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Amante da 
síndica alugou 
arma na CDD 

pra matar

CONFESSOU 4

Descontos de 
até 99% para 
renegociar 

dívidas

SERASA 8

CPI da Alerj 
indicia nove 

no caso Ninho 
do Urubu

HOMICÍDIO 5

TANTÃ MOSTROU BUMBUM 
NA ESTÁTUA E EXIGIU VACINA

O CARA SUBIU PELADÃO NO MONUMENTO NA PRAÇA XV 5

FICARAM FRENTE A FRENTE NA DELEGACIA 3AOS 38 ANOS 4
R

EP
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

Tuane Rocha 
morreu por 

embolia 
pulmonar

Projota assume 
que perdeu 
a mão com 

Lucas Penteado

BIG BROTHER

PÁGINA 16

Mengão 
pode vender 

Hugo Souza e 
comprar Gatito 

ESPORTES

PÁGINA 11
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Acusação de estupro 
é muito séria e a 

polícia não quer 
mais saber de 

tititi. Anderson do 
Molejo alega que foi 
paparico consensual. 
Já a advogada do MC 

lamenta ser muito 
comum culpar a vítima
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SINAL

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Tiros a qualquer 
hora na Praça Seca

 LSempre ouvimos tiros aqui na Praça 
Seca. Isso acontece em diversos horá-
rios. Manhã, tarde e noite. Sempre acon-
tece na ruas Barão, Baronesa, Doutor 
Bernardino, Capitão Machado e Capi-
tão Meneses, além de todas as trans-
versais com a Rua Marangá. Estamos 
largados, as forças de segurança não 
dão um basta nisso. Não nos sentimos 
seguros aqui. É o tempo todo a sensa-
ção de que algo ruim pode acontecer.

VIOLÊNCIA

Falta de respeito 
com vizinhos

 LEstão acontecendo muitas aglome-
rações na Rua do Triunfo, em Sepe-
tiba. Fica um entra e sai de menores 
de idade, muito barulho, som muito 
alto e uma enorme falta de respeito, 
perturbando os vizinhos. A polícia 
poderia passar pelo local e fiscali-
zar essa baderna. Quem sabe, dessa 
forma, essa falta de noção diminuiria 
com os moradores do bairro. É muita 
bagunça e muito barulho.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

AGLOMERAÇÃO

Abandono 
total no Anil

 LO Anil, em Jacarepaguá, está abando-
nado. Mato alto pelas praças e também 
no canal. Está muito perigoso andar por 
aqui. À noite, para sair ou chegar, fica 
difícil. Poderia haver mais policiamento 
para ajudar a manter a segurança dos 
moradores do local. Da  ponte pequena 
de pedestres em frente à Praça Mário 
Kosel Filho até a Rua Ramiro Ribeiro, 
está muito abandonado. Saio de ma-
drugada para trabalhar.

Alice Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MATO

Escada rolante 
desligada

 LVenho fazer uma reclamação so-
bre a Estação Duque de Caxias. A 
SuperVia sempre deixa a escada 
rolante desligada na parte da ma-
nhã, justamente um dos momentos 
que mais têm gente na estação. Po-
deriam deixar ligada para facilitar 
nossa locomoção pelo local durante 
o período da manhã, que é quando 
a estação está mais cheia. Podiam 
fazer isso pelo trabalhador. 

Walter Almeida
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Alô, Guarda 
Municipal!

 LOs sinais de trânsito que ficam na 
Rua Oliveira Botelho, em frente ao 
Colégio Ernâni Farias, em Neves, na 
cidade de São Gonçalo, não estão sen-
do respeitados, colocando em risco 
a vida das pessoas que passam pelo 
local. Pedimos a presença da Guarda 
Municipal para nos ajudar com isso, 
que fiscalizassem em mais horários e 
garantissem que os sinais que estão 
na rua fossem cumpridos.

Laudelino Siqueira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

À espera do serviço de poda
 L Na Avenida Gomes Freire, em frente ao numero 

421, perto de uma loja de tintas, no Centro, tem uma 
árvore grande que está em estado crítico, inclusive, 
os galhos podem cair durante uma ventania. Já pedi 
a poda da árvore e foi aprovada, mas não vieram 
até agora, não apareceu ninguém. É preciso que 
resolvam isso logo. 

José Fernando
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Vistoria e 
remoção

 LA Comlurb informa que visto-
riou árvore na Estrada do Bana-
nal, em Jacarepaguá. Os galhos 
estão em conflito com a rede 
elétrica. Foi encaminhado ofí-
cio à Light, para que a remoção 
da árvore possa ser feita num 
trabalho em conjunto.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2183
17/03/2021

01 02 04 06 09
11 14 15 16 18
19 20 21 22 25

QUINA concurso 5517 
17/03/2021

17 20 21 65 77
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MEGA-SENA concurso 2353
17/03/2021

03 19 34 41 48 53
Sena: acumulou (R$ 38.714.021,01)
Quina: 71 (R$ 45.966,00)
Quadra: 5.457 (R$ 854,36)



GERALPOLÍCIA

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, e MC Maylon ficaram mais de duas horas na 33ª DP (Realengo) para acareação

Cara a cara na DP
Anderson Leonardo e MC Maylon participam de acareação em delegacia

 L ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

A
nderson Leonardo, vo-
calista do grupo Mole-
jo, e o cantor e dançarino 

Maycon Douglas Porto do Nasci-
mento Adão, o MC Maylon, esti-
veram, ontem, por mais de duas 
horas na 33ª DP (Realengo), na 
Zona Oeste do Rio, para uma aca-
reação do caso em que o MC acusa 
Anderson de estupro. Pela primei-
ra vez, os dois ficaram frente a fren-
te para esclarecer o fato.

Segundo Feh Oliveira, advoga-
da de Maylon, seu cliente mante-
ve na acareação tudo o que ele já 
havia dito nos depoimentos ante-
riores. “Infelizmente, houve uma 
tentativa de desmerecer e des-
qualificar. O acusado usou o cor-
po dele (Maylon) para dizer que, 
em razão do corpo, ele não podia 
ser vítima de crime de estupro. O 
nome disso é body shame, que é 
você tentar usar o atributo físico da 
vítima para desmerecer. Tive que 
interromper esse abuso em cima 
do meu cliente. Não estamos aqui 
para discutir o peso dele (May-
lon). Se for discutir isso, o Ander-
son, sim, é um homem forte, tem 
mais força que o Maylon. É muito 
comum nesses crimes de estupro 
tentar desmerecer e culpar a víti-
ma”, afirmou a advogada.

Na saída, Anderson falou pou-
cas palavras. “Vocês vão saber de 
toda a verdade nos próximos dias, 
só isso que tenho a dizer.”

De acordo com o delegado 
Rodrigo Barros, a acareação foi 
tranquila. “Cada um apresen-
tou sua versão dos fatos e a in-
vestigação dará prosseguimen-
to. Agora, as partes indicarão 
pessoas para testemunharem. 
Não há prazo para conclusão 
do inquérito. Se houver neces-
sidade, os dois poderão ser cha-
mados para novos esclareci-
mentos”, explicou o delegado.

 L Na saída da delegacia de 
Realengo, a advogada Feh 
Oliveira, que defende MC 
Maylon, criticou a cultura 
do estupro, que diz ter pre-
senciado durante a acarea-
ção. “O Anderson disse na 
acareação que foi indo pe-
las ‘beiradas’. Tanto se fala 
na cultura do estupro. Mas 

sempre   que  não houver 
consentimento, há um es-
tupro”, ressaltou.

A advogada afirmou ain-
da que está confiante. “Com 
certeza saímos daqui con-
fiantes em razão da contun-
dência e coerência dos fatos 
narrados pelo Maylon”, de-
clarou Feh Oliveira.

‘Saímos daqui confiantes’
 L MC Maylon, de 21 anos, 

acusa Anderson Leonardo 
de estupro. Segundo a de-
núncia do funkeiro, o crime 
teria acontecido na madru-
gada do dia 11 de dezem-
bro do ano passado, em um 
motel em Sulacap, na Zona 
Oeste do Rio. 

De acordo com MC May-

lon, Anderson Leonardo o 
teria forçado a ter relações 
sexuais com ele. A acusa-
ção de estupro foi registra-
da na 33ª DP (Realengo). O 
pagodeiro nega a acusação. 
Anderson Leonardo admi-
te que houve sexo com MC 
Maylon, mas afirma que foi 
“tudo consensual”.

Denúncia de estupro em motel

FOTOS LUCIANO BELFORD
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IML: embolia foi

a causa da morte
Tuane Rocha foi encontrada sem vida na sua casa

 L MUSA DA SÃO CLEMENTE

O
 laudo do Instituto Médi-
co-Legal (IML) apontou 
que a musa da São Cle-

mente, Tuane Rocha, morreu de 
causa natural, vítima de embolia 
pulmonar.  A passista de 38 anos 
foi encontrada sem vida no ba-
nheiro de sua casa, na terça-feira, 
em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

O pai da musa, Álvaro Rocha, 
de 71 anos, foi ao IML para liberar 
o corpo e disse que, durante três 
dias, a mãe de Tuane, Eva Moreira 
da Silva Rocha, de 66 anos, tentou 
falar com a empresária. Sem notí-
cias, a dona de casa saiu de Cordo-
vil, na Zona Norte, e foi até a resi-
dência dela, onde viu Tuane caída 
perto do banheiro da sua suíte.

“Quando a minha esposa 
abriu a porta (ela tinha uma có-
pia da chave) e entrou no quar-
to, viu a Tuane já sem vida. En-
trou em desespero e chamou os 
vizinhos. Infelizmente, minha 
filha já estava sem vida. De re-
pente, ela pode ter passado mal, 
escorregou, caiu e bateu com a 
cabeça. O síndico olhou na câ-
mera e não viu nada de anor-
mal”, contou o pai.

O laudo constata a suspeita 
inicial de Álvaro, que não acre-
ditava em crime desde o início. 
“Acho que foi uma fatalidade. Ela 
tinha um ferimento na cabeça e 
foi feita a perícia. Mas no quar-
to a gente encontrou produtos 
de limpeza, rodo, vassoura e um 
balde com água. Minha filha es-
tava limpando a casa. Ela tinha 
pressão alta e tomava remédios 
controlados. Eu penso que ela te-
ve um mal súbito”, destacou.

O corço será sepultado no 
Cemitério Vertical Memorial do 
Rio, em Cordovil, hoje, às 16h. O 
velório deve começar às 14h30.

Tuane Rocha estava sozinha em casa quando faleceu. Ela tinha 38 anos

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Leonardo Lima, autor do as-
sassinato do empresário Carlos 
Eduardo Monttechiari, revelou 
ontem, em depoimento, que a ar-
ma utilizada no crime foi aluga-
da de um traficante na Cidade de 
Deus, na Zona Oeste. Segundo o 
delegado que investiga o caso, Re-
nato Carvalho, Leonardo pagou 
ao bandido, ainda não identifi-
cado, R$ 1 mil por um revólver e 
duas placas de carro. O empresá-
rio foi morto em 1º de fevereiro, 
dias antes de uma reunião em que 
planejava expor desvios de dinhei-
ro por parte da síndica Priscilla de 
Oliveira, do condomínio Garden 
London Park, na Barra da Tijuca.

Leonardo e Priscilla tinham 
um relacionamento amoroso 
e foram presos na última ter-
ça, suspeitos de participarem 
do crime. O atirador atuava no 
condomínio como supervisor 
de imagens e foi identificado 
com base nos vídeos da câme-

ra de segurança do local. Em 
depoimento, ele confessou ser 
mesmo o autor do crime.

A morte de Carlos Eduar-
do aconteceu por volta de 8h 
da manhã, próximo ao local 
de trabalho da vítima, na Vi-
la Kosmos, na Zona Norte. De-
pois de atirar contra o empre-
sário, Leonardo correu de volta 
para o carro e entrou pelo lado 
do carona. A 27ª DP (Vicente 
de Carvalho) investiga se não 
havia outra pessoa com o ati-
rador o esperando no veículo. 
A unidade começou a montar 
a investigação como latrocí-
nio (roubo seguido de morte). 
No entanto, com o apoio das 
filmagens, a equipe constatou 
que tratava-se de execução.

Logo depois do assassina-
to, Leonardo voltou à Cidade 
de Deus para devolver a arma 
e jogou na água as roupas e as 
placas usadas durante a ação. 

Vacilão alugou 
arma pra matar
Preso, amante da síndica confessou 

ter matado morador de condomínio

 L CRIME PREMEDITADO

Priscilla de Oliveira e Leonadro Lima mantinham um relacionamento

FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LA única filha de Tuane, a publi-
citária Jennifer Rocha, que mo-
ra na Austrália desde janeiro de 
2020, onde foi fazer um inter-
câmbio, não deve voltar ao Bra-
sil para o enterro da mãe. “Ela 
prefere dar um tempo lá. As duas 
eram muito agarradas”, disse Ál-
varo. O mundo do samba está 
de luto. A rainha de bateria da 
Beija-Flor de Nilópolis, Raíssa 
de Oliveira, lamentou a morte 
da amiga e disse que a musa era 

uma pessoa alegre e cativante. 
“Está sendo um choque. Tantos 
palcos dividimos juntas, tantas 
viagens, muitas conversas e ri-
sadas”, disse. Outro que ficou 
consternado foi Neguinho do 
Beija-Flor. “Meu Deus, inacre-
ditável que nossa querida Tua-
ne Rocha se foi. Excelente pro-
fissional, estivemos juntos em 
vários shows. Ficam a saudade e 
a lembrança dessa pessoa alegre 
e sorridente. Descanse em paz!”.

Luto no mundo dos sambistas

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 18/3/20214
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Nove indiciados
Responsabilizados por tragédia no Ninho do Urubu

 L CPI DOS INCÊNDIOS DA ALERJ

A 
CPI dos Incêndios indi-
ciou por homicídio cul-
poso, ontem, nove pessoas 

pelo caso do Ninho do Urubu, 
que matou 10 atletas da base do 
Flamengo. A tragédia, que ocor-
reu no dia 8 de fevereiro de 2019, 
é um dos quatro grandes incên-
dios ocorridos na cidade do Rio 
investigados pelo grupo de depu-
tados da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). A lista 
inclui ainda os casos do Hospital 
Badim, da uisqueria Quatro por 
Quatro e da Vila Mimosa.  

Os indiciados pelo incêndio no 
Ninho do Urubu são Márcio Ga-
rotti (ex-diretor financeiro do Fla-
mengo), Carlos Noval (ex-diretor 
da base, atual gerente de transição 
do clube), Luis Felipe Pondé (en-
genheiro do Flamengo) e Marcelo 
Sá (engenheiro do Flamengo). De 
fora do clube, são Claudia Pereira 
Rodrigues, Weslley Gimenes, Da-
nilo da Silva Duarte e Fabio Hilá-
rio da Silva, da NHJ, empresa que 
locava os contêineres onde dor-
miam os jogadores, e Edson Col-
man da Silva, que atuava como 
técnico em refrigeração.

Em relação à lista oferecida 
em denúncia do Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MPRJ) 
em janeiro, a diferença se dá pela 
retirada do presidente do clube 
na época, Eduardo Bandeira de 
Melo, e do monitor Marcus Vi-
nícius Medeiros. 

“Não há como imputar a teo-

ria do domínio do fato a um gestor 
de uma instituição do tamanho do 
Flamengo. O Flamengo é uma or-
ganização com diversos cargos e 
níveis hierárquicos, sendo que ca-
da qual desempenha um papel de-
cisivo, o poder é delegado”, disse o 
deputado relator da CPI, Rodrigo 
Amorim (PSL).

O Ninho do Urubu, em Vargem Grande, foi palco da tragédia

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Flagrada 
com fuzil

 LUma mulher foi presa com 
um fuzil AR-10 por PMs do 
Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas (BPTur), 
na terça-feira, na Rodoviá-
ria do Rio, após desembar-
car de um ônibus vindo de 
Florianópolis. Ela confessou 
que receberia R$ 1 mil pelo 
transporte da arma, de uma 
luneta, carregadores e muni-
ção para o fuzil, que também 
foram apreendidos.

Um ferido e 
quatro presos

 LUma troca de tiros entre 
policiais do 12º BPM (Nite-
rói) e criminosos no Morro 
do Estado, no Ingá, em Nite-
rói, terminou com um sus-
peito baleado e outros qua-
tro presos, ontem. Com o 
bando, foram apreendidos 
quatro granadas, quatro ra-
diotransmissores, uma sub-
metralhadora e drogas. A 
ocorrência foi registrada na 
76ª DP (Niterói).

Dois homens foram presos 
em flagrante, ontem, na estação 
da SuperVia de Piedade, na Zona 
Norte do Rio. Segundo a polícia, 
Leonardo da Silva Dultra e Jefer-
son Luiz Cordeiro do Nascimen-
to são suspeitos de fazer parte de 
um esquema que vendia notas de 
dinheiro falsas.

A dupla tentava vender R$ 6 
mil em notas falsas por R$ 1,2 mil 
em cédulas verdadeiras quando 
foi abordada pelos policiais e aca-
bou sendo presa. Ao ser colocado 
na parte de trás da viatura, um 
dos presos, Jeferson, tentou fugir 
forçando o porta-malas e chegou 
a danificar o carro, mas não con-
seguiu escapar.

Jeferson confessou fazer 
parte da quadrilha do milicia-
no Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, um dos criminosos mais 
procurados do Rio de Janeiro. 
As notas falsas foram apreendi-
das e serão enviadas para perí-

cia. Entre elas havia, inclusive, 
notas de R$ 200, recém-lança-
das pela Casa da Moeda. 

Os dois foram encaminha-
dos para a 35ª DP (Campo 
Grande), onde ficarão à dis-
posição da Justiça.

Rodaram com 
dinheiro fajuto
Dupla é presa tentando negociar 

notas falsas em estação de trem

 L NA PIEDADE

Dinheiro falso foi apreendido

REPRODUÇÃO

 LUM VÍDEO de um protesto pra lá 
de inusitado viralizou na internet, 
ontem. Com um megafone, um ho-
mem nu subiu na estátua de Gene-
ral Osório, na Praça 15, anunciando 
que só sairia de lá quando fosse 
vacinado. No vídeo, é possível ver 
curiosos ao redor da estátua gra-
vando o discurso do sujeito. Agen-
tes do Centro Presente convence-
ram o peladão a vestir as roupas e 
descer do monumento público. “Os 
policiais do Centro Presente tiraram 
o homem de cima da estátua e o 
conduziram por ato obsceno para 
a 5ª DP (Gomes Freire)”, informou 
a PM em nota.

PELADÃO POR VACINA 
REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS
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Agentes da Guarda Municipal estão de olho nos comerciantes que insistem em descumprir as regras

SEOP / DIVULGAÇÃO

Mais uma semana
Cláudio Castro alerta que as ações podem ser mais severas nos próximos dias

 L MEDIDAS RESTRITIVAS

O 
governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro 
(PSC), vai estender por 

mais uma semana as medidas 
restritivas contra a propagação 
da Covid-19 em todo o estado. O 
governador afirmou à TV Globo 
que as medidas podem ser mais 
severas. Antes, a informação 
era de que as restrições seriam 
estendidas por mais 15 dias, no 
entanto, o prazo foi corrigido. 
Com isso, segue proibida a per-
manência de pessoas nas vias 
públicas entre 23h e 5h. 

Na segunda-feira, Castro dis-
se também que vai abrir cerca de 
500 leitos para tratamento da Co-
vid-19 até o fim deste mês em todo 
o estado. O comunicado foi feito 
pelo chefe do executivo estadual 
através das suas redes sociais. 

Nove municípios do Rio de Ja-
neiro estavam com as UTIs para 
Covid-19 com lotação máxima, 
na noite de terça, segundo o Pai-
nel da Covid-19 da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES). Em outras 
oito cidades, a ocupação já chega-
va a 90%. A taxa média de ocupa-
ção de UTIs no estado é de 81,4%, 
e nas enfermarias é de 62,4%. A 
secretaria registrou aumento de 
35% na fila de espera por leito in-
tensivo — de 171 para 231 pessoas 
que aguardam vaga em UTIs.

Em relação ao comércio, a reso-
lução prevê escalonamento de ho-
rário: lojas de rua (8h30 às 17h30) 
e shoppings (10h30 às 22h, com 
75% da capacidade). Para comér-
cios e serviços enquadrados como 
essenciais não há limitação. Festas 
de 15 anos, casamentos e formatu-
ras estão liberadas desde que man-
tendo 50% de ocupação nos espa-
ços. Bares e restaurantes apenas 
com metade da capacidade, até as 
23h, e distanciamento de um me-
tro e meio entre todas as mesas.

 LO cronograma de vacinação 
contra o novo coronavírus vol-
ta ao normal hoje na cidade, 
para as mulheres com 75 anos, 
graças a 96 mil doses que che-
garam ontem do Instituto Bu-
tantan, além de outras da Fio-
cruz. Garantia de vacinas, no 
entanto, só para os idosos com 
74 anos. Confira o calendário 
da aplicação de novas dosagens 
no Rio de Janeiro: hoje: mulhe-
res com 75 anos. Amanhã: ho-
mens com 75 anos. Sábado: 
repescagem para 75 anos ou 
mais (isso significa dizer que 
os casais de 75 anos que prefe-
rirem se vacinar acompanha-
dos podem escolher o sábado).

Vacinação volta 
ao normal hoje

 LO Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ) vai apoiar a vacina-
ção contra a Covid-19, abrindo 
quartéis, a partir de hoje, para 
imunizar as pessoas na capital. 
Nesta primeira fase, os quartéis 
do Humaitá, Copacabana, Vila 
Isabel e o Grupamento de Busca 
e Salvamento, na Barra, recebe-
rão a população. Todo o funcio-
namento do cronograma será 
definido pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, de acordo com 
os protocolos estabelecidos pe-
lo Ministério da Saúde. O servi-
ço estará disponível para a po-
pulação de segunda a sexta, das 
8 às 17h. Sábados, das 8 às 12h.

Bombeiros 
contra a Covid

 LEscolhido após cabo de guerra 
político em Brasília, o cardiolo-
gista Marcelo Queiroga deve to-
mar posse como novo ministro 
da Saúde na semana que vem, e 
a mudança na pasta é observada 
com atenção pelo Rio. Atualmen-
te, há descompassos entre governo 
e prefeitura na demora na entrega 
de novas doses e abertura de lei-

tos federais. Enquanto isso, a ci-
dade trabalha para evitar o colap-
so do sistema. A taxa de ocupação 
em leitos de UTI no Rio está em 
94%. São 1.129 internados e 102 
aguardando vaga na rede pública.

“A rede federal tem 800 lei-
tos fechados por falta de recur-
sos humanos. Eles têm a melhor 
estrutura física da rede. O nos-

so pedido ao novo ministro da 
Saúde é que ele possa recompor 
a força de trabalho desses hos-
pitais e abrir esses leitos dispo-
níveis. Desses 800, eles se com-
prometeram a abrir 80, dez na 
próxima semana, para a melho-
ra na taxa de ocupação na cida-
de”, comentou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel Soranz.

Apelo pela abertura de novos leitos na cidade
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 L PRONUNCIAMENTO NA FIOCRUZ

D
urante evento que regis-
trou a saída do primeiro 
lote de 500 mil doses da 

vacina da Oxford/AstraZeneca, 
produzida em grande escala pela 
Fiocruz a partir de insumo impor-
tado da China, o ministro da saú-
de, Eduardo Pazuello, afirmou que 
metade da população brasileira se-
rá imunizada até julho, e a outra 
metade até o final do ano.

“Nós vamos fornecer 5,6 mi-
lhões de doses de vacina contra 
a Covid-19 só nesta semana. Isso 
não é um projeto pequeno e não é 
falta de trabalho. É muita dedica-
ção da equipe, foco na missão, pre-
venção, e nós vamos vacinar o nos-

so país até julho. Com metade da 
população imunizada na metade 
do ano, e a outra até o final do ano. 
Vamos controlar essa pandemia 
antes do segundo semestre, esse é 
a nossa missão”, garantiu Pazuello. 

O ministro deixará em breve o 
cargo após menos de um ano, no 
momento mais grave da pande-
mia no país. O médico Marcelo 
Queiroga será o seu substituto.

Pazuello também criticou a 
lentidão na entrega do insumo 
chinês. “Nós tivemos um atraso de 
40 dias, não por culpa da Fiocruz, 
mas pela demora no envio do IFA 
pela China. São 45 dias de atraso e 
isso nos fez sangrar”, concluiu. 

50% vacinados até julho
É a promessa do ministro Pazuello, que está deixando o cargo

 LO futuro ministro, Marcelo 
Queiroga, afirmou estar alinhado 
com o governo federal e disse ter a 
expectativa de construir um traba-
lho coletivo com todos os secretá-
rios de Saúde dos estados e muni-
cípios. “Nós os gestores de Saúde 
temos a função de dar as respos-
tas à sociedade brasileira. Somos 
5.574 secretários de Saúde, temos 
os estados, o Distrito Federal, é o 
nosso exército, nossa tropa de cho-
que, através da ciência vamos en-
contrar a solução que o Brasil pre-
cisa”, disse. Pazuello, em conjunto 

com a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade, também mencionou a 
importância para o futuro do país 
do Complexo Industrial de Bio-
tecnologia em Saúde (CIBS), que 
está sendo construído em Santa 
Cruz, na Zona Oeste. “Nesse mo-
mento também, lembrar que, co-
mo mensagem do futuro, eu que-
ro deixar aqui o compromisso já 
firmado de levantarmos o com-
plexo de Biotecnologia de Santa 
Cruz. Este é um comunicado para 
o futuro, é um aprendizado dessa 
pandemia”, afirmou Nísia.

Futuro ministro está ‘alinhado’

Pazuello: meta ambiciosa

CAROLINA ANTUNES / PR / DIVULGAÇÃO
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTenho 43 anos e sou jornaleiro há 
13. Antes, eu trabalhava como copei-
ro. Sou morador de Copacabana e o 
melhor da minha profissão é fazer 
contato com os clientes. Aqui é um 
bairro tranquilo para trabalhar, mas a 
segurança precisa melhorar. Sou tor-
cedor do Flamengo e gosto de passear 
de bicicleta.  Gosto bastante da co-
bertura de esportes do MEIA HORA.

ROGÉRIO RODRIGUES  
— Copacabana

JOÃO 
PEDRO 
PEREIRA 
GARCIA  
Tem 
atualmente 
22 anos. 
Desapareceu 
no dia 25 de 
setembro de 
2009, em Itaboraí, ao sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Inscrições 
para Censo

 LTerminam amanhã as ins-
crições do processo seletivo 
para contratação tempo-
rária de 16.040 recensea-
dores no Estado do Rio. 
Inscrições no site  www.ce-
braspe.org.br/concursos/
ibge_20_recenseador.

RAPIDINHA...

1º PASSO
Acessar o site www.serasa.com.
br/limpa-nome-online ou baixar 
o aplicativo no celular, digitar o 
CPF e preencher um breve cadas-
tro. Com isso, é possível usar os 
serviços com a garantia de que só 
você tem acesso aos seus dados. 
O consumidor também pode re-
gularizar débitos financeiros pelo 
WhatsApp, através do número 
(11) 98870-7025.

2º PASSO
Ao entrar na plataforma, todas as 
informações financeiras do con-
sumidor já aparecerão na tela, 
incluindo as dívidas que tiver. Se 
quiser conhecer as condições ofe-

recidas para pagamento, basta 
clicar em uma delas e serão apre-
sentadas as opções para renego-
ciar cada débito.

3º PASSO
Depois que você escolher uma das 
opções de valor, é só escolher se 
vai ser à vista ou em parcelas e a 
melhor data de vencimento.

4º PASSO
A plataforma da Serasa gera um 
ou mais boletos, dependendo da 
forma de pagamento escolhida, já 
com a data de vencimento correta. 
O boleto poderá ser pago tanto 
on-line quanto na agência do ban-
co ou casa lotérica.

O PASSO A PASSO PARA NEGOCIAR ON-LINE

Chance para negociar
Serasa promove semana com ‘Queima Total’ para consumidor quitar dívidas

 L 24 HORAS DE DURAÇÃO

P
ara a negociação de dívi-
das, a Serasa, em parceria 
com empresas dos mais 

diversos segmentos, promove 
ofertas inéditas com 24 horas 
de duração, que podem chegar a 
até 99% de desconto. A ação, vá-
lida até a segunda-feira, faz par-
te da plataforma Serasa Limpa 
Nome, que já possibilitou mais 
de quatro milhões de acordos 
desde o início do ano. 

Para participar das promo-
ções, os consumidores preci-
sam acessar uma das platafor-
mas do Serasa para verificar se 
as ofertas estão disponíveis e 
fechar o acordo dentro do pe-
ríodo da promoção. Além das 
ofertas relâmpago, há ainda a 
oportunidade de quitar dívi-
das com outras companhias 

que não participam da Quei-
ma Total de Ofertas.

A ação é válida para quem 
for quitar à vista ou parcelar o 
débito. Os acordos são fecha-
dos em menos de três minutos 

e as consultas podem ser feitas 
de forma gratuita. 

O Serasa sugere que as pes-
soas priorizem os meios digi-
tais, mas para quem tem difi-

culdade de acesso à internet, as 
negociações podem ser feitas 
em agências dos Correios.

Inadimplência
No Brasil, segundo a Serasa, 

existem cerca de 213 milhões 
de dívidas ativas e 62 milhões 
de inadimplentes com débi-
tos de, aproximadamente, R$ 
3.900. Já entre os municípios, 
aqueles com maior número 
de negativados estão em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Manaus e Fortaleza.

Serviço 
Site: serasalimpanome.com.br
App Serasa: Google Play e 
App Store
WhatsApp: (11) 99575-2096
Telefone: 0800 591 1222

CONSULTAS DE 
DÉBITOS PODEM 

SER FEITAS 
PELOS CANAIS 

DO SERASA
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Em seu segundo desafio no 
comando do Vasco — após 
a estreia no empate em 2 a 2 

com o Nova Iguaçu, pelo Cam-
peonato Carioca —, o técnico 
Marcelo Cabo já terá uma partida 
decisiva. Hoje, às 17h30, na cidade 
mineira de Poços de Caldas, o Gi-
gante encara a Caldense, em um 
jogo  eliminatório pela primeira 
fase da Copa do Brasil.

Basta ao Vasco um empate com 
os semifinalistas do Campeonato 
Mineiro de 2020 para seguir em 
frente. Quem passar hoje enfren-
tará o Tombense, de Minas Gerais, 
que ontem conseguiu a classifica-
ção ao empatar em 0 a 0 com o No-
va Mutum, em Mato Grosso. E o 
jogo de logo mais garantirá R$ 990 
mil em premiação ao Gigante, ca-
so se classifique. Por estar em 16º 
lugar no ranking da CBF, o Vas-
co ficou excluído do grupo de 15 
clubes da elite do futebol nacional, 
que recebe R$ 1,15 milhão em caso 
de classificação na primeira fase. 

A delegação do Vasco che-
gou de ônibus a Poços de Cal-
das, na última terça-feira, após 
oito horas de viagem. Para o jo-
go, Marcelo Cabo só saberá hoje 
se poderá contar com o zaguei-
ro Leandro Castan e o atacante 

Germán Cano. Os dois ainda se 
recuperam de problemas mus-
culares, sofridos na vitória so-
bre o Goiás, no último jogo do 
Campeonato Brasileiro.

Após a partida de hoje, a direto-
ria pretende se reunir com Lean-
dro Castan para discutir o futuro 
do zagueiro e capitão, de 34 anos, 
segundo o portal globoesporte.
com. Sabe-se que há vontade do 

jogador e da diretoria para que ele 
permaneça. Para tanto, será neces-
sária uma redução no salário de-
le para essa temporada, em que o 
Vasco disputará a Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Caso haja um acordo, Castan 
receberia menos até o final da tem-
porada e seu salário voltaria ao pa-
tamar estabelecido no contrato se 
a equipe retornar à Série A. A for-
ma do acordo ainda será discutida.

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca         Domingo            Botafogo       18h  São Januário
Carioca            24/03      Macaé      18h  São Januário

CLASSIFICAÇÃO 
PARA A SEGUNDA 
FASE JÁ GARANTE  
R$ 990 MIL NO 
COFRE DO GIGANTE 

JOGÃO PRA DAR CALDO
Vascão encara mineiros da Caldense de olho no tutu da milionária Copa do Brasil

Marcelo Cabo faz hoje seu segundo jogo no comando do Vasco

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

 LFora dos planos do Vasco para 
a temporada, o zagueiro Werley 
entrou na mira do Ceará. O Vo-
zão, segundo o portal globoes-
porte.com, fez uma sondagem 
aos representantes do jogador 
para verificar os detalhes de uma 
possível transferência. O joga-
dor, que foi posto em férias pro-
longadas pelo Gigante, ficou 
animado com o interesse. Ele en-
tende que seu ciclo no Vasco che-
gou ao fim e deseja buscar novos 
ares. Seu contrato vai até o fim de 
2022. Werley está desde 2018 no 
clube, onde já disputou 77 jogos. 
Além de não fazer parte dos pla-
nos do técnico Marcelo Cabo, o 
zagueiro possui um dos salários 
mais altos do elenco, o que ajuda 
a impulsionar sua saída.

Já o atacante Morato, de 28 
anos e que vem negociando seu 
empréstimo pelo Bragantino 
ao Vasco, teria pedido prazo 
de duas semanas para definir 
o seu futuro. A preocupação, 
segundo o site Esporte News 
Mundo, é não receber em dia.

Werley está na 
mira do Ceará

João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Cos-
ta, Guilherme Martins e Rafael Verrone; 
Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira 
e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo. 
Técnico: Marcus Paulo Grippi  

Lucão; Zeca, Ernando (Leandro 
Castan), Ricardo Graça e MT; Bruno 
Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; 
Gabriel Pec, Tiago Reis (Cano) e Talles 
Magno. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Ronaldão (Poços de Caldas-MG)  
Árbitro: Vinícius Dias Araújo (SP)  
Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da 
Costa (SP)  
e Luiz Alberto Nogueira (SP) 
Horário: 17h30  

CALDENSE VASCO

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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U
m dos reforços do Flumi-
nense para a atual tempo-
rada, o lateral-direito Sa-

muel Xavier participou ontem 
da sua primeira atividade ao la-
do dos novos companheiros. Re-
cuperado da Covid-19, o atleta é 
opção para Roger Machado para 
a partida contra o Bangu, no sá-
bado, em São Januário.

Samuel é o único reforço que 
ainda não estreou pelo Tricolor. 
O zagueiro Rafael Ribeiro atuou 
na derrota para a Portuguesa e o 
volante Wellington participou da 
vitória sobre o Flamengo.

Contra o Bangu, o Tricolor de-
verá  manter a equipe de reservas. 
Samuel Xavier não deverá come-
çar o jogo. Igor Julião, que atua na 
posição, está com moral, após ter 
decidido o clássico com o Fla-
mengo. No entanto, o jogador, 
de 26 anos, também pode atuar 
no meio-campo.

Ontem, em entrevista cole-
tiva, no CT da Barra, Igor Julião 
afirmou que seu desejo é renovar 

o contrato com o clube, que vai até 
o final da temporada.

“Sou um jogador que está há 
muito tempo na casa. Eu entendo 
isso. Vamos ver como vai decorrer 
esse ano. A minha vontade é sem-

pre o Fluminense. Tudo o que eu 
tenho eu devo ao Fluminense. E eu 
não falo da parte financeira, não. O 
que eu vou levar quando acabar a 
carreira são as experiências que eu 
tive aqui”, declarou o jogador.

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado Bangu 21h05 São Januário

23/03 Boavista 18h  Elcyr Resende

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

AMANHÃ

 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

 L FLUMINENSE

Está à disposição
Samuel Xavier treina e pode ser opção contra Bangu

Recuperado 
da Covid-19, 

Samuel Xavier 
treinou ontem

MAILSON SANTANA /FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO
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Amanhã Resende 21h00 Maracanã
23/03 Botafogo 21h35 Nilton Santos

 LA passagem de Rodinei pelo In-
ternacional pode chegar ao fim 
nos próximos meses. A diretoria 
colorada ainda não bateu o mar-
telo sobre a permanência do late-
ral-direito, que está emprestado 
pelo Flamengo até o fim de maio, 
mas uma compra em definitivo 
está praticamente descartada, 

segundo o site Gaúcha ZH. Pa-
ra ficar com o jogador, o contrato 
prevê que o Inter desembolse três 
milhões de dólares (R$ 16,6 mi-
lhões), valor considerado inviável. 
Além disso, o Colorado já conta 
com boas opções para a posição, 
vindas das categorias de base, co-
mo Heitor e Lucas Mazetti.

Quem vai ficar com Rodinei?

Gatito no Mengão?
Com interesse europeu em Hugo, goleiro paraguaio é ventilado no Rubro-Negro

 L BEM AVALIADO PELA DIRETORIA

O 
interesse do Ajax, da Ho-
landa, no goleiro Hugo 
Souza, de 22 anos, fez com 

que o nome de Gatito Fernández, 
de 32, voltasse a ser ventilado no 
Flamengo. O goleiro paraguaio do 
Botafogo é bem avaliado no Ru-
bro-Negro e, caso o jovem real-
mente saia da Gávea, ele poderá 
entrar na pauta do Mais Querido.

O Ajax ainda não fez uma ofer-
ta por Hugo, que tem contrato até 
o fim de 2025. Mas o clube holan-
dês estaria disposto a oferecer R$ 
167 milhões pelo jogador, segun-
do o jornalista Nicolò Schira, que 
tem cargo de direção no Ajax.

Gatito teve uma temporada 
complicada no Botafogo, marca-
da por contusões e divergências, 
mas por ora permanece onde es-
tá. Seu vínculo vai até dezembro e 
já em junho poderia assinar pré-
-contrato com qualquer clube. 

Até agora, o Botafogo jamais 
se mostrou disposto a negociar 
com o Flamengo. No entanto, 
com o contrato mais perto de se 
encerrar, e após o desgaste que o 
jogador viveu em 2020, a possi-
bilidade de atuar no Rubro-Ne-
gro, caso o Rubro-Negro faça 
uma investida, pode ser maior.

Enquanto isso, o Flamengo se 
prepara para o jogo de amanhã, 
contra o Resende, no Maracanã. 
A derrota para o Fluminense fez o 
time cair para a terceira colocação 
no Campeonato Carioca, e o téc-
nico Maurício Souza mira numa 
vitória para recuperar a liderança.

Gatito, de 32 anos, teve uma temporada conturbada no Botafogo

 VITOR SILVA /SSPRESS / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

HUGO TEM 
VÍNCULO ATÉ 2025. 
GATITO JÁ PODE 
ASSINAR EM JUNHO 
UM PRÉ-CONTRATO

Hugo, aos 22 anos, se destaca no Flamengo e já atrai interesse europeu

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO
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Carioca  Domingo  Vasco  18h  São Januário

Carioca  23/03           Flamengo  21h35  Niltão

Fogão quer dois 
reforços cascudos
Clube pode furar teto salarial por meia e atacante

 L PRA ENCORPAR O PLANTEL

E
m busca de reforços para 
a disputa da temporada, o 
Botafogo tem contratado 

em quantidade, porém, sempre 
respeitando a política de auste-
ridade financeira. No entanto, 
haverá espaço para alguns in-
vestimento maiores. De acor-
do com o presidente Durcesio 
Mello, o Glorioso irá ultrapas-
sar o teto salarial para contra-
tar dois jogadores.

“A gente ainda está almejando 
contratar duas ou três posições 
com jogadores mais cascudos. Eu 
até liberei uma verba maior para 

contratar um ‘camisa 10’ e um ata-
cante, seja ponta ou centroavan-
te, para dar mais solidez ao time. 
É para receber um salário acima 
do teto, até porque para trazer um 
cara desse nível não dá para trazer 
no nosso atual teto”, afirmou em 
entrevista ao site Lancenet.

Ontem, o Alvinegro conheceu 
seu adversário na segunda fase da 
Copa do Brasil. Será o ABC-RN, 
que passou ao empatar em 1 a 1 
com o Rio Branco VN, do Espírito 
Santo. Botafogo e ABC farão jogo 
único, no dia 7 ou 14 de abril, em 
Natal, sem a vantagem do empa-
te. Se houver igualdade, a classifi-
cação será disputada nos pênaltis. 
O próximo compromisso do Glo-
rioso é o clássico com o Vasco, do-
mingo, em São Januário.

Jorge Braga, à esquerda, recebe de Durcesio camisa personalizada

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

 LO Botafogo definiu ontem seu 
novo CEO (sigla em inglês para 
executivo-chefe). No Estádio Nil-
ton Santos, o presidente Durcesio 
Mello apresentou o economista 
Jorge braga para o cargo. O CEO 
irá comandar o processo de pro-
fissionalização da gestão do clube. 
Aos 55 anos, Braga deixou o cargo 
de executivo numa empresa de te-

lefonia para se juntar ao Alvinegro.
Braga disse que ficou motivado 

com o projeto, por ele classificado 
de “desafiador”, e acrescentou: “A 
instituição e seus milhões de apai-
xonados torcedores anseiam por 
resultados e um novo modelo de 
gestão. Agradeço a confiança de 
todos pela responsabilidade de li-
derar esse novo Botafogo”.

Economista é o novo CEO

DURCESIO FALA 
EM UM ‘CAMISA 
10’ E DIZ QUE  
PARA ISSO TEM 
QUE GASTAR
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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.
 

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

 

VIGIA V/TEXTO
Freelancer, escala 6x1. Salá-
rio compatível +benefícios: 
Alimentação no local e cesta 
básica. Interessados enviar 
currículo para e-mail: claven-
silva@gmail.com  Tel:97116-
4254 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
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 

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.

 

CASCADURA FELINAS 
Somente homem discretíssimo!!
Alexandra e amigas...
Apartamento confortável, cama 
casal, reservado!
Atendimento (Segunda/ Domin-
go)
4105-6028/ 98014-7136
Admite -se urgente!!!

 

CENTRO LARISSA 
Mulher sedutora, cobiçadíssima, 
linda corpo/ rosto, carinhosa, sem 
frescuras, experiente, local discre-
to, confortável, aconchegante. R$ 
30,00. Prive T.96736-9391
 

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.
 

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

encantou o público masculino com to-

da a sua beleza e seu charme na quarta edição do ‘Big Brother 

Brasil’. A ‘hermana’, que posou para a revista Diamond Bra-

zil, é até hoje a única mulher argentina a participar do reality. 

Suspire mais por ela no Instagram @antonela_avellaneda.

ANTONELA AVELLANEDA

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

 LLíder do Cariocão, o Vol-
ta Redonda avançou ontem 
para a segunda fase da Copa 
do Brasil. Em tarde de golaços 
no Estádio Modelão, no Pa-
rá, Alef Manga marcou duas 
vezes e Régis fechou o pla-
car na vitória por 3 a 0 sobre 

o Castanhal-PA. O próximo 
adversário do Voltaço será o 
Juazeirense-BA, que eliminou 
o Sport-PE. O Esquadrão de 
Aço volta a campo pelo Ca-
riocão no sábado, às 16h, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
para enfrentar o Macaé.

Voltaço avança na Copa do Brasil

 LApós 10 anos jogando na 
Europa e na Ásia, o zagueiro 
Miranda acertou ontem o seu 
retorno ao São Paulo, clube 
no qual se projetou. Miran-
da, de 36 anos, assinou con-
trato até o final de 2022, com 
salário fixo e bônus por me-

tas alcançadas. Miranda es-
tava livre no mercado desde 
que saiu do Jiangsu Suning, 
da China, que recentemente 
encerrou suas atividades. O 
zagueiro já passou por exa-
mes médicos e está integrado 
ao elenco do Tricolor paulista.

O bom filho à casa torna

ANDRÉ MOREIRA / VRFC / DIVULGAÇÃO
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TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

17h45. Globo: Karina (foto) conta para Tomtom sobre 
a conversa que ouviu de Pedro, mas pede segredo para 
ela. Nando decide começar o show sem Sol e convoca 
Gil Porto para cantar. Jade dança para Cobra. 

GÊNESIS

21h. Record: Nadi (foto) ofende Sarai. Dnin-Sim tenta defen-
der Jeribali, mas o sábio é detido. Abrão e Sarai levam os filhos 
de Harã para um passeio. Nadi vai ao encontro de um feiticeiro 
e se surpreende ao ver quem é. Abrão conquista Sarai.

HAJA CORAÇÃO 

19h30. Globo: Camila (foto) encontra o esconderijo de Bruna 
no meio da mata em que ela mantém Giovanni em cativeiro. 
Após uma briga violenta, a advogada acaba morta. Vitória 
dirige em alta velocidade, foge da polícia e um outro carro as 
atinge. Tancinha e Beto assinam os papéis do divórcio. 

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

AMOR DE MÃE

20h50. SBT: Junior (foto) e Maria Cecília conversam sobre os 
últimos relatórios do Café Boutique. Maria Cecília fala com o 
namorado em particular e esclarece o mal-entendido. JP avisa 
Linda, sua mãe, que está namorando Mili. Linda diz para Mili que 
não aprova o namoro e que o relacionamento não vai para frente. 

18h30. Globo: Começa a cirurgia de Ana. Eva culpa Manue-
la pelo acidente e ela fica inconsolável. Manuela se recusa 
a contar para Rodrigo (foto) o que Ana queria falar com ele. 
Lourenço consola Rodrigo. Lúcio fala para Eva que o estado 
vegetativo de Ana pode se estender indefinidamente.

21h30. Globo: Raul (foto) conforta Sandro. Lídia e Magno se 
beijam. Raul e Vitória descobrem que foi Álvaro quem armou a 
morte de Marconi. Lurdes engana os filhos e sai de casa para ir 
até o local de onde foi enviado o falso e-mail. Danilo descobre 
que Thelma pagou Fátima para dizer que era sua mãe biológica.

RESUMO DAS NOVELAS

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

DISCUSSÃO E CHORO 
 LO clima entre Gil e Juliet-

te não anda bom. Ontem, 
eles tiveram discussão. A 
advogada desabafou so-
bre o que a incomoda. 
Após o papo, o economis-
ta caiu no choro. 

CHATEADO
 LArthur está triste com a 

saída de Projota. O ins-
trutor de crossfit ainda 
estava tentando digerir a 
eliminação do amigo, on-
tem, e disse estar se sen-
tindo uma planta sem a 
companhia do rapper. 

I Q U RÔ D R E M OO L ELIMINADO COM 91,89% DOS VOTOS

E
liminado do Big Brother Bra-
sil 21 com 91,89% dos votos, 
na terça-feira, Projota parti-

cipou do Mais Você, ontem. Na 
abertura do programa, Ana Ma-
ria Braga brincou com a letra de 
maior sucesso do rapper, Ela Só 
Quer Paz. “Nunca combinou tan-
to a música com quem canta”, co-
mentou a apresentadora.

Ao ser questionado se estava 
arrependido de entrar no BBB 
21, Projota relembrou conversa 
que teve com a esposa, Tâmara 
Contro. “Antes de sair de casa, ti-
ve uma conversa com minha es-
posa. A gente tem medo de acon-
tecer coisas que vão além do que 
a gente consegue controlar, medo 
de estragar tudo o que conquistei 
ao longo de tanto tempo”, disse o 
rapper, que garantiu não estar ar-
rependido, mas assumiu que teve 
vários erros no jogo. “A gente só 
aprende errando e eu tive vários 
erros ali. Se eu não viesse ao pro-
grama, eu não aprenderia com 
meus erros. Na minha última se-
mana, eu já estava bem diferente 
do início do programa. Agora é 

momento de refletir. Todo o co-
nhecimento que eu adquiri na mi-
nha vida foi assim”, avaliou.

Durante o bate-papo, Ana Ma-
ria exibiu VTs de Nego Di, Karol 
Conká e Lumena falando que 
Projota era um dos vilões desta 
edição do BBB. “Eu não me con-
sidero um vilão. O grande erro foi 
a gente achar que estava certo. Es-
sa foi minha ruína”,  afirmou o ra-
pper, que, ao ser perguntado sobre 
o bullying contra Lucas Penteado, 
admitiu que “perdeu a mão”.

O cantor também falou sobre 
sua amizade com Arthur. “Nós 
dormimos no chão e ali começou 
a amizade. A gente não se largou. 
Meu parceiro desde o primeiro 
dia”, lembrou Projota.

Ana Maria ainda brincou sobre 
a missão de montar um cardápio 
de café da manhã para o rapper, 
que é intolerante a lactose e não 
come diversos outros alimentos, 
como lasanha, pudim e diferen-
tes molhos. Projota disse gostar do 
que é simples. “Eu cresci comendo 
arroz, feijão e alguma carne. Muito 
simples”, garantiu. 

‘Eu tive vários erros ali’
Projota fala sobre sua participação no ‘Big Brother Brasil 21’

Projota no ‘Mais Você’: ‘Eu não me considero um vilão’

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

PLANTA
PLANTA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FO
TO

S 
R

EP
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
O

 IN
ST

A
G

R
A

M ‘COVID-19 NA MINHA FAMÍLIA’
 LCristiano, da dupla com Zé 

Neto, usou suas redes sociais, 
ontem, para contar que foi 
diagnosticado com corona-
vírus. A mulher dele, a sogra 
e os dois filhos também testa-
ram positivo para a doença.  
“A Covid-19 chegou na mi-
nha família, infelizmente. O 
vírus chegou até a minha casa, 

o nosso lar, através de outra 
pessoa”, disse o cantor atra-
vés do Instagram Stories. Em 
um dos vídeos, o sertanejo 
afirmou que sua sogra, Cidi-
nha Silva, está internada. Sua 
esposa, Paula Vaccari, perma-
nece em casa e sente dores no 
corpo. Ele e os dois filhos es-
tão assintomáticos.

MATURIDADE!  
 LMariana Goldfarb, esposa de Cauã Rey-

mond, compartilhou com seus seguidores no 
Instagram uma foto dela ao lado de Grazi Mas-
safera, ex-mulher do ator, ontem. As duas po-
saram sorridentes e sentadas em um banco. No 
comentário da imagem, Grazi escreveu: “Oi, 
que lindas”. Os internautas elogiaram a du-
pla. “Exemplos de maturidade”, escreveu uma 
internauta. “Que bela amizade”, comentou 
outra. Mariana e Grazi dizem ter uma relação 
amigável desde o início do relacionamento 
da modelo com Cauã, que começou em 2016 
e foi oficializado em 2019. Grazi e Cauã se se-
pararam em 2013 e são pais de Sofia, de 8 anos. 

MUSA QUE 
FALA, NÉ?

 LCleo arrancou suspi-
ros dos internautas ao 
publicar um clique de 
biquíni no Instagram, 
ontem. Na foto, é pos-
sível notar o corpão 
em forma da atriz e 
cantora. “Categoria é 
biquíni e salto!”, brin-
cou Cleo na legenda. 

‘CORRENTE 
DE ORAÇÃO’

 LA mãe de Paulo Gustavo, 
Dea Lúcia, pediu orações pa-
ra o filho, que está internado 
num hospital do Rio com Co-
vid-19. “Minha solidariedade 
a todas as mães que, como eu, 
estão aflitas pela melhora de 
seus filhos. Estamos fazendo 
uma corrente de oração. Pe-
ço que continuemos rezando 
em conjunto”, escreveu ela 
no Instagram. Nos comentá-
rios, famosos como Samantha 
Schmutz, Monica Martelli e 
Sabrina Sato enviaram men-
sagens de força para Dea. 

EM ALTA EM BAIXA

 LCamilla Camargo deu à 
luz Julia em um hospital 
de São Paulo, ontem. 

 LAo ser citado na elimi-
nação de Projota, Nego 
Di insultou Tiago Leifert.

‘NÃO É CONVITE’‘NÃO É CONVITE’
 LLuciana Gimenez publicou 

uma foto de um ensaio anti-
go, no qual aparece nua, e fez 
uma reflexão sobre o assédio so-
frido diariamente por mulheres, 
no Instagram, ontem. “Quando 
uma mulher põe uma foto de 
biquíni, sem roupa, de shorts 
ou saia curta, acreditem, 
não é um convite a ser jul-
gada, assediada, rece-
ber comentários vul-
gares”, escreveu.

QUE 
SEREIA! 

 LCom um biquíni 
preto pequenininho, 
Rafa Kalimann fez a 
temperatura subir 
ao publicar uma se-
quência de fotos na 
praia, no Instagram, 
ontem. O corpão da 
ex-BBB e, agora, atriz 
chamou a atenção 
dos internautas.  



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 18/3/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quantas vezes uma mão não lava a outra e ambas se

emporcalham!” (Joseph Unger)

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

 LAs tarefas fora do ambiente 

de trabalho podem te entu-

siasmar. Você e o par podem 

se entender muito hoje.

Cor: dourado.

Números da sorte: 39, 21 e 48.

 L As boas energias vão te dei-
xar mais ambicioso. Só evite 
ficar dando ordens. Sua au-
toestima vai melhorar. Apos-
te na paquera.
Cor: púrpura.
Números da sorte: 76, 22 e 67.

 LA Lua te ajuda a expandir 
contatos. Destaque-se em 
vendas. Arrisque-se um pouco 
em novos projetos. O romance 
terá um momento estável.
Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 59, 14 e 86.

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 As mudanças estão previs-
tas em casa e no trabalho. 
Busque se acalmar e buscar 
o equilíbrio hoje. A paquera 
ganha um fôlego novo.
Cor: rosa.
Números da sorte: 60, 78 e 87.

 L A sua comunicação estará 
numa grande fase. Troque 
ideias com colegas e clien-
tes. A atração física vai sur-
gir na paquera.
Cor: branco.
Números da sorte: 97, 16 e 25.

 L Melhore as finanças. O seu 
esforço será recompensado. 
Reforce os laços com quem 
é importante. O romance se 
torna mais sólido.
Cor: magenta.
Números da sorte: 89, 35 e 26. 

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

 LBoas energias para você cui-
dar da sua grana. Oportunida-
des profissionais vão aparecer. 
Um bom papo vai ser funda-
mental no amor.
Cor: bordô.
Números da sorte: 54, 63 e 36.

 LHoje está em destaque seu lado 

mais aventureiro. Problemas po-

dem surgir no trabalho. O ciúme 

pode marcar o romance.

Cor: amarelo.

Números da sorte: 46, 55 e 10.

 LA sua intuição vai estar bem. 

Tenha curiosidade no traba-

lho. Seu jeito comunicativo vai 

arrasar na vida a dois.

Cor: areia.

Números da sorte: 56, 02 e 92.

SÃO CIRILO
Cirilo nasceu em 370. De 412 a 
444, ano da sua morte, teve nas 
mãos as rédeas da Igreja do Egito, 
empenhando-se numa das épocas 
mais difíceis da história da Igreja 
do Oriente, na luta pela ortodoxia, 
em nome do Papa São Celestino. 
Na firmeza no serviço da doutrina 
e na coragem na defesa da verdade 
católica, está a santidade do bata-
lhador bispo de Alexandria, embora 
tardiamente reconhecida, ao menos 
no Ocidente. De fato, somente no 
pontificado de Leão 13 o seu culto 
foi estendido a toda a Igreja latina 
e lhe foi atribuído o título de doutor.

SANTO DO DIA

NO BAILE
Carvalho e Mendonça são 
amigos de longa data. Um 
dia, eles se reencontram e 
decidem relembrar os ve-
lhos tempos:
— E aí, cara, quanto tem-
po, hein? Como é que está a 

vida? O que você tem feito? 
— pergunta Mendonça.
— Está tudo ótimo comigo, 
meu irmão. Trabalho, famí-
lia, tudo certo — responde 
Carvalho, que continua: — Já 
do Lima, infelizmente, não 
posso dizer o mesmo.

— Eita! O que foi que acon-
teceu? — pergunta o ami-
go, preocupado.
— Pô, o Lima está passando 
por um momento difícil.
— Não pode ser! Ainda on-
tem, eu vi o Lima num baile 
de Carnaval, todo feliz e ani-

mado, dançando com uma 
loura linda!
— Pois é, meu amigo... Acon-
tece que a mulher dele tam-
bém viu!

BATMAN
O mordomo do Batman en-

tra na Batcaverna e avisa 
para ele:
— Senhor, o Homem Invisível 
está lhe esperando.
Batman prontamente res-
ponde para o mordomo:
— Ah, diga que eu não pos-
so vê-lo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Irôko.
MENSAGEM: 
Hoje é dia de se abrir para no-
vas mudanças. Hoje, tudo que 
você iniciar terá grandes chan-
ces de dar certo, sem exigir 
muitos esforços da sua parte. 
Uma dica: não assuma respon-
sabilidades com as quais você 
não conseguirá lidar.
SAUDAÇÃO: 
Irôko Kissilé! Irôko Issó.
COR: 
Branco, cinza e verde.
ELEMENTO:
Todos.
SIMPATIA: 
Para obter sucesso em algo 
que você deseja, torre semen-
tes de maçã-verde e sementes 
de girassol e espalhe por toda 
a sua casa, pedindo a Irôko 
paz, equilíbrio e progresso.

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

 LFoque em resolver problemas 
e lidar com incômodos. Sua ha-
bilidade para se expressar vai 
te ajudar. Paquera e namoro 
estarão protegidos.
Cor: sépia.
Números da sorte: 00, 90 e 72.

 LAssuntos ligados à casa e à fa-

mília estarão bem. Há chance 

de comprar algo importante. 

Ótima fase no romance.

Cor: preto.

Números da sorte: 82, 19 e 91.

 LColoque o papo em dia com 
os amigos, ainda que virtual-
mente. O raciocínio vai te aju-
dar com os seus objetivos. A 
paquera promete.
Cor: esmeralda.
Números da sorte: 29, 56 e 92. 
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