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ESPORTES

GUARDA MUNICIPAL 
É ESPANCADO AO 

FAZER SEU TRABALHO
Agente foi levado para favela em Campinho e agredido por milicianos após 
abordar moto que transportava um casal e uma criança, todos sem capacete
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Gustavo é 

internado em 
hospital no Rio

COM COVID

PÁGINA 16

Projota é o mais 
cotado para ser 

eliminado do 
‘BBB 21’

ENQUETES

PÁGINA 17

Chefão do pó circulava 
com motorista e 

escolta de batedores 

RODOU NA TIJUCA 6

Pai é preso por deixar 
o próprio filho de 
6 anos numa jaula
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Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Terror em 
Bonsucesso

 LRecentemente, tentaram invadir o 
Atacadão de Bonsucesso. Desde en-
tão, os funcionários estão morrendo 
de medo de circular por lá, pois eles 
saem tarde e, nesse horário, as ruas 
de Itaoca estão desertas. Poderiam 
nos ajudar colocando patrulha-
mento em alguns horários durante 
a noite? Assim teríamos bem mais 
segurança no horário em que a gen-
te saísse do trabalho.

Rua suja em Duque 
de Caxias

 LNa Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 
ao final da feira de domingo, o cheiro 
fica insuportável. Há mais de um ano 
a rua não é lavada quando a feira ter-
mina. Nós que moramos aqui temos 
que ficar sentindo o cheiro ruim a se-
mana toda, pois ninguém vem lavar 
a rua. Pra ser sincero, Caxias é uma 
bagunça, não  só na feira de domingo. 
Não estamos pedindo muito, apenas 
que a rua seja lavada após a feira.

Carlos Araújo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Cratera em rua de 
Campo Grande

 LNa Rua Oiticica, em Campo Grande, 
servimos apenas para votar e para 
pagar impostos. Temos uma cratera 
aberta pela Cedae na Rua Maestro 
Ferreira Filho com a Rua Oiticica, 
na altura do número 211. Temos 37 
protocolos abertos e nunca ninguém 
veio resolver o problema. A rua está 
intransitável. Estamos totalmente es-
quecidos e abandonados por quem 
deveria atender nosso chamado. 

Flávio Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Liliane Félix
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Esgoto a céu aberto
 L Estamos sofrendo com esse descaso aí da foto. Fezes subindo 

pelo encanamento, esgoto sendo jogado nas ruas. Meu neto 
caiu dentro dessa água podre. Já faz três meses que está assim. 
Ninguém se responsabiliza, ninguém faz nada. Por favor, nos 
ajudem! O vazamento fica na Rua Álvaro Miranda, perto do 
número 538, em Pilares. Os moradores precisam que esse 
problema seja resolvido urgentemente.

Ronildo Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

PODA DE 
ÁRVORE

 LEm resposta a uma carta do dia 
10/03, a Comlurb informa que 
um engenheiro florestal irá vis-
toriar a árvore em risco na Rua 
Caimbé esquina com Rua Araú-
jo Leitão, no Engenho Novo e, 
de acordo com o laudo técnico, 
programar o manejo necessário.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

Dois buracos um 
perto do outro

 LNa Estrada do Pedregoso, em Campo 
Grande, perto do número 917, e em 
frente ao número 377, existem dois bu-
racos bem fundos na rua. Já pedimos 
ajuda e até agora nada, já quebrou até 
carro nessa brincadeira. Hoje, meu filho 
e meu vizinho colocaram terra no bura-
co. Mas essa não é nossa obrigação, não 
são os moradores que tem que fazer a 
manutenção da rua, não somos nós que 
devemos tapar buraco.

Roberto Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOTELEFONE

Telefone mudo  
em Madureira

 LDesde 18/02, o telefone da loja 133, do 
Centro  Comercial, polo 1, em Madurei-
ra, na Estrada do Portela, 99, está mudo. 
Estou ligando para a Oi, mas ninguém 
apareceu para arrumar. Preciso do tele-
fone para trabalhar, estou tendo prejuí-
zo. Estou sem telefone há um tempão. 
Não sei mais a quem recorrer, preciso 
de ajuda para que isso seja resolvido de 
uma vez por todas. Não posso continuar 
pagando um serviço que não funciona.

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2181
15/03/2021

01 02 03 05 06

09 11 13 14 15

17 18 22 23 25

QUINA concurso 5515
15/03/2021

28 40 45 46 54

Quina: acumulou (R$ 
12.927.036,48)
Quadra: 79 (R$ 10.894,66)
Terno: 7.508 (R$ 172,38)
Duque: 198.643 (R$ 3,58)
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GERAL

Queiroga, que deve ter sua nomeação publicada hoje, será o quarto ministro da Saúde de Bolsonaro

REPRODUÇÃO

Novo 01 da Saúde
Bolsonaro confirma saída de Pazuello e anuncia o médico Marcelo Queiroga

 L COVID-19

U
m ano depois do iní-
cio da pandemia da 
Covid-19, o Brasil terá 

seu quarto ministro da Saú-
de no período. Ontem à noi-
te, o presidente Jair Bolsonaro 
confirmou a saída de Eduardo 
Pazuello e disse que vai nomear 
o médico Marcelo Queiroga, 
atual presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia.

A nomeação de Queiroga 
deve ser publicada hoje no Diá-
rio Oficial da União (DOU).

O novo ministro da Saúde 
é formado em medicina pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba, tem especialização em 
cardiologia e doutorado em 
Bioética pela Universidade do 
Porto, em Portugal. Atualmen-
te, ele dirige o departamento 
de hemodinâmica e cardiolo-
gia intervencionista (Cardio-
center) do Hospital Alberto 
Urquiza Wanderley (Unimed 
João Pessoa) e é médico car-
diologista intervencionista no 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, também no 
estado da Paraíba. 

Assim como a médica car-
diologista Ludhmila Hajjar, re-
cebida no domingo por Bolso-
naro, e que alegou divergências 
com o presidente para recusar 
o convite para assumir a pasta, 
Queiroga defende o isolamen-
to social como forma de com-
bate à pandemia. Ele também 
já se posicionou contrário ao 
“tratamento precoce” à base de 
cloroquina, medicamento de-
fendido por Bolsonaro  e que 
não tem comprovação cientí-
fica para a Covid-19.

Antes de Queiroga, e além 
de Pazuello, passaram pela 
pasta da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Teisch. 

 LO governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro (PSC), pre-
tende fechar até sexta-feira a com-
pra de imunizantes contra a Co-
vid-19. Segundo o governo, será 
priorizada a marca que proporcio-
nar a pronta entrega das doses. No 
sábado passado, o governador já 
havia anunciado que o estado vai 
comprar cinco milhões de doses, 
pelo valor estimado de R$ 300 mi-
lhões. Um comitê foi criado para 
cuidar da compra de vacinas, fo-
ra do Plano Nacional de Imuni-
zação, do Ministério da Saúde. O 
grupo terá autorização para fazer 
parcerias com prefeituras, deven-
do adotar medidas de transparên-
cia em seu trabalho.

Castro quer 
comprar doses

 LO prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), usou o Twitter pa-
ra manifestar pressa em receber 
os imunizantes que estavam pre-
vistos ontem para o estado. Agora, 
a previsão da Secretaria de Esta-
do de Saúde é para hoje, com iní-
cio da distribuição planejada para 
amanhã. Paes disse que o municí-
pio tem condições de ir buscar as 
vacinas no depósito, em Niterói. 
“Podemos fazer isso todos os dias 
da semana. Não precisamos de 
helicóptero. Queremos vacinar!”, 
escreveu. Ontem, o Instituto Bu-
tantan, de São Paulo, entregou ao 
Ministério da Saúde 3,3 milhões 
de doses da CoronaVac a serem 
distribuídos entre os estados.

Paes propõe 
buscar vacinas

 LIdosos que ontem foram a pos-
tos de saúde no município do 
Rio para receber a segunda do-
se da vacina contra a Covid-19 
acabaram voltando da porta, 
por falta do isolamento. Foi o 
caso de Dona Vilma, de 84 anos, 
informada logo de manhã que 
as doses haviam acabado na Clí-
nica da Família Herbert de Sou-

za, em Tomás Coelho, na Zona 
Norte. Já Seu Valmir, também 
de 84 anos, também tentou em 
Tomás Coelho e foi encaminha-
do para o Centro Municipal de 
Saúde Clementino Fraga, perto 
dali, onde conseguiu a sua do-
se. Adailton Torres, de 74 anos, 
pensou que ontem seria a sua 
vez de tomar a primeira dose. 

Mas ao chegar na Cruz Verme-
lha, no Centro, o morador de 
Paquetá foi informado da má 
notícia: a vacinação foi inter-
rompida até segunda ordem.

Agentes de saúde têm anota-
do o telefone dos idosos que não 
conseguiram a segunda dose da 
vacina para avisá-los quando 
uma nova remessa chegar.

Falta de vacina deixa idosos sem segunda dose
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GERAL

Mais de 2 mil autuações
Fim de semana no Rio tem 125 comércios fechados e 57 bares e ambulantes multados

 L MEDIDAS DE RESTRIÇÃO

O
s últimos três dias de 
fiscalização das novas 
medidas de restrição 

decretadas pela Prefeitura do 
Rio, como parte do combate à 
Covid-19, resultaram em 2.303 
ações, entre multas e interdi-
ções de estabelecimentos, não 
utilização de máscaras, aglo-
merações, infrações de trânsi-
to, reboques, encerramento de 
feiras e apreensões de merca-
dorias de ambulantes. Foram 
125 estabelecimentos fechados 
e 57 multas a bares, restauran-
tes e ambulantes, de acordo 
com um balanço divulgado on-
tem pela Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Seop).

“Seguimos satisfeitos com 
o saldo das fiscalizações e da 
adesão da sociedade ao novo 
decreto. Através da ocupação 
prévia dos principais pontos de 
aglomeração mapeados, con-
seguimos reduzir muito a inci-
dência de pessoas descumprin-
do as medidas de proteção à 
vida. Continuaremos nas ruas 
com o trabalho de fiscaliza-
ção, principalmente para agir 
naqueles que infringem as de-
terminações”, disse o secretário  
Brenno Carnevale.

As medidas de restrição per-
manecem em vigor até o dia 
22 de março, quando será feita 
uma nova avaliação. O comér-
cio, os serviços e o funciona-
lismo público estão operando 
em horários escalonados, nu-
ma tentativa de reduzir a pres-
são sobre os transportes públi-
cos e diminuir a circulação do 
vírus na cidade.

Na orla das zonas Sul e Oes-
te, os quiosques no calçadão e 
os ambulantes, que na primeira 
semana estavam com suas ativi-
dades proibidas, receberam, na 
última sexta-feira, autorização 
para voltar a trabalhar.

Agentes da Prefeitura do Rio interditam um estabelecimento após realizar uma fiscalização, no último fim de semana

SEOP / DIVULGAÇÃO

 LApós um fim de semana de praias 
lotadas, o secretário de Ordem Pú-
blica, Brenno Carnevale, disse on-
tem que as “medidas podem ser 
mais restritivas de acordo com o 
cenário que se vislumbre do ponto 
de vista sanitário”. “Essa é uma de-
cisão técnica, científica. Eu repito: 
é uma decisão que cabe principal-

mente à Secretaria de Saúde. Ob-
viamente a Secretaria de Ordem 
Pública é ouvida nessas decisões 
(...) O prefeito já deixou isso claro. 
Não havendo a colaboração das 
pessoas, essas medidas podem ser 
mais restritivas de acordo com o 
cenário que se vislumbre do pon-
to de vista sanitário”, disse o secre-

tário, explicando que os agentes 
da Seop realizam um trabalho de 
conscientização na população an-
tes de aplicar de autuar ou multar.

Carnevale disse que, antes das 
17h, agentes da Seop, da Vigilân-
cia Sanitária e da Guarda Muni-
cipal orientam os comerciantes 
e os ambulantes sobre o cum-

primento das regras. “É preciso 
ter uma sensibilidade também 
no que diz respeito a multidões. 
Então, a prefeitura precisa zelar 
também pela integridade física 
das pessoas que estão cumprin-
do as regras, estão fazendo uso 
dos espaços públicos com sen-
so de coletividade”, completou.

Secretário da Seop não descarta medidas mais duras no município
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POLÍCIA

A Polícia Civil tenta iden-
tificar os autores dos disparos 
que atingiram um cabo da Po-
lícia Militar em Itaboraí, na Re-
gião Metropolitana do Rio. Se-
gundo informações iniciais, o 
agente de segurança estava re-
unido com amigos e familiares 
no bairro Joaquim Oliveira e 
teria reagido a uma tentativa de 
assalto, na madrugada de do-
mingo passado. 

Além do policial, uma se-
gunda vítima, que não teve a 
identidade divulgada, também 
foi atingida pelos tiros. Os dois 
foram socorridos e levados para 
o Hospital Municipal Desem-
bargador Leal Junior, no bairro 
Nancilândia. O estado de saúde 
deles era considerado estável até 
o fechamento desta edição. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a ocorrência foi registrada 
na 71ª DP (Itaboraí). As ima-
gens de câmeras das segurança 
foram requisitadas para análise. 

A Polícia Militar informou 
que uma equipe esteve no lo-
cal, mas não conseguiu locali-
zar os criminosos. A identidade 
do policial baleado e a unidade 
em que é lotado não foram di-
vulgados pela corporação.   

Ano violento
Em 2021, a plataforma Fogo 

Cruzado mapeou 41 agentes 
de segurança baleados na Re-
gião Metropolitana do Rio: 18 
morreram. Dos 41 agentes ba-
leados, 30 eram policiais mili-
tares: 11 morreram.

Policial é 
baleado 
em 
Itaboraí
Cabo da PM estava 
reunido com 
parentes e amigos 
em um bar

 L REAGIU A ASSALTO

Guarda municipal é 
sequestrado e torturado
Milicianos atacaram agente após uma perseguição a motociclista

 L CAMPINHO

U
m agente da Guarda Mu-
nicipal do Rio foi se-
questrado e espancado 

por milicianos armados com 
fuzis, na tarde de domingo, 
em Campinho, na Zona Norte 
do Rio. Ele foi liberado pouco 
depois e levado com ferimen-
tos na cabeça para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
de Campinho, onde foi medi-
cado e liberado. 

O caso ocorreu após o agen-

te, que estava com outro cole-
ga, abordar uma motocicleta 
com um casal e uma criança de 5 
anos, todos sem capacete. Com a 
abordagem, na Rua Pinto Teles, 
o condutor da moto se exaltou 
e partiu para cima dos agentes. 
Houve tumulto após um grupo 
de pessoas tentar impedir a ação 
dos agentes. 

Na confusão, homens arma-
dos, que estavam em três mo-
tocicletas efetuaram disparos e 

agrediram o servidor com coro-
nhadas. Ele foi levado para uma 
localidade em uma comunidade 
próxima ao Morro do Fubá, que 
é dominado por milicianos. 

Coronhadas, tiro e choque
Além de receber coronhadas, 

o agente teve um tiro de fuzil dis-
parado próximo à sua cabeça e 
levou choque com seu taser (ar-
ma de eletrochoque usada pela 
Guarda Municipal). Ele teria si-

do liberado após ordem de uma 
das lideranças da milícia local. O 
outro agente conseguiu escapar 
antes do sequestro do colega.  

A ocorrência foi registrada 
na 29ª DP (Madureira). A Polí-
cia Civil vai analisar imagens de 
câmeras de segurança para iden-
tificar os autores do crime. 

A Guarda Municipal do Rio 
informou que está prestando to-
do o apoio ao agente, que se recu-
pera em casa.

 L PÂNICO NO SHOPPING

Uma joalheria foi assaltada, 
ontem, no Barra Shopping, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio. Houve troca de tiros no local 
entre policiais da Operação Bar-
ra Presente e os assaltantes, e um 
dos criminosos foi baleado e pre-
so. Os outros fugiram.

Segundo a Secretaria de Es-
tado de Governo (Segov), o cri-
me aconteceu por volta de 13h, 
quando cerca de oito bandi-
dos, entre eles uma mulher, te-
riam participado de um assalto 
a uma loja de relógios de luxo 
no Barra Shopping.

Os policiais perseguiram o 
grupo, que estava em motos. 
Um dos criminosos ficou para 
trás, roubou um carro, para ten-
tar escapar, mas acabou baleado 
e preso na Avenida Ayrton Senna. 

Com ele foram apreendidos uma 
pistola Glock 9mm, duas grana-
das, munição e um telefone celu-
lar. Os policiais ainda recupera-
ram com o suspeito dois relógios. 

Hospital invadido
Câmeras flagraram o momen-

to em que um dos bandidos, ar-
mado com uma pistola, invade a 
maternidade Leila Diniz e tenta se 
esconder em uma sala. A polícia 
não informou se ele é o mesmo 
que acabou preso.  

Em nota, a administração 
do Barra Shopping confirmou 
o assalto e disse que o geren-
te da loja assaltada foi agredi-
do, mas “recebeu atendimento 
médico imediato e passa bem”. 
A loja não informou o mon-
tante em relógios roubados.

Roubo e tiroteio na Barra
Um criminoso foi baleado após ataque a loja de relógios de luxo

A polícia mostrou o material apreendido com o criminoso preso 

SEGURANÇA PRESENTE / DIVULGAÇÃO 
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POLÍCIA

Rodou na Tijuca
Criminoso que usava ‘chofer’ e batedores é preso

 L CHEFÃO DA CHACRINHA

P
oliciais civis prenderam o 
chefe do tráfico no Morro 
da Chacrinha, na Tijuca, 

Zona Norte do Rio, na tarde da 
última sexta-feira. Wendel Santos 
Gomes, conhecido como Negão, 
estava foragido desde 2014. Ele foi 
preso com o comparsa André Lu-
cas Ferreira, e não reagiu.

Wendel Santos vai responder 
por crimes de porte de arma de 
fogo com numeração suprimida, 
associação com o tráfico e uso de 
documentos falsos. A prisão foi 
feita na Rua Alzira Brandão, na 
Tijuca, em uma abordagem pla-
nejada após período de monito-
ramento da Polícia Civil. 

Segundo a investigação, Wen-
del é o chefe do tráfico na comuni-
dade da Chacrinha, na Tijuca. Ele 
transitava livremente pelas ruas 
entre uma comunidade e outra, 
utilizando uma carteira de habi-
litação falsa. Os deslocamentos 
contavam com a ajuda de seu mo-
torista particular, que era cadastra-
do em plataforma de aplicativo de 
transporte, e de uma escolta de ba-
tedores em motos.

No momento da prisão foi lo-

calizada no interior do veículo 
uma pistola da marca Glock, cali-
bre 40, com numeração raspada, 
e uma identidade falsa, usada pelo 
criminoso. 

Empresária morta
Wendel era investigado 

desde 2014 por participação 
no assalto que terminou com 
a morte da empresária Maria 
Cristina Bittencourt Mascare-

nhas, a Tintim, dona do restau-
rante Guimas, na Gávea, Zona 
Sul do Rio. 

O carro usado no ataque à 
empresária, que tinha acabado 
de sacar uma grande quantia em 
dinheiro em uma agência ban-
cárias para pagar os funcioná-
rios, estava registrado no nome 
da mãe do suspeito. Quatro ou-
tros bandidos que participaram 
do crime já haviam sido presos.

Wendel era monitorado e foi preso na Rua Alzira Brandão

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

RAPIDINHAS...

Suspeito de 
roubos preso

 LAgentes da 79ª DP (Juru-
juba) prenderam, na últi-
ma sexta-feira, um homem 
acusado de liderar quadrilha 
responsável por uma série de 
roubos a residências em Ni-
terói, na Região Metropoli-
tana do Rio. Contra Michael 
Douglas Barbosa foi cum-
prido mandado de prisão 
preventiva por roubo e for-
mação de quadrilha. Ele foi 
localizado em São Gonçalo. 

Estuprador 
na cadeia

 LPoliciais da Delegacia da 
Criança e Adolescente Víti-
ma (DCAV) prenderam, no 
domingo, um homem conde-
nado a 31 anos de prisão por 
ter estuprado duas enteadas. 
Ele se preparava para parti-
cipar de um evento religioso, 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste. De acordo com as in-
vestigações, os abusos acon-
teceram quando as vítimas ti-
nham 10 e 14 anos.

Tiroteio na 
Vila da Penha

 LUma pessoa foi baleada e um 
suspeito preso, ontem à tar-
de, durante tentativa de rou-
bo a uma agência bancária no 
Largo do Bicão, na Vila da Pe-
nha, Zona Norte do Rio. Se-
gundo a Polícia Militar, a ví-
tima do roubo foi baleada no 
braço, socorrida e levada pa-
ra o Hospital Estadual Getú-
lio Vargas, na Penha. Foram 
recuperados R$ 130 mil que 
haviam sido roubados.

Cerco à milícia 
na Baixada

 LA Polícia Civil fez on-
tem uma operação contra 
a milícia que atua no bairro 
Caioaba, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. As in-
vestigações apontam que a 
quadrilha é responsável por 
assassinatos, extorsão e ex-
ploração de serviços ilegais, 
e a venda de gás e água na re-
gião. Na ação, armas, celula-
res, um computador e dinhei-
ro foram apreendidos. 

Cinco presos 
em Caxias

 LCinco suspeitos foram pre-
sos em uma ação da PM na 
manhã de ontem, nas co-
munidades Rodrigues Al-
ves, Santa Lúcia, Mariantes 
e Vila Sapê, em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense. Foram apreendidos 
uma pistola, um simulacro 
de pistola, uma granada, oi-
to capas de colete, seis radio-
transmissores, drogas e ma-
terial para endolação.

As armas dos policiais milita-
res que participaram da ação que 
matou a jovem Emanoelly Almei-
da, de 19 anos, em São Gonçalo, no 
último sábado, foram apreendidas 
pela Polícia Civil para confronto 
balístico. A jovem foi sepultada no 
domingo no cemitério Parque da 
Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.

O pai de Emanoelly, Ubiraja-
ra Silva de Freitas, acusou a PM de 
matar sua filha. Ela foi atingida por 
um tiro no rosto quando estava in-
do para o aniversário dele, no bair-
ro Santa Luzia. Ubirajara contesta 
a versão da PM de que a jovem te-
ria sido morta em um confronto 
entre policiais e traficantes. 

Ubirajara disse, no domingo, 
que os agentes manipularam a 
cena do crime e que fingiram 
prestar socorro para impedir 
uma perícia no local. Emanoelly 
morreu no Hospital Estadual 
Alberto Torres. Ela estava ter-
minando o Ensino Médio.

“Não houve confronto. Deixa-
ram ela lá por 40 minutos caída no 
local. Mesmo ela já estando mor-
ta, eles a socorreram. Por que is-
so? Por que socorrer uma pessoa 
morta? Isso é alterar a cena do cri-
me! Por que não esperaram a perí-

cia? Não teve tiroteio, só foi um tiro 
dado pela polícia”, disse Ubirajara.

Em nota, a Polícia Militar 
disse que policiais do 7º BPM 
(São Gonçalo) foram ataca-
dos por criminosos em motos 
e teriam socorrido Emanoelly 
“imediatamente”.

Armas de PMs 
são apreendidas
Pai de jovem morta em ação da PM 

contesta versão contada por policiais

 L SÃO GONÇALO

‘NÃO TEVE 
TIROTEIO, SÓ FOI 
UM TIRO DADO 
PELA POLÍCIA’, 

DIZ PAI
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 L E AINDA TEM TIROTEIOS

Perda milionária
SuperVia diz que sofre com violência e pandemia

O 
último ano, marcado 
pela pandemia da Co-
vid-19, foi também de 

aumento da violência e da de-
gradação social ao longo do sis-
tema ferroviário do Rio, o que 
tem gerado forte impacto na 
operação da SuperVia, infor-
mou ontem a concessionária.

Desde o início de 2021, já fo-
ram registrados cinco casos de 
tiroteios que prejudicaram a 
operação, num total de 11 ho-
ras e 18 minutos. Já ao longo de 
2020, foram contabilizados 36 
casos de tiroteios nas proximi-
dades da linha férrea, que afeta-
ram a circulação dos trens por 40 
horas e 24 minutos.

Além dos tiroteios, a SuperVia 
denuncia casos de furtos de cabos 
e equipamentos de transmissão 
da rede elétrica e de vandalismo, 
que paralisam ou atrasam as via-
gens. A mais recente paralisação 
de parte do sistema, em função 
da violência, ocorreu no dia 4 
de março, na estação de Vigário 
Geral, com a circulação de trens 
ficando suspensa por 5h35, co-
locando em risco a vida de pas-

sageiros e funcionários. Naque-
le dia, a concessionária deixou de 
transportar 18 mil passageiros 
em função da paralisação.

A SuperVia disse que acumula 
perdas financeiras de mais de R$ 
452 milhões, resultado da redução 
de mais de 83 milhões de passagei-
ros desde o início da pandemia.

Atualmente, a SuperVia trans-
porta cerca de 320 mil clientes por 
dia, pouco mais da metade do que 
era registrado antes da pandemia. 
A expectativa da concessionária é 
que o movimento de passageiros 
volte ao normal apenas em 2023, 
em função do prolongamento da 
crise econômica e da pandemia.

Concessionária diz que perdeu mais da metade dos passageiros

ESTEFAN RADOVICZ 

Um menino de apenas 6 anos 
de idade foi resgatado pela Polícia 
Militar do Distrito Federal, que o 
encontrou preso na caçamba de 
uma caminhonete — com estru-
turas de uma jaula —, na noite de 
domingo. O caso aconteceu numa 
região conhecida como Setor de 
Chácaras Lúcios Costa, na capital 
federal. A criança, que ficou expos-
ta à chuva, tinha marcas de espan-
camento e estava quase sem rou-
pas, de acordo com informações 
do site Metrópoles.

Segundo relatos de testemu-
nhas, o pai do menino, um ho-
mem de 31 anos, teria brigado 
com a esposa e, em seguida, bati-

do no filho com um pedaço de fio. 
Não satisfeito, ele teria arrastado a 
criança até o veículo e a deixado 
dentro da jaula.

Depois de realizar o resgate, os 
agentes do Grupo Tático Opera-
cional do 15º Batalhão de Polícia 
Militar (Gtop 35) deram uma ca-
misa para o menino vestir. O pai 
foi preso em flagrante e encami-
nhado para a 1ª Delegacia de Po-
lícia (Asa Sul). 

Após receber atendimento 
médico, a criança foi entregue pa-
ra uma tia, que cuidará dele en-
quanto as investigações policiais 
prosseguem.

PM resgata 
criança de jaula
Pai espanca e prende filho de 6 anos

 L CRUELDADE
PMDF / DIVULGAÇÃO

 LUm acidente de trânsito, en-
volvendo três carros, deixou uma 
jovem morta e outros dois jovens 
feridos, na madrugada de ontem, 
na Rua Visconde de Niterói, altura 
da Mangueira, na Zona Norte do 
Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, 
uma equipe do Batalhão de Benfica 
foi acionada às 4h38 para prestar 
socorro às vítimas. Alexia Freire, de 
23 anos, que estava no banco do 
carona, foi arremessada para fora 
do carro e morreu na hora. Os irmãos 
Gabriel e Raphael Silva, de 29 e 27 
anos, respectivamente, foram leva-
dos para o Hospital Municipal Souza 
Aguiar, na Região Central.

UMA MORTE EM COLISÃO NA MANGUEIRA
REPRODUÇÃO TV GLOBO 

RAPIDINHA...

Caso Miguel: casal é multado
 LA Justiça do Trabalho de 

Pernambuco condenou o 
casal Sarí Corte Real e Sérgio 
Hacker, patrões de Mirtes 
Renata, mãe de Miguel Otá-
vio, de 5 anos, a pagamento 
de R$ 386.730,40 por danos 
morais coletivos. O menino 
morreu ao cair do nono an-
dar de um condomínio de 
luxo em Recife, quando es-
tava sob a responsabilida-
de de Sari. O caso aconteceu 
em julho do ano passado e 
chocou o país.

Por se tratar de ação ci-
vil pública (ACP), o valor da 
multa será depositado em 
fundo da Justiça do Traba-
lho. Entretanto, a sentença 
só deve ser cumprida após a 
realização de uma nova au-
diência de instrução, a ser 
marcada pela Justiça.

Segundo o advogado dos 
acusados, Ricardo Varjal, 
eles ainda não foram noti-
ficados sobre a decisão da 
Justiça, que foi anunciada 
na sexta-fira passada. 

A criança foi 
achada numa 

jaula, na 
caminhonete 

do pai
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 LTenho 62 anos e sou jornaleiro 
há 48. Eu nunca tive outra profissão. 
Moro em Marechal Hermes, gosto 
muito do bairro, que é muito tran-
quilo e bom para trabalhar, mas acho 
que a sinalização precisa melhorar. 
Sou torcedor do Flamengo e nas mi-
nhas horas vagas gosto de descansar. 
O que mais leio no MEIA HORA é 
sobre esportes.

Jorge de Oliveira  
— Marechal Hermes

JESSICA 
CARVALHO 
LIMA MI-
RANDA
Ela tem 
atualmente 
29 anos. 
Desapareceu 
no dia 20 de 
outubro de 
2008, em Realengo, ao sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O
lá, amigos. A semana co-
meçou cheia de oportuni-
dades para quem procura 

trabalho. São 2.600 vagas oferta-
das pela Prefeitura do Rio (760), a 
Comunidade Católica Gerando 
Vidas (142) e o CIEE/RJ (1.698 pa-
ra jovens aprendizes e estagiários).

A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda (SMTE) anunciou 
a primeira edição do “Emprega 
Rio Digital”, um feirão  totalmen-
te virtual, que vai disponibilizar 
vagas com entrevistas a distância 
e contratações imediatas. São mais 
de 600 cargos para diversos níveis 
de escolaridade, incluindo opera-
dor de caixa, fiscal de loja, analista 
de crédito, representante de ven-
das e muitos outros segmentos. 
Enviar currículos para o e-mail 
vagas.smte@gmail.com

As demais vagas, de vendedor 
interno e externo, são disponibili-

zadas pela empresa de lubrifican-
tes Rio Lub, que vai contratar pelo 
banco de dados da SMTE.

Na Comunidade Católica Ge-
rando Vida, as 146 vagas são para 
auxiliar de serviços gerais, técni-
co de coleta laboratorial, operador 
de caixa, técnico em enfermagem, 
enfermeiro, copeiro, repositor de 
mercadorias, auxiliar de compras 
e recepcionista, mediante agen-
damento prévio. Para se inscre-
ver, o candidato deve acessar o 
Facebook do Gerando Vidas pa-
ra encontrar os links para cadas-
tro, https://www.facebook.com/
sougerandovidas. 

Já o CIEE/RJ (https://portal.
ciee.org.br) oferece 1.698 vagas 
de estágio e jovem aprendiz para 
todo o Estado do Rio. Na capital, 
são 154 vagas de aprendiz, além de 
557 estágios de nível médio e supe-
rior, em diversas áreas.

2.600 oportunidades na área
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Remédio fica 
mais caro

 LO governo federal au-
torizou reajuste de até 
4,88% nos preços dos 
remédios. O aumento 
anual foi antecipado em 
duas semanas, já que, ha-
bitualmente, o anúncio é 
feito no dia 31 de março. 

RAPIDINHA...

Vagas de emprego e de estádio são para diversos níveis de escolaidade

REPRODUÇÃO / INTERNET

 LAlém das vagas oferecidas pe-
lo feirão “Emprega Rio Digital”, 
da Secretaria Municipal de Tra-
balho e Renda do Rio, também 
haverá sorteio de bolsas de es-
tudos para diversos cursos uni-
versitários. A ideia da SMTE e da 
parceira Bee Jobs, que vai dispo-
nibilizar software e usar inteli-
gência artificial para conectar 
candidatos às vagas disponíveis, 
no feirão, com maior velocidade 
e precisão, é valorizar e fomentar 
também a formação de novos e 
capacitados profissionais para 
o Mercado de Trabalho. A rela-
ção dos candidatos empregados 
e sorteados estará disponível no 
site da SMTE.

Bolsas de 
estudo
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Fla sai pela tangente
Na reapresentação dos titulares, diretoria passa a mão na cabeça de Gabigol

A
pós a conquista do título 
do Campeonato Brasilei-
ro, o grupo profissional 

do Flamengo voltou aos traba-
lhos ontem, no CT Ninho do 
Urubu, na Zona Oeste. O centro 
das atenções foi o atacante Ga-
briel Barbosa, detido pela polícia 
em um cassino clandestino em 
São Paulo, no último domingo.

A princípio, a diretoria rubro-
-negra não vai multar o jogador, 
pois entende que ele estava de fé-
rias e o assunto faz parte da sua 
vida pessoal. Em entrevista à TV 

Globo na noite de domingo, o 
camisa 9 reconheceu o erro e se 
desculpou pelo que ele consi-
derou falta de “sensibilidade”.

A ausência do dia foi a do 
apoiador Arrascaeta. O uruguaio 
conseguiu uma liberação do Mais 
Querido para se reapresentar so-
mente na tarde de hoje. O atleta te-
ria que voltar na última sexta por 
causa da escassez de voos decor-
rente da pandemia do novo coro-
navírus, mas recebeu a autoriza-
ção para passar o fim de semana 
com os familiares no Uruguai.

Enquanto os titulares descan-
savam, o Flamengo disputou as 
rodadas iniciais do Campeonato 
Carioca com o time alternativo 
e o auxiliar Maurício Souza no 

comando. Cabe destacar que al-
gumas peças da equipe principal 
já se reapresentaram, como por 
exemplo Michael, Vitinho, Hu-
go Souza, Pepê e Gabriel Batista, 
além do técnico Rogério Ceni.

O grupo treinou em dois pe-
ríodos, às 9h e às 15h, e depois fez 
avaliações física e clínica, além de 
testes de Covid-19. O clube in-
formou que todos os resultados 
que já saíram deram negativo.

“Nenhum teve o exame alte-
rado em função disso, o que nos 
dá segurança para seguir o traba-
lho”, explicou o chefe do depar-
tamento médico do clube, Mar-
cio Tannure.

O primeiro grande objeti-
vo do Flamengo na tempora-
da 2021 é a Supercopa do Bra-
sil contra o Palmeiras, marcada 
para o dia 11 de abril, em local 
ainda não confirmado pela CBF. O camisa 9 deu um péssimo exemplo de como uma pessoa pública deve se comportar na pandemia

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS

Sexta Resende 21h00 Maracanã
23/03 Botafogo 21h35 Nilton Santos

A DIRETORIA
ENTENDEU QUE 
GABIGOL ESTAVA 
DE FÉRIAS E NÃO 
VAI MULTÁ-LO

 LO zagueiro Rodrigo Caio atuou 
na reta final do Brasileiro ciente 
do risco de que poderia agravar o 
quadro da lesão muscular na coxa 
direita — o que aconteceu nos 2 a 
1 sobre o Internacional, no Mara-
canã, pela 37ª rodada. “Após o jo-
go do Inter, ele mostrou sinais de 
fadiga, reclamou de dor no adutor, 
e realizamos um novo exame que 

constatou uma pequena lesão no 
local da lesão anterior. Novamen-
te o atleta conversou conosco e se 
mostrou disposto e com vontade 
de jogar o último jogo. Foi conver-
sado sobre todos os possíveis ris-
cos e, juntos, a gente avaliou o ce-
nário e decidiu assumir esse risco 
em função do momento do cam-
peonato”, disse Márcio Tannure.

Rodrigo Caio agravou a lesão
 LAinda não é oficial, mas Fla-

mengo e o Red Bull Bragantino 
ajustam os últimos detalhes en-
volvendo a ida do zagueiro Natan 
para o clube paulista. A tendência 
é que o defensor viaje hoje para se 
apresentar ao Massa Bruta.

Segundo apurou o MEIA HO-

RA, a negociação foi feita da se-
guinte forma. O Rubro-Negro, 

que tinha 60% dos direitos do 
jogador, negociou com o Por-
to Vitória e “mordeu” 22% dos 
40% que a equipe capixaba ti-
nha direito. Com isso, o Men-
gão somou 82% dos direitos e o 
Porto Vitória os 18% restantes.

O Flamengo irá emprestar 
Natan ao Bragantino até dezem-
bro e receberá R$ 5 milhões. No 

contrato, há cláusula de obri-
gação de compra se o jogador 
atuar em um número de jogos 
(20): 70% dos direitos por R$ 22 
milhões. Ou seja, caso Natan seja 
comprado em dezembro, o Fla 
receberá R$ 27 milhões por 70% 
dos direitos econômicos e fica-
rá com 12%. O restante (18%) 
continua sendo do Porto Vitória.

Natan será mesmo emprestado para o Bragantino
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Sábado Bangu 21h05 São Januário

23/03 Boavista 18h  Elcyr Resende

EVERALDO 
GOSTOU DA 

POSSIBILIDADE 

DE RETORNAR ÀS 

LARANJEIRAS

A
inda em busca de outros 
reforços para a tempo-
rada, principalmente 

um que atue em velocidade pe-
los lados do campo, a diretoria 
do Fluminense pode mandar 
um ‘Oi, sumido!’ para o ata-
cante Everaldo, que defendeu 
o clube entre as temporadas de 
2018 e 2109. Hoje no Corin-
thians, ele não tem sido apro-
veitado e deve ser negociado. 

De acordo com informações 
do site Globoesporte.com, de-
pois de o atleta se afastar de um 
acerto com o Sport, Bahia, For-
taleza e Ceará estão de olho em 
seu futebol, mas ele já teria dei-
xado claro que sua preferência 
é voltar ao Rio de Janeiro. O 
Corinthians, que detém os di-
reitos do jogador queria que o 
Leão da Ilha do Retiro arcasse 
com mais de 50% dos salários 
de Everaldo, mas os pernam-
bucanos não quiseram ultra-
passar esse valor. O Bahia, por 
sua vez, pensa em comprar o 
Everaldo em definitivo.

Contudo, a proposta dos 
baianos não encheu os olhos 
do atacante, que coloca o Flu-
minense como boa opção para 
voltar. Assim como o Tricolor 
de Aço, Ceará e Fortaleza tam-
bém querem Everaldo por em-
préstimo, pagando 100% dos 

salários. Na sua passagem pelas 
Laranjeiras, Everaldo, que está 
com 26 anos, atuou em 54 par-
tidas e marcou apenas sete gols.

Além do setor ofensivo, a 
cúpula de futebol tricolor ma-
peia o mercado em busca de za-
gueiros. Recentemente, o dire-
tor-executivo Paulo Angioni, 
em entrevista à Rádio Globo, 
destacou que pretende ter até 
cinco zagueiros à disposição 

do técnico Roger Machado. O 
principal alvo é David Duarte, 
do Goiás. No momento, o trei-
nador conta com Nino, Luccas 
Claro e Matheus Ferraz e Ra-
fael Ribeiro para a posição.

Após a vitória do Fluminen-
se diante do Flamengo — 1 a 
0, gol de Igor Julião, no último 
domingo —, agora ocupa a oi-
tava colocação do Campeona-
to Carioca, com três pontos. O 
triunfo tricolor foi o primeiro 
do clube na competição.

Everaldo pode voltar
Tricolor das Laranjeiras quer contar com o atacante do Corinthians pra Libertadores

 L VELHO CONHECIDO

O presidente Mário Bittencourt busca boas alternativas para reforçar ainda mais o grupo tricolor

AGÊNCIA O DIA

 LRecuperado da Covid-19, o 
lateral-direito Samuel Xavier, 
um dos reforços do Fluminen-
se para a temporada, foi inte-
grado ontem ao grupo, no CT 
Carlos Castillo. O jogador foi 
regularizado antes de testar 
positivo para o novo corona-
vírus, no início de março, e es-
tá apto para estrear pelo clube. 

Ele, inclusive, estaria na lista 
de jogadores do grupo prin-
cipal que foram integrados ao 
Sub-23 antes do clássico contra 
o Flamengo, caso não estives-
se cumprindo isolamento. O 
restante do grupo profissional 
segue de férias e só retorna às 
atividades normais amanhã 
depois de dez dias de férias.

Samuel Xavier foi integrado
 LOs tricolores têm mais a come-

morar do que apenas a vitória no 
Fla-Flu do último domingo. Com 
o 1 a 0, gol de Igor Julião, o Flumi-
nense voltou a superar o Flamen-
go duas vezes seguidas após quase 
sete anos e, de quebra, manteve su-
perioridade no clássico neste ano.

As duas vitórias seguidas, o 
que não acontecia desde 2014, 

aconteceram em temporadas 
diferentes, mas ambas no mes-
mo ano. Além do 1 a 0 pelo Es-
tadual, o Time de Guerreiros 
fez 2 a 1, de virada, pelo Bra-
sileirão de 2020, na primeira 
partida disputada em 2021.

As duas vitórias nos pro-
fissionais não foram as únicas 
em Fla-Flus. Pelo Campeonato 

Brasileiro da categoria Sub-20, 
o Fluminense fez 3 a 1. Já na se-
mifinal da Copa do Brasil Sub-
17, a garotada do Tricolor das 
Laranjeiras aplicou uma golea-
da de 6 a 1 e depois venceu por 
3 a 0, classificando-se para fi-
nal. Ao todo, foram cinco vi-
tórias em cinco jogos, com 15 
gols marcados e três sofridos.

Arquirrival virou freguês em várias categorias
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Carioca  Domingo  Vasco  18h  São Januário

Carioca  23/03           Flamengo  21h35  Niltão

Reforço no 
Alvinegro
Jogador chega por indicação 
do técnico Marcelo Chamusca

 L CARA NOVA NA ÁREA

O 
Botafogo anunciou 
ontem mais uma con-
tratação, a nona para 

a temporada. Trata-se de Feli-
pe Ferreira, meia-atacante que 
trabalhou com o técnico Mar-
celo Chamusca no Cuiabá em 
2020 e que fica emprestado até 
dezembro pela Ferroviária-SP.

O jogador é uma alternativa 
para uma das posições mais ca-
rentes do grupo alvinegro. Na 
entrevista coletiva do último 
sábado, após empate sem gols 
com o Bangu, no Nilton Santos, 
o comandante pediu por refor-
ços. O Glorioso ainda busca um 
nome de maior peso para o se-
tor de criação da equipe.

Felipe Ferreira foi uma indi-
cação de Chamusca e retorna 
ao Rio, onde atuou pelo Vasco 
em 2019. O jogador, de 26 anos, 
também despertou o interesse 
do Cruzeiro, mas o Botafogo 
passou na frente das negocia-
ções com a ajuda do treinador.

Com a chegada do meia, o 
Botafogo contabiliza nove con-
tratações para a temporada. Os 
outros são o goleiro Douglas 

Borges, o lateral Jonathan, os 
zagueiros Joel Carli e Gilvan, o 
volante Pedro Castro, o apoia-
dor Matheus Frizzo e os ata-
cantes Marcinho e Ronald.

Outro nome que está a ca-
minho de General Severiano é 
o do apoiador Ricardinho, que 
acabou liberado pelo Ceará. 

Aos 35 anos, ele chega ao Alvi-
negro com salário de R$ 50 mil 
e emprestado pelo Vozão até o 
final de 2021. O jogador está no 
clube cearense desde a tempo-
rada de 2013 e, no último Bra-
sileirão, fez apenas dez jogos. 
O meia é mais um atleta que 
trabalhou com Chamusca, mas 
dessa vez justamente na passa-
gem do treinador pelo Ceará.

Felipe Ferreira é mais uma opção para o meio-de-campo do Alvinegro, um dos setores mais carentes

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

 LNove meses após ser dispensa-
do pelo Botafogo, Carli foi oficial-
mente apresentado ontem como 
reforço para 2021. A volta, no en-
tanto, não se limitou ao aspecto 
técnico. Com uma ação do argen-
tino na Justiça do Trabalho próxi-
ma dos R$ 10 milhões, a nova di-
retoria costurou um acordo para 
o pagamento da dívida atrelada à 

volta do zagueiro, de 34 anos. “O 
que aconteceu eu prefiro deixar 
para trás. Vai ser um ano bem di-
fícil e estamos nos preparando pa-
ra que o Botafogo volte à elite. A 
questão econômica ficou favorá-
vel para o clube. Mas também tem 
a questão humana, que eu sempre 
falei. Fui muito feliz aqui e sou gra-
to ao Botafogo”, disse o defensor.

Carli volta e é apresentado

RICARDINHO, EX-
CEARÁ, É OUTRO 
NOME A CAMINHO 
DE GENERAL 
SEVERIANO
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PRÓXIMOS JOGOS

Copa do Brasil         Quinta            Caldense       21h30  Ronaldão-MG
Carioca                     Domingo        Botafogo      18h  São Januário

Vasco fatura por 
saída de Benítez
Apoiador vai defender o São Paulo na temporada

 L PELO MENOS ISSO...

A
gora é apenas questão de 
tempo e de superar de-
talhes burocráticos pa-

ra o apoiador Martín Benítez ser 
anunciado como o mais novo re-
forço do São Paulo para a tempo-
rada. Ontem, de acordo com in-
formações do site Globoesporte.
com, as diretorias do Vasco, do 
Tricolor do Morumbi e do In-
dependiente, da Argentina, se 
acertaram sobre esse caso.

Como o Vasco já pagou ao 
clube argentino US$ 160 mil (R$ 
903 mil) dos US$ 250 mil (R$ 1,4 
milhão) estipulados para o em-
préstimo até junho, o jogador 
devolverá esse valor (havia um 
débito com o atleta de três salá-
rios e o 13º) e ainda pagará cer-

ca de R$ 1,5 milhão a mais para 
o Vasco, como forma de indeni-
zação por sua saída antecipada.

O camisa 10 foi uma boa con-
tratação do Gigante da Colina em 
fevereiro de 2020. Disputou 33 
jogos e marcou três gols. Em de-
zembro, após a gestão do ex-pre-
sidente Alexandre Campello op-
tar por não comprá-lo, o jogador 
retornou à Argentina. Em janeiro, 
porém, houve uma reviravolta e 
o empréstimo acabou renovado.

Nessa negociação, São Pau-
lo e Vasco também acertaram o 
empréstimo de Paulinho Bóia 
ao Vasco até o final de 2021.

O apoiador não vestirá mais a camisa do Vasco e vai atuar em São Paulo

REPRODUÇÃO

 LDepois de alguns dias de 
muitas incertezas, parece que 
o futuro do zagueiro Leandro 
Castan será mesmo em São Ja-
nuário. O jogador voltou a trei-
nar com o grupo ontem e a ten-
dência agora é que ele não saia. 
O jogador tem contrato válido 
até o fim de dezembro de 2022.

Dono de um dos maiores 
salários do atual grupo, a sua 
permanência foi colocada em 
dúvida após a queda do clube 

para a Série B do Campeonato 
Brasileiro. No entanto, o xerife 
não pretende ir embora.

Leandro Castan fazia parte 
de uma imensa lista de dispen-
sa de jogadores com alto cus-
to mensal, porém, o zagueiro 
acabou tendo um tratamento 
especial e as partes conversam 
para uma redução de salário. O 
papo com o treinador Marce-
lo Cabo também pesou para a 
mudança deste cenário.

Leandro Castan pode continuar

O ATACANTE 
PAULINHO BÓIA 
ACERTOU COM O 
CRUZMALTINO ATÉ 
DEZEMBRO DE 2021

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 

14/03

 PORTUGUESA 0 X 1 VOLTA REDONDA 

 FLAMENGO 0 X 1 FLUMINENSE 

ONTEM
 BOAVISTA  1 X 1 MACAÉ 

4ª RODADA

SEXTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  RESENDE 21:00

SÁBADO

 VOLTA REDONDA  X  MACAÉ 15:00

 BOAVISTA  X  NOVA IGUAÇU 17:00

 BANGU  X  FLUMINENSE 21:05

DOMINGO

 MADUREIRA  X  PORTUGUESA 15:30

 VASCO  X  BOTAFOGO 18:00

 

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 5 3 1 2 0 3 1 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 1 3 0 1 2 1 4 -3
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RAPIDINHA...

Barcelona goleia no Espanhol
 LO Barcelona manteve sua ca-

ça ao Atlético de Madrid, líder 
do Campeonato Espanhol, 
ao vencer, ontem, o lanterna 
Huesca, por 4 a 1, no Camp 
Nou, em duelo válido pela 
27ª rodada. Com o resultado, 
o time catalão chegou aos 59 
pontos, quatro atrás do Atléti-
co, superando o Real Madrid, 
dono de 57 pontos, na tercei-
ra colocação. A 18ª vitória foi 
marcada pelos lindos gols de 

Messi e Griezmann, ambos na 
primeira etapa. Aos 13 minu-
tos, Messi deu drible espetacu-
lar no zagueiro, ajeitou a bola e 
emendou um belíssimo chute 
de fora da área no ângulo. Aos 
35, foi a vez do francês Griez-
mann, em lance semelhante. O 
primeiro tempo ainda teve um 
gol de Rafa Mir, aos 49, de pê-
nalti. Na etapa final, Mingueza 
e outra vez Messi completaram 
o marcador.

 L FIQUE LIGADO!

Copa América tem 
datas definidas
Seleção faz a sua estreia diante da Venezuela, 
no dia 14 de junho, na cidade de Medellín

A 
Conmebol, entidade 
máxima do futebol sul-
-americano, divulgou 

na manhã de ontem a nova ta-
bela da Copa América, que se-
rá realizada este ano. Adiado 
por conta da pandemia causa-
da pelo coronavírus, o torneio 
deveria ter sido disputado em 
2020. Com sede na Argentina 
e na Colômbia, a competição 
começará no dia 13 de junho e 
vai até o dia 10 de julho.

O torneio não vai contar 
com nenhum convidado. Aus-
trália e Catar desistiram de par-
ticipar por conta da pandemia. 
Com as 10 seleções do conti-
nente sul-americano, a compe-
tição vai começar com dois jo-
gos realizados na Argentina. A 
seleção de Lionel Messi enfren-
tará o Chile em Buenos Aires, 
enquanto Paraguai e Bolívia 
vão jogar em Mendonza.

O Brasil ficará no grupo da Co-
lômbia. A estreia brasileira será dia 
14, contra a Venezuela, em Medel-
lín. Depois, enfrentará o Peru, dia 
18, na cidade de Cali, os anfitriões 
da Copa América, dia 24, em Bar-
ranquilla, e o Equador, dia 28, em 

Bogotá. Com dois grupos de cinco 
equipes, quatro se classificam. A fi-
nal será disputada em Barranquil-
la, no dia 10 de julho.

Enquanto se define a Co-
pa América, as seleções ainda 
aguardam definições sobre as 
Eliminatórias para a Copa do 

Mundo. A Fifa suspendeu a dis-
puta da quinta e sexta rodadas, 
que seriam no fim do mês. Não 
houve acordo com os clubes 
europeus para a liberação dos 
atletas daqueles países. Ainda 
não há data prevista para a re-
programação dos jogos.

A competição será realizada com duas sedes: Argentina e Colômbia

DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

tira a concentração de qualquer um! Toda boa, a 

musa tem apostado alto na venda de conteúdos adultos em seu 

Close Friends (@cfbrunnasenas). Ela, no entanto, anda tristinha 

porque perdeu a sua antiga conta no Insta com mais de 35 mil se-

guidores. Que tal geral segui-la no novo? @brunnasenasoficial.

BRUNNA SENA

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com.
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 LCampeão mundial pelo Co-
rinthians em 2000, o ex-vo-
lante Gilmar Fubá morreu 
ontem, aos 45 anos, vítima de 
um mieloma múltiplo, um ti-
po de câncer de medula óssea. 
O ex-jogador fazia tratamen-
to desde 2016, quando desco-
briu a doença após sofrer uma 
pneumonia. Uma biópsia feita 
em caroços que estavam apa-
recendo em seu corpo diag-
nosticou o câncer, já em está-
gio avançado. Pelo Timão, ele 
disputou 131 jogos e marcou 
apenas quatro gols. Além do 
Mundial de Clubes, Gilmar 
conquistou também o Cam-
peonato Paulista de 1997 e os 
Brasileiros de 1998 e 1999.

Morre Gilmar Fubá, aos 45 anos
RODRIGO COCA/CORINTHIANS/DIVULGAÇÃO

Paulista 
terá uma partida dispu-
tada fora do estado pela 
primeira vez em sua his-
tória. Ontem, o jogo en-
tre São Bento e Palmei-
ras, atrasado da terceira 
rodada, foi confirmado 
para o Independência, 
em Belo Horizonte.

Carioca, da 
Série C do Estadual, nego-
cia com o goleiro Bruno. Na 
temporada passada, o joga-
dor defendeu o Rio Branco, 
do Acre, onde disputou 18 
jogos e fez um gol. No últi-
mo sábado, Bruno foi visto 
disputando um campeonato 
de várzea em São Gonçalo.

 LO CAMPEONATO LO ATLÉTICO
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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.
 

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.
 

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.

 

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
 

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.

 
CAPITU BAIXADA 
Comunicativa, cheirosa, rosti-
nho encantador, aparelhada, 
jamais anunciada, totalmente 
liberal. Aceito cartão. R$100,00 
2 horas completo. Taxi grátis. 
Tel:(21)99478-4385
 
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.
 

MOTORISTA V/TEXTO
Procuro Motorista para táxi  
com garagem documentos ok, 
manutenção com proprietá-
rio, depósito R$500,00, diária 
R$100,00, residente Município 
Rio Janeiro Tel.:(21)96520-1553
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOGO NO PARQUINHO!
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INTERNADO COM CORONAVÍRUS
 LPaulo Gustavo, de 42 anos, 

foi internado em um hospital 
do Rio no sábado por conta da 
Covid-19. Segundo a assesso-
ria do ator, ele foi internado 
por orientação médica para 
um melhor acompanhamen-
to da doença. O estado de saú-
de e o local de internação do 
humorista não foram divulga-
dos. “Confirmamos por meio 
desta que o ator Paulo Gusta-
vo deu entrada no hospital, 
no sábado, 13 de março, diag-
nosticado com Covid-19, on-
de foi internado por orienta-
ção médica. O ator segue em 
acompanhamento e agradece 
o carinho e apoio de todos por 
sua recuperação”, informou 
a assessoria de Paulo Gustavo 
através de uma nota.

VACINADA

 LGal Costa recebeu a 
primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19, 
ontem, em São Paulo. 
A cantora compartilhou 
foto do momento no Ins-
tagram. De máscara, ela 
posou dentro do carro, 
mostrando o compro-
vante de vacinação. “Va-
cina, sim! Viva o SUS.” 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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MARAVILHOSA!

 LGracyanne Barbosa es-
banjou sensualidade ao 
postar um clique de cal-
cinha e sutiã no Insta-
gram. Na legenda, a mu-
sa fitness publicou uma 
mensagem motivacio-
nal. “Não desisti quan-
do mais temi. Resisti aos 
boatos, às maldades, aos 
maus-olhados, às adver-
sidades. Hoje posso afir-
mar que valeu a pena so-
nhar”, escreveu. 

BABADINHO

 LMARCIO GARCIA se envolveu em uma treta com vizinho da 
sua mansão na Barra da Tijuca. O apresentador foi processado 
por realizar uma obra, que teria afetado negativamente o 
imóvel ao lado. Segundo o site Notícias da TV, Marcio au-
mentou o muro da sua mansão de três metros para seis, o 
que teria gerado obstrução da circulação de ar, da paisagem 
e da iluminação natural, que, por sua vez, teria ocasionado 
a morte do jardim de flores do vizinho. Com isso, o ator virou 
réu em uma ação em que o vizinho exige que a obra seja 
revertida. O processo foi aberto em dezembro. 

EM ALTA EM BAIXA

 LRafa Kalimann está de 
visual novo. Ela surgiu 
loura e de franjinha. 

 LAos 69 anos, Vera Holtz 
foi vetada de novela da 
Globo devido à pandemia.

O produtor musical Rick 
Bonadio não gostou nada da 
apresentação de Cardi B no 
Grammy, nos EUA, na noite 
de domingo. Ela acrescentou 
em seu show o remix de WAP 
na versão funk de Pedro Sam-
paio. Os internautas foram à 
loucura com a performance 
da cantora, mas Rick debo-
chou do ritmo. “Já exporta-
mos bossa nova, já exporta-
mos samba rock, Jobim, Ben 
Jor. Até Roberto Carlos. Mas 
o barulho que fazem por cau-
sa de 15 segundos de funk na 
apresentação da Cardi B me 
deixa com vergonha. Preci-
samos exportar música boa e 
não esse “fica de quatro!”, cri-
ticou. Ao ver o comentário, 
Anitta soltou o verbo. “Tenho 
uma sugestão top pra você 
também. Escolhe um ritmo 
brasileiro à sua altura, faz uma 
música e exporta pro mundo. 

Anitta solta o verbo contra Rick Bonadio após produtor criticar o funk no Grammy

É facin... E rápido... E de uma ho-
ra pra outra, claro, não dá pra co-
meçar com míseros segundos no 
Grammy. Quando você chegar 
lá, a gente comemora com você”, 
rebateu a Poderosa. 

Com a repercussão do seu 
comentário, Rick disse que não 

tinha a intenção de ofender 
ninguém. “Não tenho nenhu-
ma intenção de criar polêmica, 
muito menos desmerecer o tra-
balho de ninguém. Espero que 
evoluam e entendam as críticas. 
Sinto a necessidade de criticar 
algumas situações porque vejo 

uma alienação generalizada. 
O funk precisa evoluir”, expli-
cou ele, que continuou: “Não 
dá pra aceitar que sempre a 
mesma batida com letras de 
put* seja algo necessário ou a 
‘cultura do país’”. 

Anitta voltou a usar o Twit-
ter para falar sobre a treta. “Es-
tamos falando de um ritmo 
que sustenta milhares de fa-
mílias sem prejudicar nin-
guém. Infelizmente, ainda 
existem muitas pessoas que 
comandam a indústria no 
Brasil que ainda têm como 
referência essas pessoas que 
tiveram uma grande relevân-
cia no passado. Então, quando 
essas pessoas que têm o poder 
de alavancar novos talentos 
do funk escutam esse tipo de 
opinião, o que acontece? Um 
funkeiro perde uma oportu-
nidade de crescer e de apren-
der e de melhorar.”

REPRODUÇÃO DA INTERNET

QUE CORPÃO!
 LGretchen, de 61 anos, 

exibiu sua boa forma ao 
postar uma foto de bi-
quíni no Instagram, do-
mingo. Os fãs fizeram 
vários elogios à Rainha 
do Bumbum. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO 

GÊNESIS 

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

AMOR DE MÃE 

17h45. Globo: Cobra percebe que 
Jade chorou. Pedro dedica uma música 
para Karina. Jade desabafa com Cobra. 
Pedro beija Karina. Mari não consegue 
contar sobre a gravidez para Franz e 
Jeff ouve a conversa dos dois. Gael e 
Bianca percebem que Karina gostou 
da apresentação de Pedro. 

19h30. Globo: Giovanni tenta fugir 
do cativeiro e Bruna entra na frente do 
carro. Camila pede ajuda a Enéas para 
investigar a advogada e, após flashes 
de memória, deduz que Giovani corre 
perigo. Bia é sequestrada por Dulce. 
Carmela fica emocionada ao ouvir a 
irmã dizer que quer o melhor para ela.

21h. Record: Terá é aconselhado 
por Kissare. Abrão encontra Sarai e 
diz já saber de tudo. Ele a apoia e a 
observa, apaixonado. Oguedi põe em 
prática o plano mortal contra Kissa-
re. Dnin-Sim encontra Shakia no pa-
lácio e a questiona. Naor surpreende 
Nadi ao mostrar interesse por Sarai.

18h30. Globo: Ana vence o torneio 
e todos comemoram. Ana fala com 
Manuela que pretende voltar para ca-
sa o quanto antes. Manuela vai com 
Júlia buscar Ana no aeroporto. Depois 
de passar por um buraco, Manu capo-
ta com o carro na estrada e ela, Ana e 
Júlia sofrem um acidente.

20h50. SBT: Eduarda limpa toda 
a casa de Shirley. Ernestina, que, na 
verdade, é Matilde, diz que Teca pode 
dormir no seu quarto por quanto tem-
po precisar. Ernestina acha que Teca 
tem direito a uma grande herança e 
por isso está tão solícita. Chico fala 
para Carol que Teca não tem nada e 
que o pai só deixou dívidas. 

21h30. Globo: Thelma se martiriza 
por crime. Magno comenta com Lur-
des que acredita que a resposta ao seu 
vídeo seja falsa. Álvaro descobre que foi 
Raul quem denunciou Marconi à polícia. 
Marconi jura vingança contra Sandro. 
Miriam informa a Thelma sobre a mor-
te de Jane e Danilo se preocupa com a 
suposta surpresa da mãe.

Na mira do público
Enquetes apontam que Projota é o mais cotado para deixar o ‘BBB’ 

 L PAREDÃO

A 
noite de hoje será marcada 
por mais uma eliminação 
no Big Brother Brasil 21, da 

Globo. Projota, Pocah e Thaís dis-
putam a preferência do público no 
paredão de logo mais. 

Projota foi emparedado pe-
lo líder Fiuk. Irritado, o rapper 
afirmou ter sido traído pelo can-
tor. “Foi uma punhalada na cara 
dura”, reclamou. Já Pocah e Thaís 
foram as mais votadas pela casa. 
Segundo apontam enquetes rea-
lizadas na internet, é muito prová-
vel que Projota deixe o programa.

A trajetória de Projota no BBB 
21 começou bem. Ele ganhou a 
imunidade em uma votação po-
pular antes mesmo de o jogo co-
meçar. O favoritismo, no entanto, 
não se manteve por muito tempo. 
O rapper começou a perder po-
pularidade após receber uma in-
formação do apresentador Tia-
go Leifert, que o agradeceu por 
ter dado conselhos e demonstra-
do empatia com Lucas Pentea-
do. “Foi uma conversa de ser hu-
mano para ser humano. A gente 
agradece muito o enquadro que 
você deu nele”, disse Leifert.

Projota não entendeu mui-
to bem o recado e, depois do 
spoiler, mudou seu comporta-
mento com o rapaz, o que foi 
mal visto pelo público. Lucas era 
declaradamente fã de Projota. “A 
letra que tu escreve salva vidas. 
Salvou a minha”, comentou. 

Projota também chamou 
atenção do público por seu jeito 
resmungão. O rapper reclama de 
tudo, principalmente quando o 
assunto é comida. O cantor não 
come alguns pratos e alimentos 
que são praticamente uma una-
nimidade, como queijo, lasanha, 
estrogonofe e pudim. Tanto que, 
quando foi para a Xepa, chegou a 
falar que não estava ali para pas-
sar fome. “Pego as minhas malas 
e vou embora.”

Outro momento marcante foi 
quando Projota recebeu o Casti-
go do Monstro de Caio. Ele teve 
que usar uma fantasia gigantesca 
de brócolis e se sentiu sufocado, já 
que sofre de claustrofobia. 

Fora do reality show, Projota 
tem uma carreira estruturada. Já 
gravou com Anitta e se apresentou 
no Rock in Rio, em 2019.   Projota disputa o paredão de hoje à noite com Pocah e Thaís

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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FIM DO G3 QUE TOCO, BRASIL! EDREDOM‘JOGO SUJO’
 LJuliette decidiu colocar 

um ponto final na sua 
parceria com Gilberto no 
BBB 21. Ela disse que 
mantém amizade, mas 
não quer vínculo afeti-

vo no jogo. 

 LAo ver foto de Juliette, 
Rodolffo disparou: “Eu pe-
gava na hora”. Aos risos, a 
paraibana retrucou na sa-
la: “Nem pelo Instagram, 
nem pessoalmente eu 

pegava você”.

 LCarla Diaz e Arthur vol-
taram a movimentar o 
edredom no quarto co-
lorido, após a formação 
do paredão, domingo. O 
casal trocou beijos e carí-

cias quentes. 

 LCleo ficou furiosa com 
o “jogo sujo”, como de-
finiu, de Arthur e Projo-
ta. A atriz saiu em defesa 
do irmão, Fiuk, líder da se-
mana, que botou Projo-

ta no paredão. 

I Q U RÔ D R E M OO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

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

 LExpanda o seu horizon-

te hoje. Experimente novas 

maneiras de realizar as suas 

tarefas. Compartilhe os seus 

sonhos com quem ama. 

Cor: menta.
Números da sorte: 28, 64 e 46.

 LConcluir algumas atividades 

será difícil. Encare algumas 

mudanças profundas. Repense 

a sua carreira. Seu jeito sensual 

vai animar o romance.

Cor: nude. 
Números da sorte: 65, 11 e 47.

 L Talvez seja necessário orga-

nizar a vida e encerrar algum 

ciclo. No romance, discus-

sões podem surgir. Contate 

as pessoas queridas. 

Cor: dourado.
Números da sorte: 12, 48 e 66.

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

 L O astral vai pesar e acon-

tecimentos antigos podem 

ressurgir  no amor.  A sua 

concentração no trabalho 

estará em alta.

Cor: bege.
Números da sorte: 04, 76 e 94.

 L Tenha cuidado com os seus 

dados pessoais. Um mal-en-

tendido pode acontecer. 

Pode ser mais fácil se enten-

der com a pessoa amada.

Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 05, 41 e 23.

 LTome cuidado com as finan-

ças. Excelente momento para 

focar no trabalho. Bom astral 

para cuidar da saúde. Não há 

muita novidade no romance.

Cor: abóbora. 
Números da sorte: 33, 51 e 15.

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

 LVocê pode acordar irritado 

hoje. Pegue leve nas críticas. 

Administre melhor o seu di-

nheiro. Chegue a um consenso 

sobre finanças com o par. 

Cor: lilás.
Números da sorte: 34, 07 e 25. 

 L Reflita e medite um pouco. 

Reúna a galera, mesmo que 

virtualmente. Na paquera, 

pode pintar alguém indica-

do pelos amigos.

Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 98, 08 e 71

 LAlgumas complicações po-

dem surgir. Se tiver notícias 

ruins, tenha calma. Energias 

positivas no trabalho. A atra-

ção vai gerar uma conquista.

Cor: vinho.
Números da sorte: 18, 90 e 36. 

SÃO HERIBERTO
Heriberto foi arcebispo de Colônia, 
na Alemanha, muito jovem, pois sua 
religiosidade brotara ainda na infân-
cia. Conta a história que, no dia em 
que Heriberto, filho de descendentes 
dos condes de Worms, nasceu, em 
970, notou-se uma extraordinária 
luz pairando sobre a casa dos seus 
pais. O fenômeno teria durado várias 
horas e marcado para sempre a vida 
de Heriberto, que seguiu reto para o 
caminho da santidade. Morreu no dia 
16 de março de 1021, numa viagem 
de visita pastoral à cidade de Deutz, 
onde contraiu uma febre maligna que 
assolava a população. 

SANTO DO DIA

ALGUÉM
Tarde da noite, um ladrão 
entrou numa casa que ele 
pensava que estava vazia. 
Com o máximo de cuidado, 
na ponta dos pés, atraves-
sou a sala e começou a fazer 
a limpa no local. De repente, 

parou, apavorado, quando 
ouviu uma voz dizer:
— Alguém está te olhando.
A casa ficou silenciosa de 
novo e o ladrão continuou a 
andar. A voz falou de novo:
— Alguém está te olhando.
O ladrão parou novamente. 

Ele estava aterrorizado. Ner-
voso, olhou em volta. Num 
canto escuro, o assaltante 
notou uma gaiola e um pa-
pagaio dentro dela. Pergun-
tou para o papagaio:
— Foi você que disse que al-
guém está me olhando?

— Foi, sim — respondeu o 
papagaio.
O ladrão deu um suspiro de 
alívio. Em seguida, pergun-
tou para o papagaio:
— Qual é seu nome?
— Meu nome é Clarence — 
respondeu a ave.

— Esse é um nome muito 
besta para um papagaio — 
comentou o ladrão, que con-
tinuou: — Quem foi o idiota 
que te deu esse nome?
— O mesmo idiota que deu 
o nome de Alguém para o 
rottweiler.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ogum.
MENSAGEM: 
Ogum vem nos livrando de 
inveja e feitiçaria. Evite via-
jar de carro durante a noite, 
principalmente viagens lon-
gas. Use roupas claras e cui-
dado com excesso de bebidas.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí.
CORES: 
Azul-escuro.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para proteger o seu carro 
de roubo, de acidentes ou 
de problemas mecânicos, 
passe um coco seco por 
todo o carro e vá pedindo a 
Ogum para que retire toda 
a negatividade e qualquer 
olho-grande que estiver em 

seu veículo. Quando acabar, 
quebre o coco em uma es-
trada e, depois, lave as ro-
das do veículo com cerveja.

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

 LHá risco de brigas ou discus-

sões hoje. A criatividade e a 

disposição podem marcar o 

trabalho. Muito romantismo 

na relação com o par.

Cor: grafite.
Números da sorte: 88, 34 e 07.

 LA Lua indica que a praticida-

de vai te ajudar a se conectar 

com a família. O astral reco-

menda organizar o seu lar.

Cor: vermelho.

Números da sorte: 08, 17 e 44.

 LAtenção nas finanças. Conte 

com o raciocínio rápido para 

causar uma boa impressão 

hoje. Os momentos a dois se-

rão mais animados.

Cor: pérola.
Números da sorte: 81, 27 e 36.
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