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Pisa menos, 
Sabrina Sato!

MUSA 19

Roubou carro, 
capotou 
e rodou

EM CANA 4

Gringos presos 
por furtos em 

shoppings

QUADRILHA 5

Feriadão de 
10 dias pra 

conter Covid

PANDEMIA 6

‘MANDARAM CORRER 
E ATIRARAM NAS 
MINHAS COSTAS’
O relato de Adriano Fernandes é o 
retrato da rotina de violência e medo 
enfrentada por motoristas de 
aplicativos na luta diária pelo 
ganha-pão. Polícia cria  
força-tarefa para investigar 
assaltos a profissionais 
da categoria 
PÁGINAS 3 E 4PÁGINAS 3 E 4

TERROR NAS RUAS

Vasco e Vasco e 
Botafogo Botafogo 
fazem jogo fazem jogo 
duro de se duro de se 
ver: 1 a 1ver: 1 a 1

Quer reclamar? 
Tô Alceu Dispor pra 

cobrar das autoridades
PÁGINA 2

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 12 E 13
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 22/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

                       BURACO 

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2354
20/03/2021

06 18 25 30 42 54
Sena: 2 (R$ 22.779.788,25)

Quina: 169 (R$ 21.989,10)

Quadra: 6.593 (R$ 805,21)

FEDERAL concurso 5548
20/03/2021

Número Prêmio

1º 067355 R$ 500.000,00

2º 078459 R$ 27.000,00

3º 075016 R$ 24.000,00

4º 011088 R$ 19.000,00

5º 008985 R$ 18.329,00DUPLA SENA concurso 2210

20/03/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

01 10 26 30 35 43

01 31 39 42 43 46

QUINA concurso 5520
20/03/2021

21 37 42 53 61

DIA DE SORTE concurso 433
20/03/2021
Mês da Sorte: SETEMBRO

01 06 07 19 25 27 31

TIMEMANIA concurso 1615
20/03/2021
AVAI/SC

07 18 32 50 63 72 80

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Cratera no Engenho Novo
 LÉ assim que está a Rua Dona Francisca, do número 463 ao 

441, no Engenho Novo. Este buraco já atingiu a minha cal-
çada, faltando meio metro para atingir meu muro, com risco 
de desabar. Ligo para a prefeitura, que diz que vai resolver e 
nada. Já reclamo há mais de um ano e o buraco só aumenta.

Sonia Regina. Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Praça Paris 
está ok

 LNo que cabe à Comlurb, infor-
mo que a Praça Paris é atendida 
com varrição diária e remoção 
dos resíduos. A roçada da grama 
é quinzenal. Também é atendida 
com manejo arbóreo.
Coordenadoria de Comunicação 

Empresarial da Comlurb
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Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Assaltos em 
Duque de Caxias

 LEm Vila Leopoldina, Duque de Caxias, 
estão acontecendo vários assaltos. Um 
homem que usa um pedaço de ferro e 
finge ser uma arma está andando pelas 
ruas. Ele tem preferência por assaltar 
mulheres. A polícia deveria fazer rondas 
por aqui para capturar o meliante.

VIOLÊNCIA

Uma tragédia 
anunciada em Japeri

 LExiste uma árvore na estação de 
Japeri que está prestes a cair. É uma 
tragédia anunciada. O preço das pas-
sagens está cada vez mais caro, mas 
não existe retorno para o usuário. Essa 
árvore deve ser retirada em nome da 
segurança dos usuários da estação.

Marco Toledo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Barricada em 
Belford Roxo

 LGostaria de denunciar uma barrica-
da que foi colocada por bandidos na 
Rua Azulão,  esquina com a Alamen-
da São Bento, Vila Pauline, em Bel-
ford Roxo. A polícia vem, mas nunca 
tira as barricadas da rua. Precisamos 
que elas sejam retiradas do local.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

VIOLÊNCIA

Torneiras secas 
na Glória

 LGostaria de informar que estamos 
sem água aqui na Rua do Russel 724, 
na Glória. É horrível, principalmente 
em época de pandemia. Todos os mo-
radores da rua estão reclamando. A Ce-
dae poderia dar uma força pra gente e 
aparecer por aqui para resolver isso.

Reginaldo Mateus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Carlos Jorge
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Trens e estações 
ficam lotados

 LMe pergunto onde está a vigilância em 
trens e estações. Todos lotados, pessoas 
sem máscara, todo mundo passando 
colado um no outro. Ambulantes tra-
balhando sem proteção. Isso acontece 
com muita recorrência na estação do 
Riachuelo, deveria haver fiscalização.

AGLOMERAÇÃO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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POLÍCIA

Adriano: impossibilitado de trabalhar após o tiro que destruiu o ilíaco (na foto menor, raio X do ferimento)

ARQUIVO PESSOAL

Medo e desamparo
Motoristas de aplicativos relatam rotina de violência e falta de assistência das empresas

 L TERROR NAS RUAS

O 
dia 26 de julho de 2020 
marcou para sempre a vi-
da do motorista de aplica-

tivo Adriano Fernandes de Lima, 
de 39 anos. Era um domingo, por 
volta das 21h. “Na Avenida Pastor 
Martin Luther King Jr., altura da 
Estação Rubens Paiva, fui fecha-
do por quatro elementos em outro 
carro. Mandaram sair do carro e 
correr. E atiraram nas minhas cos-
tas”, lembra o profissional, mora-
dor de São João de Meriti, casado 
e pai de uma menina.

O tiro de fuzil, calibre 556, pe-
gou no lado direito e destruiu o os-
so ilíaco. “Caí, tentei levantar, mas 
perdi a força. Quem me socorreu 
foi outro Uber”, conta ele.

Depois de mais de 30 dias in-
ternado, Adriano teve alta, mas o 
sofrimento não terminou. “Peguei 
uma infecção, causada pela pólvo-
ra, e tive uma trombose na perna. 
Só um dos meus remédios custa 
R$ 280”, diz ele, que faz fisioterapia.

O motorista trabalhava exclu-
sivamente com aplicativos e afir-
ma que não teve nenhum tipo de 
apoio ou assistência das empresas 
Uber e 99, as maiores do setor. Sem 
renda, teve que se mudar com a fa-
mília para a casa da mãe e depen-
de da ajuda de parentes e amigos. 

O motorista Sérgio Rodrigues 
de Souza, de 39 anos, já sofreu 
quatro assaltos desde que come-
çou a dirigir para as plataformas, 
há quatro anos. Num deles, há um 
ano, em Pilares, foi confundido 
com policial, agredido a coronha-
das e quase acabou morto. “Leva-
ram meu carro, meu celular e me 
deixaram lá”, relata Sérgio, que 
também reclama da falta de assis-
tência. “Total falta de estrutura dos 
aplicativos em relação a isso.”

 LPresidente do recém-fundado 
Sindicato dos Prestadores de Ser-
viços por Meio de Apps e Software 
Para Dispositivos Eletrônicos do 
Rio e Região Metropolitana, Luiz 
Carlos Corrêa diz que a reivindi-
cação de mais segurança para os 
motoristas é prioridade. “Já esta-
mos em contato com a direção da 
Uber. Eles pediram pra gente fazer 
um levantamento dos locais peri-
gosos no Rio e passar para eles, pa-
ra os motoristas não serem penali-
zados por recusar corridas nessas 
regiões. Precisamos pontuar isso 
nas plataformas”, afirma. 

Sindicato 
recém-criado

 LA Uber e a 99 informaram, por 
nota, que “segurança é priorida-
de” e que investem em tecnolo-
gia para tornar as viagens mais se-
guras para motoristas parceiros e 
usuários. A Uber disse ainda que 
“tanto os motoristas parceiros co-
mo os usuários estão cobertos por 
um seguro da Uber para aciden-
tes pessoais que ocorram durante 
viagens pela plataforma”. A 99 afir-
mou que “oferece um serviço de 
monitoramento por câmeras nos 
carros” e que, “além de registrar 
imagens da viagem, acompanha 
um botão físico dentro do veículo 
que aciona a central de monitora-
mento disponível 24 horas por dia, 
sete dias por semana”. 

Investimentos 
em segurança

 LNem a polícia e nem as plata-
formas têm estatísticas de casos 
de violência contra motoristas 
de aplicativos. Mas pelo noticiá-
rio, dá para perceber, só nos ca-
sos divulgados, o tamanho da 
violência a que estão expostos 
esses profissionais. 

Entre fevereiro e início des-
te mês, alguns casos chamaram 

a atenção para a dura realidade 
que vivem esses motoristas. En-
tre eles está o de Gabriel Augus-
to Maravilhas Paes, de 32 anos, 
morto a tiros no início da ma-
nhã do dia 4 de fevereiro, quan-
do esperava uma passageira em 
frente a um prédio na Avenida 
Marechal Rondon, no bairro 
São Francisco Xavier.

No dia 9 do mesmo mês, 
Alexandre Jorge Monteiro de 
Souza, de 40 anos, foi esfa-
queado por um segurança de 
rua ao parar em um posto de 
combustíveis em Bonsucesso. 
Ferido, ele ainda dirigiu até a 
porta do Hospital Federal de 
Bonsucesso, onde morreu an-
tes de receber socorro.

Profissionais vítimas da insegurança do Rio

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com

Na pág. 4: polícia investiga 

quadrilha que age em Nova Iguaçu.
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 L EM NOVA IGUAÇU

Força-tarefa contra crime
Polícia investiga quadrilhas que assaltam motoristas de aplicativo

E
m setembro do ano passa-
do, uma nova equipe assu-
miu a 58ª DP (Posse) e logo 

um número chamou a atenção 
dos investigadores: uma média 
de 12 motoristas de aplicativos 
sofriam assaltos por mês. Uma 
força-tarefa foi criada especifi-
camente para investigar o cri-
me. E em seis meses, os policiais 
descobriram que os criminosos, 
de quadrilhas diferentes, além de 
criarem perfis falsos de passagei-
ros, se organizavam até em tur-
nos para realizar os crimes.

“Com cadastros falsos de 

passageiros, eles pedem a via-
gem. Só que eles têm o cuida-
do de solicitar a corrida em 
regiões e horários, com carac-
terísticas que o motorista não 
iria desconfiar”, explica o dele-
gado Willians Batista, respon-
sável pela investigação.

Até o momento, 11 assaltan-
tes foram presos. Todos tinham 
algo em comum: realizavam 
chamadas em horários com 
pouco policiamento, mas per-
to de unidades de saúde para 
o motorista pensar que se tra-
tava de um paciente ou acom-
panhante. “Eles chamavam o 
motorista para perto do Hos-

pital da Posse, porque o moto-
rista acreditaria que seria um 
paciente saindo. O criminoso 
também se atenta para ter uma 
conduta que não levante sus-
peitas por parte do motoris-
ta, para ele não achar que ia ser 
anunciado o assalto em algum 
momento e acabar recusando 
a viagem”, afirma Batista. 

Uma dessas quadrilhas atua es-
pecificamente no bairro Rodilân-
dia, em Nova Iguaçu. “Nós iden-
tificamos dois grupos em que os 
membros se intercalavam, se mis-
turavam entre si em uma forma de 
escala de dias em que cada um sai-
ria para roubar”, diz Batista. O delegado Willians Batista

DANIEL CASTELO BRANCO

 L A força-tarefa descobriu que 
um dos principais destinos 
dos carros roubados é o Com-
plexo do Chapadão, na Zona 
Norte do Rio. “O Chapadão 
tem investido nessa sublo-
cação de espaços, seja para 
transbordo de cargas rouba-
das, seja para o corte de veícu-
los, isso mediante o pagamen-
to de pedágio para o tráfico”, 
afirma o major Ivan Blaz, por-
ta-voz da Polícia Militar.

Chapadão 
é o destino

Roubou e capotou
Ladrão roda após acidente com carro roubado

 L EM ITABORAÍ

Policiais do 35º BPM (Ita-
boraí) prenderam, na noite de 
sábado, um homem por roubo 
de carro no Jardim Itambi, no 
município de Itaboraí, Região 
Metropolitana do Rio. O sus-
peito, que não teve a identidade 
revelada, foi preso após se en-
volver em um acidente. 

De acordo com a polícia, ele 
pegou a contramão assim que 
avistou uma viatura e, na ten-
tativa de fuga, capotou com o 
veículo. O homem, mesmo fe-
rido, tentou fugir a pé, mas foi 
detido pelos policiais.

No interior do automóvel, 
foi encontrada uma réplica de 
pistola, que foi apreendida pe-
los agentes, em meio a outros 
pertences. O carro, um telefo-
ne celular, cartões de banco e 
R$ 73 em dinheiro da vítima 
foram recuperados.

No local, o proprietário do 
veículo reconheceu o suspei-
to que havia realizado o rou-
bo. O homem, que já teria uma 
passagem na polícia por tráfico 
de drogas, foi conduzido para 
a 71ª DP (Itaboraí) e, depois, 

para a 73ª DP (Neves). 
Após receber atendimento 

médico, o assaltante foi levado 
para a 71ª DP (Itaboraí), onde 
foi autuado em flagrante pelo 
crime de furto e encaminhado 
para a Justiça.

O carro que o ladrão roubou ficou destruído no acidente

DIVULGAÇÃO/PMERJ

 L THUANY DOSSARES
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POLÍCIA

 L AMIGO DE ADRIANO NÓBREGA

PM executado
Essa é a principal linha de investigação da polícia

A 
principal linha de inves-
tigação da Polícia Civil 
na morte do segundo 

sargento da PM Luiz Carlos 
Felipe Martins, assassinado na 
porta de casa, em Realengo, na 
Zona Oeste do Rio, na manhã 
de sábado, é execução. Inves-
tigações do Ministério Públi-
co (MP) do Rio ligam o PM ao 
miliciano Adriano da Nóbre-
ga, morto em fevereiro do ano 
passado, na Bahia.

Assim como Nóbrega, Mar-
tins também recebeu a Meda-
lha Tiradentes, conhecida por 
ser a mais alta honraria da As-
sembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (Alerj), das mãos do 
então deputado estadual Flá-
vio Bolsonaro. O assassina-
to do policial ocorreu pouco 
mais de um ano após a mor-
te do amigo, depois de uma sé-
rie de escutas telefônicas reve-
larem que ele era o gestor do 
espólio criminoso do ex-capi-
tão da PM.

Em fevereiro do ano passa-
do, seis dias após a morte de 
Adriano, Luiz Carlos usou o 
telefone para contar para um 
interlocutor que “Adriano di-
zia que se f... por ser amigo do 
presidente da República”, Jair 
Bolsonaro (sem partido). Na 

época, o portal The Intercept 
Brasil obteve o documento 
com exclusividade e revelou 
que as escutas foram encerra-
das após o nome de Bolsonaro 
ser mencionado. 

Adriano da Nóbrega era acu-
sado de liderar o grupo milicia-
no conhecido como “escritório 
do crime”, que recebia contratos 
para matar as pessoas.

Com 22 anos de carreira na 
PM, Martins era lotado no 16º 
BPM (Olaria). Em 2003, ao 
lado de Adriano da Nóbrega, 
Martins recebeu a Medalha Ti-
radentes a pedido do então de-
putado Flávio Bolsonaro.  

RAPIDINHAS...

Quadrilha de chilenos é presa
 L Policiais civis da 6ª DP 

(Cidade Nova) prenderam 
cinco integrantes de uma 
quadrilha de chilenos acu-
sada de furtos em lojas de 
shoppings. Os criminosos 
foram encontrados em Vi-
la Isabel, na Zona Norte do 
Rio, após praticarem mais 

um crime na região. Com o 
quinteto, foram apreendi-
dos relógios, roupas e joias. 
De acordo com as investi-
gações, os bandidos entra-
vam nas lojas como se fos-
sem uma família, inclusive 
com crianças, para realizar 
os crimes.

Caso Henry: depoimentos
 L A Polícia Civil marcou 

para esta semana os novos 
depoimentos das pessoas 
que podem ajudar com in-
formações nas investiga-
ções da morte do peque-
no Henry Borel, de 4 anos. 
No sábado, agentes da 16ª 
DP (Barra da Tijuca) inti-

maram a babá do menino, 
uma empregada da família, 
o legista que assinou o lau-
do da necrópsia e os mé-
dicos que fizeram os pri-
meiros procedimentos. Os 
policiais querem confron-
tar as informações que se-
rão coletadas.
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Feriadão: nova medida 
Para conter avanço da Covid, descanso prolongado de 10 dias deve ser anunciado

 L PANDEMIA

A 
reunião entre prefeitos e o 
governador em exercício 
Cláudio Castro teve em-

bates sobre medidas mais rigoro-
sas para conter o avanço da pan-
demia do coronavírus em todo o 
Estado do Rio de Janeiro. E mais 
uma vez, segundo fontes, ficaram 
em lados opostos os prefeitos do 
Rio, Eduardo Paes, e o de Niterói, 
Axel Grael, que defendem res-
trições mais duras contra a Co-
vid-19 nas cidades, e o governa-
dor em exercício, além de gestores 
de outras regiões do estado, que 
são contra o fechamento com-
pleto. Vale destacar que a Região 
Metropolitana concentra cerca 
de 75% da população do estado. 

De acordo com uma das fon-
tes, diante da negativa de um fe-
chamento completo das cida-
des da Região Metropolitana, 
Paes e Axel, então, insistiram no 
feriadão prolongado, o que foi 
aceito pelo governador, que su-
geriu a data de 26 de março a 4 
de abril (domingo de Páscoa) 
para o feriadão. Mas, segun-
do uma das fontes, “o martelo 
só será batido amanhã (hoje)”. 
E acrescentou que “provavel-
mente o feriadão não deve ser 
restrito à Região Metropolita-
na, mas para todo estado”.

Para se ter uma ideia, em 
encontro com representantes 
de setores produtivos no sá-
bado, Castro acertou medidas 
de restrição no estado. Estive-
ram presentes representantes 
da Fecomércio, Firjan, de ba-
res, hotéis e deputados. Isso te-
ria irritado os prefeitos do Rio 
e de Niterói, que reclamaram 
de não terem sido convidados 
a participar e ponderaram que 
o “acerto” de sábado, principal-
mente em relação ao comércio, 
pode não atender às medidas 
que devem ser anunciadas hoje 
por Eduardo Paes e Axel Grael.

LUCIANO BELFORD

 LO segundo dia de “praia fe-
chada” no Rio foi de areia pra-
ticamente vazia e calçadões lo-
tados. O pior: muita gente sem 
máscara. Os banhistas que se 
aventuraram a entrar no mar 

ou pegar um sol foram reti-
rados da areia por agentes da 
Guarda Municipal do Rio.

Na Praia da Reserva, um 
grupo jogava vôlei na areia. Os 
agentes pediram que eles se re-

tirassem e o grupo acatou a or-
dem. Um homem que pescava 
também foi retirado da areia. 
No calçadão, muitos ciclistas 
e pedestres não usavam más-
cara. Na Praia da Barra, surfis-

tas desrespeitaram a restrição. 
Diversas pessoas se espalharam 
pela água e disputavam as on-
das. A movimentação na orla 
da Praia do Recreio era intensa 
por volta das 10h30.

Calçadão cheio, falta de máscara, desrespeito a regra 

No segundo dia de ‘praias fechadas’, 
alguns banhistas precisaram ser retirados da praia 

pela Guarda Municipal

 LEm meio aos pedidos de ‘fique 
em casa’ e mesmo com novas 
ordens de restrições impostas 
pela prefeitura, um grupo com 
pouco mais de 300 manifestan-
tes bolsonaristas fingiu que a 
pandemia da Covid-19 não 
existe e causou aglomeração na 
Barra da Tijuca, na manhã de 
ontem. Nas redes sociais, ma-
nifestantes disseram que o ato 

comemorou o aniversário do 
presidente Jair Bolsonaro. No 
entanto, nas palavras de ordem 
propagadas pelos manifestan-
tes, questões sobre a pandemia 
foram levantadas. A dona de 
casa Ana Maria, 47 anos, disse: 
“As pessoas precisam trabalhar, 
a fome também mata”. Um ou-
tro manifestante gritou: “Não 
ao lockdown”.

Manifestação e aglomeração
 LA partir de hoje, o governo do 

estadual vai entregar o maior lo-
te de vacinas contra a Covid-19 
aos 92 municípios do estado. 
Ao todo, serão 759.100 doses 
distribuídas, sendo 618.200 de 
CoronaVac e 10 mil de Oxford/
Astrazeneca para primeira apli-
cação do esquema vacinal, além 
de outras 130.900 doses de Co-
ronaVac destinadas à segunda 

aplicação.
As cidades do Rio, Nite-

rói, São Gonçalo e Maricá 
vão retirar as doses por meio 
de veículos, na Coordena-
ção Geral de Armazenagem 
(CGA) da SES, em Niterói. 
Já para os outros 88 municí-
pios, a distribuição será rea-
lizada a partir das 7h, por seis 
helicópteros.

O maior lote de vacinas
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 LTENHO 73 anos e sou jornaleiro 
há sete. Antes, eu trabalhava como 
vigilante. Moro no Rio Comprido e o 
que eu mais gosto na minha profis-
são é atender o público. Considero 
que a segurança é algo que precisa 
melhorar muito aqui no bairro. Sou 
torcedor do Flamengo e, nas minhas 
horas vagas, gosto de descansar. 
Gosto bastante da cobertura de es-
portes do MEIA HORA.

Paulo Figueiredo — Rio Comprido

KELLY 
CRISTINA 
DA SILVA
tem atualmen-
te 29 anos. 
Desapareceu 
no dia 9 de 
dezembro de 
1997, na cida-
de de Curitiba, 
Paraná, após 
ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Morto em 
acidente

 LUm  h o m e m  d e  2 9 
anos morreu na manhã 
de ontem, após bater com 
o carro em uma mureta 
na Via Binário do Porto, 
no acesso à Avenida Fran-
cisco Bicalho, na Zona 
Central do Rio. 

RAPIDINHA...

Nova atração do Rio
Após quase dois anos de obras, BioParque abre para o público em geral hoje 

 L NA QUINTA DA BOA VISTA

A
berto desde sexta-feira só 
para sócios, o BioParque 
do Rio começa a funcio-

nar para o público em geral hoje. 
O novo zoo na Quinta da Boa Vis-
ta, em São Cristóvão, pode ser vi-
sitado diariamente, das 9h às 17h.

Devido à pandemia do corona-
vírus, a capacidade de público es-
tá limitada a 20% do total. O uso 
de máscara é obrigatório, assim 
como manter um distanciamen-
to mínimo de dois metros, entre 
outras medidas preventivas. 

Foram quase dois anos de 
obras envolvendo a restauração e 
a expansão da estrutura que per-
tencia ao antigo Jardim Zoológi-
co da Quinta. “Queremos trans-
formar o BioParque em um lugar 
de referência para a conservação e 
proteção dos nossos animais”, afir-

ma Pablo Morbis, presidente do 
grupo Cataratas, responsável pela 
administração do espaço, que vai 
abrigar cerca de 140 espécies dife-
rentes, sendo 33% em risco de ex-

tinção. “O objetivo é garantir que 
os animais possam viver em um 
ambiente mais próximo possível 
do que seria a natureza”, diz Cláu-
dio Maas, um dos biólogos técni-
cos responsáveis pelo BioParque. 

Entre as novas áreas de visita-
ção estão a Vila dos Répteis, com 
jacarés e serpentes; a Ilha dos Pri-
matas, com várias espécies que 
pertencem à Amazônia; o setor 
Reis da Selva, com leões, onças 
e tigres; a Savana Africana, com 
zebras, girafas e hipopótamos; e 
a Fazendinha, local em que será 
possível acariciar e alimentar os 
animais, de forma supervisionada.

Os ingressos devem ser com-
prados exclusivamente pelo site 
https://ingressos.bioparquedo-
rio.com.br. O preço individual é 
R$ 39,75. Crianças e estudantes até 
21 anos, idosos e pessoas com de-
ficiência pagam meia-entrada, R$ 
19,87. Para quem tem até 2 anos 
e 11 meses, não há cobrança. Há 
também o plano de sócios: valor 
individual de R$ 80 ao ano. Um dos orangotangos do parque, que abriga cerca de 140 espécies

ESTEFAN RADOVICZ 

NOVO 
ZOOLÓGICO 

PODE SER 
VISITADO 

DIARIAMENTE
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Um duelo de segunda
Em clássico fraco, Botafogo sai na frente com gol contra e Vasco iguala no fim

R
ivais na Série B em 2021, 
Vasco e Botafogo se enfren-
taram pela primeira vez na 

temporada, ontem, em São Januá-
rio, e protagonizaram um clássi-
co difícil de assistir pelo Carioca. 
Com os dois times bem abaixo tec-
nicamente, o resultado não pode-
ria ter sido outro: o empate em 1 a 
1. O Alvinegro saiu na frente, no 
primeiro tempo, com gol contra 
de Zeca. O Cruzmaltino igualou 
o marcador na etapa final, aos 41, 
com Carlinhos, após bobeada do 
zagueiro Marcelo Benevenuto.

O primeiro tempo foi dos pio-
res entre dois times em fase de re-
formulação. O Vasco até teve pos-
se de bola maior (62%), mas não 
soube transformar em chances de 
gols. Já o Botafogo tinha a estraté-
gia de atuar no contra-ataque, mas 
também não estava em uma noi-
te feliz. O primeiro lance de peri-
go no jogo foi justamente do Al-
vinegro, aos 18 minutos. Ricardo 
Graça errou passe na saída de bo-
la. Marcinho recuperou, avançou 
pela direita e cruzou para Warley, 
que cabeceou para fora.

O Vasco respondeu aos 28. 
Marquinhos Gabriel bateu escan-
teio, Tiago Reis desviou no primei-
ro pau, e Ricardo cabeceou firme 
na sequência. Douglas Borges es-
palmou, e Kanu afastou o perigo. 

Aos 34, o lance que resumiu o pés-
simo primeiro tempo dos vascaí-
nos. Jonathan tabelou com Babi e 
chutou de fora da área. A bola ba-
teu em Ernando, que caiu. No re-
bote, Warley abriu para Frizzo, que 
cruzou rasteiro. Zeca tentou cortar 
e jogou para o próprio gol.

Na segunda etapa, o nível con-
tinuou ruim. O primeiro lance pe-
rigoso foi aos 18, quando Andrey 

fez boa jogada pela direita e cru-
zou. Douglas Borges deu um tapa 
e a bola sobrou para MT, que chu-
tou no travessão.

Quando o jogo se encaminha-
va para uma vitória do Botafogo, 
os Deuses do Futebol resolveram 
ser justos e fizeram com que o Vas-
co empatasse e deixasse o placar 
mais honesto. Marquinhos Ga-
briel bateu escanteio da direita, La-
ranjeira desviou no primeiro pau 
e Carlinhos, livre, completou para 
deixar tudo igual aos 41.

DANIEL CASTELO BRANCO

O GAROTO MT  
ACERTOU O 
TRAVESSÃO 
AOS 18 MINUTOS 
DA ETAPA FINAL

Lucão; Zeca, Ernando (Miranda), Ricardo 
e MT (Vinícius); Bruno Gomes, Andrey 
(Carlinhos) e Marquinhos Gabriel; Gabriel 
Pec, Tiago Reis (Léo Matos) e Talles Magno 
(Laranjeira) Técnico: Marcelo Cabo

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo, 
Kanu e PV (Felipe Ferreira); José Welison 
(Gilvan), Rickson (Ênio) e Matheus Frizzo 
(Kayque); Warley, Babi (Navarro) e Marci-
nho Técnico: Marcelo Chamusca

Local: São Januário 
Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães 
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa e Andrea Izaura Marcelino de Sá  
Gols: 1º tempo: Zeca, contra (34 minutos). 2º tempo: Carlinhos (41 minutos) 
Cartões amarelos: Zeca e Gabriel Pec (VAS); Marcelo Benevenuto e PV (BOT)

VASCO 1 BOTAFOGO 1

PRÓXIMOS JOGOS
Quarta Flamengo 21h35

Domingo Nova Iguaçu 18h00

PRÓXIMOS JOGOS
Quarta Macaé 18h00

Sábado Madureira 18h00

BOTAFOGO

BOLA CHEIA
Matheus Frizzo,
PV e Warley

DEU PRO GASTO
Douglas Borges, 
Jonathan, Kanu, 
Kayque e Gilvan 

BOLA MURCHA
Felipe Ferreira, Rickson, 
Marcinho, Zé Welison, 
Ênio, Babi e Navarro

PERNA DE PAU
Marcelo Benevenuto

ATUAÇÕES

VASCO

BOLA CHEIA
Lucão e
Carlinhos

DEU PRO GASTO
MT, Ernando, Miranda, 
Ricardo Graça, Laranjeira, 
Léo Matos e Vinicius

BOLA MURCHA
Marquinhos Gabriel, 
Bruno Gomes, Zeca e 
Talles Magno 

PERNA DE PAU
Gabriel Pec, 
Andrey e 
Tiago Reis

ATUAÇÕES

 LO atacante vascaíno German Ca-
no, que foi poupado ontem por 
estar em recondicionamento físi-
co, não jogará contra o Macaé, na 
quarta. A presença contra o Ma-
dureira, sábado, também é incer-
ta. Sobre ontem, o técnico Marcelo 
Cabo gostou do poder de reação: 
“O time teve, depois dos 20 do se-

gundo tempo, bastante consistên-
cia, equilíbrio e tranquilidade”.

No Botafogo, o técnico Marce-
lo Chamusca aprovou “o segundo 
tempo na construção de jogadas”: 
“Neutralizamos bem o Vasco, e 
tivemos muita possibilidade na 
transição. Tivemos muita chance 
de fazer 2 a 0 e matar o jogo”.

Cano não enfrenta o Macaé

O vascaíno MT e o botafoguense Zé Welison tentam a cabeçada
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Todos estamos de acordo 
que saúde não tem preço 

e que, para preservá-la, me-
didas duras são necessárias, 
não restando alternativa que 
não seja aderir. O problema 
é que existe um tiroteio po-
lítico/comercial que interfe-
re nas decisões, confundindo 
todos em todo o mundo. O 
futebol tem que parar: CBF, 
Conmebol, Fifa, federações e 
clubes acham que a bola tem 
que rolar e que o ambiente 
é seguro. Imagine a quebra-
deira se o futebol parar en-
quanto o vírus não for con-

trolado. Qualquer um vendo 
de fora sabe ser inviável fa-
zer uma Olimpíada sem altos 
riscos de espalhar a doença 
pelo mundo. Os promotores, 
afogados nos compromissos 
financeiros e comerciais, ga-
rantem a realização dos Jo-
gos, naturalmente racioci-
nando em cima de números, 
montante investido, devolu-
ção do dinheiro de quem fez 
reservas de ingressos com a 
proibição da entrada de vi-
sitantes na cidade. Tudo isso 
se sobrepondo à causa prin-
cipal, o combate ao vírus.

 L O Rio não acatou os pe-
didos da Federação Pau-
lista para sediar jogos do 
Paulistão, mas vai rece-
ber, no Maracanãzinho 
e no Flamengo, jogos de 
basquete desviados de 
São Paulo.

 LUm grupo de empresários 
estuda investir na recupera-
ção do São Cristóvão.

 LEmpresários já andam es-
palhando vídeos dos gols 
do garoto Rodrigo Muniz 
pelo mundo. O Flamengo 
só na concha.

 L O Fluminense venceu o Fla-Flu 
com um golaço de Igor Julião e 
o Bangu por 1 a 0, gol do Paulo 
Henrique Ganso. Esse treinador 
Roger Machado tem estrela.

 L A confusa história do início da 
carreira do atacante Pedro: Du-
quecaxiense, Bangu, Artsul, Flumi-
nense, Fiorentina. Hoje no Flamen-
go, virou caso de polícia.

CHOQUE DE INTERESSES

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

ARGUMENTO 
DAS ARÁBIAS

 L Em entrevista à Rádio CBN, 
um médico paulista (não 
consegui identificá-lo) de-
fendeu a paralisação do fu-
tebol sob argumento de que, 
se um jogador se machucar 
seriamente, não encontrará 
vaga nos hospitais. Por es-
sa linha de raciocínio, tudo 
pararia, porque, em caso de 
acidentes, não haveria como 
atender motoristas de ôni-
bus, táxis, motoboys, todos 
nós, incluindo o ilustre mé-
dico. Estaremos sempre su-
jeitos ao inesperado.

DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

4ª RODADA

19/03

 FLAMENGO   4 X 1   RESENDE 

SÁBADO

 VOLTA REDONDA    1  X   0    MACAÉ

 BOAVISTA    1  X    2     NOVA IGUAÇU 

 BANGU     0  X  1  FLUMINENSE 

ONTEM

 MADUREIRA 1  X  0  PORTUGUESA 

 VASCO 1  X 1   BOTAFOGO 

 5ª RODADA

AMANHÃ

 RESENDE  X  VOLTA REDONDA 15:30

 BOAVISTA  X  FLUMINENSE  18:00

QUARTA

 MADUREIRA  X  BANGU  15:30

 VASCO  X  MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO  X   FLAMENGO 21:35

QUINTA

 NOVA IGUAÇU   X   PORTUGUESA 15:30

ARTILHARIA

 4  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo); 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

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.

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 10 4 3 1 0 5 2 3

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 9 4 3 0 1 7 2 5

 3º PORTUGUESA 6 4 2 0 2 4 2 2

 4º FLUMINENSE 6 4 2 0 2 3 5 -2

TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 6 4 1 3 0 4 1 3

 6º MADUREIRA 6 4 1 3 0 3 2 1

 7º BOAVISTA 5 4 1 2 1 4 3 1

 8º NOVA IGUAÇU 5 4 1 2 1 4 4 0

ZONA NEUTRA

 9º BANGU 4 4 1 1 2 1 3 -2

 10º  RESENDE 4 4 1 1 2 3 8 -5

 11º VASCO 2 4 0 2 2 3 5 -2

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 4 0 1 3 1 5 -4
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PRÓXIMOS JOGOS

Quarta Botafogo 21h35 Nilton Santos
27/03 Boavista 21h05 Elcyr Resende

Feliz da vida no Mengão
Rodrigo Caio afirma que não se arrepende de ter escolhido o Fla e não o Barça

 L ‘EU TOMEI A DECISÃO’

Q
uando pediu para sair do 
São Paulo no fim da tem-
porada de 2018, o Barce-

lona era o principal interessa-
do na contratação de Rodrigo 
Caio. As negociações acabaram 
não dando certo e o Barça con-
tratou o zagueiro colombiano 
Murillo, enquanto Rodrigo esta-
va a caminho do Flamengo. Em 
entrevista ao site Uol, o zaguei-
ro revelou que não se arrepende 
de ter escolhido o Rubro-Negro 
e que sabia que teria sucesso ves-
tindo a camisa do clube. 

“Muita gente pode falar: ‘Pô, 
mas era o Barcelona, o sonho 
de todo jogador’. Sim. Mas eu 
chegaria na temporada de in-
verno, com um contrato de 

seis meses. Será que eu teria 
oportunidade? O Murillo jo-
gou dois jogos. Será que eu jo-
garia? Poderia ser mais ou me-
nos, não sei. Eu tomei a decisão 
de vir para o Flamengo. Deus 
abriu as portas de um clube gi-
gantesco para mim e isso é o 
que mais me marca”, afirmou.

Rodrigo Caio ressaltou: 
“Quando eu vesti essa camisa (do 
Flamengo), eu senti que seriam 
momentos maravilhosos e que 
eu iria construir uma linda histó-
ria no Flamengo. Só dependia de 
mim. Com o grupo que eu encon-
trei aqui, sinceramente, não tinha 
como não sermos campeões. Eu 
só senti algo parecido com isso nas 
Olimpíadas de 2016”.

‘QUANDO VESTI 
ESSA CAMISA, SENTI 
QUE IRIA CONSTRUIR 
LINDA TRAJETÓRIA 
NO FLAMENGO’

 LHugo Souza fez grandes defesas 
pelo Flamengo na última tempo-
rada, mas mostrou dificuldades 
com os pés. Em entrevista ao Uol, 
o técnico Rogério Ceni elogiou o 
arqueiro, mas admitiu que ele pre-
cisa melhorar sua saída de bola.

“Tentar introduzir algo para 
ele de posicionamento, anteci-

pação. É um time que joga em 
linha alta, ou seja, o goleiro, ele 
tem que ser um líbero, ele tem 
que jogar muito adiantado, por-
que não adianta eu ter um siste-
ma que marque muito alto, sen-
do que o meu último homem, 
que eu considero o goleiro como 
um jogador de linha com os pés, 

jogue muito atrás. Então, tudo 
isso a gente vai tentar fazer com 
que ele evolua, corrija junto com 
os treinadores de goleiros para 
que ele possa desenvolver esse 
jogo com os pés, porque, no fu-
tebol moderno e para um time 
que propõe tanto o jogo, como 
é o Flamengo, isso se faz neces-

sário”, disse o treinador. “Para o 
meu conceito de jogo, o goleiro 
que joga com os pés te facilita a 
construção. Todo mundo fala: 
‘Goleiro tem que defender, golei-
ro tem que pegar a bola’. Não, eu 
acho que o goleiro é muito mais 
do que defender uma bola com 
a mão”, completou.

‘Fazer desenvolver esse jogo com os pés’, diz Ceni sobre Hugo

Rodrigo Caio 
durante treino 
do Flamengo
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Carioca  Terça  Boavista  18h00  Elcyr Resende

Carioca  Sexta  Volta Redonda  21h00  Maracanã

Satisfeito com resultado
Técnico elogia atuação do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Bangu

 L CURTIU!

R
oger Machado gostou da 
atuação do Fluminense 
na vitória sobre o Bangu, 

por 1 a 0, na noite de sábado, 
em São Januário. Após o jogo, o 
treinador exaltou a atuação de 
Paulo Henrique Ganso como 
“falso 9” e valorizou a vitória.

“O Paulo (Henrique Ganso) 
chegando à frente como falso 9 
deu uma dinâmica interessante. 
O que eu pedi no intervalo era 
que, quando ele não estivesse 
participando, estivesse dentro 
da área e foi assim que ele con-
seguiu fazer o gol, o gol da vi-
tória. O Campeonato Carioca é 

muito difícil. Em 70% do jogo, 
tivemos um nível altíssimo. Evi-
dentemente, sabemos que não 
vamos dominar o adversário 
sempre”, afirmou Roger.

O técnico, porém, disse que 
não pretende utilizar sem-
pre uma escalação sem cen-
troavante de origem. “É uma 
adaptação aos jogadores que 
tenho à disposição neste mo-
mento. Foi um tripé de meias 
com o Paulo flutuando à fren-
te, tendo jogadores rápidos 
pelas beiradas para que ele 
pudesse municiar. Mas é um 
sistema que eu gosto de jogar 
também. Já joguei de todas as 
formas e quero ter alternati-
vas para sobrepor as dificul-
dades que forem apresentadas 
nas partidas de acordo com as 
características e qualidades de 
adversário”, afirmou.

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

‘O CAMPEONATO 
CARIOCA É MUITO 
DIFÍCIL’, DIZ O 
TREINADOR 
ROGER MACHADO

Roger Machado 
é o comandante 

tricolor

 LAtuando como “falso 9”, 
Paulo Henrique Ganso foi 
o autor do gol da vitória do 
Fluminense sobre o Bangu, 
no sábado, em São Januá-
rio. Após a partida, o meia 
brincou com a situação e 
provocou o atacante Fred.

“Fred, sou falso 9. Cui-
dado, ainda vou roubar sua 
posição”, ironizou Ganso.

No Instagram, o camisa 
9, que ainda não atuou es-
te ano, respondeu ao com-
panheiro e sugeriu que ele 
continue sendo camisa 10. 
“Ganso, nosso time já tá 
cheio de falso 9! Pelo amor 
de Deus, fica na 10 que eu 
preciso daqueles 50 passes 
pra gol que você dá na mé-
dia por ano...”, brincou Fred.

Ganso zoa Fred: ‘Cuidado’
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RAPIDINHAS...

Casa de jogador do Corinthians é assaltada
 L A casa do colombiano 

Juan David, jogador das 
categorias de base sub-20 
do Corinthians, foi inva-
dida e furtada no sába-
do. Imagens da residên-
cia foram publicadas 
pelo meia nas suas redes 
sociais. Nas imagens, é 
possível ver móveis espa-
lhados pela casa e os am-
bientes revirados. “Leva-
ram absolutamente tudo 
que eu tinha. Muita raiva 
e impotência”, escreveu 
o atleta. David é consi-
derado uma das grandes 
joias da base corintiana. 
Ele chegou ao clube em 
2019, quando tinha 18 
anos, com o apelido de 
Niño Maraviha.

‘Há esperança de que possa deixar entubação’
 L Carlos Alberto Parreira 

falou sobre a situação do 
ex-jogador Branco, que 
está internado num hos-
pital, em estado grave, en-
tubado, com Covid-19. “A 
última notícia que recebi 
é que ele estava se recupe-

rando de um modo satis-
fatório. Que há esperança 
de que ele possa deixar a 
entubação”, disse Parreira 
em entrevista ao programa 
Domingo Esportivo, da Rá-
dio Bandeirantes. “A gen-
te tem uma amizade muito 

grande. Estamos em ora-
ção para que ele se recupe-
re. Provavelmente saia lo-
go do respirador. Ele é um 
guerreiro”, acrescentou o 
ex-treinador, que traba-
lhou com Branco no Flu-
minense e na Seleção.
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A GATA DA HORA

tem charme e sensualidade em abundância. No 
Instagram, onde ela já é seguida por mais de 146 mil fãs, a 
musa mineira é sucesso absoluto. Quer dar aquele confere 
esperto nas outras fotos sensacionais da beldade? É só não 
perder tempo e acessar @fabiduarte00. Corre lá, amigo!

FABI DUARTE 

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

DIVULGAÇÃO

 L Com o  F lamengo  fo-
ra da corrida para a con-
tratação do lateral-direi-
to Rafinha, o destino do 
jogador pode ser Minas 
Gerais. De acordo com o 
site Uol, o Atlético Minei-
ro estaria interessado em 
promover a volta do atle-
ta ao Brasil, após ele atuar 
pelo Olympiacos, da Gré-
cia. O que fez o Atlético 
entrar na briga por Rafi-
nha foi a desistência con-
firmada pelo Flamengo. 
Além do Galo, o Grêmio 
seria outro interessado na 
contratação do jogador. 
No entanto, ainda não há 
nada concreto.

Galo está de olho em Rafinha

 LDurante etapa da Nascar nos 
EUA, os pilotos Daniel Hemric 
e Noah Gragson se chocaram 
na parada no pit stop. Ao fim da 
corrida, enquanto Gragson da-
va entrevista, Hemric começou 
a brigar com o rival. Tudo acon-
teceu por conta de um instan-

te na reta final da prova, quan-
do o carro de Gragson atingiu 
o de Hemric. A batida foi logo 
após Hemric invadir a área do 
rival. “Ele engatou a ré e recuou. 
Fez um buraco no meu carro 
e eu devolvi com um soco no 
olho dele”, disse Hemric.

Batida e briga em corrida

REPRODUÇÃO
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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
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

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

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

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Com experiência em Reta. 
Comparecer com docu-
mentos Rua Julia Lopes 
de Almeida, 18, Centro/ RJ. 
(Fundos Colégio Pedro-II).  
Tels.:98625-0489/ 2233-7500

 

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

 

TORNEIRO V/TEXTO
Torneiro profissional (1vaga), 
Meio Oficial de torneiro, (1 vaga) 
mecânico de manutenção, com 
curso no SENAI (1vaga). Currí-
culo: rh@icram.ind.br. T.96477-
1232. ZAP.
 

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

 

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

 

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

 

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

 
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.

 

ABSOLUTO ALEX 
Morenaço, muito sacana.  24 
motivaços, vicioso/ avas-
salador. Segunda/ Sábado.  
Tel:98177-0167/ 97662-6314. Co-
pacabana,  Local próprio/  Mo-
tel. Homens/ Mulheres/ Casais.  
Aceito cartões.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo,     Liliane branquinha ,Re-
beca  morena, Mariane loirinha, 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 

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

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.
 

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
 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

AMOR DE MÃE

17h45. Globo: Marcelo se desculpa com Roberta 
por ter desconfiado dela. Pedro aceita a proposta de 
Bianca de namorar Karina (foto) em troca do patro-
cínio da sua banda e avisa a Nando que está pronto 
para gravar. Jade pede que Cobra sabote Bárbara. 
Lobão orienta dois lutadores a assustarem Bárbara. 

19h30. Globo: Luna trabalha no resort em Can-
cún. Juan (foto) pede ajuda a Gabi para reconquis-
tar Luna. Com a ajuda de Gabi, Juan surpreende 
Luna com uma cena romântica, na tentativa de 
reconquistar a moça. Kyra pega a arma de Donato 
e, sem querer, atinge a fuselagem do avião.

21h. Record: Shakia (foto) e Enkiru têm um 
forte impasse. Harã fica orgulhoso de Abrão. 
Dnin-Sim desmascara Shakia. Terá dá uma boa 
notícia para Harã. Harã assume o cargo do irmão. 
Dnin-Sim questiona Shakia pela morte de Enkiru. 
Dnin-Sim perde a cabeça com Shakia.

18h30. Globo: Marcos pede ajuda a Vitória para 
contar para Sofia sobre o estado de Ana, mas se 
arrepende ao ouvir a conversa dela com a filha. Iná 
apoia Manuela a contar para Rodrigo (foto) que ele 
é o pai de Júlia. Eva vai visitar Ana. Manuela revela 
para Rodrigo que ele é o pai de Júlia.

20h50. SBT: Durante o jantar, Linda tenta constranger 
Mili (foto) ao pedir escargot, mas a menina sabe comer 
corretamente. Mili revela que teve aulas de etiqueta com 
Carmen. Linda faz questão de tocar na história de Açu-
cena, o que magoa Mili. Carmen fica irada ao descobrir 
que sua foto na revista virou meme na internet.

21h30. Globo: Lurdes conta para Danilo (foto) que 
um carro atingiu Camila. Camila é socorrida e encon-
trada por Danilo. Álvaro está pronto para voltar a pre-
sidir a empresa. Thelma encara Álvaro a respeito do 
plano contra Camila ter dado errado. Nuno fala para 
Danilo que o filho de Thelma morreu num incêndio.

De volta à telinha
‘Salve-se Quem Puder’ reestreia hoje, na Globo

 L NOVELA DAS SETE

A
pós quase um ano fora do 
ar, Salve-se Quem Puder 
está de volta à TV. A novela 

das 19h reestreia hoje, na Globo. 
Para o público relembrar a trama, 
a emissora decidiu começar repri-
sando a primeira parte da produ-
ção, que já tinha sido exibida em 
2020, e, depois, emendar com os 
capítulos inéditos, gravados na 
pandemia do coronavírus.

Por conta das medidas de se-
gurança, a parte final da novela 
foi feita em uma tacada só. Autor 
de Salve-se Quem Puder, Daniel 
Ortiz conta que teve que repen-
sar detalhes da trama. 

A atriz Juliana Paiva lembra 
que temeu a volta às gravações. 
“No primeiro dia, brinquei com o 
Fred (Mayrink) e perguntei: ‘Será 
que ainda sei fazer isso?’. Se encon-
trar de uma forma diferente, sem 
o contato, sem dividir o camarim 
com as meninas, foi estranho. Na 
hora em que começamos a gravar, 
parece que o tempo não passou: é 
o mesmo cenário, são as mesmas 
pessoas, a relação já existe. E assim 
fluiu nosso processo até o fim”, diz 
a intérprete de Luna.

A atriz Deborah Secco, que vi-
ve a Alexia, também compartilha-
va do mesmo sentimento da cole-
ga de cena. “Tinha um pouco de 
medo de não saber mais fazer a 
Alexia e eu ficava, durante a pan-

demia, me perguntando como fa-
zer para mantê-la em mim. Mas é 
impressionante: foi só reencontrar 
as meninas, o João (Baldasserini) 
e a Grace (Gianoukas), que a Ale-
xia veio automaticamente. Voltar 
a trabalhar foi muito importante 
para mim. É uma novela que eu 
amava fazer. Então, poder conti-
nuar a história foi de uma alegria 
sem fim”, comemora.

Para a atriz Vitória Strada, a 
Kyra, a volta da novela é também 
um alento para o público. “Naque-
le momento tão triste que a gente 
estava vivendo e ainda está, voltar a 
gravar foi voltar a ter vida também, 
ter um propósito. Voltar a fazer o 
que a gente ama e entregar um tra-
balho tão alegre para um público 
que está necessitando disso era 
uma outra motivação.”

Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva protagonizam a novela

VICTOR POLLAK / TV GLOBO

 L JULIANA PIMENTA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

GERALDO LUÍS RECEBE ALTA 

 L Geraldo Luís comemorou 
sua alta do hospital atra-
vés do Instagram, ontem. 
O apresentador, que ficou 
internado por 22 dias após 
ser diagnosticado com Co-
vid-19, saiu da unidade na 
noite de sábado. “Viva a 
vida! Depois de 22 dias 
internado, tive alta. Pas-

sei uma travessia como de 
um rio turbulento que, 
aos poucos, foi acalman-
do. Agradecer toda equipe 
de enfermeiros, médico... 
Vocês que oraram tanto 
por mim, muito obrigado, 
que Jesus cuide de vocês. A 
gratidão por voltar! Vivo 
pra casa”, afirmou. 

‘FICAMOS TÃO 

APAIXONADAS’

 LQuase um mês após o nasci-
mento da pequena Zaya, Si-
maria conheceu a sobrinha. 
A cantora compartilhou uma 
foto do encontro com a filha 
de Simone no Instagram. “Co-
nheci minha princesinha, mi-
nha sobrinha, minha sacoli-
nha de carne! Uma das coisas 
mais lindas que meus olhos já 
viram, eu e a Gio, minha filhi-
nha, ficamos tão apaixona-
das que parece que mundo 
parou por alguns minutos”, 
escreveu Simaria. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

É MUITO MUSA!
 L Sabrina Sato não cansa de exibir sua 

beleza e boa forma nas redes sociais. 
Ontem, a apresentadora publicou al-
guns cliques em que aparece com um 
biquíni preto bem pequenininho no Ins-
tagram. A barriga chapada e o bumbum 
empinadinho dela chamaram a atenção 
dos internautas. “Domingo”, escreveu 
a japa na legenda das imagens. Sabrina 
também compartilhou fotos da sua fi-
lha, Zoe, seu noivo, Duda Nagle, e seus 
pais, Dona Kika e Omar. Os internautas, 
claro, fizeram vários elogios à apresen-
tadora. “Linda demais”, “Maravilhosa”, 
“Um corpo é um corpo” foram alguns 
dos comentários.  

A VOLTA 

DE ANGEL

 LCamila Queiroz fez 
a temperatura subir 
ao compartilhar fotos 
caracterizada de Ar-
lete, a Angel, de Ver-
dades Secretas 2, no 
Instagram, sábado. De 
topless, calcinha de ren-
da e uma camisa social 
branca, a atriz surgiu 
deslumbrante nas ima-
gens. “She’s back (Ela es-
tá de volta)”, escreveu. 

‘FELICIDADE INCOMODA’ 
 LMaiara, da dupla com Maraisa, falou sobre seu relacio-

namento com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, no 
programa Hora do Faro, na RecordTV, ontem. “A gen-
te tem dois anos se relacionando. A gente teve algumas 
idas e vindas que nem aconteceram, foram só as pessoas 
falando. A felicidade incomoda muita gente.” BABADINHOS

 LJOAQUIM Lopes contou 
através do Instagram, on-
tem, que sua noiva, Mar-
cella Fogaça, deu à luz Pie-
tra e Sophia, no sábado. 
“Meu coração que, antes, 
batia sozinho e dentro do 
meu peito, agora, são dois, 
e batem do lado de fora do 
meu corpo”, escreveu ele.

 L LORENA Carvalho, mu-
lher de Lucas Lucco, deu 
à luz Luca, primeiro filho 
do casal, na sexta-feira. O 
bebê veio ao mundo atra-
vés de um parto humani-
zado, pesando 3,5 kg e me-
dindo 50 cm. “Foi a coisa 
mais incrível, mais linda 
do mundo, sem palavras”, 
disse o cantor.

EM ALTA EM BAIXA

 LFofas! Ludmilla e Bruna 
Gonçalves trocaram bei-
jos durante um rapel. 

 L‘Impostor’ está se pas-
sando por Neymar em 
aplicativo de namoro. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A adversidade é a pedra de toque da amizade.”

(Namertes)

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

 LVocê vai estar num astral des-

contraído para fazer contatos. 

Hoje, será fácil definir os seus 

objetivos. A criatividade vai 

melhorar o clima do romance.

Cor: azul-claro.
Números da sorte: 25, 07 e 79.

 LUma nova proposta de traba-

lho vai mudar os seus planos. 

Uma paixão proibida vai api-

mentar a conquista.

Cor: marrom.

Números da sorte: 71, 26 e 44.

 L A Lua destaca o seu lado so-

nhador. Experiências novas 

no trabalho podem pintar. 

Interesses em comum vão 

melhorar a vida a dois.

Cor: pink.
Números da sorte: 72, 63 e 09.

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 bom aspecto da Lua favore-

ce os cuidados com a saúde. Os 

planos para o futuro marcam 

a relação amorosa.

Cor: abóbora.

Números da sorte: 28, 46 e 82.

 L Com criatividade, é possível 

encontrar um jeito novo de 

se divertir. Controle o ciúme 

no relacionamento.

Cor: prata.

Números da sorte: 65, 11 e 47.

 LAproveite e faça alguns ajus-

tes nas tarefas domésticas. O 

sexo promete momentos ines-

quecíveis na vida em casal.

Cor: violeta.

Números da sorte: 57, 93 e 30.

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

 L O astral é favorável para 

finalizar as pendências em 

casa. O convívio com o par 

vai ficar animado.

Cor: branco.

Números da sorte: 13, 85 e 94.

 L Use e abuse das redes sociais 

em momentos de descanso. 

A Lua vai dar aquela força 

e você pode se surpreender 

com um novo amor.

Cor: pink.
Números da sorte: 14, 95 e 32.

 LSurpresas podem surgir no 

orçamento. Mostre bastante 

serviço e se dedique no traba-

lho. Não há sinal de muita no-

vidade nos assuntos amorosos.

Cor: mostarda.
Números da sorte: 78, 15 e 69.

SANTA CATARINA 
DE GÊNOVA
Catarina nasceu em Gênova, na 
Itália, em 1447. Filha de família no-
bre, recebeu uma educação cristã, 
católica, fervorosa. Casou-se com 
Giuliano Adorno, que, logo após o 
casamento, passou a apresentar um 
caráter diferente, gastando muito 
dinheiro em jogos de azar. A própria 
Catarina foi induzida a levar uma 
vida mundana, na qual não encon-
trava serenidade e paz. Conseguiu 
a conversão do seu marido, que dei-
xou a vida mundana. Destacou-se 
na ajuda aos doentes. Trabalhou até 
o último ano da sua vida, em 1510.

SANTO DO DIA

O JUIZ
No meio de um julgamento 
conturbado, o juiz que presi-
dia a sessão avisa:
— O próximo que abrir a 
boca vai para a rua!
Sem perda de tempo, o acu-
sado berra:

— Viva o juiz!

O BÊBADO
Em uma festa de casamento, 
um sujeito enche a cara e co-
meça a dar o maior vexame. 
Até que um dos convidados 
resolve tentar ajudar:

— O senhor não quer tomar 
um táxi e ir para casa?
Abraçando o novo amigo, o 
bêbado responde:
— Que ótima ideia! Mas tem 
uma condição! Depois que a 
gente tomar esse tal de ‘ta-
ksi’, você toma um uísque?

ESBUI
Na rodoviária:
— Boa tarde,  eu quero 
comprar uma passagem 
para o Esbui!
— Não entendi. O senhor 
pode repetir?
— Quero uma passagem 

para o Esbui!
— Sinto muito, senhor. Não 
temos passagem para o Es-
bui. Desculpe.
Aborrecido, o homem co-
menta com o amigo:
— Olha, Esbui, ele falou que 
pra você não tem passagem!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Oxóssi.
MENSAGEM: 
Oxóss i  nos  av i sa  que é 
preciso ser forte emocio-
nalmente. Não deixe que 
relacionamentos passados 
venham afetar seu presen-
te. Nunca se esqueça dos 
seus objetivos e metas.
SAUDAÇÃO:  
Okê arô, Arolê.
CORES: 
Azul-turquesa, verde e branco.
ELEMENTOS: 
Terra, fauna e flora.
SIMPATIA: 
Para afastar energias pesadas 
do ambiente, coloque atrás 
da porta principal um copo de 
vinagre com uma colher de sal 
grosso, deixe por sete dias e, 
depois, enterre tudo em um 
lugar onde você não passe.

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

 LDestaque o seu lado mais so-

ciável. Valorize o contato com 

as pessoas queridas e ouça opi-

niões diferentes. Uma paque-

ra pode se tornar séria.

Cor: abóbora.
Números da sorte: 76, 94 e 13.

 LFinalize algumas tarefas, 

seja no trabalho ou em casa. 

Há chance de conseguir um 

dinheiro a mais, dedicando-se.

Cor: amarelo.

Números da sorte: 68, 59 e 95.

 LGrandes energias vão marcar 

o seu dia. Bom momento para 

atividades criativas. Você esta-

rá irresistível na paquera.

Cor: amarelo.

Números da sorte: 78, 24 e 51.
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