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Após coma 
por Covid, 
faturou a 

Mega-Sena

DINHEIRO NO BOLSO, SAÚDE PRA DAR... 10

Morta a tiro 
no dia do 

aniversário 
do pai

FAMÍLIA ACUSA PM EM SÃO GONÇALO 4

Flagrados em cassino clandestino com muvuca, Gabigol e MC Gui podem responder 
por crime contra saúde pública e jogo de azar. Sobre o risco de contaminar o elenco 

do Fla, coluna do Apolinho lembra que hoje tem reapresentação no Ninho do Urubu

 12

Julião 
arrisca 

de longe 
e BINGO!

Guerreiro tricolor mostra 
carta na manga no fim e 

garante a vitória por 1 a 0 no 
Fla-Flu, depois de uma roleta 

de emoções no Maracanã

Encomenda 
não chegou? 

Peça a taxa do 
frete de volta

CONSUMIDOR

PÁGINA 3

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

       ESGOTO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2352
13/03/2021

09 17 38 41 49 55
Sena: acumulou (R$ 32.702.152,11)

Quina: 102 (R$ 31.309,46)

Quadra: 5.124 (R$ 890,36)

FEDERAL concurso 5546
13/03/2021

Número Prêmio

1º 054072 R$ 1.350.000,00

2º 002097 R$ 15.500,00

3º 015638 R$ 14.000,00

4º 037584 R$ 13.000,00

5º 018101 R$ 12.227,00
DUPLA-SENA concurso 2207

13/03/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

01 04 15 17 46 48

15 18 25 28 33 44

QUINA concurso 5514
13/03/2021

09 16 46 49 70

DIA DE SORTE concurso 430
13/03/2021
Mês da Sorte: FEVEREIRO

02 17 19 20 24 28 31

TIMEMANIA concurso 1612
13/03/2021
VASCO DA GAMA/RJ

03 06 37 38 55 56 77

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Esgoto a céu aberto em Olaria
 LEstamos com um problema de vazamento de esgoto na 

Rua Paranhos, em frente ao número 48, em Olaria. Ninguém 
está fazendo nada para nos ajudar. A água do esgoto está 
vazando na rua e formando até poça na calçada. Alguém 
pode até pegar uma doença no meio dessa sujeira.

Ricardo Pitta, Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Remoção 
da Comlurb

 LEm relação ao entulho na Ave-
nida Canal do Anil, a Comlurb fez 
uma operação de remoção no 
local no dia 4/3, e vai programar 
uma nova remoção dos resíduos 
e intensificar a fiscalização.

Coordenadoria de 
Comunicação Empresarial
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Otávio Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Música ao vivo e 
aglomeração em bar

 LEm plena pandemia, o Bar Ma-
dame Surtô, que fica localizado na 
Estrada dos Três Rios, 722, no bairro 
da Freguesia de Jacarepaguá, pro-
move shows com músicas ao vivo e 
aglomeração no local. Vive lotado e 
ninguém faz nada.

AGLOMERAÇÃO

Busão sumiu. Só 
tem viação canela

 LA linha 773, que ia da Pavuna até 
Cascadura, não está funcionando 
mais. O itinerário foi abandonado 
e a população está sofrendo com 
a falta de ônibus. Também estamos 
com as ruas cheias de buracos e os 
pontos de ônibus abandonados.

Douglas Amaral
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Lixo e pneus velhos 
em rua de Bangu

 LAqui na Rua dos Limadores, em 
Bangu, ainda aparece muito lixo. 
Tem que fiscalizar, passar de vez em 
quando e multar e responsabilizar os 
que forem vistos colocando detritos. 
Pneus velhos também são despeja-
dos no local. De onde eles surgem? 

Pedro Couto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Austin sofre com 
torneiras secas

 LMais uma vez peço a vocês para 
nos ajudar a acabar com a falta de 
água na Rua Jorge Campelo, loca-
lizada em Austin. Há mais de uma 
semana estamos sem uma gota de 
água. Os moradores estão sofrendo 
com isso. Desde já agradeço. 

Riq Nelson
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Amiltom Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Festas e muvuca 
em Anchieta

 LEstão acontecendo várias aglo-
merações na praça em Anchieta. 
As pessoas não estão respeitando 
o isolamento e também não esta-
mos vendo ninguém fiscalizando 
as festas. Precisamos de fiscalização 
pra impedir que isso continue.

AGLOMERAÇÃO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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GERAL

O CDC de Pilares atende moradores de áreas consideradas restritas para entrega pelos Correios

FOTOS: ESTEFAN RADOVICZ

Compra e não chega
Clientes têm que buscar nas agências dos Correios produtos adquiridos pela internet 

 L HOJE É DIA DO CONSUMIDOR

P
assados 30 anos de vigên-
cia do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei Federal 

n. 8.078/1990), considerado um 
dos mais avançados do mundo, os 
consumidores ainda sofrem para 
ver cumpridos seus direitos.

A falta de segurança no Rio de 
Janeiro e a pandemia de Covid-19, 
que obrigou ao isolamento social 
de grande parte da população e, 
em consequência, aumentou as 
compras pela internet, agravaram 
um problema que já vinha sendo 
enfrentado por moradores de co-
munidades e da periferia do Rio e 
da Região Metropolitana: as difi-
culdade para receber, em casa, os 
produtos adquiridos pela internet.

O motivo alegado pelos 
Correios é que os locais são 
“áreas com restrição de entre-
ga de encomendas”.

Morador do Engenho da Ra-
inha, na Zona Norte do Rio, Hé-
lio Gomes, de 52 anos, vive esse 
drama. Na quinta-feira, ele esta-
va na fila para retirar um calçado 
comprado pela internet, no Cen-
tro de Distribuição dos Correios 
(CDC) em Pilares. “Eles alegam 
que a região onde moro tem mui-
to roubo de carga, por isso não en-
tregam. Algumas coisas têm frete 
grátis, mas independentemente de 
ser grátis ou pago, se você compra 
uma mercadoria ela tem que che-
gar na sua casa”, desabafa.

Em nota, o Procon-RJ afir-
mou que “o fornecedor que ofer-
ta a entrega da mercadoria na re-
sidência do consumidor e, por 
qualquer que seja o motivo, deixa 
de fazê-lo, está descumprindo a 
oferta realizada e contratada, vio-
lando os artigos 31 e 35 do Có-
digo de Defesa do Consumidor”.

 LSegundo os Correios, “as 
áreas com restrição de entre-
ga de encomendas são estabe-
lecidas com base em levanta-
mentos realizados pela área de 
segurança da autarquia, tendo 
como referência o mapa for-
necido pelos órgãos de segu-
rança pública e pela incidência 
de assaltos a veículos de carga 
dos Correios”. Ainda segundo 
a empresa, moradores de área 
de risco podem usar os servi-
ços Clique e Retire, para retira-
da de produtos em agências; os 
armários inteligentes (Locker), 
localizados em estações de me-
trô, rodoviárias e shoppings; ou 
ainda alugar uma Caixa Postal.

Correios dão 
outras opções

 LPara o o advogado Rodrigo Ta-
vares Veiga, especialista em Di-
reito do Consumidor, do escri-
tório Tavares Veiga Advogados 
Associados, a dificuldade ou 
mesmo a impossibilidade da 
entrega deve ser comunicada ao 
consumidor. “Com isso, ele tem 
o poder de escolha entre com-
prar ou não”. Quando isso não 
acontece e o consumidor acaba 
tendo que fazer a retirada nos 
Correios, segundo Tavares Vei-
ga, “o consumidor tem direito 
não apenas à devolução da taxa 
do frete pago, como pode exigir a 
restituição dos custos que even-
tualmente suportou para fazer a 
retirada da mercadoria”.

Devolução da 
taxa do frete

Hélio Gomes não recebe encomendas: “Se você compra uma mercadoria, ela tem que chegar na sua casa”

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com
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POLÍCIA

Família acusa PM 
de matar jovem
Vítima é baleada a caminho do aniversário do pai 

 L EM SÃO GONÇALO

U
birajara Silva de Freitas, 
pai de Emanoelly Almei-
da, de 19 anos, acusou a 

Polícia Militar de ter sido res-
ponsável pela morte de sua fi-
lha. Ela foi atingida por um tiro 
no rosto, a caminho do aniver-
sário do pai na tarde de sábado, 
no bairro Santa Luzia, em São 
Gonçalo, na Região Metropo-
litana do Rio. Ubirajara contes-
ta a versão da PM de que a jo-
vem teria sido morta após um 
confronto entre policiais e tra-
ficantes. Na versão do pai, ape-
nas um tiro teria sido registra-
do, originado dos policiais.

“Ela estava dentro da bar-
raca. Inclusive, ela estava in-
do para a minha casa. Veio um 
menino de moto de um lado e 
uma viatura do outro. Quan-
do eles viram, fizeram um mo-
vimento de fugir. Os policiais 
desembarcaram e foram em 
direção à moto. Minha filha 
foi colocar a cabeça para fora 
da loja. Foi quando eles se as-
sustaram e deram um tiro que 
acertou no rosto dela. Deu um 
tiro nela, ela caiu. Eles chama-
ram um monte de viatura. Foi 
só um tiro e não houve troca de 
balas”, afirmou o pai.

O pai da vítima compare-
ceu, na manhã de ontem, ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de São Gonçalo para reco-
nhecer o corpo e disse que os 
agentes manipularam a cena 
do acontecimento, fingindo 
prestar socorros para impedir 
que a perícia fosse realizada no 
local. O caso ocorreu na Aveni-
da Santa Luzia. Os policiais mi-
litares socorreram a vítima e a 
levaram ao Hospital Estadual 
Alberto Torres. 

Emanoelly Almeida, tinha 19 anos, e estava no ensino médio

REPRODUÇÁO

 LEm nota, a Polícia Militar 
informou que agentes do 7° 
BPM, de São Gonçalo, estavam 
em patrulhamento pelo bairro 
Santa Luzia, quando se depara-
ram com indivíduos armados 
em motocicletas.

Ainda em nota, a polícia 
afirmou que os PMs foram alvo 
de tiros por estas pessoas que 

estavam nas motos, e que eles 
revidaram. Em seguida, solici-
taram apoio de outras equipes. 
Após o confronto, eles teriam 
socorrido Emanoelly imedia-
tamente, e levado para o Hos-
pital Estadual Alberto Torres. 
Até o fechamento desta repor-
tagem, a Polícia Civil não havia 
se manifestado.

Houve tiroteio, diz Polícia Militar

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/3/20214
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Atropelado ainda 
não foi operado
Jovem espera cirurgia e pode ficar tetraplégico

 L ACIDENTE EM SEPETIBA

O 
motociclista Ivan Van-
der Santos Miranda, de 
18 anos, foi atropela-

do no último dia 6 e, até o mo-
mento, aguarda por uma ci-
rurgia na coluna, no Hospital 
Municipal Pedro II, em Santa 
Cruz. O rapaz teria fraturado 
quatro vértebras depois de ser 
arremessado de sua motocicle-
ta por um veículo que vinha na 
contramão, em Sepetiba, Zona 
Oeste do Rio. O jovem corre o 
risco de ficar tetraplégico.

Segundo a mãe do rapaz, 
que preferiu não se identificar, 
ao chegar ao local em que o fi-
lho estava, testemunhas afir-
maram que o motorista do 
veículo estava tão embriagado 
que chegou a urinar em uma 
viatura da Policia Militar.

“Tem que esperar a vaga 
para fazer a cirurgia. (Ele está) 
Cheio de dor com esse esta-

do que está, todo quebrado. O 
quarto do hospital está sem ar, 
maior calor. E ainda não pos-
so ficar de acompanhante por 
conta da Covid-19. Ele vive di-
zendo que está sofrendo muito 

dentro do hospital”, revelou a 
mãe do rapaz.

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) não retornou as 
mensagens do jornal até o fe-
chamento desta matéria.

Mãe diz que rapaz está cheio de dor e no calor no Hospital Pedro II

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Bicheiro 
ainda solto

 L A Polícia Civil ainda não 
conseguiu encontrar o 
contraventor Rogério An-
drade, que teve sua prisão 
decretada na sexta-feira, 
como mandante do as-
sassinato do bicheiro Fer-
nando de Miranda Iggná-
cio. A corporação diz que 
agentes da Delegacia de 
Homicídios da Capital fa-
zem buscas. Tem informa-
ções? Ligue: 2253-1177.

Deputado Daniel Silveira 
passa para prisão domiciliar

 L O deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ) saiu, on-
tem, do Batalhão Especial 
Prisional da PM em Nite-
rói, na Região Metropolita-
na do Rio, após o ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), determinar que 
o parlamentar cumpra pri-
são domiciliar mediante uso 
de tornozeleira eletrônica. 
Em 16 de fevereiro, Silveira 

foi preso ao divulgar um ví-
deo no qual defende o AI-5, 
o instrumento mais duro da 
ditadura militar, e a desti-
tuição dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal.

 LNa decisão, o ministro proi-
biu Silveira de “receber visi-
tas sem prévia autorização 
judicial”. Ele também não 
poderá publicar nas redes so-
ciais, “inclusive por meio de 
sua assessoria de imprensa”.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/3/20216
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O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, disse ontem 
que espera receber no-

vas doses da vacina entre ter-
ça e quarta-feira. A vacinação 
de novos grupos foi interrom-
pida na última quinta-feira, 
quando as últimas doses do 
imunizante recebido na terça 
foram aplicadas.

Ainda segundo Paes, o Mi-
nistério da Saúde não apresen-
tou justificativa para a demora 
na entrega de novas doses.

“Não quero confirmar porque 
tantas vezes já deixou de acontecer, 
né? Então a gente vai esperar. Aqui 
no Rio, chegou vacina, a gente vai 
aplicar. Não vamos fazer cadastro 
prévio, pedir comprovante de re-
sidência. Nós vamos vacinar todas 
as pessoas que estiverem naque-
la idade predeterminada naque-

le dia. A gente acredita no SUS e 
acredita que vacinar rápido, prin-
cipalmente os mais velhos é fun-
damental”, disse o prefeito. 

Novas doses na 
terça ou quarta
Calendário da vacinação parou na 

capital na faixa etária de 75 anos

 L ‘A GENTE ACREDITA NO SUS’

Eduardo Paes, prefeito do Rio

REGINALDO PIMENTA

 L AGLOMERAÇÃO EM BAILES

‘Disneylândia’ do 
perigo na Maré
Com luzes especiais, ‘globo da morte’ e acrobacias

U
ma megaprodução com 
tema de ‘Disneylândia’ 
foi montada para rece-

ber centenas de pessoas na Vila 
do João, no Complexo da Ma-
ré, na Zona Norte do Rio. Apesar 
dos decretos estadual e munici-
pal proibindo festas e aglomera-
ções em locais públicos em razão 
da pandemia, além do toque de 
recolher das 23h às 5h, eventos e 
bailes continuam acontecendo 
deliberadamente na cidade.

O evento, amplamente di-
vulgado nas redes sociais, 
contou com túnel de luzes es-
peciais e um “globo da morte”, 
jaula onde motoqueiros fazem 
acrobacias para atração do pú-
blico. Em vídeos nas redes so-
ciais, é possível ver uma grande 
quantidade de pessoas reuni-
das no local sem nenhum tipo 
de medida de segurança. A pre-
sença de artistas e DJs no local 
também foi exibida na web.

Na Zona Oeste, em Campo 
Grande, a casa de show ‘ErreJo-

ta Lounge’ também promoveu 
neste fim de semana uma fes-
ta clandestina, mas, para tentar 
manter o evento em sigilo, os 
participantes só recebiam o en-
dereço do local por mensagens 
privadas com a produtora. Em 
fotos que circulam pelas redes 

é possível ver a grande aglome-
ração provocada pelo evento, 
que também tinha piscina.

Procuradas, a Secretaria 
Municipal de Ordem Pública 
(SEOP) e a Polícia Militar não 
deram retorno até o fechamen-
to desta matéria.

Festança na Vila do João, na Maré, rolou com ampla divulgação

REPRODUÇÃO

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/3/2021 · MEIA HORA 7



GERAL

Desmistificamos

 o universo

 sugar, que

 une homens 

e mulheres 

mais velhos e

 ricos a jovens

 em busca de

 realização 

de sonhos

 L RELAÇÃO MODERNA

U
m homem rico ou uma 
mulher rica, ou pelo menos 
com uma condição finan-

ceira confortável, que se relaciona 
com uma ou um jovem, a quem 
banca, viaja e dá presentes. Isso 
nunca foi novidade no universo 
dos relacionamentos humanos 
(quem nunca?) e já inspirou vá-
rios filmes, como Uma Linda Mu-
lher (Pretty Woman, 1990), Cin-
quenta Tons de Cinza (Fifty Shades 
of Grey, 2015) e Verdades Secretas 
(Sugar Daddies, 2014).

O relacionamento sugar 
se profissionalizou e ganhou 
inúmeros sites e plataformas 
para aproximar pessoas mais 
velhas e ricas de jovens com 
sonhos que só o dinheiro po-
de proporcionar. 

“O crescimento da procura por 
este tipo de relação revela que as 
mudanças na forma como as pes-
soas se relacionam estão em cur-
so”, diz Jennifer Murray, CEO do 
MeuPatrocinio.com, uma das 
maiores plataformas de pro-
moção de relacionamentos su-
gar do Brasil, com mais de 3,4 
milhões de usuários, 750 mil 
deles no estado do Rio. 

Estudante de Administração e 
vendedora, C., de 23 anos, é uma 
sugar baby carioca que há um ano 
encontrou um daddy, de 42 anos. 

Ela afirma que “é uma relação 
leve, aberta. Ele me dá presentes, 
perfumes, joias e viagens, mas di-
nheiro a gente não envolve”, conta 
ela sobre a relação, deixando esca-
par que ambos estão apaixonados. 

A jovem, que trabalha até 10 
horas por dia, mantém sua inde-
pendência. “Eu não quero deixar 
de trabalhar por ninguém, é a mi-
nha evolução profissional e pes-
soal”, garante.

“Estamos falando de um jogo 
de favores. Nessa relação ambos 
são provedores, um vai fornecer 
dinheiro, viagens, presentes e o ou-
tro vai fornecer prazer nas mais va-
riadas formas”, afirma o sexólogo 
João Ribeiro, do INTT.

“Em alguns casos a emoção se 
sobrepõe à razão. Podendo trazer à 
tona um desencontro entre as par-
tes que pode acarretar frustração, 
trazendo sofrimento, tristeza, ciú-
me, etc”, diz Adriane Branco, psi-
cóloga especialista em Sexualida-
de Humana da Universidade de 
São Paulo (USP).
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A sugar baby 
carioca A: 

apaixonada 
pelo daddy

Oh 
yes,

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com
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R. é um advogado solteiro 
de 40 anos que já foi daddy de 
três babies. “Quando você é sol-
teiro, na minha idade, não está 
mais indo a festas, conhecendo 
pessoas, viajando... e a maioria 
dos meus amigos já são com-
prometidos, casados, filhos, 
têm outro estilo de vida. Achei 
que pudesse ser mais uma fer-
ramenta para conhecer pes-
soas”, diz o advogado, que ad-
mite já ter se apaixonado. “Mas 
ela não se apaixonou por mim 
e tivemos que terminar. Mas 
também já vi casamento. Uma 
amiga de 25 casou com o daddy 
dela de 60”, revela. Sobre o fato 
de muita gente ver o relaciona-
mento sugar como prostitui-
ção, o advogado é categórico: 
“Assim como tem gente que só 
vai pelo sexo, tem gente que só 
vai pelo dinheiro. Mas aí é ques-
tão da baby e do daddy”.

Daddy 3 vezes

De acordo com a CEO 
do MeuPatrocínio.com, “ao 
contrário do imaginário po-
pular, as jovens, na faixa dos 
24 a 28 anos, estão à procu-
ra de alguém que as apoie 
nos estudos e carreira. São 
estudantes universitárias 
(76%) de Direito, Adminis-
tração, Enfermagem, Peda-
gogia e Medicina. Em 2020, 
40% delas revelaram ter os 
estudos bancados pelo seu 
sugar daddy”. Atualmente, 
o Meupatrocínio.com conta 
no Rio com 259 mil babies 
femininas e 89 mil masculi-
nos. São 40 mil daddies e 7 
mil mommies.

Apoio nos 
estudos

O universo sugar é retratado em Verdades Secretas

Em Cinquenta Tons de Cinza, o 
daddy inicia sua sugar baby no 

sadomasoquismo

Filme Uma Linda Mulher, com Júlia Roberts aos 21 anos

FOTOS DIVULGAÇÃO

Veja outros sites/plataformas 
de relacionamento Sugar:

Sugardaddie, SeekingArran-
gement, SugarDaddyForMe, 

MutualArrangements, mundo-
sugar.com, Meu Rubi.

ONDE ENCONTRAR

“Ele me dá 
presentes, 
perfumes, 
joias e viagens, 
mas dinheiro 
a gente não 
envolve. Já 
até me ajudou 
numa ocasião 
a pagar a 
faculdade... é 
mais mimos 
mesmo”

 LAos 54 anos e divorciada há 
nove, a arquiteta A. encontrou 
no relacionamento sugar a 
possibilidade de “estar no co-
mando da relação. Adoro isso! 
Sempre gostei de homens mais 
jovens e foi uma forma que en-
contrei de buscar uma relação 
diferente daquela que mantive 
por muitos anos”, revela.

Ela conta que já se relacionou 
com quatro babies. “Sou uma 
mulher muito ativa e curiosa! 
Gosto de viver as emoções que a 

vida oferece. Isso nem sempre é 
possível com homens da minha 
idade ou mais velhos. Parecem 
estar muito acomodados, como 
se tudo já tivesse sido conquis-
tado e parecem estar esperando 
a vida passar. Os jovens trazem 
um frescor, um sabor de aven-
tura, novos sonhos”, diz ela, re-
velando que a diferença de ida-
de para o seu baby é de 24 anos.

“Acho que posso dizer que 
invisto na carreira dele: cursos 
de especialização, um professor 

particular para melhorar o ní-
vel de Inglês e Espanhol. Posso 
dizer que ele é um homem de 
sorte!”, revela, acrescentando 
que o preconceito ainda é mui-
to grande. “Passei anos sendo 
sustentada pelo meu marido, 15 
anos mais velho, apesar de tra-
balhar e ter o meu próprio ne-
gócio. Todo mundo achava su-
per natural. Quando a mulher 
decide assumir o papel da pro-
vedora por que não é natural?”, 
questiona a mommy.

‘Os jovens trazem frescor, um sabor de aventura’

sugar 
  baby

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 15/3/2021 · MEIA HORA 9



GERAL

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda        FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

Presidente

Alexandre Donizeti Rodrigues

Editor-executivo

Bruno Ferreira

Editor-chefe

Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640

Editores-assistentes

Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  

Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)

Designers

Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)
Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650/ 2222-8651  

Classificados: 

2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653

2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656  

Noticiário:  2222-8191, 2222-8631, 2222-8388  

SP: (11) 9.4704-2393, (11) 9.9623-7645, (11) 9.9973-8313

Brasília: (61) 9.9209-1891

JORNALEIRO JORNALISTA

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

 LTENHO 43 anos e sou jornaleiro há 
3 anos. Antes eu trabalhava como aju-
dante de caminhão. Sou morador de 
Marechal Hermes, o melhor da minha 
profissão é fazer contato com as pes-
soas. Aqui é um bairro muito tranquilo 
para trabalhar. Sou torcedor do Bo-
tafogo e gosto de passear com meus 
filhos.  Gosto bastante da cobertura de 
esportes do MEIA HORA.

RAFAEL AUGUSTO SANTOS — 
Marechal Hermes

JEFFERSON 
AUGUSTO 
DE 
OLIVEIRA
Atualmente 
com 22 anos, 
despareceu 
em 02 de 
maio de 
2006, no 
bairro do Estácio-RJ, saiu de casa e 
não retornou.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Pazuello 
nega saída

 LO ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuel-
lo, negou ontem que irá 
sair do cargo. “Não estou 
doente! Continuo como 
ministro da Saúde até que 
o presidente da República 
peça o cargo”, disse.

RAPIDINHA...

 L TRÊS ANOS DO CRIME

Marielle, presente
Placa em homenagem no aniversário da morte

A 
vereadora Mar ie l le 
Franco, assassinada há 
três anos, ganhou uma 

placa em sua homenagem na 
praça da Cinelândia, em fren-
te à Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, no Centro. O ato 
aconteceu ontem e contou com 
a presença do prefeito Eduardo 
Paes; do deputado federal Mar-
celo Freixo; da Secretária Mu-
nicipal de Políticas e Promoção 
da Mulher, Joyce Trindade; e da 
família da parlamentar. 

A placa traz o nome da ve-
readora e os dizeres: “Mulher 
negra, favelada, LGBT e defen-
sora dos direitos humanos. As-
sassinada brutalmente em 14 
de março de 2018 por lutar por 
uma sociedade mais justa”, diz 
o monumento.

Anielle Franco (irmã de 
Marielle), Marinete da Silva 

(mãe), Antônio Francisco (pai 
de Marielle) e Luyara Santos 
(filha) participaram da home-
nagem à Marielle.

“São três anos do assassinato 
de Marielle. Um assassinato bru-

tal. É importante que a gente iden-
tifique quem foram os mandantes 
desse assassinato. Acho que aqui 
também é um símbolo do mo-
mento que está atravessando o 
nosso país”, disse Paes.

Ato na praça da Cinelândia marcou os três anos da morte da vereadora

REGINALDO PIMENTA

Após ter contraído a Covid-19 
e ter ficado 68 dias internado, 42 
destes em coma induzido, Rogé-
rio Maria, de 51 anos, conseguiu 
vencer a luta contra a doença e só 
por isso já poderia se considerar 
um homem de sorte. Mas após a 
alta médica, a vida de Rogério fi-
cou ainda melhor quando ele ga-
nhou cerca de R$ 7 mil da Mega-
-Sena da Virada em 2020.

“Minha família foi chama-
da duas vezes para se despedir de 
mim, porque os médicos não acre-
ditavam na recuperação”, disse o 
analista de sistemas, ao Portal G1.

Rogério foi infectado no 
mês de julho, pico da primei-
ra onda da pandemia. Perdeu 

27 kg, mas recebeu alta. Atual-
mente já consegue pular, correr 
e fazer exercícios de força com 
o auxílio de fisioterapia.

Venceu a Covid 
e levou a Mega
Após ficar em coma por 42 dias, 

home de 51 anos ganha na loteria

 L ... SAÚDE PRA DAR E VENDER

Rogério Maria: vitória dupla

ARQUIVO PESSOAL
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Bomba santa de Julião
Chutaço de fora da área garante vitória do Time de Guerreiros no finzinho do Fla-Flu 

A
inda sem a força máxima, 
Flamengo e Fluminense 
fizeram o primeiro clássi-

co no Cariocão. O jogo caminha-
va para 0 a 0 no Maracanã, ontem, 
até que o petardo de Igor Julião, da 
intermediária, garantiu a primeira 
vitória do Tricolor. O resultado de 
1 a 0 tirou o time da lanterna e o le-
vou ao oitavo lugar. Com 6 pontos, 
o Fla caiu para o terceiro.

De uma cabine do estádio, Ro-
gério Ceni acompanhou o desem-
penho da garotada sob o comando 
de Maurício Souza e pôde avaliar 
Matheuzinho, Ramon, Hugo 
Moura e Rodrigo Muniz, promes-
sas nos planos para 2021. 

Reforçado de experientes co-
mo Matheus Ferraz, Igor Julião e 
Ganso, o Flu não se encontrou no 
primeiro tempo e teve dificuldade 
de marcar os avanços do Flamen-
go, que teve pelo menos três boas 
oportunidades com Matheuzi-
nho, Pepê e João Gomes. Reforço 
de ‘luxo’, Michael mostrou dispo-
sição, mas pouco produziu.

Insatisfeito com o fraco desem-
penho do Fluminense, Roger Ma-
chado usou o banco. O estreante 
volante Wellington e o apoiador 
Gabriel Teixeira foram as apostas 
no lugar de André e Fernando Pa-
checo. Apagado, Ganso foi sacado 
pouco depois.

Até que, aos 37 minutos, o go-
leiro rubro-negro Gabriel Batista 
não teve chances na bomba da in-
termediária de Igor Julião, que co-
memorou com o punho cerrado 
erguido: “A gente sabe como é difí-
cil, mesmo com o protocolo falho 
que a CBF tem com a gente, fazen-
do os jogadores viajarem em voos 
comuns durante o ano inteiro. É 
para isso, exaltar a postura do Flu-
minense numa pandemia até por-
que nem todos estão tendo uma 
postura coerente”.

Diante de Hugo Moura, Julião vibrou com punho cerrado em homenagem à postura do Flu na pandemia

DANIEL CASTELO BRANCO

FLAMENGO
BOLA CHEIA
Gabriel Batista e
Hugo Moura

DEU PRO GASTO
Matheuzinho, Noga, 
Natan, Thiaguinho, 
Muniz e Lázaro

BOLA MURCHA
Gabriel Barros, 
Ramon, Gomes, 
Pepê e Max

PERNA DE PAU
Michael 

TÉCNICO
Time de Maurício 
Souza dominou e criou 
mais. Faltou o gol

ATUAÇÕES

PRÓXIMOS JOGOS
Sábado Bangu 21h05
23/03 Boavista 18h

PRÓXIMOS JOGOS
Sexta Resende 21h00
23/03 Botafogo 21h35

FLUMINENSE
COBRA DO JOGO
Igor Julião foi mal na 
lateral e cresceu ao 
passar para o meio

BOLA CHEIA
Marcos Felipe, Frazan, 
Matheus Ferraz, Kayky e 
Gabriel Teixeira 

DEU PRO GASTO
Danilo Barcelos, André, 
Wellington, Dani Bolt e 
John Kennedy

BOLA MURCHA
Yuri, Ganso, 
Michel Araújo 
e Caio Paulista

PERNA DE PAU
Pacheco foi nulo e não 
saiu da armadilha da 
linha de impedimento

TÉCNICO
Roger manteve escrita 
de nunca perder em 
estreias

ATUAÇÕES

Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, 
Natan e Ramon; João Gomes, Hugo 
Moura (Gabriel Barros) e Pepê (Max); 
Thiaguinho (Lázaro), Michael e Rodrigo 
Muniz. Técnico: Maurício Souza

Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, 
André (Welington), Michel Araújo (Da-
niel) e Ganso (John Kennedy); Fernando 
Pacheco (Gabriel Teixeira) e Caio Paulista 
(Kayky). Técnico: Roger Machado

Local: Maracanã  
Juiz: Bruno Arleu de Araújo  
Auxiliares: Diogo Carvalho Silva e 
Daniel do Espírito Santo Parro  
Gol: 2º tempo:  
Igor Julião, aos 37 minutos 
Cartão amarelo: Wellington

FLAMENGO 0

FLUMINENSE 1
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O fato de ser pego em um 
cassino clandestino é o 

menor dos delitos cometidos 
pelo Gabigol (foto). De fé-
rias, o artilheiro poderia ir a 
qualquer lugar por sua total 
responsabilidade e risco, in-
clusive a um cassino clandes-
tino, que de clandestino não 
tem nada, tanto que, segun-
do o delegado encarregado 
da ocorrência, foram encon-
tradas 300 pessoas. O grave 
foi infringir a lei estadual que 
proíbe aglomerações. Gabi-
gol estava no meio da ‘muvu-
ca’, exposto à contaminação, 

sabendo que hoje teria que se 
reapresentar no Flamengo pa-
ra treinar, colocando em ris-
co os companheiros, e, por 
consequência, o clube que o 
mantém como empregado. 
Se não houvesse a batida po-
licial, Gabigol voltaria ao Rio 
e se apresentaria normalmen-
te, abrindo a possibilidade de 
contaminar o grupo. Depen-
dendo do resultado dos tes-
tes que terá que fazer, poderá 
ficar 14 dias em quarentena 
por total irresponsabilidade, 
prejudicando a si próprio, aos 
companheiros e ao clube.

 LAlexandre Frota teria sido o 
autor da denúncia que levou 
a polícia ao cassino onde Ga-
bigol foi encontrado debai-
xo de uma mesa.

 LFalando à TV Globo, Gabi-
gol disse que não sabia que 

era cassino e que iria embo-
ra quando a Polícia chegou. 
Plagiou a Silvana, da novela 
Força do Querer.

 LJogo de futebol não conta-
gia ninguém, o que contami-
na é o antes e o depois.

 L Treinador Marcelo Chamusca co-
memora a evolução da equipe do 
Botafogo e segue apostando em 
jovens jogadores como solução 
para conviver com as dificuldades 
financeiras, visando aos desafios 
da temporada 2021.

 L Atitude do atacante Gabigol se 
enfiando num cassino clandestino, 
se misturando a aproximadamente 
300 pessoas, teve péssima reper-
cussão, inclusive, junto às famílias 
dos demais jogadores do elenco 
rubro-negro.

Papelão do Gabigol

 PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Situação 
preocupante

 L O Vasco precisa cair na real, 
se acalmar para encontrar so-
luções e enfrentar a realidade. 
A queda para a Segunda Divi-
são do Campeonato Brasileiro 
traz sérias consequências e o 
presidente Jorge Salgado não 
tem alternativa a não ser fa-
zer cortes e tentar aproximar 
os custos da nova receita. Não 
será fácil, o clube já vinha em 
dificuldades e as coisas piora-
ram. O caminho da volta é o 
mesmo da queda, só que com 
sobrecarga nas costas. Vai pre-
cisar de ajuda.

PAULO LOPES / AGNEWS

Flagrado 
em cassino
Gabigol esteve em evento com 
aglomeração e admite erro

 L ‘FALTOU SENSIBILIDADE’

Flagrado em um cassino clan-
destino em uma operação da Polí-
cia Civil no bairro da Vila Olímpia, 
Zona Sul de São Paulo, na madru-
gada de ontem, Gabigol foi enca-
minhado à Delegacia de Crime 
contra a Saúde Pública e já foi li-
berado, mas ainda terá de respon-
der à Justiça. Além do atacante do 
Flamengo, estavam MC Gui e cer-
ca de 200 pessoas, e todos podem 
responder por crime contra a saú-
de pública e jogo de azar.

“Eles (Gabigol e MC Gui) fo-
ram conduzidos, na verdade qua-
lificados, por conta da pandemia já 
para prestar esclarecimento aqui 
na delegacia. Funcionários e o res-
ponsável pelo local também de-
vem responder por crime contra 
a saúde pública, jogo de azar e con-
travenção. Os demais serão ouvi-
dos posteriormente porque senão 
a gente causaria outra aglomera-
ção aqui”, explicou o delegado e 
supervisor do GARRA (Grupo 
Armado de Repressão a Roubos 
e Assaltos), Eduardo Brotero, em 
entrevista à Globonews.

O atacante rubro-negro reco-
nheceu o erro, citou ‘falta de sen-
sibilidade’ e afirmou que havia si-

do convidado para o local para um 
jantar com amigos.

“Não tenho costume de ir à cas-
sino, a única coisa que eu jogo é vi-
deogame. Estava com meus ami-
gos, fomos comer. Quando estava 
indo embora, a polícia chegou 
mandando todo mundo ir para o 
chão. Faltou sensibilidade da mi-

nha parte. Era meu último dia de 
férias, e estava feliz de estar com 
meus amigos. Faltou sensibilida-
de. Mas usei máscara, álcool gel... 
Quando percebi que tinha um 
pouquinho mais de gente, estava 
indo embora”, disse Gabriel Bar-
bosa, ao site Globoesporte.com.

Gabigol e MC Gui assinaram 
um termo se comprometendo a 
prestar esclarecimentos futuros, 
mas não correm risco de prisão.

 LSegundo a polícia, Gabigol es-
tava escondido embaixo de uma 
mesa do cassino durante a opera-
ção, que teve agentes da Vigilância 
Sanitária, Procon-SP e as polícias 
Civil e Militar. Também esteve pre-
sente o deputado federal Alexan-
dre Frota (PSDB/SP), que gravou 
e divulgou a ação. Em um vídeo, é 

possível ouvir alguma pessoa per-
guntando a Gabigol se ele estaria 
presente no Fla-Flu de ontem. Irri-
tado, o atacante respondeu: “Não, 
mano... pergunta idiota do c...”

Gabigol, assim como os outros 
titulares do Flamengo, se reapre-
sentam após as férias hoje, no CT 
do Ninho do Urubu.

Escondido embaixo da mesa 

DEPARTAMENTO 
DE POLÍCIA DE 
PROTEÇÃO À 

CIDADANIA ESTÁ 
INVESTIGANDO
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca  Sábado  Vasco  18h  São Januário

Carioca  23/03  Flamengo  21h35  Niltão

‘Sonho que se realiza’
Meia Felipe Ferreira, ex-Vasco, é o novo reforço e exalta a ‘camisa do mais tradicional’

 L FOI COMANDADO POR CHAMUSCA NO CUIABÁ

O 
Botafogo confirmou a no-
na contratação para a tem-
porada. Trata-se de Felipe 

Ferreira, meia-atacante que traba-
lhou com o técnico Marcelo Cha-
musca no Cuiabá em 2020 e que 
fica emprestado até dezembro pe-
la Ferroviária-SP. Ele fez dois gols 
em 27 partidas no inédito acesso 
à elite da equipe do Mato Grosso.

O jogador de 26 anos atuará 
em uma das posições mais ca-
rentes do elenco e que Chamus-
ca havia pedido reforços na co-
letiva de sábado. Outras opções 
para a função de meia são Cesi-
nha e Matheus Frizzo, além do 
atacante Marcinho, que já jogou 
improvisado por ali.

“É um sonho que se realiza 
vestir a camisa do mais tradicio-
nal! Agradeço a Deus e a todas as 
pessoas que lutaram muito para 
que desse certo. Vamos juntos até 
o fim de 2022!”, escreveu Felipe 
Ferreira no Instagram.

O reforço foi uma indicação de 
Chamusca e retorna ao Rio, onde 
atuou pelo Vasco em 2019. Ele ha-
via despertado o interesse do Cru-
zeiro, mas o Botafogo passou na 
frente das negociações com a aju-
da do treinador.

Na rápida passagem pelo clu-
be de São Januário, Felipe Ferrei-
ra esteve em campo por menos de 
400 minutos, em nove partidas no 
Brasileirão. O Cruzmaltino ten-
tou a renovação do empréstimo, 
que foi de setembro a dezembro, 
mas não conseguiu. Ele vem sen-
do constantemente emprestado 
pela Ferroviária, onde está desde 
2017 e disputou o Paulista de 2020.

Com a chegada do meia, o Bo-
tafogo contabiliza nove contrata-
ções para a temporada. Os outros 
são o goleiro Douglas Borges, o la-
teral Jonathan, os zagueiros Carli e 
Gilvan, o volante Pedro Castro, o 
meia Matheus Frizzo e os atacan-
tes Marcinho e Ronald. Felipe Ferreira fez dois gols em 27 partidas pelo Cuiabá na Série B

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

 LCOM UM JOGADOR a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, 
quando MV foi expulso, o Volta Redonda derrotou a Portuguesa por 1 a 0, 
ontem, no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O atacan-
te João Carlos marcou o gol que colocou o Esquadrão de Aço com 7 pontos, 
um a mais do que a Lusa, que perdeu sua invencibilidade. Após a partida, os 
jogadores do Volta Redonda comemoraram a ‘vitória de aço’.

VOLTAÇO VENCE A LUSA
VOLTA REDONDA FC / DIVULGAÇÃO

 LCom o empate sem gols com o 
Bangu, o Botafogo perdeu a chan-
ce de alcançar o seu melhor iní-
cio de Cariocão desde 2017. Para 
reforçar o elenco, Marcelo Cha-
musca prioriza a busca por late-
rais, pois o Botafogo conta apenas 
com Jonathan na direita e os dois 
lesionados na esquerda, Guilher-
me Santos e Hugo. Com isso, o za-
gueiro Sousa jogou improvisado. 
“A lateral esquerda já está no nos-
so planejamento buscar jogado-
res. O que não está fácil, porque o 
mercado está muito difícil. Na di-
reita a gente também está se mo-
bilizando. Com as lesões, teremos 
que acelerar um pouco nossa bus-
ca. Buscaremos pelo menos mais 
um jogador para cada lado para 
compor o elenco”, diz o técnico.

Diretoria 
busca laterais
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Copa do Brasil  Quinta  Caldense  21h30  Ronaldão-MG
Carioca  Sábado  Botafogo  18h  São Januário

 LMarcelo Cabo prega cautela em 
relação à chegada de mais refor-
ços para a temporada. “A diretoria 
segue trabalhado em busca de re-
forços. Não adianta trazer por tra-
zer. Tem que vir para acrescentar, 
como esses que já apresentamos. 
O critério tem que ser paciência, 
equilíbrio, tranquilidade. Os re-
forços vão chegar, esperamos o 

quanto antes”, afirmou o treina-
dor, explicando mais sobre a bus-
ca por contratações para deter-
minados setores do elenco: “São 
posições com garotos, como golei-
ro, meio e ataque em pauta. Esta-
mos atentos ao mercado, às nossas 
necessidades. Mas temos que ter 
muito critério. O Vasco tem que 
ser letal, não pode errar”.

Reforços no gol, meio e ataque

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

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.

3ª RODADA

13/03

 MADUREIRA 0 X 0 RESENDE

 NOVA IGUAÇU 2 X 2 VASCO

 BANGU 0 X 0 BOTAFOGO 

ONTEM

 PORTUGUESA 0 X 1 VOLTA REDONDA 

 FLAMENGO 0 X 1 FLUMINENSE 

HOJE
 BOAVISTA  X  MACAÉ 16:00

4ª RODADA

SEXTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  RESENDE 21:00

20/03

 VOLTA REDONDA  X  MACAÉ 15:00

 BOAVISTA  X  NOVA IGUAÇU 17:00

 VASCO  X  BOTAFOGO 18:00

 BANGU  X  FLUMINENSE 21:05

21/03

 MADUREIRA  X  PORTUGUESA 15:30

 

ARTILHARIA

 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)
 3  GOLS: Pedro Augusto e França (America-RJ); Di María e Pepeu (Americano); 
Natan (Cabofriense); e João Carlos (Volta Redonda)

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

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 7 3 2 1 0 4 2 2

SEMIFINAL GERAL

 2º PORTUGUESA 6 3 2 0 1 4 1 3

 3º FLAMENGO 6 3 2 0 1 3 1 2

 4º BOTAFOGO 5 3 1 2 0 3 0 3

TAÇA RIO

 5º BOAVISTA 4 2 1 1 0 2 0 2

 6º BANGU 4 3 1 1 1 1 2 -1

 7º RESENDE 4 3 1 1 1 2 4 -2

 8º FLUMINENSE 3 3 1 0 2 2 5 -3

ZONA NEUTRA

 9º MADUREIRA 3 3 0 3 0 2 2 0

 10º NOVA IGUAÇU 2 3 0 2 1 2 3 -1

 11º VASCO 1 3 0 1 2 2 4 -2

REBAIXADO

 12º MACAÉ 0 2 0 0 2 0 3 -3

Cabo agora está 
à espera de Cano
Vascão deverá ter Zeca e Marquinhos Gabriel

 L DE OLHO NA COPA DO BRASIL!

O 
Vasco ainda não venceu 
na temporada 2021. Com 
duas derrotas e um empa-

te no Carioca, o time conta com 
reforços para o confronto com a 
Caldense, quinta-feira, às 21h30, 
em Poços de Caldas-MG, no jogo 
único da primeira fase da Copa do 
Brasil. Após promover a estreia do 
zagueiro Ernando no empate com 
o Nova Iguaçu, sábado, em São Ja-
nuário, Marcelo Cabo deve con-
firmar o lateral-esquerdo Zeca e o 
meia-atacante Marquinhos Ga-
briel como titulares.

No entanto, o reforço mais 
aguardado é o de Germán Cano. 
Em recuperação de uma lesão na 
coxa direita, o atacante segue em 
tratamento intensivo. A partici-
pação nos treinos desta sema-
na será decisiva para a escalação 
do argentino, artilheiro do Vas-
co na temporada 2020, com 24 
gols. Diagnosticado com o novo 
coronavírus, o lateral-direito Léo 
Matos ainda cumpre o período 
de quarentena e tem chance re-
duzida de jogar.

Outra dúvida é participação de 
Leandro Castan, que tem o aval de 
Cabo para ficar. Caso permaneça 
na Colina, o capitão, dono do se-
gundo maior salário do elenco, 
precisará renegociar os valores do 
contrato válido até o fim de 2022.

A perda de receitas de TV do 
clube é avaliada em R$ 100 mi-
lhões. O impacto é refletido na 
ampla reformulação. Rebaixado 
para a Série B, o Vasco terá uma di-
reito a uma premiação menor pe-
la participação na Copa do Brasil 
deste ano. Com R$ 560 mil garan-
tidos, vai faturar mais R$ 675 mil 
caso avance para a segunda fase. 
Quem passar enfrentará Nova 
Mutum-MT ou Tombense-MG.

Germán Cano segue em recuperação de uma lesão na coxa direita

RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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A GATA DA HORA

é um banho de sensualidade e muito charme. 

Apaixonada pelo Palmeiras, a beldade não consegue escon-

der a euforia com a grande fase do Verdão. No Instagram, 

onde a musa faz muito sucesso, ela usa e abusa de todo o 

seu charme. Veja mais belas fotos em @amaiamuller.

MAIA MÜLLER

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

 

V.ALEGRE R$1.200
2quartos, sala, cozinha, banhei-
ro área serviço, dependências,  
1vaga garagem, preferencial-
mente 3 meses de depósito ou 
fiador  T.3351-5780/ 2290-2735.
Falar com Ana
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depósito 
amplo  +carro para entrega. 
Aluguel Barato. Falar Sr Fran-
cisco Tel:2510-6204/ 97920-6204 
whatsapp
 

SÓCIO 
Procuro sócio para trabalhar no 
Ramo de Cestas Básicas prefe-
rencialmente aposentados que 
more próximo Duque de Caxias 
com carro próprio. Tel:97680-
0748 whatsapp Sr Monteiro
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

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

 
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.

 

COSTUREIRAS T.98279-9817
Costureiras de Paletó e Camisa 
com experiência, Líder produção, 
Passador com experiência pren-
sa.  Salário a combinar.  Contato: 
Tel.:98279-9817 Lucy
 
ESTOFADOR V/TEXTO
E costureira, freelancer, Gardênia 
Azul, Jacarepaguá. Tel: 99422-
0035/ 2445-4765.

 

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

 

TÉCNICO T.99058-4912
E Auxiliar de interfone, portões/  
Circuito fechado. Ótimo salário. 
Comparecer Rua Barão do Bom 
Retiro, 522, sobreloja, Engenho 
Novo. T.2201-9349

 

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.

 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprovada 
caminhão Poliguindaste,  ensi-
no médio, atuação Rio/ Baixa-
da.  Segunda/ Sábado, Salário 
+VT +VA . Categoria D, MOOP. 
vt@vtentulho.com.br.
 

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
 

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

 

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

 

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

 

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.
 

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.

 

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, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

 LSilvero Pereira contou que 
já sofreu abuso sexual na in-
fância em uma entrevista ao 
programa #Provoca, da TV 
Cultura, que vai ao ar ama-
nhã. “Aos sete anos de idade, 
eu fui estuprado. Eu fui leva-
do para um matagal por uma 
pessoa muito mais de idade 
do que eu e ela fez coisas co-
migo que eu só fui entender 

seis ou sete anos depois”, 
disse. “Além disso, teve a vio-
lência verbal de dizer: ‘Você 
é mulherzinha, a cidade vai 
saber se você falar sobre is-
so, se você contar que fui eu, 
eu vou te espancar’. Então, o 
que mais ficou em mim foi o 
medo. Eu não falei pra nin-
guém por muito tempo pelo 
medo”, continuou ele.

ALERTA FOFURA
 LRafa Vitti deixou os seguidores encan-

tados na manhã de ontem ao compar-
tilhar uma sequência de fotos ao lado 
da filha, Clara Maria. No Instagram, 
o marido de Tatá Werneck escreveu: 
“Devidamente descabelados para um 
domingo às 6h da manhã. Bom dia!!”. 
Os seguidores, claro, foram só elogios 
à menina. “Minha nossa, Clara Maria 
cada dia mais linda”, “Quem aguenta 
essa dupla”, “Iti, meu Deus, que fofu-
ra”, elogiaram.
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FINALMENTE 
ASSUMIDOS?

 LBruna Marquezine e Enzo Celulari apa-
receram juntos em fotos postadas, desta 
vez, nos Stories do Instagram do filho de 
Claudia Raia e Edson Celulari. No último 
sábado, Enzo compartilhou as imagens 
em meio aos boatos de que os dois esta-
riam juntos. As fotos em que Enzo aparece 
tocando enquanto os dois cantam juntos 
são as primeiras imagens compartilhadas 
por um dos dois diretamente com o outro. 
Até o momento, os dois só haviam trocado 
pequenas interações pelas redes sociais, 
além de serem vistos juntos ou darem di-
cas por postagens individuais de que esta-
riam no mesmo lugar.

MADRUGADA 
DE TRETA

 LBruna Marquezine se es-
tressou com alguns inter-
nautas após ter sido critica-
da por aparecer sem máscara 
em um flagra de paparazzi. 
A atriz se explicou e disse que 
não é sempre que está sem o 
acessório e completou: “Vo-
cês são muito cruéis. Eu ter 
me permitido sorrir é um 
erro?”. Em seguida, a atriz 
desativou a conta no Twit-
ter, mas se arrependeu e vol-
tou. “Dei show de impulsi-
vidade. Passando aqui pra 
dividir com todos aqueles 
que me acompanham e me 
respeitam que vou tirar um 
tempo pra repensar todas as 
minhas atitudes e rever a ma-
neira como devo lidar com 
esses tempos difíceis”, fina-
lizou a atriz.

EM ALTA EM BAIXA

 LEdson, da dupla com 
Hudson, recebe alta da 
UTI: ‘Maior superação’.

 LSthefany Brito fala de 
neurose pós-parto: ‘Preo-
cupada com a barriga’.

REPRODUÇÃO

FALSOS AMIGOS
 LLucas Guimarães contou, em entrevista 

à rádio FM O Dia, que “amigos” dele e de 
Carlinhos Maia estavam apresentando 
outros homens ao comediante, sem que 
Lucas soubesse. “Eu já me afastei de ami-
gos nossos, não sei nem se posso falar que 
são amigos. Pessoas que frequentavam 
nossa casa, pessoas muito próximas de nós 
estavam apresentando homens para o 
Carlinhos. Eu não sou perfeito, todo dia a 
gente erra e tenta evoluir. Mas se alguém 
falha comigo, jamais terá nada de mim”.

‘SÓ FUI ‘SÓ FUI 
ENTENDERENTENDER
ANOS ANOS 
DEPOIS’DEPOIS’



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO  

HAJA CORAÇÃO 

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

AMOR DE MÃE 

17h45. Globo: Mari descobre que 
está grávida, Jeff a apoia. Mari não 
consegue contar sobre a gravidez para 
Franz. Jade e Bianca trocam ofensas. 
Jade dá em cima de Duca, mas ele diz 
que ama Bianca. Gael convida Karina 
para assistir ao show de Sol e Pedro no 
Perfeitão, com Dandara.

19h30. Globo: Apolo conversa com 
Tancinha e passa a limpo tudo o que 
aconteceu no tempo em que passaram 
separados. O ex-casal fica de pensar se 
pretende reatar o namoro ou seguir 
separado. Depois do encontro, Apolo 
confessa à mãe que está dividido entre 
as duas mulheres.

21h. Record: Morabi chega à Ur. Naor 
é punido. Sharur revela a verdade para 
Sarai sobre seu verdadeiro pai. Mora-
bi e Oguedi tramam um plano mortal 
contra Kissare. Abrão descobre quem é 
o pai de Sarai. Nadi tem um ataque de 
raiva. Depois de ajudar o vilão, Shakia 
se mostra arrependida.

18h30. Globo: Ana diz que, assim que 
voltar do torneio, vai assumir a mater-
nidade de Júlia. Rodrigo comenta com 
Lourenço que desconfia que Júlia seja 
sua filha. Celina cobra de Lourenço uma 
resposta para seu desejo de engravidar. 
Ana sente a pressão em torno dela du-
rante seu jogo e teme uma derrota.

20h50. SBT: Junior vai até o orfanato e 
vê Carol com Fernando. Junior vai até o 
pátio do orfanato e conversa com Mos-
ca, que está triste em relação ao namoro 
de Mili e JP. Mais tarde, Mili conta pra 
Mosca que está namorando JP. O chi-
quitito diz que torce pela felicidade dos 
dois e comenta que isso pode ser bom 
para o fazer esquecê-la de vez.

21h30. Globo: Lurdes grava um vídeo 
pedindo ajuda para encontrar Domêni-
co. Magno, Ryan e Érica se preocupam 
com a saúde da mãe por conta da pan-
demia de Covid-19. Thelma discute com 
Camila por conta de uma foto de Rita. 
Danilo e Camila pensam em se mudar 
da casa de Thelma. Na cadeia, Álvaro 
sela um acordo com Marconi.

 LNO BBB 21, durante a festa da madrugada de ontem, Carla Diaz reclamou 
que Arthur estava se fazendo de difícil e recebeu recado atravessado. “Então 
rebola, bebê, porque eu sou assim”, respondeu o crossfiteiro. “Aqui não dá 
para rebolar”, rebateu a atriz. “Então vai ficar sem beijo”, finalizou Arthur, 
que confessou para Projota que não consegue corresponder aos sentimentos 
da atriz: “Aqui dentro, acho que não consigo dar algo a mais”.

‘DR’ DE CARLA DIAZ COM ARTHUR
REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
O amante sabe o que deseja, mas não vê o que 

sabe” (Mimo Público)

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

 L É o momento ideal para 
aproveitar a instabilidade e 
melhorar a sua vida. Nos as-
suntos amorosos, novidades 
positivas podem pintar.
Cor: sépia
Número da sorte: 36, 63 e 81.

 LVocê terá muita disposição 
para alcançar os seus objeti-
vos. Priorize uma tarefa impor-
tante e se atente a prazos. Seus 
encantos vão estar em alta.
Cor: amarelo
Número da sorte: 19, 64 e 73.

 LO seu sexto sentido vai estar 
em alta. Reveja algumas opi-
niões. E fique atento, pois um 
assunto mal resolvido pode ser 
solucionado no romance.
Cor: magenta
Número da sorte: 38, 11 e 92.

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

 LHoje a harmonia vai marcar 
os seus relacionamentos. A or-
ganização não será o seu pon-
to forte. Um bom papo e char-
me vão ajudar na paquera.
Cor: dourado
Número da sorte: 93, 75 e 57. 

 LA saúde exige a sua atenção. 
O momento é essencial para 
começar uma dieta e praticar 
exercícios. O relacionamento 
estará bem protegido.
Cor: magenta
Número da sorte: 04, 31 e 58.

 LA Lua indica que você vai ter 
sorte hoje. É um bom momen-
to para utilizar a sua criativi-
dade. Aposte no diálogo para 
seduzir na vida a dois.
Cor: azul-marinho
Número da sorte: 41, 05 e 95.

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

 LEnvolva-se com algum novo 
projeto. A companhia das pes-
soas vai ser muito positiva para 
você. Não discuta assuntos po-
lêmicos com o seu par.
Cor: azul-claro
Número da sorte: 87, 60 e 42.

 LPode ser necessário se con-
centrar em tarefas diárias e re-
solver pendências. Aposte no 
diálogo. Seu jeito misterioso 
vai arrasar na conquista.
Cor: lilás
Número da sorte: 97, 79 e 70.

 LBoas oportunidades na car-
reira podem aparecer. Planeje 
o seu futuro profissional. Tam-
bém vai melhorar a convivên-
cia com o companheiro.
Cor: amarelo
Número da sorte: 71, 62 e 26.

SÃO CLEMENTE 
Hoje estamos recordando o teste-
munho de vida de São Clemente, 
que nasceu na Áustria, no ano de 
1751, numa numa família muito po-
bre. Clemente perdeu o pai ainda 
criança, quando, então, sua piedosa 
mãe disse-lhe com franqueza sobre 
a Paternidade de Deus e declarou: 
“Procura andar sempre no caminho 
que seja agradável a Deus”. Todas 
as palavras da mãe foram férteis no 
coração de Clemente. Ele sempre 
andou nos caminhos de Jesus. De-
pois de muito trabalho e sofrimento, 
conseguiu cursar Filosofia, Teologia 
e, logo, foi ordenado padre.

SANTO DO DIA

TELEFONE
Numa família, o marido, a 
esposa e o filho saem para 
trabalhar e a empregada fica 
cuidando da casa. A família 
pagava mensalmente uma 
conta altíssima de telefone.
Num jantar com todos pre-

sentes, o marido pergunta:
— Quem usa o telefone?
O filho responde:
— Eu uso só o do serviço.
— Eu também uso o do servi-
ço — diz a esposa.
O marido responde:
— Mas eu também uso o do 

serviço. Como pode ter essa 
conta tão alta? — questiona 
o homem, que olha para a 
empregada e pergunta:
— E você, Joana, tem usado o
telefone daqui de casa?
E a empregada responde:
— Eu também só uso o tele-

fone do serviço.

PÃO-DURO
Um cliente de um restauran-
te chique é conhecido por ser 
pão-duro. Quando o aten-
dem, os garçons já sabem 
que não ganharão gorjeta.

Ao sair do restaurante, um 
dia, ele enfia a mão no bolso 
de um garçom e diz:
— Feliz Natal, isso é para 
você tomar um uísque!
O garçom, todo feliz, foi con-
ferir o presente. Eram duas 
pedras de gelo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Exú (Tranca Ruas)
MENSAGEM: 
Cuidado com brigas e con-
fusões que possam aparecer 
durante o dia de hoje. Tenha 
calma e foco para conseguir 
manter o equilíbrio ao longo 
desse dia difícil. No amor, cui-
dado com algumas fofocas 
feitas por familiares.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Senhor Tranca 
Ruas
CORES:
Preto, vermelho ou branco
ELEMENTOS:
Fogo
SIMPATIA:
Para afastar brigas e fofo-
cas, passe pelo corpo sete 
ovos vermelhos e sete cocos 
secos. Enquanto passa pelo 
corpo, vá pedindo a Exú que 

afaste tudo que é negativo, 
brigas e fofocas. Em segui-
da, quebre tudo em uma 
encruzilhada de terra.

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

 LEsse momento indica que 
grandes notícias envolvendo 
a família podem aparecer. A 
paixão pode ficar em segundo 
plano no romance.
Cor: rosa-bebê
Número da sorte: 69, 15 e 33.

 LUtilize a razão e aposte na 
argumentação no mundo dos 
negócios. Você pode conquis-
tar novos contatos. A paquera 
pode surpreender hoje.
Cor: branco
Número da sorte: 79, 34 e 16.

 LEvite gastos e busque econo-
mizar. Invista em um projeto 
ou em um sonho antigo. Pode 
resolver as diferenças com a 
sua cara-metade. 
Cor: preto
Número da sorte: 62, 53 e 44. 
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