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Sobreviventes do acidente com ônibus do BRT 
relatam o pânico na volta do trabalho
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Curicica está 
muito perigosa

 LNós, moradores da Curicica, estamos 
precisando de ajuda, urgentemente. 
Queremos segurança, não podemos 
sair de casa após as 18 horas, somos 
assaltados na porta de casa ao che-
garmos do trabalho e até do mercado. 
Não temos segurança em nada, nem 
em casa estamos livres da violência 
que temos no nosso bairro. Precisa-
mos de policiamento urgente. Cadê 
a segurança? 

ASSALTO

Reparo de poste 
em Botafogo

 LJá tem mais de três meses que liguei 
à Rio Luz para fazer o reparo de uma 
lâmpada na Rua Voluntários da Pátria, 
altura do número 88, em frente ao cine-
ma Estação Net Botafogo. Mas ningém 
nunca veio aqui para arrumar. A prote-
ção da lâmpada está aberta e pode cair 
na cabeça de alguém a qualquer hora, 
em qualquer momento. Poderiam dar 
uma atenção e vir aqui arrumar isso pra 
gente, por favor!

Vicente
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Telefones não 
funcionam

 L Gostaria de pedir à Oi para consertar 
os vários  telefones que estão mudos 
na galeria comercial de Madureira, que 
fica na Estrada da Portela, 99, Polo 1. 
Os telefones estão ruins desde  18/02, 
e nada acontece, ninguém faz nada. As 
lojas irão ficar no prejuizo? Por favor, 
ajudem os comerciantes de Madureira. 
Pagamos por um serviço que não está 
funcionando para nós, estamos pagan-
do para nada.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TELEFONE

Moradores pedem 
volta do trem

 LOs moradores de Mangaratiba pe-
dem à SuperVia que reative o ramal 
do trem que ligava o município ao 
centro da cidade do Rio de Janeiro. 
Era barato, bem rápido e seguro, 
facilitava bastante a vida de quem 
precisava fazer esse percurso, além 
de fomentar o turismo na Costa 
Verde, gerando empregos e renda 
na região. A volta do trem ajudaria 
muito a região.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Árvore ameaça cair 
em Honório Gurgel

 LOs moradores da Rua Frei Pedro 
Zinzig, em Honório Gurgel, estão 
apavorados com uma árvore que, a 
cada ventania que acontece, pode 
cair em nossos carros, ou em quem 
estiver passando pelo local. Ou, até 
mesmo, em nossas casas, causando 
prejuízos incalculáveis para a gente, 
aqui da região. Nos ajudem, preci-
samos que uma providência seja 
tomada urgentemente, por favor!

Aloísio
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Árvore morta ameaça cair
 LTragédia anunciada em nossa rua. Na esquina da Estrada 

do Bananal com Ituverava, tem uma árvore morta que, se cair 
um galho, pode matar pessoas que estiverem passando na 
hora ou destruir carros que estejam debaixo dela.  Poderiam 
ver nosso problema e nos ajudar. Essa árvore está morta 
há um tempão e ninguém faz nada. Poderiam cortar, pelo 
menos, os galhos. Já diminuiria o problema.

Pedro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Plataforma 
adequada

 LA plataforma da estação Brás 
de Pina, da SuperVia, apesar 
da largura estreita em alguns 
pontos, tem um comprimento 
adequado à quantidade de pas-
sageiros que a utilizam. Não há 
registros de aglomeração dos 
clientes na estação.

Assessoria de comunicação  
da SuperVia

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2178
11/03/2021

02 05 08 09 11

13 14 15 17 18

19 20 22 23 24

QUINA concurso 5512
11/03/2021

11 20 22 24 34

Quina: acumulou (R$ 8.445.603,59)

Quadra: 99 (R$ 7.221,04)

Terno: 8.330 (R$ 129,05)

Duque: 193.873 (R$ 3,04)
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GERAL

O ônibus do BRT tombado e populares em volta: motorista de carro que provocou o acidente está foragido

REPRODUÇÃO

Traumas pra sempre
Motorista de carro que provocou acidente está foragido. Sobreviventes relatam pânico

 L TRAGÉDIA COM BRT NA ZONA OESTE

A 
Polícia Civil quer identi-
ficar o motorista do carro 
que invadiu a pista do BRT 

e causou o grave acidente com 
um ônibus articulado na noite de 
quarta-feira, deixando uma pes-
soa morta e mais de 50 feridas, em 
Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a vitima fatal foi 
identificada como Eliana Almei-
da de Carvalho, de 57 anos, que, 
como muitos passageiros, estava 
voltando para casa. Ela não resis-
tiu aos ferimentos e morreu ain-
da no local do acidente. Os feridos 
com gravidade foram levados pa-
ra cinco hospitais da região. 

Como se não bastasse, na ma-
drugada de ontem, outro ônibus 
do BRT pegou fogo na Estação 
Campinho, na Zona Norte. Não 
houve informações sobre feridos.

Voltavam para casa
Ieda Regina, de 37 anos, e 

Cauané Ferreira, de 21, volta-
vam do trabalho no BRT aci-
dentado na Zona Oeste e contam 
que havia mais de 50 passageiros 
no coletivo. Ieda, que é babá, so-
freu luxações no joelho esquerdo 
e num tornozelo por causa das 
pessoas que caíram em cima de-
la, quando o ônibus tombou. “O 
ônibus estava superlotado, co-
mo sempre, porque a gente não 
tem direito de escolher. Infeliz-
mente, eu estava em pé, prensa-
da na porta, do lado ao contrário 
de onde o ônibus virou”, relatou.

Cauané, que distribui panfle-
tos, sofreu lesão muscular numa 
perna ao ser pisoteada. “Foram 
questões de segundos, mas parece 
agora que foi em câmera lenta. Foi 
cada um por cima do outro. Ho-
je estou sentindo dor de cabeça e 
dor no corpo”, disse, acrescentan-
do: “Foi horrível a situação”.

 LO motorista que dirigia o ôni-
bus do BRT, Rodrigo dos Santos, 
relatou que os gritos de desespero 
dentro do coletivo foram inten-
sos. Ele contou que estava trafe-
gando na Avenida Dom João VI 
(TransOeste) e, de repente, viu o 
choque lateral causado pelo car-
ro de passeio. Após o contato, o 
ônibus tombou. Em um vídeo 
enviado aos colegas de profissão, 
minutos depois do acidente, o 
motorista, analisando a dimen-
são do acidente, disse que o sus-
to foi grande e agradeceu o apoio 
e preocupação. “Está tudo bem 
e vamos torcer para que tudo dê 
certo. Foi um milagre de Deus”, 
afirmou ele na gravação.

Gritos de 
desespero

 LSegundo o representante dos 
motoristas do BRT e diretor do 
sindicato, Ademir Francisco, a 
falta de fiscalização no trecho do 
acidente e a negligência dos mo-
toristas de carros são constantes 
no local. “Já estava previsto que 
em algum momento uma tragé-
dia aconteceria e só não foi pior 
devido à experiência do condutor 
do BRT, que conseguiu amenizar 
as consequências do acidente.” 
Procurada pela reportagem pa-
ra apurar a denúncia sobre a falta 
de fiscalização apontada pelo Sin-
traturb Rio, a Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura (SMI) não 
havia retornado o contato até o 
fechamento desta edição.

Tragédia 
anunciada

 LOutra sobrevivente foi a ma-
nicure Cristiane da Silva, de 38 
anos. Segundo informações da fi-
lha, Raissa, Cristiane fraturou um 
braço e estava internada no Hos-
pital Municipal Rocha Faria, em 
Campo Grande, sem poder rece-
ber visitas. A manicure, que é mãe 
de quatro filhos e estava voltando 
do trabalho, deve passar por uma 

cirurgia no braço. “Ela falou que 
foi muito rápido, que nem teve 
como ver. Foi preocupante, foi 
muito do nada. Ela conseguiu li-
gar para o meu padrasto, que me 
ligou”, contou a filha.

A vítima fatal, Eliane Almeida 
de Carvalho, tinha 57 anos e dei-
xa três filhas e três netas. Parentes 
e amigos contaram ao RJTV 1, da 

TV Globo, que Eliane trabalha-
va em uma escola no Recreio dos 
Bandeirantes, também na Zona 
Oeste, e que não fazia parte de sua 
rotina voltar de BRT para casa.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, ao todo, 49 
pessoas foram atendidas em 
hospitais municipais e 43 de-
las receberam alta até ontem. 

Vítima fatal deixa três filhas e três netas
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POLÍCIA

 L BAIXADA FLUMINENSE

Piloto era traíra
Motorista de aplicativos tramava roubo a colegas

P
oliciais da 58ª DP (Pos-
se) prenderam, na noite de 
quarta-feira, dois homens 

suspeitos de assaltar motoristas 
de aplicativos em diversas cidades 
da Baixada Fluminense. Um dos 
presos, identificado como Wellin-
gton da Silva Avelino, também era 
motorista e passava informações 
sobre ‘colegas’ para os comparsas. 

Os agentes primeiro prende-
ram Rômulo Patrick Silva Rosa, 
após um roubo de carro, no bair-
ro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. 

O suspeito tentou fugir corren-
do por residências, mas acabou 
cercado pelos policiais e captura-
do dentro do esgoto de um CIEP. 

Os agentes descobriram que 
o roubo havia sido planejado 
por Wellington, que estava se-
guindo o carro da vítima até a 
abordagem do comparsa. Ele 
acabou capturado no mesmo 
bairro, logo depois. 

“O Wellington tinha cadastro 
como motorista em aplicativos de 

transporte e participava de gru-
pos de WhatsApp de motoristas 
também. A gente já tinha a infor-
mação de inteligência de que um 
motorista passava informações 
para alguns assaltantes, mas não 
sabia quem era essa pessoa ainda. 
O Wellington dava dicas do assal-
to, como o melhor horário, região, 

entre outras”, explicou o delegado 
Willians Batista, titular da 58ª DP.

Ainda segundo a polícia, além 
de passar informações privilegia-
das para os comparsas, Wellington 
às vezes também dirigia o veícu-
lo usado na abordagem às vítimas 
e era o responsável por vender os 
carros roubados para traficantes.

Wellington da Silva Avelino (E) e Rômulo Patrick Silva Rosa

FOTOS: REPRODUÇÃO

Um sargento da Polícia Mi-
litar, identificado como Adria-
no Maia Corrêa, de 50 anos, 
foi morto em uma tentativa 
de assalto no início da noite de 
quarta-feira, em Campo Gran-
de, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, uma 
equipe do 40º BPM (Cam-
po Grande) foi acionada pa-
ra verificar uma ocorrência na 
Rua Aricuri. No endereço indi-
cado, os militares foram infor-
mados que um policial de folga 
foi vítima de tentativa de rou-
bo, sendo ferido por disparos 
de arma de fogo.

Adriano chegou a ser so-
corrido e levado para o Hos-
pital Municipal Rocha Faria, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. A Secretaria de Estado de 
Polícia Militar informou que 
lamenta a morte do sargento 

Adriano Maia Corrêa.
O sargento Maia ingressou 

na corporação em 2002 e era 
lotado no Centro de Educa-
ção Física e Desportos (CE-
FD) da Polícia Militar. Ele 
deixa esposa e duas filhas. O 
Comando do CEFD está pres-
tando apoio à família do po-
licial, segundo a PM.

A Polícia Civil informou 
que a Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) instau-
rou um inquérito para apurar a 
morte do sargento da PM, que 
aconteceu na Zona Oeste. Dili-
gências estão sendo realizadas 
para identificar e prender os 
autores do crime. A investiga-
ção está em andamento.

Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações so-
bre o velório e o sepultamento 
do sargento Maia Corrêa.

PM é morto em 
Campo Grande
Sargento foi baleado em tentativa 

de assalto e chegou a ser socorrido

 L ZONA OESTE

O roubo pede carona
Policial bancou o bonzinho e ficou na ponta da faca

 L PERDEU PISTOLA E PERTENCES

Um cabo da Polícia Mili-
tar teve a pistola e objetos pes-
soais roubados por duas mu-
lheres que pediram carona na 
Rua Otacílio Novais, na Taqua-
ra, Zona Oeste do Rio, ontem 
pela manhã. De acordo com 
informações da Polícia Mili-
tar, o policial contou em de-
poimento que passava de carro 
pela região quando foi parado 
pelas mulheres, que lhe pedi-
ram carona, alegando que esta-

vam com dificuldade de pegar 
transporte.

Olha a faca!
Ainda segundo o depoimen-

to, ele permitiu que a dupla en-
trasse no carro e, depois de 20 
metros percorridos, uma das 
mulheres, que estava no banco 
traseiro, colocou uma faca em 
seu pescoço, ameaçando furá-
-lo, enquanto a outra retirava 
a pistola calibre .40, que estava 

na cintura do militar e perten-
ce à corporação.

Ficha na polícia
Na 32ª DP (Taquara), on-

de o caso foi registrado, o PM 
conseguiu reconhecer uma das 
mulheres envolvidas, uma trans, 
que já tem passagem por outros 
roubos na região. A Polícia es-
tá investigando o caso e um no-
vo depoimento do policial será 
marcado para os próximos dias. 

RAPIDINHAS...

Pânico em 

São Cristóvão

 L Um tiroteio levou pâni-
co a moradores da Man-
gueira e a pedestres e mo-
toristas que passavam pela 
Rua São Luiz Gonzaga, em 
São Cristóvão, ontem de 
manhã. Motoristas tive-
ram que voltar na contra-
mão e pedestres buscaram 
abrigo em lojas. Segundo 
a PM, policiais da UPP 
Mangueira foram ataca-
dos na localidade conhe-
cida como Vila Miséria. 
Ninguém ficou ferido.

Adolescente 
é encontrada

 LApós cinco dias de buscas, 
no fim da noite de quarta-
-feira, a adolescente Laua-
ne kristine Tiago, de 14 
anos, foi localizada e, com 
auxílio de uma tia, retor-
nou para casa. No dia an-
terior, a amiga Letícia Lima 
da Silva, 12 anos, já havia 
sido encontrada. As duas 
meninas desapareceram, 
na noite do último sába-
do, após saírem de casa pa-
ra fazer um lanche, no vizi-
nho bairro Miguel Couto. 

 L THUANY DOSSARES
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POLÍCIA

 L FEMINICÍDIO

Assassino é preso
Matou e esquartejou companheira por ciúmes

A 
Polícia Civil prendeu, na 
manhã de ontem, Wel-
lington Rosário de Sou-

za, acusado de ter assassinado, 
esquartejado e ocultado o corpo 
de sua companheira em outu-
bro de 2020. A vítima não teve o 
nome revelado. O delegado res-
ponsável pelo caso, Mauro Cé-
sar disse que Wellington irá res-
ponder por feminicídio.

Segundo testemunhas, o au-
tor do crime saiu de uma festa 
com a sua companheira no dia 
4 de novembro de 2020, bas-
tante alterado e ameaçando a 
vítima, dizendo que “dessa noi-
te ela não passaria”. 

No caminho para casa, ele pas-
sou em frente a uma farmácia e 
comprou seringas, que provavel-
mente foram utilizadas para do-
pá-la, facilitando sua atuação. Ao 
chegar à casa, após nova discus-
são, Wellington esfaqueou a víti-
ma diversas vezes na região pei-
toral, até a morte. A faca usada no 
crime foi localizada.

Wellington estava foragido. 
Ele foi preso em uma comuni-
dade de Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense. As testemu-
nhas confirmaram que viram 
Wellington sair de casa “carre-
gando um carrinho de mão, que 
parecia muito com a silhueta de 

um corpo”. O corpo da vítima 
foi encontrado enrolado em um 
pano, em um valão próximo à 
residência do casal, dois dias de-
pois do crime. A vítima estava 
sem parte dos braços e pernas, 
que foram cortados abaixo dos 
cotovelos e dos joelhos. 

Wellington confessou que 
matou a vítima por ciúmes e 
que cortou seus membros para 
facilitar o transporte do corpo 
e a ocultação no valão. A mãe 
da vítima foi ouvida pela Po-
lícia Civil e relatou que a filha 
possuía dois celulares, sendo 
um escondido, por causa do 
ciúmes do marido.

RAPIDINHAS...

Três rodam por extorsão
 LUm homem e duas mulhe-

res foram presos em flagran-
te, ontem, por extorquir mo-
toristas de vans na Central do 
Brasil, no Centro do Rio. Os 
detidos são suspeitos de terem 
ligação com o tráfico de drogas 
do Morro da Providência, na 
Zona Central. Na ação, os po-

liciais apreenderam munição, 
dinheiro, diversos cartões de 
vans e celulares. Os presos vão 
responder por associação pa-
ra o tráfico de drogas. Agentes 
da 4ª DP (Praça da República) 
estimam que, nos últimos dois 
anos, a quadrilha teria arreca-
dado R$ 1,2 milhão. 

Filha de Beira-Mar assume vaga
 LA vereadora suplente Fernan-

da Costa (MDB), filha do trafi-
cante Fernandinho Beira-Mar, 
vai assumir a cadeira do verea-
dor Danilo Francisco da Silva, o 
Danilo do Mercado (MDB), na 
Câmara Municipal de Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Danilo do Mercado foi 
morto a tiros, na terça-feira, no 

bairro Jardim Primavera, junto 
com seu filho  Gabriel Francis-
co Gomes da Silva, de 25. 

Fernanda Costa, de 32 
anos, já atuava na Câmara 
de Caxias, no lugar do verea-
dor Sandro Lélis, que assu-
mir como secretário de Ser-
viços Públicos. Nas últimas 
eleições, ela obteve 3.999.  
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 LTenho 35 anos e sou jornaleiro 
há um. Antes, eu trabalhava como 
porteiro. Sou morador do Caju e o 
melhor da minha profissão é fazer o 
contato com os meus clientes. Aqui é 
um bairro muito tranquilo para tra-
balhar, gosto de tudo. Sou torcedor 
do Fluminense e nas minhas horas 
vagas gosto de ver futebol. Gosto 
bastante da cobertura de esportes 
do MEIA HORA.

José Valdenir de Lima — Botafogo

JEAN  
PAULO 
DIAS 
tem tualmen-
te 30 anos. 
Desapareceu 
no dia 24 
de fevereiro 
de 2006, 
na cidade 
de Mesquita, ao sair de casa e não 
voltar mais.
Informações para 2286-3337

CADÊ VOCÊ

Mutirão no 
Detran-RJ

 LO Detran-RJ promo-
ve amanhã mutirão com 
11.500 vagas, em 80 postos, 
para serviços de habilitação, 
identificação civil e de veí-
culos. Agendamento por 
site ou tels. (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042.

RAPIDINHA...

Medidas prorrogadas
Rio tenta escalonamento de horários para reduzir pressão sobre os transportes

 L LUTA CONTRA A COVID-19

C
om aumento de 20% na 
procura por emergências 
e taxa de ocupação de lei-

tos de UTI passando dos 90%, a 
Prefeitura do Rio prorrogou as 
medidas restritivas que estão em 
vigor desde a semana passada e 
anunciou mudanças. A principal 
delas é o aumento do horário de 
funcionamento dos bares e res-
taurantes — 10h30 às 21h.

A permanência de pessoas 
na rua de madrugada, entre 
23h e 5h, continua proibida, 
sob risco de multa. Todo o co-
mércio deverá funcionar com 
40% da capacidade total. A 
prorrogação do decreto é váli-
da até o dia 22 de março.

O setor de serviços deverá fun-
cionar das 8h às 17h. O da admi-
nistração pública funcionará entre 

9h e 19h. O comércio em geral de-
verá funcionar entre 10h30 e 21h. 
O horário é válido, inclusive, para 
os quiosques da orla, antes proi-
bidos. O descumprimento das re-
gras é sujeito a multa de R$ 14 mil e 
até fechamento, por 15 dias.

“Não vai ser tolerado nenhum 
tipo de aglomeração. Está todo 
mundo mais do que avisado”, dis-
se o secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz. 

O comércio de ambulantes 
na orla, antes proibido, pode-
rá funcionar até as 17h. Boates, 
casas de espetáculo e rodas de 
samba seguem proibidas.

O escalonamento de horários 
visa a tentar reduzir a pressão so-
bre os transportes, apontados por 
especialistas como um dos princi-
pais disseminadores do vírus. Ambulantes já trabalhavam ontem na orla da Zona Sul do Rio

LUCIANO BELFORD

 LAmbulantes que vinham atuan-
do  irregularmente na última se-
mana comemoraram ontem a 
permissão para voltar a trabalhar 
na orla. “Tenho filha para susten-
tar, pago aluguel”, disse Jany Ne-
ves, que vende drinques e açaí na 
praia. Donos de bares e restau-
rantes foram menos enfáticos na 
comemoração. “Melhora, mas 
ainda é longe do ideal”, afirmou 
Gabriel Fonseca, dono de bar no 
Leblon, na Zona Sul. 

Ontem, o Estado do Rio che-
gou a 601.666 casos confirmados 
e 34.083 mortes, segundo a secre-
taria estadual de Saúde. 

Ambulantes 
comemoram
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Carioca Domingo          Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03          Resende 21h Maracanã

Fechado com o Mengão
Michael reafirma sua confiança em mostrar um grande futebol nesta temporada

A
pesar da pouca idade, ape-
nas 24 anos, o atacante Mi-
chael assumiu o posto de 

jogador mais experiente do Fla-
mengo neste começo de Cam-
peonato Carioca. Na última tem-
porada, o jogador chegou ao 
Rubro-Negro com muita expec-
tativa, após se destacar pelo Goiás, 
mas seu rendimento foi abaixo do 
esperado e ele quase foi negociado 
para o futebol árabe. Em entrevista 
coletiva, ontem, Michael disse que 
poderá provar seu valor em 2021.

“Ser emprestado eu nunca vi 
como a melhor opção. Não che-
guei aqui à toa, eu trabalhei muito. 
O grupo é muito qualificado. Eu 
sou reserva dos quatro melhores 
atacantes do Brasil (Pedro, Gabi-
gol, Vitinho e Bruno Henrique), 
então eu preciso respeitá-los. 
Eu aprendo muito com eles e 
tem sido ótimo para a minha 
carreira. Tenho certeza que te-
rei oportunidades e cabe a mim 
mostrar meu futebol”, disse.

Perguntado sobre se a sequên-
cia que vem recebendo como titu-
lar do Flamengo poderá facilitar 
que seu desempenho seja obser-
vado por Rogério Ceni, o atacan-
te afirmou que o treinador já o 
conhece, mas valorizou bastante 
poder ser titular no Carioca.

“Acredito que possa ser um ano 
bom para nós dois. Acredito que 
ele possa observar mais, me co-
nhecer melhor. Acredito que ele 
já me conheça bem e tenho certe-
za que eu poderei mostrar que me-
reço essa oportunidade”, afirmou.

Michael ainda falou sobre a 
ausência do público nos está-
dios. O jogador pouco se apre-
sentou com o Manto Sagrado 
para a Nação. Na sua visão, isso 
atrapalha não somente ele, mas 
todos os atletas rubro-negros.

“Todos nós que já estivemos 
no Maracanã, jogando contra 
o Flamengo, sabemos da difi-
culdade. Então faz muita falta, 
não só para mim, como para 
qualquer jogador. Espero que 
a gente consiga se vacinar logo, 
essa pandemia acabe para que a 
gente possa reencontrar os tor-
cedores”, opinou o atacante. Michael deixou claro que não quis sair do Rubro-Negro por empréstimo e valorizou seus companheiros

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

NO COMEÇO DO 
ANO, O SÃO PAULO 
BEM QUE TENTOU 
TIRAR MICHAEL DO 
NINHO DO URUBU

 LO Flamengo contou com uma 
novidade no treino de ontem 
no Ninho do Urubu. O atacan-
te Vitinho, que estava liberado 
pela diretoria para curtir folga 
até o começo da próxima se-
mana, voltou a treinar com o 
grupo no CT. O jogador, no en-
tanto, não deverá estar à dis-
posição para o clássico com o 

Fluminense, no próximo do-
mingo, pelo Campeonato Ca-
rioca. O Flamengo, sob o co-
mando de Maurício Souza, 
venceu os dois primeiros jogos 
do torneio contra Nova Iguaçu 
e Resende. No Flamengo desde 
2018, o atacante atuou em 49 
jogos na temporada passada, 
com só três gols marcados.

Vitinho antecipa a sua volta
 LRecém-promovido aos pro-

fissionais, o atacante Rodrigo 
Muniz está na mira de vários 
clubes das Séries A e B do Cam-
peonato Brasileiro. De acordo 
com fontes consultadas pelo 
MEIA HORA, na elite nacional 
os interessados são: Atlético-
-GO, Fortaleza, Sport e Ceará, 
enquanto que na Série B estão 

de olho no atacante o Guarani, 
a Ponte Preta e o Goiás.

A diretoria não descarta um 
empréstimo, uma vez que tal 
possibilidade daria mais ro-
dagem a Rodrigo Muniz. Em 
2020, ele atuou pelo Coritiba. 
Quem está em vantagem des-
sa vez é o Dragão. Além de ser 
um clube estruturado, irá dis-

putar a Copa Sul-Americana, 
algo que agrada não só a Ro-
drigo Muniz, mas também ao 
Flamengo. Em contato com 
Adson Batista, presidente do ti-
me goiano, ele não escondeu a 
vontade de ter o centroavante.

Cria da base do Mengão, Mu-
niz tem contrato até abril de 2024. 
A ideia é ampliar por mais um ano.

Clubes das Séries A e B querem Rodrigo Muniz
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Carioca Domingo           Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03             Bangu 21h05 A definir

Derruba o tabu, Fluzão
Tricolor não sabe o que é vencer o Flamengo duas vezes seguidas desde 2014

 L A HORA É ESSA!

S
em pontuar no Campeo-
nato Carioca, o Fluminen-
se irá enfrentar o Flamen-

go no próximo domingo, no 
Maracanã, determinado a co-
locar um ponto final em uma 
incômoda escrita. Desde 2014, 
o Tricolor das Laranjeiras não 
vence o maior rival duas vezes 
seguidas. No último clássico, em 
6 de janeiro, ainda  pelo Cam-
peonato Brasileiro, o Time de 
Guerreiros levou a melhor: 2 a 1.

Foi em 2014 que a equipe tri-
color conseguiu bater o Rubro-
-Negro duas vezes consecutivas. 
A primeira, no Carioca daquele 
ano, um ‘passeio’ por 3 a 0, com 
direto a comemoração irônica 
de Walter, que festejou deitan-
do e rolando. Depois, já no en-
contro do turno do Brasileiro, 
triunfo por 2 a 0, com gols mar-
cados por Fred e Chiquinho.

De lá para cá, foram 33 par-
tidas entre os tradicionais ri-
vais, com ampla superioridade 
do Flamengo, que levou a me-
lhor em 16 partidas. O Flumi-
nense venceu apenas seis e em-
patou 11 vezes. As duas equipes 
decidiram nesse período duas 
finais de Campeonatos Cario-
cas e uma vaga na semifinal da 
Sul-Americana, o Flamengo 

levou a melhor em todos esses 
confrontos eliminatórios.

Para acabar de uma vez por 
todas com esse papo de escri-
ta diante do Rubro-Negro e, 
finalmente, desencantar no 
Carioca, o Fluminense terá 
alguns “reforços” para o clás-
sico. O técnico Roger Macha-
do irá estrear no comando da 
equipe e contará com alguns 
jogadores do grupo principal. 

Além dele, o recém-contratado 
Wellington, assim como Mar-
cos Felipe, Matheus Ferraz, Da-
nilo Barcelos, Igor Julião, Yuri, 
Michel Araújo, Caio Paulista e 
Fernando Pacheco devem ser 
relacionados para o jogão.

A ideia do treinador já é co-
meçar a usar os profissionais 
para definir o quanto antes um 
estilo característico de jogo pa-
ra o restante da temporada. O centroavante Fred celebra seu gol contra o Fla no clássico de 2014

NELSON PEREZ / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LDe olho na Libertadores que se 
aproxima, o Fluminense analisa 
o mercado em busca de reforços 
para a temporada. Um dos desejos 
do Tricolor é o atacante Eduardo 
Sasha, do Atlético Mineiro. Segun-
do o Globoesporte.com, o Galo re-
cebeu uma proposta de um clube 
saudita, mas recusou na hora.

Sasha, ainda segundo o site, 
está feliz em Belo Horizonte e 
não pretende deixar o clube no 
momento. O atacante de 29 anos 
ainda tem mais três anos e meio 
de contrato com o Galo. O em-
presário do jogador, Bruno Vi-
cintin, garantiu que não existe 
outra proposta pelo atacante no 
momento. O Flu ainda busca re-
forços para o setor de ataque.

Sasha quer 
ficar no Galo

 LA direção tricolor renovou 
contrato com mais duas pro-
messas das divisões de base. O 
meia Wallace e o atacante Ga-
briel Teixeira, ambos com 19 
anos, assinaram até o fim de 
2024. Os dois fazem parte da ge-
ração de 2001, chamada de “Ge-
ração de Ouro”, conquistaram 
o Campeonato Carioca sub-17 
e foram vices na Copa BH e na 
Copa do Brasil da categoria.

Gabriel Teixeira, inclusi-
ve, foi titular da equipe sub-
23 do Fluminense na estreia 
do Campeonato Carioca. Já 
Wallace, com passagens pelas 
seleções de base, jogou os mi-
nutos finais da estreia do Flu-
minense na temporada. 

Clube renova 
com promessas

COM GAROTOS, 
O TRICOLOR AINDA 
NÃO VENCEU A 
PRIMEIRA PARTIDA 
NO CARIOCA
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Amanhã Bangu  21h05 Nilton Santos

Carioca 20/03 Vasco 18h São Januário

 L REFORÇO NAS CONTAS

Grana em boa hora
Alvinegro já levou R$ 2,5 milhões na Copa do Brasil

O 
massacre do Botafogo 
sobre o Moto Club — 5 
a 0, no Maranhão, pela 

primeira fase da Copa do Bra-
sil — não só garantiu o passa-
porte carimbado para a próxi-
ma etapa da competição, mas 
também uma premiação milio-
nária. O Alvinegro saiu do Cas-
telão com um montante de R$ 
2,5 milhões, premiação referente 
à passagem para a segunda fase.

Só por estar em campo, o 
clube de General Severiano 
já embolsava R$ 1,15 milhão. 
Após a classificação, que tam-
bém serviu para elevar a moral 
no clube após o rebaixamento 
para a Série B do Campeona-

to Brasileiro, ganhou mais R$ 
1,35 milhão. Agora a equipe 
aguarda o confronto entre Rio 
Branco e ABC, marcado para a 

próxima quarta-feira, para sa-
ber o próximo adversário.

O Botafogo enxerga a Copa 
do Brasil como uma ótima ma-

neira de garantir receita. Se clas-
sificando para as oitavas de finais 
da competição, meta estipulada 
pelo time, o valor embolsado se-
rá de R$ 6,9 milhões. Caso seja 
campeão, o clube pode garantir 
um total de R$ 73,6 milhões.

Agora, a diretoria se movi-
menta para separar uma gra-
na para realizar duas contrata-
ções de peso para a Segundona. 
É claro que, em função do re-
baixamento e do momento fi-
nanceiro do clube, esses nomes 
não serão de impacto interna-
cional, mas de jogadores expe-
rientes e que topem participar 
do projeto de reconstrução do 
clube de General Severiano. Bolso cheio: competição pode ajudar muito o clube na temporada

VITOR SILVA/BOTAFOGO

A META DO 
CLUBE É CHEGAR, 
NO MÍNIMO, ÀS 
OITAVAS DE FINAL 
DO TORNEIO
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Carioca                    Amanhã       Nova Iguaçu  18h São Januário
Copa do Brasil        18/03            Caldense 21h30 Ronaldão (MG)

 L TOMANDO CORPO

Morato vem aí!
Jogador deverá ser anunciado nos próximos dias

O 
Vasco está perto de con-
firmar mais um refor-
ço para a temporada 

de 2021. De acordo com o si-
te Globoesporte.com, o atacan-
te Morato, do Bragantino, tem 
acerto encaminhado com o 
Cruzmaltino e deve ser anun-
ciado até o fim de semana.

Morato e seus representan-
tes são aguardados no Rio pa-
ra acertar os últimos detalhes 
do contrato e sacramentar a 
negociação. O atacante, de 28 
anos, defenderá o clube de São 
Januário por empréstimo até 
o fim da temporada de 2021.

Até o momento, o Gigan-
te da Colina já confirmou três 
reforços para 2021: o zagueiro 
Ernando, o apoiador Marqui-
nhos Gabriel e o lateral Zeca, 
jogador versátil que pode atuar 
pelos dois lados da defesa.

Além de Morato, quem tam-
bém pode chegar à Colina é o 
meia-atacante Paulinho Boia, 
do São Paulo, que pode ser en-

volvido na negociação que levará 
o apoiador argentino Martín Be-
nítez para o Morumbi. O jogador 
tem 22 anos, disputou 22 parti-
das pelo clube paulista em 2020 e 
marcou apenas um gol. Ele é con-
siderado uma boa promessa.

Pikachu dá adeus

Ontem, o Fortaleza anun-
ciou a contratação do lateraral-
-direito Yago Pikachu. O joga-
dor, que deixou o Vasco depois 
de 253 jogos e 40 gols, fará o clu-
be economizar até R$ 3 milhões.

Morato disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bragantino

DIVULGAÇÃO

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.

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
AMANHÃ

 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
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 L NADA DE BOLA

Paulistão parou
Competição está paralisada por duas semanas

O 
Governo do Estado de 
São Paulo anunciou on-
tem a paralisação de todas 

as atividades esportivas, assim 
como o Campeonato Paulista, 
por duas semanas, de 15 a 30 de 
março, em função do elevado 
número de casos da Covid-19.

Até o momento, o Paulistão 
teve apenas três rodadas dispu-
tadas, totalizando 12 partidas, 
na fase de grupos. A interrup-
ção repete o que já foi feito no 
ano passado, quando a compe-
tição parou no dia 16 de março, 
devido à pandemia do novo co-
ronavírus no Brasil. O campeo-
nato só retornou no dia 22 de ju-
lho, quase quatro meses depois.

Tal decisão contra a vontade 
da Federação Paulista de Futebol 
(FPF), que era favorável à conti-
nuidade da competição. A inten-
ção do governador João Dória era 
parar o campeonato já amanhã.

Tentativa no Rio

Decididos a não aceitarem a 
decisão do governo, os clubes 
de São Paulo, via FPF, consul-
taram o Governo do Rio para 
saber da possibilidade de os jo-
gos serem realizados por aqui. 
Inicialmente, o governador em 
exercício, Cláudio Castro, acei-
tou receber a competição, mas 
horas depois recuou após con-
sulta ao seu conselho técnico. João Dória: decisão polêmica

AFP
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A GATA DA HORA

tem arrebentado a boca do balão no reality 

show Bela do Verão, da RedeTV!. A musa, que chama a aten-

ção por suas belas curvas, foi eleita a Miss Bumbum Minas 

Gerais deste ano e já foi capa da Playboy da Dinamarca. Veja 

mais fotos sensacionais da beldade no Insta @leblanc_lunna.

LUNNA LEBLANC

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

DIVULGAÇÃO

 LVice-campeão do Mun-
dial de Clubes da Fifa com o 
Tigres, do México, o volan-
te Rafael Carioca interessa 
o Grêmio, que busca a sua 
contratação. Entretanto, o 
negócio não é simples. Os 
mexicanos pediram cerca 
de R$ 28 milhões pelo titu-
lar do meio de campo, que 
já defendeu o Vasco na tem-
porada de 2010, quando es-
tava emprestado pelo Spar-
tak Moscou, da Rússia. Já a 
diretoria do Tricolor gaúcho 
está praticamente acertada 
com o atleta, mas teria que 
convencer os dirigentes do 
Tigres a receber valor bem 
menor do que o pedido. 

Grêmio de olho em ex-Vasco
ARQUIVO PESSOAL

que perten-
ceu a Diego Maradona 
durante seu período co-
mo jogador do Sevilla, 
da Espanha, na tempo-
rada 92-93, foi leiloado 
em Paris por 483 mil eu-
ros (cerca de R$ 3,2 mi-
lhões), segundo a casa 
de leilões Bonhams. 

Saint-Germain, da 
França, voltou a demonstrar 
interesse na contratação de 
Cristiano Ronaldo, que está 
em baixa na Juventus, da Itá-
lia, após a queda na Liga dos 
Campeões. O português tem 
contrato com a Velha Senho-
ra até 2022 e um salário bem 
alto para o clube de Turim.

 LO PORSCHE LO PARIS
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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.

 

OPERADORA DE CAIXA 
Cia do Biscoito contrata: E Re-
positor. Entregar Curriculum 
nos seguintes endereços: Rua 
São Januário n°28 São Cris-
tovão. Rua 24 de maio nº444 
Riachuelo. Rua Teixeira Ribeiiro 
nº640 Maré. Rua Aristides Lobo 
248 Rio Comprido.
Avenida João Ribeiro 78 Pilares.
 

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

BOMBEIRO CIVÍL 
Empresa do ramo de segurança 
contra incêndio,
localizada na zona norte do rio 
de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSIVA-
MENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso.
Interessados entrar em contato 
através do seguinte
endereço de e-mail: bombeiro-
civilpcd@atacfire.com.br
 
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.

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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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REPRODUÇÃO

‘SÓ FALO O
QUE ACREDITO’ 

 L Bruna Marquezine abriu o jogo e falou 
tudo o que sente em relação à era do can-
celamento na internet e à cobrança por 
posicionamento. Em entrevista à revis-
ta Vogue, a atriz explicou que busca fa-
lar sobre o que acredita nas suas redes so-
ciais. “Nas minhas redes, eu só falo sobre 
o que de fato acredito, sobre aquilo que 
acho que precisa de mais atenção, para 
ampliar o diálogo”, disse ela. “Hoje em 
dia, não. Eu me permito falar apenas so-
bre o que eu quero e sobre o que eu domi-
no, assuntos que de fato acredito”, com-
pletou. Marquezine também comentou 
sobre a era do cancelamento e confessou 
que fica incomodada com o julgamento 
diário. “Me incomoda bastante ver o atual 
cenário das coisas. Não acho que seja uma 
obrigação você ter uma opinião formada 
sobre todo tipo de assunto”, afirmou.

A VOLTA A VOLTA 
DOS QUE DOS QUE 

NÃO NÃO 
FORAMFORAM

 LApós passar dois dias no 
Quarto Secreto do Big Bro-
ther Brasil 21, observan-
do os outros participantes, 
Carla Diaz voltou à casa on-
tem. A atriz entrou na man-
são disfarçada de dummy. 
Quando tirou a fantasia, 
alguns confinados se mos-
traram chocados e outros fi-

caram bastante animados. 
Uma das primeiras atitudes 
de Carla foi abraçar Arthur 
e pedi-lo em namoro, o que 
deixou os internautas irrita-
dos. Sarah, Viih Tube e Pro-
jota foram correndo con-
versar com a atriz e pedir 
desculpas pelo que eles fa-
laram dela na sua ausência.

EM ALTA EM BAIXA

 LFábio Porchat celebrou 
teste negativo de Co-
vid-19 após dar positivo.

 LRafa Kalimann sobre 
Carla Diaz e Arthur: “Já 
fui trouxa igual”.
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REPRODUÇÃO

‘QUE 
EMOÇÃO’

 L Renato Aragão, de 86 
anos, recebeu a segun-
da dose da vacina contra 
o coronavírus, ontem, na 
Barra da Tijuca, Zona Oes-
te do Rio. Num vídeo pu-
blicado no Instagram, o 
eterno Didi agradece as 
enfermeiras e chora após 
ser vacinado. “Que emo-
ção. Continuem vacinan-
do e quem ainda não vaci-
nou não deixe de vacinar 
quando chegar a sua ho-
ra. Acompanhem o calen-
dário! Que Deus abençoe 
a todos nós”, escreveu o 
humorista no Instagram.

 LLexa hipnotizou seus segui-
dores no Instagram ao pu-
blicar uma foto de maiô ver-
melho decotadão, cavadão e 
cheio de recortes. Na imagem, 
a cantora está toda sensual e 
exibe sua boa forma, tendo 
uma praia como cenário. Os 
fãs foram só elogios à loura. 
“Maravilhosa”, disse um in-
ternauta. “A mais linda da 
praia”, derreteu-se outro. 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã
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MARAVILHOSA 
QUE FALA, NÉ?!



17h45. Globo: 
Lucrécia humilha 
Jade. Mari confes-
sa para Jeff que 
pode estar grávi-
da. Dalva diz para 

Duca e Bianca que Karina e Pedro 
(foto) são apaixonados um pelo ou-
tro. Mari faz um teste de gravidez e 
pede que Jeff leia o resultado.

21h. Record: Terá 
aplica um castigo se-
vero em Naor. Mora-
bi e Oguedi tramam 
um plano mortal 
contra Kissare (foto). 

20h50. SBT: Janu 
fica irritada ao ver 
que os vestidos das 
Chiquititas não es-
tão cortados e troca 
o creme de cabelo 

delas por gel cola. Cris passa o gel e seu 
cabelo fica todo armado. Com a ajuda 
de Bia (foto) e Vivi, ela disfarça o cabelo 
e sobe no palco. Braço misterioso coloca 
o pó de coceira no vestido de Bia.

21h30. Globo: 
Zeca é levado pela 
correnteza de rio e 
Ruy tenta salvá-lo. 
Zeca e Ruy reen-
contram o índio 

misterioso do passado. Bibi (foto) é 
solta e promete para Aurora que vai 
recomeçar. Jeiza quase perde a luta, 
mas Zeca a apoia. Bibi lança livro e 
reencontra Caio.

18h30. Globo: 
Ana se esforça no 
treino de tênis, 
mas não surpreen-
de sua treinadora. 
Fe l ipe  conv ida 

Manuela (foto) para ver seu show. 
Alice fica revoltada quando Vitória 
diz que não quer que ela conheça sua 
família. Ana se irrita ao saber que Eva 
colocou Júlia em uma creche.

TELEVISÃO

AMOR DE MÃE

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

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

A VIDA DE GENTE

HAJA CORAÇÃO GÊNESIS 

CHIQUITITAS A FORÇA DO QUERER  

19h30. Globo: 
Tancinha (foto) con-
ta para Apolo que 
Beto armou contra 
os dois. Beto diz pa-
ra Apolo que ele de-

veria se casar com Tancinha. Tancinha 
decide se casar com Beto por causa de 
Bia. Tancinha e Beto se casam. Bruna 
engana Giovanni e o sequestra. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Tudo passa, mas o amor fica.”

(Provérbio etíope)

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

 LRestabeleça o contato com as 
pessoas queridas. Invista em ma-
neiras alternativas para matar a 
saudade. Sair da rotina aumenta 
as chances de conquista. 
Cor: verde. 
Números da sorte: 78, 96 e 87.

 LA Lua vai estimular as mudan-
ças. Aprimore a saúde e o visual. 
Evite perder a concentração nas 
suas tarefas. A sensualidade 
deve animar a paquera. 
Cor: verde-claro. 
Números da sorte: 97, 52 e 70.

 LOs relacionamentos estarão 
em foco. Firme uma sociedade 
no mercado profissional. Com 
o par, um programa diferente 
pode animar o dia. 
Cor: castanho.
Números da sorte: 98, 44 e 35.

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

 LO astral indica cuidar da saú-
de e abrir mão de velhos há-
bitos. Curta os momentos de 
lazer. O ciúme pode abalar o 
relacionamento amoroso. 
Cor: pink.
Números da sorte: 90, 18 e 00.

 LO dia vai trazer muita anima-
ção. Concentre-se no trabalho 
e se divirta depois. Participe de 
sorteios. Momentos românti-
cos melhoram a vida a dois. 
Cor: lavanda.
Números da sorte: 82, 37 e 64.

 LConte com o apoio dos familia-
res e resolva pendências do lar. 
Uma oportunidade profissional 
pode pintar hoje. Um programa 
caseiro pode animar o romance. 
Cor: pink.
Números da sorte: 83, 74 e 02. 

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

 LControle um pouco o seu en-
tusiasmo. Repense os seus pla-
nos. Há chance de ganhar um 
dinheiro. O relacionamento 
com o par pode ficar tenso. 
Cor: verde-oliva.  
Números da sorte: 75, 39 e 66.

 LAlimente novos sonhos. As 
amizades estarão mais ativas 
e podem ajudar na paquera. 
Depois de cuidar das obriga-
ções, divirta-se um pouco. 
Cor: vinho.
Números da sorte: 13, 85 e 94.

 L A ambição estará em alta. 
Esforce-se um pouco mais 
para atingir os seus objeti-
vos. O romance não vai tra-
zer grandes novidades. 
Cor: preto.
Números da sorte: 86, 32 e 23.

SANTA EULÁLIA
Eulália é uma jovem mártir espa-
nhola. Nos mosaicos de Santo Apo-
linário Novo de Ravena, ela aparece 
entre duas outras virgens e mártires, 
Inês e Cecília. Há um pouco de con-
fusão quanto à possível existência 
de mais de uma Eulália. A Paixão 
de Eulália de Barcelona certamen-
te não é anterior ao século VII e é 
bastante evidente sua inspiração 
na Paixão de Eulália de Mérida. O 
culto de Eulália na sua dúplice ver-
são é muito popular na Espanha e 
na França. No início do século V, foi 
construída uma basílica em Mérida 
em honra a Santa Eulália.

SANTO DO DIA

PAÇOCA
Querendo comer paçoca, João-
zinho pede:
— Mãe, compra paçoca para 
mim, por favor?
A mãe responde:
— Tudo bem, meu filho, te dou 
o dinheiro e você vai comprar. 

Pode ser?
— Claro, mãe, mas não sei onde 
comprar.
A mãe, então, explica:
— É só você entrar onde tiver 
um monte de gente entrando 
que é lá.
Na rua, Joãozinho vê um monte 

de pessoas entrando numa es-
cola e lá vai ele. Lá dentro, ele 
fica confuso e sem saber para 
onde ir. Até que um professor 
lhe pergunta:
— O que você veio fazer aqui?
Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.

FAROESTE
No Velho Oeste, o sujeito chega 
no bar com aquela pinta de du-
rão e levanta a camisa, mostran-
do as cicatrizes para outro cara. 
E diz, apontando para a costela:
— Essa foi em Kansas City.
Todos ficam admirados. Então, 

ele mostra outra marca no pei-
to e dispara:
— New York City.
E aponta uma nas costas:
— Washington City.
Depois, mostra uma do lado 
direito do abdômen:
— Apendicite.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá.
MENSAGEM:
Yemanjá vem trazendo a 
fertilidade. Por isso, para 
quem sonha em ser mamãe, 
o momento é propício. Valo-
rize momentos em família e 
aproveite para viajar e sair da 
rotina desgastante. 
SAUDAÇÃO: 
Odoyà, odôcyabà.
CORES: 
Branco, verde-água e prata.
ELEMENTO: 
Água.
SIMPATIA:
Para engravidar, pegue uma 
vela branca, coloque no centro 
de um prato branco e acenda. 
Em volta, coloque oito doces 
brancos (cocadas, balas de 
coco, manjar, suspiro, maria-
-mole). Coloque uma roupa 

clara, converse com Yemanjá. 
Em seguida, coloque em um 
lugar alto. Depois de três dias, 
leve tudo para o mar.

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 A comunicação recebe me-
lhores energias. Expanda 
os seus contatos e organize 
reuniões. O astral promete 
novidades na paquera. 
Cor: pink.
Números da sorte: 93, 03 e 75.

 LOrganize seus gastos. Uma 
conquista conjunta pode sur-
gir no relacionamento. Com-
pre algo valioso ou faça uma 
reforma na casa. 
Cor: púrpura.
Números da sorte: 31, 58 e 49.

 LHoje, você vai colocar alguns 
assuntos pessoais em ordem. 
Ajudar alguém vai te fazer 
bem. O seu jeito descontraído 
vai atrair a paquera. 
Cor: caramelo.
Números da sorte: 05, 14 e 32. 

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 12/3/2021 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 12/3/2021


