
nagear alguém, que homena-
geassem o Garrincha. Estou 
chateado? Sim, mas não vou 
ficar mais, pois meu avô não 
brigou por esse estádio para 
70 mil pessoas. Em virtude das 
pessoas que estão na Alerj, não 
me surpreende”, disse Mário.

“Deveriam saber um pouco 
mais da história do Mário (Fi-
lho). Basta procurar um pou-
co, podem ir até na ‘Wikipédia’. 
Meu avô deu nome ao maior 
estádio do mundo até aparecer 
o Sérgio Cabral (ex-governador 
do Rio). Não vou dar pano para 
manga para essas pessoas, não 
vou me aporrinhar. Isso vai en-
grandecer o Pelé? Não, só vai 
gerar críticas. Eles só querem 
mesmo aparecer”, completou.

O projeto 3.489/21 é de au-
toria do deputado André Ceci-

liano (PT) e mantém o nome 
antigo apenas para o complexo 
esportivo. Somente a bancada 
do PSOL foi contra a mudança. 
Agora, o projeto será encami-
nhado ao governador Cláudio 
Castro para sanção. Ele tem até 
15 dias úteis para se posicionar.

Pelé se cala

Procurada, a assessoria par-
ticular de Pelé limitou-se a di-
zer que o Rei do Futebol vai se 
posicionar sobre esse assunto 
no momento mais oportuno.

O projeto mantém o nome antigo apenas para o complexo esportivo e será encaminhado para sanção do governador, que tem até 15 dias úteis para se posicionar

DIVULGAÇÃO

 LA mudança não agradou aos 
torcedores cariocas que usaram 
as redes sociais para protestar. 
Exigindo respeito pela histó-
ria do Maracanã e apelando até 
mesmo ao próprio Pelé, inter-
nautas esperam por uma revira-
volta e um veto do governador 
em exercício Cláudio Castro. 

“Com todo o respeito: o Mara-
canã é maior que o Pelé”, afirmou 
Rogerinho do Ingá”. “Gigante Pe-
lé, por favor, interceda junto aos 
energúmenos da Alerj e permita 
que o Maracanã siga com o nome 
que lhe foi dado: Jornalista Mario 
Filho. Ajude a manter a história 
viva”, destacou um outro usuário.

Internautas ficam revoltados

NADA MUDA
“Ninguém chega um 
dia e diz: ‘Vou ali no 
Mário Filho ver um 
jogo. O Maracanã 
pode trocar de nome 
oficial, mas todos o 
conhecerão como o grande Maraca, 
o velho e bom Maracanã, palco de 
inúmeros jogos sensacionais e de 
grandes craques inesquecíveis”.

TORCEDOR

FALA,

RODRIGO FURTADO
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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)

Os primeiros de 2021
Vascão apresenta o zagueiro Ernando, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral Zeca

 L CARAS NOVAS

O 
Vasco apresentou na 
tarde de ontem os seus 
primeiros três reforços 

para a temporada de 2021. O 
lateral-esquerdo Zeca, que per-
tencia ao Internacional, o za-
gueiro Ernando, ex-Bahia, e o 
apoiador Marquinhos Gabriel, 
ex-Athletico Paranaense. O 
evento online também contou 
a com a participação do diretor 
de futebol, Alexandre Pássaro.

Jogador mais experiente do 
trio, Ernando, de 32 anos, te-
ve passagens pelo Goiás e pelo 
Inter antes de chegar ao Bahia, 
clube que defendeu no último 
Campeonato Brasileiro. O de-
fensor falou sobre a possibili-
dade de atuar novamente ao la-
do do lateral Zeca, que também 
estava no clube tricolor. “Eu e 
o Zeca atuamos no Bahia, tive 
essa felicidade de fazer alguns 
jogos com ele. Foi meu parceiro 
de concentração”, relembrou.

Zeca foi o último reforço 
anunciado pelo Cruzmaltino. 
O jogador, de 26 anos, foi cam-
peão olímpico pela Seleção em 
2016 e rescindiu com o Inter-
nacional no começo da última 
semana. O novo reforço mos-
trou muito otimismo na sua 
chegada a São Januário.

“Estou e feliz e motivado pa-
ra jogador pelo Vasco. Uma ca-

misa gigante do futebol brasilei-
ro. Jogo tanto na lateral direita e 
esquerda, vou conversar com o 
professor. Vim aqui para ajudar, 
tenho certeza que vamos voltar 
para a Série A”, afirmou o joga-
dor, que atua pelas duas laterais.

Marquinhos Gabriel, de 30 
anos, não foi muito bem no 
Furacão e acumula passagens 
por grandes clubes brasilei-
ros como Corinthians, Santos 

e Cruzeiro. O atleta afirmou 
que precisa de um tempo pa-
ra readquirir a sua forma física 
ideal para estar logo à disposi-
ção do técnico Marcelo Cabo.

“Quanto ao ritmo de jogo, 
acho que preciso de um pou-
quinho de tempo, de treina-
mento. Vinha treinando em ca-
sa, mas não é a mesma coisa de 
treinar no clube. Vou conversar 
com o professor para logo estar 
disponível”, destacou o apoia-
dor durante a coletiva virtual.

Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca vestiram a camisa do Gigante da Colina pela primeira vez

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO diretor de futebol do Vasco, 
Alexandre Pássaro, confirmou du-
rante a apresentação dos novos re-
forços do que o argentino Martín 
Benítez está perto de deixar São Ja-
nuário para jogar pelo São Paulo. 
O apoiador, de 26 anos, foi um dos 
destaques do time em 2020. “Ele 
nos comunicou que tem o desejo 
de jogar no São Paulo. É algo que 

não aconteceu hoje e nós aceita-
mos o pedido dele, porém, ainda 
falta decidir quando isso vai acon-
tecer, porque ele tem contrato co-
nosco até o meio do ano”, afirmou. 
O dirigente destacou que o Vasco 
não fará a vontade do São Paulo 
para liberar o jogador, que perten-
ce ao Independiente, da Argenti-
na, antes do contrato acabar. 

‘Benítez foi que pediu para sair’

PELO SUB-20, 
TIME FAZ 6 A 0 NO 

PLANALTINA-DF E 

VAI ÀS OITAVAS DA 

COPA DO BRASIL
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A GATA DA HORA

aguça nossos pensamentos mais pecaminosos 

e impuros. Toda boa e cheia de curvas, a musa esbanja estilo 

e nos prova que a beleza da mulher negra é mesmo ímpar. 

Ela é torcedora do Mengão, mora em Niterói e no Instagram 

faz um tremendo sucesso como a bela @soraya.rocha.169.

SORAYA ROCHA

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

ROGÉRIO NUNES/DIVULGAÇÃO

 LUma das mais tradicionais 
escolas de samba do Carnaval 
carioca, a Império Serrano pe-
de passagem para desfilar nos 
campos de futebol, segundo o 
site Carnavalesco. Nove vezes 
campeã na Passarela do Sam-
ba, a agremiação de Madureira 
recebeu na última terça-feira a 
confirmação da filiação provi-
sória na Federação de Futebol 

do Rio (Ferj). O projeto visa 
à disputa da Série C do Cam-
peonato Carioca, com início 
previsto para junho. A inicia-
tiva recebeu amplo apoio da 
co-irmã São Clemente. “As es-
colas de samba têm a sua co-
munidade, o que pode ajudar 
e dar oportunidades a novos 
talentos”, afirmou o presidente 
Renato Almeida Gomes.

 LApesar de jogar em casa, o 
Madureira deu o maior mo-
le e acabou perdendo para o 
Paysandu-PA, ontem, por 1 
a 0 — gol marcado pelo za-
gueiro Denilson, aos 33 mi-
nutos do primeiro tempo —, 
resultado que o eliminou lo-

go na primeira fase da Copa 
do Brasil. Pela participação, 
o Tricolor Suburbano pelo 
menos garantiu R$ 560 mil 
de premiação, mas deixou de 
embolsar mais R$ 675 mil 
de bônus na segunda fase da 
competição.

Madureira é eliminado

GABRIEL NASCIMENTO / RIOTUR

Time de Time de 
futebol do futebol do 
Império Império 
SerranoSerrano
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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

 

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.

 

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

ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp
 

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.
 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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
 

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
 

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.

 

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.

 

BIA MORENA 
do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Promoção 60,00 
Tel.: 2051-9767 Admite-se.

 

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
 

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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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS AGNEWS

É MUITO 
PODER!

 L Anitta estampa a capa 
e o recheio da nova edi-
ção da revista Elle Brasil. 
Na publicação, a cantora 
aparece apenas com ade-
sivos cobrindo os seios e 
posa ao lado de um cava-
lo. A Poderosa comparti-
lhou a capa da revista em 
seu Instagram, ontem, e 
recebeu inúmeros elogios 
dos internautas. A edição 
de março da Elle é uma 
homenagem aos 50 anos 
de carreira do fotógrafo 
Bob Welfenson. 

MUDANÇA 
NO VISUAL

 LMirella Santos surpreen-
deu os internautas ao 
aparecer morena no Ins-
tagram, ontem. A mu-
dança foi para uma cam-
panha de tintas de cabelo. 
“Uma morena iluminada 
passando na sua timeline! 
Depois de 16 anos loura, 
eu fui convidada pela mu-
sa Ivete Sangalo a trans-
formar o meu cabelo. E 
lógico que eu aceitei. Se 
eu amei? Muito! Estou me 
sentindo ainda mais linda 
e poderosa com meu no-
vo visual”, escreveu Mirel-
la na legenda. 
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VACINADO
 LSilvio Santos recebeu a se-

gunda dose da vacina con-
tra a Covid-19, ontem, em 
São Paulo. O apresentador, 
de 90 anos, foi ao local de 
máscara e usando um pija-
ma estampado com aviões 
de dinheiro coloridos, da 
marca do seu neto, Tiago 
Abravanel. E por falar no 
dono do SBT, em entrevis-
ta ao TV Fama, da RedeTV!, 
ele cobrou uma dívida anti-
ga de Nelson Rubens. “Diz 
a ele que nós estamos em 
2021 e ele ficou de me pa-
gar o que me deve. Toda 
hora me dá uma desculpa. 
Quero o dinheiro que ele me deve desde o tem-
po da Rádio Nacional, quando ele trabalhava co-
migo”, disse Silvio, que ainda brincou quando 
foi questionado sobre seu período de quarente-
na: “Você vai ver daqui a nove meses o que po-
de acontecer”. Ao ser questionado se Alexandre 
Pato, casado com Rebecca Abravanel, seria um 
bom apresentador, o Patrão disparou: “O Pato 
é um bom jogador de futebol, mas só joga com 
uma bola, com duas ele não joga, porque até 
agora a minha filha não engravidou”.

CIRURGIAS 
PLÁSTICAS

 LBem mais magra, Marí-
lia Mendonça contou no 
Instagram que pensa em 
refazer algumas cirur-
gias plásticas para retirar 
o excesso de pele. “Co-
mo estava muito acima 
do peso e perdi rápido, 
foram 20 kg na época 
que fiz abdominoplas-
tia, sobrou muita pele. 
Fiz para a retirada dessa 
pele. Mesmo não ama-
mentando, vou refazer 
a mamoplastia para co-
locar no lugar”, disse a 
cantora. “Tenho objeti-
vo de perder mais peso e 
sei que, quanto mais eu 
perco, mais pele tenho. 
Talvez refaça algumas 
partes dessa cirurgia.”

BABADINHO

 LLUMENA contou que deci-
diu processar algumas empre-
sas e pessoas que estão usan-
do sua imagem em publiposts 
e em propaganda. “O papo 
reto é o seguinte: as publi e 
os negócios de propaganda 
não estão autorizados, meu 
bem. Então, pega a visão aí, 
que assessoria jurídica está 
na atividade. E qual é o B.O? 
Quem está utilizando a minha 
imagem sem autorização... Aí 
é mole, né? Manda um e-mail, 
manda uma mensagem, entra 
no contatinho e faz um acor-
do, ok? Estamos juntos.”

EM ALTA EM BAIXA

 LLucas Penteado lança o 
single Era Uma Vez? com 
a banda Triplx amanhã. 

 LGabriela Pugliesi ga-
nhou livro de autoajuda, 
mas recusou. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘NO LIMITE’ COM 
ANDRÉ MARQUES

 LAndré Marques será o apre-
sentador da nova edição do 
No Limite, reality show da 
Globo que terá ex-BBBs co-
mo participantes. “É uma 
grande responsabilidade, 
um superconvite e estou 
muito honrado de ter sido 
escolhido para comandar o 
No Limite. Agradeço a con-
fiança e esse presentão que 
recebi. Era muito fã do pro-
grama. Então, sei bem o ta-
manho desse desafio”, afir-
mou. Marcio Garcia passará a 
apresentar o The Voice Kids.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

17h55. Globo: Cobra encontra Jade na praça e pede para 
levá-la em casa. Karina (foto) flagra Bianca e Duca juntos 
no quarto. Zé e Marcão veem Cobra com Jade e desconfiam 
que o rapaz está agredindo a menina. 

GÊNESIS

21h. Record: No topo da montanha e mais velho, 
Abrão (foto) questiona o irmão sobre o pacto feito na 
infância. Amat sente o desprezo de Harã. Enlouque-
cida com os filhos, Radeuana pede a ajuda de Harã.

20h30. SBT: JP faz uma serenata para Mili (foto). As chiquititas 
se arrumam para a última etapa do concurso Garota Carisma. 
Os encrenqueiros pedem para Bel colocar pó para dar coceira e 
gel para deixar bagunçado o cabelo das chiquititas no concurso.

HAJA CORAÇÃO 

19h40. Globo: Apolo leva Flávia para falar com Tan-
cinha (foto). Beto não consegue se confessar antes 
do casamento. Flávia tenta fugir de Apolo. Beto conta 
para Tancinha tudo o que fez para ficar com ela.

18h25. Globo: Ana procura Rodrigo (foto) e fica aba-
lada quando Nina chega. Rodrigo fala com Lourenço 
que vai terminar seu namoro com Nina. Ana diz para 
Manuela que vai embora com Júlia para Gramado.

RESUMO DAS NOVELAS

AMOR DE MÃE

21h30. Globo: Até o fechamento desta edição, a emissora não 
havia divulgado o resumo do capítulo de hoje da novela.

A FORÇA DO QUERER

22h15. Globo: Sabiá é baleado por Jeiza (foto) e preso. 
Ritinha foge com Ruyzinho. Bibi é presa e pede perdão 
para Caio. Ruy procura Ritinha e nota seu sumiço. Ru-
binho é baleado. Silvana coloca Simone em risco, ela 
entende que é viciada e decide se tratar.

BOMBA
BOMBA

ARREPENDIDO CADÊ O BANHO?

CORAÇÃO

CORAÇÃO

LACROU!  
 LJuliette Freire bateu a 

marca de 13 milhões de 
seguidores em seu Insta-
gram, ontem. Confinada 
no BBB 21, ela é a inte-
grante mais seguida do 

grupo Pipoca.

 LArthur conversou com 
Pocah sobre a falsa saída 
de Carla Diaz e se disse ar-
rependido por não ter da-
do o Colar do Anjo para 
ela, ao invés de Projota. 

 LApós um fã notar que 
Viih Tube tomou 22 ba-
nhos em 43 dias de BBB 
21, ela disse que está há 
uma semana sem lavar 
o cabelo, mas decidiu 

lavar o mega.

BANANA
BANANA

I Q U RÔ D R E M OO

 L QUARTO SECRETO DO ‘BBB 21’

Na boca do povo!
Carla Diaz fica chocada com os outros participantes

A
pós ser a mais votada no 
paredão falso e escolhida 
pelo público para ir para 

o Quarto Secreto do Big Brother 
Brasil 21, na noite de terça-feira, 
Carla Diaz já está ligada no que os 
outros participantes estão falando. 
E ficou chocada com o que ouviu. 

Assim que chegou ao Quar-
to Secreto, onde tem o privi-
légio de ver o que acontece na 
casa e ouvir seis conversas que 
escolher, Carla já quis logo ter 
acesso ao áudio. E descobriu 
que era o tema dos papos. 

Projota confessou para Ar-
thur que não conseguia confiar 
em Carla. Na sua visão, a atriz 
tinha medo de “se queimar” e 
por isso não se posicionava. Ar-
thur concordou e disse estar se 
sentindo confuso. Já Viih Tube 
falou que Carla foi sua maior 
decepção, enquanto Thaís cha-
mou a atriz de incoerente. 

Acompanhando tudo do 
Quarto Secreto, Carla ficou 
surpresa. “Chocada. Gente 
do céu, o que está acontecen-
do?”, comentou. 

A atriz também ficou espanta-
da ao ouvir a maneira como Caio, 
Gilberto, Rodolffo e Sarah falavam 
sobre Juliette, amiga deles. Sarah 
afirmou que tem preguiça do jogo 
da paraibana e todos a criticaram 
por querer atenção de Viih Tube.

Depois disso, Carla deu as pla-

cas de “falso” e “agente duplo” pa-
ra Gil no quadro de estratégias do 
Quarto Secreto. Para Viih e Po-
cah, ela colocou uma interroga-
ção. Projota recebeu “suspeito”. Ju-
liette ganhou placa de “inocente”. 
“Somos sagitarianas, somos hu-
manas” afirmou Carla.

No Quarto Secreto, Carla fica surpresa ao ver os brothers falando dela

REPRODUÇÃO/TWITTER
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“No homem, o desejo gera o amor. Na mulher,

o amor gera o desejo.” (Jonathan Swift)”

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

 LO astro promete movimen-
tar a sua vida. Invista no seu 
crescimento pessoal e colha os 
frutos. A desconfiança pode 
surgir na vida a dois. 
Cor: azul.       
Números da sorte: 05, 50 e 32.

 LBoas energias para os re-
lacionamentos em geral. O 
trabalho em equipe tem boas 
chances de render. A paixão 
esquenta na relação. 
Cor: magenta.        
Números da sorte: 15, 06 e 69.

 LOrganize o que precisa fazer 
e se dedique. O astral reco-
menda cuidar da saúde. A Lua 
favorece os relacionamentos. 
Só evite implicar demais. 
Cor: gelo.          
Números da sorte: 16, 34 e 52. 

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

 LTarefas feitas de forma cole-

tiva vão estar num bom mo-

mento. As redes sociais podem 

ajudar na conquista. 

Cor: mostarda.     

Números da sorte: 08, 62 e 26.

 LA família pode te ajudar a 
conquistar novas oportunida-
des profissionais. Acentue a 
sua criatividade. No romance, 
podem acontecer brigas. 
Cor: vermelho.
Números da sorte: 18, 09 e 27.  

 LBoas chances no trabalho po-

dem aparecer. Será mais fácil 

você se destacar na paquera, 

mesmo à distância. 

Cor: vermelho.         

Números da sorte: 46, 73 e 64.

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

 LGrandes sonhos podem sur-
gir hoje. Conte com o apoio 
dos seus amigos. Mal-enten-
didos devem atrapalhar seus 
planos na paquera.
Cor: sépia.      
Números da sorte: 92, 29 e 11.

 LMuito empenho no trabalho 
hoje. Pode causar uma boa im-
pressão nos chefes. Alimente 
o seu lado mais sonhador. No 
amor, a relação melhora. 
Cor: dourado.  
Números da sorte: 21, 03 e 48.  

 LExpandir seus conhecimen-
tos é uma ótima pedida. O seu 
lado mais competitivo virá à 
tona. Vai ser complicado se dar 
bem na conquista. 
Cor: azul-celeste.  
Números da sorte: 04, 31 e 22.

QUARENTA MÁRTIRES 
DE SEBASTE
No ano de 320, estes homens deram 
testemunho no martírio. Antes, em 
313, os imperadores Constantino e 
Licínio assinaram o Edito de Milão, 
que dava liberdade às religiões para 
a manifestação pública. Passado um 
tempo, Licínio começou a perseguir 
a Igreja de Cristo, prejudicando pa-
dres, bispos e famílias. Nesse con-
texto, estavam 40 homens, oficiais 
e soldados cristãos, que serviam 
ao Império. Licínio retomou uma 
lei onde, para servir o Império, era 
preciso sacrificar aos deuses. Os 40 
homens não aceitaram.

SANTO DO DIA

FAMÍLIA PODEROSA
Geraldo foi preso. Na delega-
cia, ele disse:
— Ou vocês me soltam ago-
ra ou eu vou chamar minha 
irmã promotora e meu pai 
procurador.
Geraldo, então, foi solto. 

Quando já estava no por-
tão, um policial perguntou 
para Geraldo:
— Senhor, me explica essa 
história dos seus parentes.
— É que minha irmã é pro-
motora de uma marca de 
cosméticos e meu pai é pro-

curador de emprego.

BRIGA
Nicanor estava andando 
tranqui lamente na rua 
quando, de repente, viu 
dois garotos brigando. Ime-
diatamente, ele foi sepa-

rá-los e disse para o garoto 
mais velho:
— Que horror! Você não tem 
vergonha de brigar com al-
guém menor que você?
O garoto respondeu:
— E o senhor quer que eu es-
pere ele crescer?

PROBLEMA
A mulher fala com o marido:
— A nossa empregada...
— Isso é problema seu!
— Ela está grávida!
— Isso é problema dela!
— Ela disse que o filho é seu!
— Isso é problema meu!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Logun Edé.
MENSAGEM:
Logun Edé nos avisa para 
sermos mais tolerantes. 
Atitudes agressivas acabam 
criando verdadeiros inimi-
gos para nós. Encontrare-
mos soluções para aquilo 
que parece não ter jeito.
SAUDAÇÃO:
Loci Locí, Akofá.
CORES:
Azul e amarelo.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para afastar inimigos, passe 
a fumaça de um incenso de 
lavanda ao redor de uma pe-
dra granada e faça o mesmo 
ao redor do seu corpo. Tome 
cuidado para não se queimar 
com a brasa. Deixe o incenso 

queimar até o fim, recolha as 
cinzas e sopre ao vento, da 
janela do seu quarto. Use a 
pedra como um amuleto.

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 Não abuse do cartão de cré-
dito para evitar prejuízos. 
Alguém que conheceu nas 
redes sociais pode despertar 
seu interesse. 
Cor: branco.   
Números da sorte: 74, 11 e 38. 

 L Foque nas suas tarefas. O 
seu esforço pode render uma 
grana extra. A possessivida-
de pode causar problemas 
no romance. 
Cor: azul-petróleo.    
Números da sorte: 84, 21 e 12.

 LConfie na sua intuição e fique 
longe de gente invejosa. Confie 
nas suas qualidades. Seu jeito 
bem-humorado ajuda você a se 
destacar na conquista. 
Cor: branco.
Números da sorte: 13, 76 e 58.
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