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Prefeitura vai 
cobrar 1,5% 
dos carros de 

aplicativo

PAES CRIA TAXA

PÁGINA 4

Tem emprego 
de cozinheiro, 
telemarketing 

e muito mais

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 15

REPRODUÇÃO

01 de bonde pesadão é baleado e preso na Baixada. Vai ver a dieta do sol quadrado 

VADO GORDO VADO GORDO 
PROVA AZEITONA PROVA AZEITONA 
DA CORE E TÁ NO DA CORE E TÁ NO 
REGIME FECHADOREGIME FECHADO

RALOU 

PEITO 
PRA 

CADEIA

Belford Roxo suspende 1ª dose da vacinação após madrugada de filas

“NÃO TINHA 
MAIS SENHA. 
O BANHEIRO 
É UNISSEX, 

UMA 
PODRIDÃO” 
MARIA ELISABETE, 

QUE ACOMPANHOU 
A SOGRA EUVIRA, 

DE 80 ANOS

Afundada 
na Série B, 

nau vascaína 
fica sem Boia 
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 17/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

LIXO

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Portões impedem 
coleta de lixo

 LNo Conjunto Rubens Paiva, na Pavu-
na, estamos sofrendo com a instala-
ção de portões, que foram colocados 
sem a autorização dos moradores. 
Esses portões impedem a entrada de 
coleta de lixo, manutenção da linha 
de energia. Isso tudo sem autorização 
da prefeitura. Na penúltima eleição, 
alguns moradores, com a ajuda de 
uma candidata na época, fecharam 
várias ruas indevidamente.

RUA

Torneiras secas 
em São João

 LNós, moradores da Rua Zózimo, 
em Jardim Alegria, São João de Me-
riti, estamos sofrendo com a cons-
tante falta de água nas nossas ruas. 
A água chega num dia e no seguinte 
some, só volta oito dias, 10 dias de-
pois. Tem mais de um ano que isso 
acontece direto. A Cedae não tem 
o mínimo de respeito com o consu-
midor. Somos de idade e tenho dois 
filhos deficientes.

João Benedito Neto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Buraqueira 
em Santa Cruz

 LA Avenida Padre Guilherme Deca-
minada, em Santa Cruz, está puro 
buraco, parece uma peneira. Toda a 
extensão da rua está ruim, parece que 
nunca viu um asfalto novo, comple-
tamente abandonada, uma sujeira 
só. A gente sai do mercado, que é ali 
ao lado, e o carro vai batendo com o 
fundo naquela buraqueira. Poderiam 
pensar na gente e fazer uma operação 
para tapar os buracos da rua.

Paula Pastor
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Descaso do 
poder público

 LAqui na Rua São Luiz, número 355, 
bairro Jardim Nova Era, em Nova 
Iguaçu, nós sofremos com o descaso 
do poder público há anos. A popula-
ção do bairro já não aguenta mais. Es-
goto a céu aberto, mato e buracos nas 
ruas, falta de asfalto e, quando chove, 
a situação fica pior ainda. Em época 
de eleição, subiram vários candidatos 
aqui. Um deles ganhou, mas até agora 
nada foi feito pelo local.

Marcos Araújo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Prefeitura de Caxias 
responde carta

 LA Prefeitura de Duque de Caxias es-
clarece que não procede a denúncia de 
que a Rua Prefeito José Carlos Lacer-
da, ao final da feira de domingo, não 
é lavada. Acrescenta que, nos quatro 
distritos, a coleta de lixo domiciliar é 
realizada três vezes por semana. A SLU 
mantém à disposição da população os 
telefones 0800 0222515, 2674-9090 e 
2674-9017 para solicitação de coleta 
de lixo e retirada de entulho.

Assessoria de Comunicação Social 
da Prefeitura de Caxias

ESGOTO                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera em Sepetiba 
 LEstamos com esse buraco da foto, que já é quase uma cra-

tera, na Estrada Santo Antônio, próximo ao número 80, em 
Sepetiba. De vez em quando, alguém joga alguma coisa 
dentro do buraco para ficar menor, mas não tem muito jeito. 
O bom seria a prefeitura asfaltar para resolver o problema. 
Algum motorista pode não ver o buraco e acabar quebran-
do o carro, perdendo a direção. É perigoso.

Eduardo Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Equipe vai 
ao local

 L Sobre o esgoto que estava 
estourado na Rua Álvaro 
Miranda, perto do número 
538, em Pilares, recebemos 
a resposta de que a equipe 
da Cedae vai ao local em até 
24 horas verificar e atuar na 
solicitação dos moradores.
Secretaria de Comunicação Social 

da Cedae
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GERAL

Multidão se aglomera em longa fila à espera da vacina contra a Covid-19 em Belford Roxo

REGINALDO PIMENTA

Sufoco e martírio
Em Belford Roxo, idosos se aglomeram em busca da vacina contra a Covid-19

 L QUE SITUAÇÃO!

I
dosos enfrentaram dificulda-
des para tomar a vacina con-
tra a Covid-19 em Belford 

Roxo, na Baixada Fluminense, 
na manhã de ontem. Com filas 
e aglomerações, as pessoas espe-
raram desde a madrugada para 
ter acesso ao imunizante. Após a 
confusão, a prefeitura informou 
que, a partir de hoje, está suspen-
sa a aplicação da primeira dose da 
vacina em todas as policlínicas. O 
município vai garantir apenas a 
segunda dose para as pessoas já 
imunizadas na primeira etapa.

Segundo o calendário de vaci-
nação de Belford Roxo, ontem, a 
primeira dose foi distribuída para 
idosos de 71 anos. O posto de saú-
de Neuza Brizola, no Centro do 
município, onde ocorreu vacina-
ção, teve movimentação intensa.

As filas foram provocadas pe-
lo baixo número de senhas, que 
estavam sendo entregues para as 
primeiras 200 pessoas. Preocu-
pados em chegar primeiro para 
conseguir a vacina, idosos e fami-
liares ficaram no posto durante 
toda a madrugada. 

A Prefeitura de Belford Ro-
xo afirmou, em nota, que hou-
ve um aumento na procura dos 
imunizantes por conta dos mu-
nicípios vizinhos, incluindo a ca-
pital, estarem sem doses. Segun-
do o comunicado, para conter a 
aglomeração, funcionários dos 
postos, com auxílio de guardas 
municipais, orientaram sobre o 
término das senhas. Sobre a lo-
tação no posto de saúde Neuza 
Brizola, a prefeitura disse que o 
problema foi influenciado pela 
unidade estar no ponto central 
do município, que faz limite com 
outras cidades, como Nova Igua-
çu, Mesquita e São João de Meri-
ti, além de ficar perto da Rodovia 
Presidente Dutra.

 LO Rio de Janeiro recebeu on-
tem, segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES), 444 mil 
novas doses da CoronaVac. O 
prefeito Eduardo Paes anun-
ciou um novo calendário de 
vacinação. As doses serão apli-
cadas em clínicas da família e 
centros municipais de saúde. 
Mulheres serão vacinadas em 
um dia e os homens, em outro, 
para que se possa evitar qual-
quer tipo de aglomeração. Ho-
je: ambos os sexos com 76 anos. 
Amanhã, será a vez de mulhe-
res com 75 anos. Na sexta-fei-
ra, homens com 75 anos. No 
sábado, ambos os sexos com 75 
anos ou mais.

Rio retoma 
vacinação

 LO novo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, falou ontem sobre 
a necessidade de “união da nação” 
para o enfrentamento do que ele 
considera como uma “nova on-
da” da pandemia. O cardiologis-
ta defendeu o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e destacou a impor-
tância de “evidências científicas” 
nas ações do ministério. “Temos 
que unir esforços com os secretá-
rios municipais de saúde. O Bra-
sil tem mais de 5.570 municípios. 
Aos secretários municipais, esta-
duais e aos órgãos representativos, 
nós temos que trabalhar de forma 
harmônica. Assim queremos tra-
balhar para melhorar a condição 
de assistência”, afirmou ele.

‘Temos que 
unir esforços’

 LÀs 4h20, sem transporte públi-
co, Maria Elisabete Linhares foi de 
táxi ao posto de saúde. Ela acom-
panhou a sogra, Euvira Teresa de 
Jesus, de 80 anos, para tomar a se-
gunda dose. “Eu fui com a minha 
sogra ontem (segunda). Quan-
do eu cheguei, eles falaram que 
não tinha mais senha, o rapaz 
que me atendeu falou: ‘Vo-

cê tem que vir com ela de ma-
drugada’. Fiquei até 8h30 espe-
rando na fila enorme. Me sinto 
abandonada”, desabafou.

Maria também reclamou das 
condições sanitárias e da aglo-
meração. “O banheiro é unissex, 
uma podridão. Quem tem proble-
ma de saúde não pode usar. Eu te-
nho diabetes, se eu tiver que pegar 

Covid-19, deve ser hoje (ontem).” 
Meire Rodrigues também 

acompanhou sua tia, Juçara Nas-
cimento, de 79 anos, para a segun-
da dose. Ela se revezou com o ir-
mão para esperar na fila. “Meu 
irmão foi pra lá 1h e ficou até 6h, 
eu cheguei e o substituí. Quando 
deu 8h, ele trouxe a minha mãe e 
trocou comigo para vaciná-la.” 

‘Me sinto abandonada’, desabafa moradora
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A Polícia Civil prendeu em 
flagrante um casal suspeito de 
distribuir  anabolizantes nos 
principais bairros da Zona 
Oeste do Rio. Segundo as in-
vestigações, o comércio ilegal 
pode estar ligado às atividades 
econômicas do miliciano Wel-
lington da Silva Braga, o Ecko, 
um dos criminosos mais pro-
curados do estado.

Identificados pela polícia co-
mo Paulo Roberto Folena dos 
Santos e Denise Cesconi Vieira 
dos Santos, os dois foram pre-
sos na Barra de Guaratiba, na 
segunda-feira. Agentes da 32ª 
DP (Taquara) apreenderam 
material avaliado em mais de 
R$ 500 mil. Os anabolizantes 

Casal roda com 
anabolizantes
Dupla seria ligada a Ecko e material 
apreendido vale cerca de R$ 500 mil

 L VÃO BOMBAR NA CADEIA

 LUMA pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito envol-
vendo um carro de aplicativo de passageiro e um caminhão, na madrugada 
de ontem, na Avenida Presidente Vargas, na altura do bairro Cidade Nova, 
na Região Central. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão 
estava na contramão e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

ACIDENTE GRAVE NO CENTRO
DIVULGAÇÃO

E a novela continua...
Prefeitura e Lamsa ainda divergem sobre Linha Amarela

 L SEM ACORDO

A audiência de conciliação en-
tre a Prefeitura do Rio e a Lamsa, 
realizada ontem, virtualmente, 
terminou sem acordo sobre a ad-
ministração da Linha Amarela. A 
sessão contou com a participação 
do prefeito Eduardo Paes (DEM) 
e do presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux. A 
conversa foi suspensa e remarca-
da para o dia 30 de março.

A concessionária retomou a 
operação no dia 5, com os servi-
ços médicos, socorro mecânico 
e manutenção da via. No dia 9, a 
empresa informou que a cobran-
ça de pedágio, de R$ 7,20, seria res-

tabelecida. Segundo eles, a tarifa é 
fruto da suspensão da liminar que 
concedia à Lamsa o direito ao rea-

juste anual relativo a 2019. Mas a 
prefeitura vetou o pedágio, en-
quanto aguarda decisão da Justiça. 

A Linha Amarela é uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro

REGINALDO PIMENTA

 L NOVAS REGRAS PARA CARROS DE APLICATIVO

Vem taxa de 1,5%
Decreto da prefeitura entra em vigor em 30 dias 

A 
Prefeitura do Rio decre-
tou, ontem, mudanças pa-
ra aplicativos de transporte 

que operam no município. A de-
cisão prevê pagamento de 1,5% 
sobre o valor total cobrado dos 
passageiros nas viagens, pelo uso 
intensivo do sistema. O valor ar-
recadado será destinado ao Fundo 
Municipal de Mobilidade Urbana 
Sustentável (FMUSO). O decreto, 
publicado em Diário Oficial, entra 
em vigor 30 dias após a publicação.

O decreto determina que os 
motoristas devem cumprir as se-
guintes condições, mediante co-
municação de atividade em cre-
denciamento público perante o 
órgão fiscalizador, como requisito 
para sua atividade ser considera-
da regular no município: contra-
tar Seguro de Acidentes Pessoais 
a Passageiros (APP) e Seguro de 
Responsabilidade Civil Faculta-
tiva (RC-F), nos limites mínimos 

definidos pela SUSEP (Superin-
tendência de Seguros Privados), 
além do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veí-
culos Automotores de Vias Terres-
tres (DPVAT); inscrever-se como 
contribuinte individual do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS); ter Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria B ou su-

perior, que contenha a informação 
de que exerce atividade remune-
rada; conduzir veículo com idade 
máxima de dez anos e com, no mí-
nimo, quatro portas e capacidade 
máxima de sete passageiros; emi-
tir e manter o Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV), e apresentar certidão ne-
gativa de antecedentes criminais. 

Motoristas de aplicativos deverão se adequar às novas normas

REGINALDO PIMENTA 

A droga apreendida com o casal

DIVULGAÇÃO

têm venda proibida ou contro-
lada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na operação, a polícia tam-
bém apreendeu uma espingar-
da, uma réplica de fuzil, toucas 
ninja e munições.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 17/3/20214



POLÍCIA

 L INTIMADO A DEPOR

Palavra escolhida
Felipe Neto chama Jair Bolsonaro de ‘genocida’ 

O 
youtuber Felipe Neto se 
posicionou ontem à noite 
sobre a intimação que re-

cebeu da Polícia Civil para prestar 
depoimento amanhã. Ele foi in-
timado após denúncia do verea-
dor Carlos Bolsonaro (Republica-
nos) por ter chamado o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), pai 
do vereador, de genocida. 

“Eu não sei como que ele 
(Carlos Bolsonaro) queria que 
eu me referisse a um presidente 
que chamou a pandemia de gri-
pezinha, que provocou aglome-
rações em todos os momentos, 
que sabotou medidas dos gover-
nadores para enfrentar a pande-

Felipe Neto é investigado

REPRODUÇÃO

mia, que condenou uso de más-
caras, que demitiu dois ministros 
da Saúde que tentaram agir com 
o mínimo de decência, que gas-

tou milhões de reais em cloro-
quina, droga ineficaz no com-
bate à doença, que se recusou a 
comprar a vacina quando foi ofe-
recida pela Pfizer, que sempre se 
recusou a vacinar, que outra pa-
lavra eu deveria usar para me re-
ferir a esse presidente? Colegão? 
Amigo do povo? Não sobrava 
outra palavra”, afirmou.

Felipe Neto disse ainda que 
“um povo não deve jamais ter me-
do do governo. O governo que de-
ve temer o povo”, declarou.

Neto é investigado pelo crime 
de calúnia, com base na Lei de Se-
gurança Nacional, editada duran-
te a ditadura militar.

Uma operação integrada das 
polícias civis da Bahia e do Rio 
de Janeiro prendeu, ontem, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, Edvaldo Marques 
Teixeira Junior, conhecido como 
Vado Gordo, de 34 anos. Vado 
Gordo reagiu ao ser abordado e 
acabou baleado, sem gravidade. 

A operação, batizada de Tupi-
nambá, cumpriu mandados de 
prisão na Região Metropolitana 
de Salvador, no Sul do Estado da 
Bahia e no Rio de Janeiro. Ao to-
do, cerca de 20 criminosos foram 

capturados e 200 policiais parti-
ciparam da ação. 

Segundo a Polícia Civil, Va-
do Gordo era responsável pe-
lo comércio de entorpecentes 
e pela morte de rivais, além de 
ser suspeito de envolvimento 
em roubos a bancos.

A ação também caçou en-
volvidos em corrupção de 
menores e foi coordenada pe-
la polícia baiana, com apoio 
da Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (Core) da Polícia 
Civil do Rio.

Vai ficar fininho 
atrás das grades
Vado Gordo é baleado e vai em cana

 L EM CAXIAS
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POLÍCIA

Ação contra 
desmanche

Em cana por 
extorsão

 LA Delegacia de Roubos 
e Furtos de Automóveis 
(DRFA) fez ontem a Ope-
ração Amaranto, contra 
quadrilha especializada 
em desmanche de carros, 
clonagem e adulteração 
de placas. O bando esta-
va baseado em São Gon-
çalo, onde foram cumpri-
dos mandados de busca e 
apreensão em ferros-ve-
lhos e oficinas e apreen-
didas centenas de peças 
de carros roubados. 

 LPoliciais da Delegacia 
de Homicídios da Capi-
tal (DHC) prenderam, 
ontem, três integrantes 
de uma quadrilha for-
mada, em sua maioria, 
por travestis, que extor-
quiam clientes. O gru-
po também é investigado 
pela morte de José Javier 
Mejias Maita, que tinha o 
nome social de Valentina, 
em julho de 2020, após ela 
extorquir cerca de R$ 80 
mil de um cliente. 

RAPIDINHAS...

Dois mortos 
no Turano

 L Um confronto entre 
traficantes e policiais da 
UPP Turano, na Zona 
Norte do Rio, terminou 
com dois suspeitos mor-
tos e um ferido, ontem de 
manhã. Foram apreendi-
dos um fuzil, uma pisto-
la, duas granadas e dro-
gas. Segundo a Polícia 
Militar, os três homens 
foram levados para o 
Hospital Estadual Getú-
lio Vargas, na Penha, mas 
dois deles não resistiram.Esfaqueada dentro do carro

Atacada pelo marido, mulher pulou do veículo e morreu no hospital

 L EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

A polícia prendeu em flagran-
te, ontem, Guilherme Maciel, de 
35 anos, acusado de matar a fa-
cadas sua companheira, Kíssila 
Goudard, de 32 anos, em Cam-
pos dos Goytacazes, no Nor-
te Fluminense. De acordo com 
o delegado Ronaldo Andrade 
Cavalcante, titular da 134ª DP 
(Campos), a vítima foi golpeada 
pelo menos oito vezes no abdô-
men e no tórax.

Segundo as investigações, Kís-
sila sofreu o ataque e pulou do veí-
culo em que estava com Guilher-
me na Avenida Nilo Peçanha, no 
Parque Santo Amaro. Ela chegou 

a ser encaminhada por uma equi-
pe do Corpo de Bombeiros para o 
Hospital Ferreira Machado, mas 
não resistiu aos ferimentos. 

Ainda de acordo com o dele-
gado, a prisão só foi possível por-
que, antes de morrer, a vítima 
conseguiu falar para os socorris-
tas que o autor do crime teria sido 
seu companheiro, com quem era 
casada havia três meses. Ele estava 
escondido em um canavial.

Kíssila deixa três filhos do 
casamento anterior. Até o fe-
chamento desta edição, não 
havia informações sobre local 
e data do sepultamento. Guilherme foi preso por matar a esposa, Kíssila, a facadas 

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

 L NA CADEIA

A 
síndica e um funcioná-
rio do condomínio de lu-
xo London Green Park, na 

Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio, foram presos ontem pe-
la Polícia Civil em um inquérito 
que investiga o assassinato de um 
morador, no dia 1º de fevereiro. O 
motivo? Segundo a polícia, a víti-
ma, o ex-síndico Carlos Eduardo 
Monttechiari, teria denunciado o 
desvio de pelo menos R$ 800 mil 
do orçamento do condomínio. 

De acordo com as investigações 
da 27ª DP (Vicente de Carvalho), 
Priscilla de Oliveira é acusada de 
ter tramado a morte de Carlos 
Eduardo com o amante, o funcio-
nário Leonardo Lima, com quem 
mantinha um relacionamento 
extraconjugal. Carlos foi baleado 
dentro do carro, na frente do ter-
reno que alugava para um depósi-
to de gás, em Vila Kosmos, quatro 
dias antes de uma reunião que ti-

nha marcado com outros mora-
dores para apresentar um dossiê 
com provas contra Priscilla. 

Segundo a policia, a vítima foi 
atingida no tórax e abdômen por 
tiros  que teriam sido disparados 
por Leonardo e foi hospitalizada, 
mas morreu no dia seguinte.

Ontem, com a chegada da polí-
cia ao condomínio, Leonardo ten-
tou fugir, mas foi capturado na Av. 
das Américas no mesmo carro que 
teria usado para cometer o crime. 

Os investigadores perceberam, 
através de imagens, que o carro de 
onde o assassino desceu tinha um 

amassado na lataria e descobriram 
que o veículo estava no nome da 
mulher de Leonardo. 

Leonardo e Priscilla vão ficar 
presos temporariamente por 30 
dias. As investigações estão em an-
damento para descobrir quem di-
rigiu o carro no dia do crime.

Trama sinistra na Barra
Síndica de prédio de luxo e amante são suspeitos de matar morador

Priscilla e Leonardo foram presos, acusados do assassinato de Carlos Eduardo no mês passado

FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO 
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Sexta Resende 21h00 Maracanã
23/03 Botafogo 21h35 Nilton Santos
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 LCom a negociação entre o Fla-
mengo e Rafinha ainda sem defi-
nição, os rumores de que o lateral-
-direito pode defender outro clube 
brasileiro acabaram ocorrendo. 
No entanto, de acordo com o em-
presário do jogador, o ex-meia 
Lincoln, não há nenhuma nego-
ciação do atleta com o o Grêmio. 

“Estamos aguardando uma de-
finição do Flamengo. Sempre foi 
prioridade do Rafa. Ele disse isso 
publicamente”, afirmou o agente.

Internamente, o retorno de 
Rafinha divide opiniões na cúpu-
la rubro-negra. Uma parte da di-
retoria é contra a chegada do joga-
dor por entender que o clube não 

pode, com a queda de receita por 
conta da pandemia da Covid-19, 
assumir um custo tão alto que será 
para ter o experiente jogador no-
vamente no elenco. O contra-ar-
gumento de quem é a favor é que 
Mauricio Isla desfalcará o time em 
muitos jogos em 2021 por conta 
da seleção chilena. 

Agente de Rafinha nega negociação com o Grêmio

DE VOLTA DE VOLTA 
AO MENGÃOAO MENGÃO
Arrascaeta se reapresenta e já treina com o elenco

A
usente na reapresen-
tação do Flamengo 
na última segunda-

-feira, Arrascaeta partici-
pou na manhã de ontem do 
treino no CT do Ninho do 
Urubu. O meia uruguaio, de 
26 anos, só conseguiu vol-

tar das férias, que passou em 
seu país, na mesma segun-
da-feira, devido a dificulda-
des para encontrar um voo, 
por conta de medidas con-
tra a Covid-19.

A reapresentação com atra-
so acabou gerando expectativa 

devido à informação, do canal 
esportivo ESPN, de que Arras-
caeta teria recebido uma son-
dagem do futebol do Egito e 
que o seu estafe estaria queren-
do uma valorização do atleta, 
após mais uma temporada ves-
tindo a camisa do Flamengo.

Com os titulares de volta, o 
técnico Rogério Ceni reassume 
o comando na próxima parti-
da, sexta-feira, contra o Resen-
de. O goleiro Hugo e o atacante 
Vitinho, que voltaram alguns 
dias antes dos demais, devem 
reforçar a equipe.

Após a derrota para o 
Fluminense, o Flamengo 
caiu para a terceira coloca-
ção no Campeonato Cario-
ca. O primeiro grande de-
safio do ano para os atuais 
bicampeões brasileiros será 
no dia 11 de abril, quando o 
time disputa a Supercopa do 
Brasil contra o Palmeiras, 
vencedor da Copa do Brasil.

PRIMEIRO 
GRANDE DESAFIO 
DO MAIS 
QUERIDO SERÁ  
A SUPERCOPA

Arrascaeta se 
reapresentou 

em meio a 
rumores sobre 
interesse de um 
clube do Egito

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 17/3/2021
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Sábado Bangu 21h05 São Januário
23/03 Boavista 18h  Elcyr Resende

O lugar mais seguro para 
quem teme contágio pela 

Covid-19 é um campo de fute-
bol em competições oficiais. O 
Protocolo do Jogo Seguro limi-
ta acesso, exige testes, máscaras 
e distanciamento para os que 
ficam fora do campo. O índi-
ce de falha no controle é des-
prezível. Os casos de jogado-
res contaminados têm origem 
na inobservância do protocolo 
fora do ambiente de trabalho, 
como no exemplo do compor-
tamento de Gabigol (foto), que 
se arriscou ao se meter num 
cassino onde se acumulavam 

mais de trezentas pessoas em 
ambiente fechado. Outros vão 
para baladas, bailes funk e o 
resultado não pode ser atri-
buído ao futebol. Entendo os 
problemas das competições 
nacionais e internacionais pe-
los deslocamentos, aeropor-
tos, hotéis, visitas a regiões de 
maior contaminação. Os esta-
duais, onde os deslocamentos 
são rápidos e em isolamento, o 
risco praticamente inexiste. O 
que está faltando é responsa-
bilidade, bom senso, profissio-
nalismo por parte dos artistas 
dos espetáculos.

 LMiguel Ángel Ramírez, 
técnico do Internacional, 
chegou aprontando. Ain-
da sem condições legais 
para começar a dirigir a 
equipe, pulou para o cam-
po para dar pitacos no jo-
go com o Ipiranga. Ele po-

de pegar um gancho.
 L Benitez já fala como jo-

gador do São Paulo. Fará 
falta no Vasco.

 L Arrascaeta bicudo. Quer 
juste no dindim.

 L Natan troca o Flamengo 
pelo Red Bull Bragantino.

 LA diretoria do Flamengo lidou bem 
com o caso de Gabigol, pilhado num 
cassino, em São Paulo. Faz o controle 
de risco de contaminação, dará assis-
tência jurídica e analisa internamente 
a parte disciplinar. 

 L O governo do Estado de São Paulo 
proíbe jogos e permite treinos. Num 
treino participam todos os jogado-
res aptos, outros fazem tratamento, 
fora a turma da base e funcionários. 
Muito mais gente.

HORA E MEIA SEM RISCOS

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

 BOLA DENTRO BOLA FORA

Oportunidade 
para os jovens

 LO calendário do futebol aca-
bou unificado em 2020/21, em 
função da pandemia,  porque a 
bola não parou. Contando des-
de a volta após a paralisação, 
os clubes acabarão disputan-
do entre 130 e 160 jogos, de-
pendendo do desempenho nas 
competições. Rodar o elenco 
será a solução e os estaduais se-
rão importantes para dar ritmo 
e confiança aos que jogaram 
menos. Os jovens vindos das 
bases que souberem aproveitar 
a oportunidade poderão virar 
protagonistas.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Pra reforçar 
o ataque
Fluzão mira em Willian Bigode 
e tenta compor com o Palmeiras

 L MARATONA DE JOGOS

Em busca de reforços para 
a temporada, que inclui a 
disputa da Copa Liberta-

dores, além do Brasileirão e da 
Copa do Brasil, o presidente do 
Fluminense, Mário Bittencourt, 
confirmou o interesse em Wil-
lian Bigode. O atacante foi um 
pedido do novo técnico do Tri-
color, Roger Machado.

“Temos interesse, sim, na con-
tratação do Willian. Já foi fala-
do pelo nosso diretor executivo e 
precisamos que ele defina sua si-
tuação com o Palmeiras. Falamos 
com o Palmeiras, que disse que 
tem conversa marcada com o jo-
gador. A saída de um jogador desse 
porte depende da vontade do clu-
be e do atleta. Não temos condi-
ção de comprar o jogador. Pode-
mos tentar uma composição com 
o Palmeiras, algum jogador ir para 
lá ou, se ele se acertar, uma libera-
ção”, disse Bittencourt. 

Com passagens vitoriosas 
também pelo Cruzeiro e o Co-
rinthians, Willian Bigode, de 34 
anos, está atualmente no banco 
de reservas do Verdão. O contra-
to dele vai até dezembro.

Roger Guedes, outro que já 
passou pelo Palmeiras e o Atléti-
co-MG, e que está livre no mer-
cado, chegou a ser especulado no 
Tricolor, que, no entanto, decidiu 
não levar adiante a investida por 
considerar os valores envolvidos 
fora da realidade do clube, segun-
do o site globoesporte.com.

O atacante recebia o equiva-
lente a R$ 36,8 milhões por ano na 
China, o que equivale a quase to-
da a folha salarial do Fluminense.

Ontem, o Fluminense renovou 
o contrato do lateral-esquerdo Jef-
té, campeão brasileiro pelo sub-17 
e um dos destaques da chamada 
‘Geração dos Sonhos’. O novo vín-
culo do atleta, que treina com o 
sub-23, vai até o final de 2025.

O presidente confirmou ontem interesse no atacante do Verdão

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

JEFTÉ,  UMA  
DAS PROMESSAS 
DA BASE, RENOVA 
SEU CONTRATO  
ATÉ 2025
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Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Copa do Brasil         Amanhã            Caldense       17h30  Ronaldão-MG
Carioca                     Domingo        Botafogo      18h  São Januário

Jogo antecipado
Vascão vai pegar Caldense amanhã às 17h30

 L MEDIDAS CONTRA A COVID-19

A
pós um dia de indefini-
ção por causa das medi-
das restritivas de comba-

te à Covid-19 em Minas Gerais, 
as partidas da Copa do Brasil 
que serão disputadas no estado 
nesta semana foram confirma-
das, mas com alterações impor-
tantes. Entre elas, a estreia do 
Vasco contra a Caldense, ama-
nhã, com horário antecipado 
das 21h30 para as 17h30.

A hora do início da partida 
sofreu mudança porque, a par-
tir de hoje, Minas Gerais entra 
na Onda Roxa, fase de medi-
das mais restritas contra o ví-
rus, em que as pessoas não po-
derão circular a partir das 20h.

A equipe do Vasco embar-
cou ontem, de ônibus, numa 
viagem de oito horas para Po-

ços de Caldas, onde acontecerá 
o jogo, e contou com novida-
des. O zagueiro Leandro Cas-
tan, o atacante Germán Cano e 
o lateral Léo Matos estão à dis-
posição, assim como Zeca, que 
deve estrear na lateral direita.

Pikachu se despede
Após cinco temporadas, Ya-

go Pikachu deu adeus ao Vas-
co e irá defender o Fortaleza 
em 2021. O lateral-direito, de 
28 anos, admitiu que estava 
na hora de respirar novos ares, 
porém, disse que não gostaria 
de ter deixado o clube carioca 
na Série B. Com sentimento de 
gratidão, o jogador afirmou 
que, enquanto esteve em cam-
po, honrou a camisa do clube.

“Saio de cabeça erguida e agra-
deço muito ao clube por tudo que 
passei”, afirmou, em entrevista ao 
portal globoesporte.com.

Com 253 jogos e 40 gols, Pika-
chu foi o atleta que mais vestiu a 
camisa do Vasco desde o início do 
século. Ao falar sobre as dificul-
dades no clube carioca, Pikachu 
afirmou que deixar o Cruzmal-
tino pela “porta da frente” é uma 
alegria que ele irá guardar.

Leandro Castan está de volta e viajou com a delegação do Vasco

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

 LO Vasco não conseguiu chegar 
a um acordo salarial para a con-
tratação do atacante Paulinho 
Boia, do São Paulo. Os clubes já 
haviam se acertado por um em-
préstimo, mas o acordo entre o 
Cruzmaltino e o jogador aca-
bou não acontecendo. O em-
préstimo de Bóia seria parte de 
um acordo envolvendo a trans-
ferência do meia Benítez para 
o São Paulo. Como o Vasco li-
berou o atleta de forma anteci-
pada, receberia o jogador como 
compensação. “Seria um privi-
légio defender o Vasco, mas meu 
projeto é defender o São Paulo”, 
disse o jogador, ontem. 

Sem Paulinho Boia, o Vasco 
estuda se tentará outro jogador 
do São Paulo ou se pedirá uma 
compensação financeira pela 
saída de Benítez.

Acerto com 
Boia murchou

JOGADORES 
EMBARCARAM 
ONTEM NUM 
ÔNIBUS PARA 
POÇOS DE CALDAS
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Carioca  Domingo  Vasco  18h  São Januário

Carioca  23/03           Flamengo  21h35  Niltão

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.

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

 5ª RODADA

23/03

 RESENDE  X  VOLTA REDONDA 15:30

 BOVASITA  X  FLUMINENSE  18:00

24/03

 MADUREIRA  X  BANGU  15:30

 VASCO  X  MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO  X   FLAMENGO 21:35

25/03

 NOVA IGUAÇU   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 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

‘Difícil dizer não’ 
para o Botafogo
Felipe Ferreira promete dar tudo pelo Glorioso

 L É O NONO REFORÇO

C
ontratado para um dos se-
tores mais carentes do elen-
co, Felipe Ferreira chegou ao 

Botafogo e avisou que pode atuar 
como meia tanto por dentro, co-
mo pelos lados, para aumentar o 
leque de opções do técnico Mar-
celo Chamusca, com quem traba-
lhou no Cuiabá. O jogador de 26 
anos assinou ontem contrato de 
dois anos e terá sua segunda expe-
riência em um grande clube — jo-
gou pelo Vasco por três meses, no 
fim de 2019 —, mas espera que, 
desta vez, possa ficar mais tempo 
para fazer o seu nome.

O objetivo inicial de Fe-
lipe Ferreira é levar o Bo-
tafogo à Primeira Divi-
são. Mas não quer parar 
apenas nisso.

“Tive outras situações de 
Série A, mas a proposta do Botafo-
go e o projeto agradaram, além da 
história linda que tem. É muito di-
fícil dizer não para um clube desse 
tamanho. Quero olhar para frente 
e lembrar que estive junto do Bo-
tafogo nesse momento, que nos 
reerguemos e voltamos a dispu-
tar títulos. Vou dar tudo para aju-
dar nos próximos anos”, avisou.

O meia é o nono reforço pa-
ra a temporada e já está regu-
larizado, podendo estrear já no 
próximo domingo, contra o 
Vasco, em São Januário.

Felipe Ferreira com a camisa do Glorioso: reencontro com Chamusca

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LO técnico Marcelo Chamusca 
perdeu uma importante peça para 
o clássico com o Vasco, no próxi-
mo domingo. Com uma subluxa-
ção na patela do joelho esquerdo, 
Pedro Castro está vetado. Após o 
departamento médico descartar 
a necessidade de cirurgia, o vo-
lante deu início ao tratamento 
de fisioterapia. Matheus Frizzo é 

o mais cotado para herdar a vaga 
no meio de campo.

Além do volante, o lateral-
-esquerdo Guilherme Santos e 
o atacante Ronald seguem em 
transição e dificilmente estarão à 
disposição no domingo. Os golei-
ros Gatito Fernández e Diego Ca-
valieri e  o lateral-esquerdo Hugo 
completam a lista de desfalques.

Pedro Castro desfalca o time

O MEIA DISSE  
QUE SE SENTE  
BEM JOGANDO  
POR DENTRO OU 
PELOS LADOS
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Bruno desmente 
Atlético Carioca
Goleiro afirma que ainda não assinou contrato

 L DUAS VERSÕES DIFERENTES

A
pesar de já ter sido 
anunciado oficialmen-
te ontem como o mais 

novo reforço do Atlético Ca-
rioca, equipe de São Gonçalo, 
na Região Metropolitana do 
Rio, para a disputa da Série C 
do Campeonato Carioca, o go-
leiro Bruno desmentiu o acerto 
com a equipe. Em contato com 
o MEIA HORA, ele afirmou que 
apenas ouviu o que os dirigen-
tes tinham para oferecer. 

“O que acontece? Eu ouvi a 
proposta e o projeto deles, mas 
não fechei nada ainda. Não exis-
te contrato, não tem nada assi-
nado. Só os recebi aqui em Cabo 
Frio para poder conversar, só is-
so. Agora, se ele (o clube) anun-
ciou, a responsabilidade é dele”, 
afirmou o jogador, em mensa-
gem de áudio, via Instagram. 

Aos 36 anos, Bruno não dis-
puta o Estadual desde 2010, 
quando foi vice-campeão pe-
lo Flamengo, na decisão com o 
Botafogo, que ficou com o títu-
lo graças ao gol histórico de Lo-
co Abreu, de cavadinha, em co-
brança de pênalti — o Alvinegro 

venceu por 2 a 1. Meses antes, o 
jogador foi campeão brasileiro 
de 2009 pelo Rubro-Negro e es-
tava cotado para atuar no fute-
bol italiano, assim como ser con-
vocado para a Seleção Brasileira.

No entanto, sua vida virou 
de cabeça para baixo quando 
ele acabou condenado pela 

morte da modelo Eliza Samu-
dio, mãe do seu filho, e está no 
regime semiaberto desde julho 
de 2019. Bruno cumpriu parte 
da pena de 22 anos e três meses 
decretada pela Justiça de Minas 
Gerais em 2013. Ele foi conde-
nado por homicídio tripla-
mente qualificado e sequestro.

O jogador pode voltar ao futebol do Rio depois de longos 11 anos

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHA...

Voltaço na Copa do Brasil
 LLíder do Campeonato Ca-

rioca, o Volta Redonda faz a 
sua estreia na Copa do Bra-
sil hoje, às 15h30, no estádio 
Modelão, diante do Casta-
nhal, do Pará. Por estar me-
lhor colocado no ranking da 
CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol), o Voltaço 
joga com a vantagem do em-
pate para se classificar para a 
segunda fase da competição. 
Esta é a sétima participação 
do clube na competição, sen-
do a segunda consecutiva. Voltaço pode até empatar
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 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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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.
 

LEILÃO ARTES V/TEXTO
E Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida:  Felipe Barra 27 /06/20 
às 18:00h
Mais informações: www.casa-
grimaldi.com.br
 
LEILÕES  ARTES V/TEXTO
E Antiguidades. Casa Grimal-
di  convida: Felipe Barra 25, 
26/08/20 às 19:30h. Mais infor-
mações:
www.casagrimaldi.com.br

 
LEILÕES ARTES V/TEXTO
/Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida:  Felipe Barra 03/10/20  
às 18:00,  05/09 às 19:30  Felipe 
Barra 31/10 às 18:00  informa-
ções:
www.casagrimaldi.com.br

 
LEILÕES ARTES V/TEXTO
E Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida: Felipe Barra 12 /09/20 
as 18:00 e 14/09 as 19:30. Mais 
informações:
www.casagrimaldi.com.br

 
LEILÕES ARTES V/TEXTO
E Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida: Felipe Barra 28 /07/20 
às 19:00h .Mais informações:  
www.casagrimaldi.com.br

 
LEILÕES ARTES V/TEXTO
E Antiguidades. Casa Grimaldi 
convida: Felipe Barra 19 /12/20 
as 18:30  Mais informações:  
www.casagrimaldi.com.br

 

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

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.

 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante, atendimento local discreto, 
aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo do Machado, 2051-9767/ 
98934-8990.
 
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.
 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 

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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A GATA DA HORA

pode ser doce como o gosto da mais deliciosa fruta. 

Mas a beldade, eleita ‘Miss Bumbum Bahia 2021’, gosta é de cau-

sar. A sua inspiração é a maravilhosa Andressa Urach. “Vou dar o 

que falar, gosto sempre de ser o centro das atenções. E tenho tu-

do para ser a nova Urach: gosto de me exibir e causar polêmica”.

VIVI LIMA

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

DIVULGAÇÃO

 LAo seu melhor estilo, Zla-
tan Ibrahimovic precisou de 
apenas uma frase de impac-
to para comemorar o retor-
no à seleção da Suécia após 
quase cinco anos. O atacan-
te de 39 anos, do Milan, da 
Itália, escreveu em seu Twit-
ter: “O retorno de Deus”. O 
atacante foi convocado para 
os próximos compromissos 
da Suécia nas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022, contra Geórgia e Ko-
sovo, além de amistoso con-
tra a Estônia. O experiente 
— e falastrão — jogador não 
atua pela seleção de seu país 
desde junho de 2016, quan-
do disputou a Eurocopa.

‘O retorno de Deus’, diz Ibra

 LAnunciado como o substi-
tuto de Jorge Sampaoli há dez 
dias, Cuca não desperdiçou o 
tempo na chegada à Cidade do 
Galo. De volta oito anos depois 
de comandar o Atlético-MG 
no título da Libertadores, o 

treinador comandou o pri-
meiro treino na manhã de on-
tem, antes da apresentação ofi-
cial. O evento aconteceu no fim 
da tarde, na Arena MRV, futuro 
estádio do Galo, com previsão 
de inauguração em 2022.

Galo apresenta Cuca

AFP
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JORNALEIRO JORNALISTA

FE
LI

PE

 LTENHO 42 anos e sou jornaleiro 
há 22. Eu nunca tive outra profis-
são. Moro em Marechal Hermes, e o 
que eu mais gosto no meu trabalho 
é atender ao público. Aqui onde eu 
trabalho, a segurança deixa a dese-
jar. Sou torcedor do Botafogo e nas 
minhas horas vagas gosto de des-
cansar. O que mais leio no MEIA 
HORA é sobre esportes.

Felipe  
— Bento Ribeiro

JOÃO 
CLAUDIO 
MOREIRA 
PACHECO 
Ele tem 
atualmente 
25 anos. 
Desapareceu 
no dia 8 de 
agosto de 
2011, na cidade de Maricá, ao ser 
sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

A 
boa de hoje são 950 opor-
tunidades de trabalho 
que as secretarias de Tra-

balho do estado e do município 
do Rio estão disponibilizando. 
No estado, são 716 oportunida-
des para as regiões Metropolita-
na, Médio Paraíba, Centro-Sul 
Fluminense, Baixadas Litorâ-
neas, Norte Fluminense e Ser-
rana (veja quadro ao lado). 

Já na cidade do Rio, há 234 
vagas em mais de 15 áreas. O 
candidato deve cadastrar o 
currículo enviando e-mail pa-
ra vagas.smte@gmail.com ou 
trabalhopcd.smpdrio@gmail.
com (no caso de pessoas com 
deficiência). Há oportunida-
des para padeiro, açougueiro, 
entregador, locutor, auxiliar de 
logística, operador de loja, aju-
dante de almoxarifado, geren-
te, entre outras.

Tem 950 oportunidades 
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

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

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

AJUDANTE DE COZINHA ENGENHO NOVO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 8

AJUDANTE DE COZINHA COELHO NETO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 3

ARMAZENISTA ILHA DO GOVERNADOR ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

ATENDENTE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ILHA DO GOVERNADOR ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

AUXILIAR DE LIMPEZA FLAMENGO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

CARTAZEIRO ILHA DO GOVERNADOR E INHAÚMA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA VÁRIOS BAIRROS DO RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO NÃO INFORMADO 10

COSTUREIRO DE ROUPAS CENTRO, SÃO GONÇALO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 4

COZINHEIRO GERAL ENGENHO NOVO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 4

LOCUTOR COMERCIAL ABOLIÇÃO, C. GDE., VILA ISABEL E MADUREIRA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

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

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO PENHA ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 100

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

 LA NOVA lei de trânsito entra 
em vigor no dia 12 de abril e po-
de beneficiar motoristas que já 
atingiram 20 pontos ou mais na 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Os condutores que não 
tiverem cometido nenhuma in-
fração gravíssima terão seu limite 
de pontuação aumentado auto-
maticamente para 40 pontos, 
descartando o risco de ter a CNH 
suspensa. Mas em caso de infra-
ção grave, o limite cai para 30.

OLHO VIVO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘XAVECO BRAVO’

 LFiuk revelou, no Big Bro-
ther Brasil 21, que já levou 
uma cantada de um dos in-
tegrantes do One Direction, 
quando a banda veio ao Bra-
sil. “Não vou entregar, mas 
rolou um xaveco bravo da 
banda comigo. Pena que eu 
não gosto, porque eu queria 
muito gostar para poder me 
envolver com eles”, contou 
o cantor. Os internautas lo-
go especularam se tratar de 
Harry Styles.  

REPRODUÇÃO DO TWITTER

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘VENCENDO 
O VÍRUS’

 LMarido de Paulo Gus-
tavo, Thales Bretas fa-
lou sobre o estado de 
saúde do humorista, 
que foi diagnosticado 
com Covid-19 e inter-
nado num hospital no 
Rio no sábado. “Gra-
ças à equipe médica e 
à corrente de energia 
e orações, ele está ven-
cendo o vírus e melho-
rando a cada dia. Ele 
está louco pra voltar a 
fazer a gente rir”, dis-
se o dermatologista no 
Instagram. “Continue-
mos nas orações! Ele 
vai ficar bem”, com-
pletou Thales.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘BABY GG NA ÁREA’
 LLéo Santana e Lorena Improta anunciaram 

que estão esperando o primeiro filho através 
do Instagram, ontem. “Estamos muito felizes e 
queríamos logo contar tudo pra vocês. E ainda 
bem que esse dia chegou! Tem Baby GG na área! 
Isso mesmo, grávidos. Estamos amadurecendo e 
construindo nossa família. E esse neném lindão 
vem como um sopro de esperança em nossas vi-
das, no meio de tudo que estamos vivendo. Sem-
pre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas 
as coisas e está trazendo muito mais amor para a 
nossa família”, escreveu a bailarina. Nos Stories, 
os dois falaram sobre a gravidez. “Estamos feli-
zes para caramba. É notório isso”, festejou o can-
tor. “A gente já queria dar essa notícia há muito 
tempo, mas a gente preferiu esperar. Tem um 
baby GG lindão chegando para você”, comen-
tou Lorena. Juntos há anos, entre idas e vindas, 
os dois oficializaram a união em fevereiro. 

PODEROSA!

 LCom um biquí-
ni branco e uma 
saída de praia 
da mesma cor, 
Anitta deixou os 
internautas ba-
bando por ela 
ao publicar cli-
ques  des lum-
brantes no Ins-
tagram, ontem. 
A cantora, de 27 
anos, chamou a 
atenção por sua 
beleza e boa for-
ma. A Poderosa 
está curtindo as 
férias no Caribe.

SPOILER DE ‘NO LIMITE’
 L Boninho anunciou quando divulgará a lista de 

participantes do No Limite. “Em abril”, postou o 
diretor ao responder a dúvida de um internauta 
no Instagram. O elenco do reality show da Globo 
será formado por ex-BBBs. O programa será apre-
sentado por André Marques. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMartinho da Vila rece-
beu a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19.

 LInternauta enviou men-
sagem de assédio para 
Luciana Gimenez. 



HAJA CORAÇÃO 

TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS 

GÊNESIS

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE 

AMOR DE MÃE 

17h45. Globo: Karina ouve quando 
Pedro fala mal do seu comportamento e 
fica furiosa. Pedro tenta se aproximar de 
Karina, mas ela o agride. Gael, Bianca e 
Duca estranham a atitude agressiva de 
Karina. Karina fala para Gael que não 
quer saber de Pedro e chora.

21h. Record: Sarai dispensa o convite 
de Naor. Sharur diz que precisa dar uma 
lição em Terá. Nadi lamenta a morte de 
Kissare. Dnin-Sim flagra Oguedi en-
viando uma mensagem. Naor convida 
Abrão para um jantar na sua casa. Je-
ribali é acusado pela morte de Kissare.

20h50. SBT: Terminam os testes e o 
diretor anuncia o elenco. Beto e Clari-
ta serão o príncipe e a princesa. Tobias 
será o rei, pai da princesa. Érica será 
a rainha má. Pata, Bia e Cris seguem 
Rafa, Mosca, Binho e Thiago para ten-
tar descobrir o que eles escondem.

19h30. Globo: Dulce engana Bia 
para fazê-la entrar no seu carro e do-
pa a garota para raptá-la. Beto dirige 
em alta velocidade em direção ao 
aeroporto, com Tancinha ao seu lado, 
e consegue encontrar Bia antes que 
ela seja colocada dentro do avião.

18h30. Globo: O carro com Ana, Ma-
nuela e Júlia para de girar e cai dentro 
de um lago. Ana bate forte a cabeça e 
desmaia. Manu olha para Júlia e se de-
sespera. Ela salva a sobrinha, mas não 
consegue ajudar a irmã. Rodrigo fica 
apreensivo ao saber o que aconteceu.

21h30. Globo: Marconi ameaça Be-
tina para Sandro, que vai ao encontro 
dos dois. Raul e Vitória se preocupam 
com a reação do filho. Sandro liberta 
Betina, que se desespera com a si-
tuação do noivo. Betina alerta Raul e 
Vitória, que acionam a polícia.

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Acabou o amor?
Clima anda tenso entre Arthur e Carla Diaz

O 
clima anda tenso entre 
Arthur e Carla Diaz no Big 
Brother Brasil 21. Após o 

instrutor de crossfit se irritar com 
apelido carinhoso usado pela atriz, 
ela reclamou das grosserias do af-
fair em conversa com João Luiz. 

Na noite de segunda-feira, Ar-
thur pediu para Carla contar o que 
ela viu no Quarto Secreto, mas a 
atriz desconversou. Em seguida, 
o assunto foi paredão. “Ah, meu 
bem, você sabe que a próxima 
sou eu”, comentou a loura. “Não 
me chama de ‘meu bem’, na boa”, 
disparou o instrutor de crossfit. 
“Você me chama de ‘meu bem’”, 
rebateu Carla. “Por que eu não 

posso te chamar de bebê? Não me 
chama de meu bem, numa boa”, 
reclamou o capixaba.  

Na manhã de ontem, Carla 
desabafou com João Luiz. “Ele es-

tá estressadinho. A gente, quando 
está estressado, dá umas patadas 
em quem está mais próximo. Mas 
aqui eu não sou saco de pancada. E 
eu não estou aguentando.”

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Carla está bolada com 
grosserias de Arthur
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não é o homem que tem amigos, mas, sim, a sua boa

sorte.” (Napoleão Bonaparte)

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

 LTente algo diferente no traba-
lho. Mantenha o contato com os 
amigos, mesmo que à distância. 
A turma vai te apresentar para 
alguém na conquista.
Cor: laranja.
Números da sorte: 92, 29 e 02.

 LA vida profissional vai estar 
no seu foco. Coloque em prá-
tica planos ambiciosos. Busque 
causar uma boa impressão. O 
romance reserva desafios.
Cor: dourado.
Números da sorte: 39, 66 e 48.

 LA Lua sugere atividades em 
conjunto. Para quem trabalha 
com educação e Justiça, vai es-
tar num bom momento. Curta 
momentos na vida a dois.
Cor: sépia.
Números da sorte: 94, 04 e 40.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LO dia será movimentado. Al-
gumas boas surpresas podem 
pintar, inclusive no trabalho. 
Pratique o desapego. Brigas 
vão surgir no romance.
Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 23, 41 e 77.

 L Supere algumas diferenças 
para alcançar os seus obje-
tivos. A união será uma boa 
pedida. A paquera estará 
num ritmo lento.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 06, 78 e 69.

 LAlgumas tarefas complicadas 
vão exigir concentração total. 
Redobre os esforços no traba-
lho. A vida amorosa pode ficar 
em segundo plano.
Cor: branco.
Números da sorte: 25, 61 e 43.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO astral vai te ajudar com ati-
vidades lucrativas. Dedique-se 
e será recompensado. Misturar 
amizade e grana pode te pre-
judicar. Má fase na paquera.
Cor: verde-escuro.
Números da sorte: 08, 89 e 35.

 LÓtimo dia para alcançar os 

seus objetivos. Só tenha cau-

tela com a teimosia e evite re-

clamar tanto do par.

Cor: púrpura.

Números da sorte: 99, 36 e 45.

 L Tenha cautela para tratar 
de segredos. Sua intuição es-
tará mais afiada. Há chance 
de realizar uma fantasia se-
xual com o seu amor.
Cor: prata.
Números da sorte: 55, 82 e 28. 

SANTA EUSÉBIA
Pertenceu a uma família de santos. 
Quando ela tinha 8 anos, seu pai, 
Santo Adalberto, morreu. Sua mãe, 
chamada a uma vida de entrega 
total a Deus, montou um conven-
to e quis sua filha junto. Sua avó 
Gertrudes também a chamou para 
a vida religiosa em Hamage e ela 
aceitou. A mãe, Santa Riertrudes, 
soube que Eusébia seria a abadessa 
após a morte da sua avó. Então, fez 
de tudo para ela ser bem formada 
antes, pois tinha apenas 12 anos. Foi 
para junto da sua mãe, mas escapa-
va para a comunidade de Hamage, 
onde percebia ser seu lugar.

SANTO DO DIA

QUEM SOU EU
No dia da prova mais difícil da 
faculdade, havia mais de 100 
alunos na sala. O professor mais 
chato e temido do curso estava 
impaciente e louco para ir em-
bora para casa.
— Dez em ponto a prova ter-

mina e quem não entregar 
até essa hora não entrega 
mais. Vai levar zero! — diz o 
professor, irredutível.
Após passarem-se 10 minu-
tos do prazo, um aluno cor-
re com a prova na mão até a 
mesa do professor, que já ar-

rumava as coisas com pressa 
para ir embora.
— Eu avisei que não aceitaria 
provas fora do horário. Esque-
ça. Não vai adiantar insistir.
O aluno, com ar de gente 
importante, logo pergunta 
para o professor:

— O senhor por um acaso sabe 
com quem está falando agora?
— Não, não faço a menor 
ideia — responde o profes-
sor, irritado.
Empinando mais o nariz, o alu-
no torna a repetir:
— Tem certeza disso?

— Com absoluta certeza! — 
afirma o professor.
O aluno levanta a imensa pi-
lha de provas, coloca a dele 
entre as outras, dá uma em-
baralhada e diz:
— Então, descobre sozinho 
quem sou eu.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Tupinambá.
MENSAGEM:
O grande caboclo Tupinam-
bá vem abrindo os caminhos 
para novos ciclos, inclusive 
de relacionamentos. Hoje, a 
disposição de batalhar pelo 
novo e pela independência 
se farão presentes.
SAUDAÇÃO: 
Okê caboclo.
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTO: 
Terra (matas).
SIMPATIA:
Para conseguir uma boa 
nota em uma prova, garan-
tir uma vaga em um concur-
so ou um novo emprego, 
antes de sair de casa, co-
loque seis frutas doces em 
um prato. Ao lado, acenda 

uma vela verde, pedindo 
que Tupinambá te ajude a 
ter bons resultados.

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

 LAproveite uma dose extra de 
sorte para encarar os desafios. 
Bom momento para ser criati-
vo no campo profissional. Mui-
to carinho no relacionamento.
Cor: preto.
Números da sorte: 53, 98 e 26.

 LUtilize a praticidade para o 
seu trabalho deslanchar. Óti-
mo dia para aqueles que tra-
balham em casa. O ciúme será 
um problema na vida a dois.
Cor: areia.
Números da sorte: 36, 99 e 00.

 LO seu jeito descontraído esta-
rá animado. Converse bastan-
te com os colegas. Só tome cui-
dado com o que fala. Sair da 
rotina vai ajudar na conquista.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 28, 73 e 19.
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