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Susana Vieira 
faz desabafo 
sobre quimio 

e recaídas

LEUCEMIA 16

Claudia Raia 
shippa o filho 

com Bruna 
Marquezine

MAIOR LOVE 16

Confira o novo 
calendário 

de vacinação 
dos cariocas

PROGRAME-SE 6

Esfaqueou 
trans, roubou 
a TV e vendeu 

no Turano

TÁ PRESO 4

Viagem de Santa Cruz até a Barra ganha 
reforço de novos ônibus. Agora vai?

                                                                                 PASSAGEIROS DO TRANSOESTE TÊM PRIMEIRO DIA DE ALÍVIO 3

Tem chances 
para porteiro, 
manobrista e 

muito mais

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8

A verdade por 
trás do ‘não’ do 

Flamengo ao 
lateral Rafinha

APOLINHO

PÁGINA 12

COMO O
POVO

NO BRT

NEM SARDINHA
FICA TÃO

APERTADA

“ESTÃO MUITO 
CHEIOS. SE LEVANTAR O 
PÉ, NÃO BOTA DE NOVO 

NO CHÃO. NÃO TEM 
AR. TEM PESSOAS SEM 

MÁSCARA”
JOCÉLIA DUARTE, 50,

CUIDADORA DE IDOSOS

“TEM MUITOS ÔNIBUS 
COM PORTAS ABRINDO: 

VI DUAS VEZES NA 
SEMANA PASSADA, 

QUASE QUE OS 
PASSAGEIROS CAEM”

LUZIA CRISTINA, 53, 
MASSOTERAPEUTA

E QUEM TÁ E QUEM TÁ 

FRITO É OFRITO É O

TRABALHADOR!TRABALHADOR!

l HOJE TEM FOGÃO X MENGÃO E VASCÃO X MACAÉ
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Cariocão tá mel Cariocão tá mel 
na chupeta!na chupeta!

Com gols de Com gols de 
Yago Felipe e Yago Felipe e 

John Kennedy, John Kennedy, 
Fluzão bate Boavista Fluzão bate Boavista 
por 2 a 0 e faz a trincapor 2 a 0 e faz a trinca
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TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

OBRAS

Anônimo
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Todo dia tem filas 
e aglomeração  

 LO posto de saúde do bairro do 
Tanque, onde estavam aplicando as 
vacinas contra o coronavírus, está 
com filas todos os dias. Idosos se 
aglomeram no local com a esperan-
ça de serem vacinados. Na semana 
passada, por sorte, a minha avó con-
seguiu ser vacinada lá, mas muita 
gente voltou para casa de mão ata-
das. É preciso organização. Senão, 
muita gente vai ficar sem vacina.

POSTO DE SAÚDE

Moradores em 
risco constante

 LQuatro árvores gigantescas estão 
prestes a cair na Rua Jorge Alberto, 
em um terreno ao lado do número 
65, no bairro Caonze, em Nova Igua-
çu. Moradores, inclusive crianças e 
idosos, passam por lá e estão em 
risco constante. Autoridades estive-
rem no local e disseram que só vão 
tomar alguma providência se acon-
tecer uma tragédia. O estrago está 
anunciado! Precisamos de ajuda!

Mário Sodré
Por e-mail

ÁRVORE

Serviço de poda 
é necessário

 LTem duas árvores na Estrada dos 
Três Rios, na Freguesia, em Jacare-
paguá, altura do número 602, que 
precisam de pode urgente. Quem 
entra e sai dos estacionamentos 
tem a visão dificultada pelos ga-
lhos. Além disso, as árvores estão se 
emaranhando com os fios e podem 
causar acidentes. As autoridades 
precisam dar essa forcinha pra gen-
te. A situação está complicada.

Idalina Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Busão lotado e 
com janela fechada

 LOs ônibus da linha 669 (Méier-Pa-
vuna) estão circulando lotados, com 
muitos passageiros em pé. Além 
disso, em muitos veículos, não tem 
como abrir as janelas, o que acaba 
dificultando a entrada de ar para 
dar uma arejada no ambiente e 
pode ocasionar a proliferação do 
vírus da Covid. O trabalhador que 
precisa pegar transporte público 
não recebe nenhuma atenção.

Odila Nunes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Passagem precisa 
de melhorias

 LO trecho subterrâneo de ligação 
entre os dois lados de Marechal Her-
mes não é acessível para todos. De 
um lado, fica a Clínica da Família e, 
de outro, o Hospital Carlos Chagas. 
Idosos, cadeirantes, deficientes e 
até outros pacientes não conse-
guem ir de um lado para o outro 
com facilidade. Até quando teremos 
que passar por isso? Precisamos de 
melhorias no local.

Anônimo
Marechal Hermes

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Buraqueira em Nova Iguaçu
 LA Rua da Luta, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, está 

completamente esburacada. Praticamente nenhuma rua 
da região possui asfalto, mas, em alguns lugares, a estrada 
de terra é transitável. Aqui não tem como passar de carro. 
Só quem tem 4x4 consegue trafegar por aqui sem medo 
de danificar seus veículos. A prefeitura sabe que o local 
não possui asfalto e nada faz.

Eliane Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Equipe foi 
ao local

 LSobre uma carta publicada 
informando a falta de água no 
bairro da Glória, na Rua do Russel 
724, a Cedae informa que uma 
equipe foi ao local e constatou 
que a região está com o abaste-
cimento normalizado. Foi feita 
uma vistoria no imóvel também.

Assessoria de Comunicação 
Social da Cedae 
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GERAL

A cuidadora de idosos Jocélia Duarte na Estação Paulo da Portela: medo de se contaminar no BRT

REGINALDO PIMENTA

Um dia sem sufoco
Primeiro dia de intervenção teve reforço apenas no corredor Transoeste do BRT

 L PROMESSA DE ESTENDER MEDIDAS

A 
Prefeitura do Rio deu iní-
cio à intervenção no BRT 
ontem. Uma das medi-

das adotadas foi colocar ônibus 
comuns para realizar uma linha 
emergencial expressa de Santa 
Cruz até o Terminal Alvorada, na 
Barra, no corredor Transoeste. 

Pela manhã, 20 ônibus fizeram 
o trajeto. Segundo a secretária de 
Transportes Maína Celidonio, a 
frota transportou o correspon-
dente a nove articulados do BRT. 
Na volta para casa, entre 16h e 20h, 
foram 30 veículos.

Hoje, a frota será de 40 ônibus 
comuns, segundo a prefeitura, 
que prometeu estender a medida 
para os outros corredores.

O usuário que utilizar a li-
nha emergencial não precisa-
rá pagar outra passagem pa-
ra usar o BRT. Basta procurar 
funcionários da subprefeitura 
no Terminal Alvorada.

Passageiros cobram
Usando duas máscaras, a cui-

dadora de idosos Jocélia Duarte, 
de 50 anos, faz todo dia o percur-
so de Madureira até Pedro Correa, 
em Jacarepaguá. “Se levantar o pé, 
não bota de novo no chão. As por-
tas vão abrindo durante a viagem. 
Não tem ar-condicionado. Tem 
pessoas sem máscara”, diz.

Moradora de Bento Ribeiro, 
a massoterapeuta Luzia Cristina 
Possas, 53 anos, concorda. Ela faz 
o trajeto de Madureira até a Barra. 
“Tem muitos ônibus com portas 
abrindo: vi duas vezes na semana 
passada, quase que os passageiros 
caem”, relata.

O prefeito Eduardo Paes afir-
mou: “Não vai ter milagre do dia 
para a noite, mas as coisas vão 
melhorar. Vamos fazer com que 
o BRT seja exemplo de transpor-
te público de qualidade”.

 LO prefeito Eduardo Paes elogiou 
a interventora do BRT, que res-
ponde por quatro processos, in-
cluindo improbidade adminis-
trativa. As ações são referentes 
ao período em que Cláudia Se-
cin, de 58 anos, foi presidente da 
CET-Rio, entre 2006 e 2016. Ela 
é arquiteta, analista de sistemas e 
ingressou na Companhia de En-
genharia de Tráfego do municí-
pio em 1992, onde ocupou car-
gos de destaque. “Confio muito 
na Cláudia Secin. Foi presiden-
te da CET-Rio durante oito anos 
nos meus mandatos. É servidora 
pública, trabalhadora, decente, 
séria, conta com minha total con-
fiança”, afirmou.

Confiança e 
processos

 LEduardo Paes afirmou que sua 
gestão vai concluir a Transbrasil de 
maneira adequada. “Estamos de-
finindo detalhes de como a Trans-
brasil chega no Centro”, adiantou. 
Paes disse que a prefeitura vai rea-
lizar levantamento para apurar o 
déficit da operação, que, segundo 
empresários, seria de R$ 4 milhões 
por mês. “Esse custo de operação 
tem muita chance de diminuir e 
esse déficit não ser tão grande as-
sim”, disse o prefeito. A interven-
ção é acompanhada pela Pro-
curadoria Geral do Município, 
Controladoria Geral do Municí-
pio, Secretaria de Governo e Inte-
gridade Pública e Secretaria Mu-
nicipal de Transportes.

Conclusão da 
Transbrasil

 LA interventora Cláudia Secin 
disse que um inventário da frota 
está sendo realizado e que veículos 
serão reincorporados ao sistema. 
“Já autorizamos a compra de uma 
cola no valor de R$ 3,3 mil para 
o reparo de ônibus que estavam 
com os para-brisas quebrados”, 
declarou ela. Segundo a interven-
tora, seis desses veículos estarão 

nas ruas nas próximas 48 horas. 
A frota inventariada pela prefei-
tura é de 301 veículos, dos quais 
140 estão circulando.

O prefeito Eduardo Paes di-
ferenciou a intervenção da sua 
gestão da realizada pelo ex-pre-
feito Marcelo Crivella (Republi-
canos). “Estamos tirando as con-
cessionárias do BRT. Não é como 

o ex-prefeito, que simplesmente 
a prefeitura veio aqui (no BRT), 
ficou dando palpite sem aportar 
recursos, sem buscar melhorar o 
serviço... Na verdade, a interven-
ção é o primeiro passo de um pro-
cesso maior, que é o cancelamento 
da concessão em relação ao BRT. 
Isso também vai acontecer na bi-
lhetagem eletrônica”, garantiu.

Ônibus com reparos nas ruas em 48 horas
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POLÍCIA

  ●● TRÊS MORTOS NO PARQUE MADUREIRATRÊS MORTOS NO PARQUE MADUREIRA

Ataque a tiros em Ataque a tiros em 
jogo de futeboljogo de futebol
Polícia tenta identificar os autores do crimePolícia tenta identificar os autores do crime

A 
Polícia Civil tenta identifi-
car quem são os responsá-
veis pelo ataque a tiros que 

deixou três pessoas mortas e ou-
tras duas feridas, na noite de se-
gunda-feira, na área de expansão 
do Parque Madureira, na Zona 
Norte do Rio. Testemunhas con-
taram que homens encapuzados 
efetuaram vários disparos de fuzis 
de dentro de um veículo. As víti-
mas jogavam futebol em um dos 
campos do parque. 

Os mortos foram identificados 
como Ronie de Carvalho, Igor Nei 
e Ruan. De acordo com testemu-
nhas, o alvo dos criminosos era 

uma pessoa ligada ao tráfico de 
drogas da comunidade da Pal-
meirinha, em Honório Gurgel, e 
que estaria entre os mortos, mas 
não apontaram qual deles. 

Em nota, a Polícia Militar disse 
que policiais militares do 9º BPM 
(Rocha Miranda) foram aciona-
dos para a ocorrência e que duas 
pessoas não resistiram aos feri-
mentos e morreram no local. Uma 
terceira vítima morreu depois de 
ter sido socorrida pelo paramédi-
cos do Corpo de Bombeiros e le-
vada para o Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, em Realengo. 
Ainda segundo a PM, dois balea-

dos foram socorridos por popula-
res e levados para a UPA de Rocha 
Miranda e Hospital Estadual Car-
los Chagas, em Marechal Hermes. 
A Delegacia de Homicídios da Ca-
pital investiga o caso.

Operação na Serrinha
Também em Madureira, mo-

radores do Morro da Serrinha 
acordaram sob intenso tiroteio, 
ontem, durante uma operação 
da PM. Para impedir a entrada dos 
policiais, bandidos atearam fogo 
em barricadas. Até o fechamento 
desta edição, não havia informa-
ções sobre prisões ou apreensões.

REPRODUÇÃO DO TWITTER

RAPIDINHAS...

Pânico na 
Praça Seca

 ●Um intenso tiroteio en-
tre traficantes e milicianos, na 
noite de segunda-feira, dei-
xou em pânico moradores 
da Praça Seca, na Zona Oes-
te. A PM informou que o Co-
mando de Operações Espe-
ciais (COE) foi acionado para 
dar apoio ao 18º BPM (Jaca-
repaguá) e mantém posição 
estratégica para evitar que os 
grupos de criminosos avan-
cem. Até o fechamento des-
ta edição, não havia informa-
ções sobre mortos ou feridos.  

Comerciante 
assassinado

 ●Um comerciante conheci-
do como Rogério do Fran-
go foi morto a tiros na noite 
de segunda-feira, na Estra-
da Luiz de Lemos, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. O crime aconteceu 
na porta do aviário do qual 
era dono. A Polícia Civil in-
formou que foi instaurado 
inquérito pela Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) para apu-
rar o crime e que uma perí-
cia foi realizada no local.

PM é baleado no Méier
Cabo tinha acabado de sair do plantão, na UPP do Lins, 

quando sofreu tentativa de assalto na Rua Dias da Cruz

 ● NA ZONA NORTE

Um cabo da Polícia Militar, 
lotado na Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) do Lins de 
Vasconcelos, foi baleado du-
rante uma tentativa de assalto, 
ontem de manhã, na Rua Dias 
da Cruz, no Méier, na Zona 
Norte do Rio.

O policial, de 39 anos, ti-
nha acabado de sair do plan-
tão quando foi vítima da ação 

criminosa. Testemunhas con-
taram à polícia que o PM estava 
em um carro branco e quatro 
homens armados cercaram o 
veículo. Ele reagiu e foi atingi-
do por pelo menos três dispa-
ros. O carro ficou com várias 
marcas de tiros.

Em nota, a assessoria da Se-
cretaria de Estado de Polícia 
Militar informou que policiais 

militares do 3º BPM (Méier) 
foram acionados para auxiliar 
um policial militar baleado. O 
PM foi socorrido e levado para 
o Hospital Municipal Salgado 
Filho, no mesmo bairro.

De acordo com a direção da 
unidade hospitalar, o policial 
foi baleado no ombro direito, 
na perna e na mão. Ele está lú-
cido e passa bem.

A Polícia Civil prendeu, na 
segunda-feira, um homem 
acusado de tentar matar uma 
transexual. Segundo as inves-
tigações, o crime ocorreu no 
domingo, no apartamento da 
vítima, na Rua do Matoso, na 
Praça da Bandeira. O suspeito 
usou uma faca para ferir a tran-
sexual e fugiu do local levando 
uma televisão. 

De acordo com a polícia, Lu-
cas Alves Dester foi preso por 
agentes da 18ª DP (Praça da 
Bandeira) no Engenho Novo, 
na Zona Norte. Ele foi identifi-
cado porque esqueceu mochi-
la com documentos no aparta-
mento da vítima.

Na delegacia, Lucas disse que 
é usuário de drogas, conheceu a 
vítima próximo à Vila Mimosa 
e foi convidado pela transexual, 
identificada como Kelly, para um 
programa no apartamento dela. 
Ele afirmou ainda que, após uma 

discussão, os dois entraram em 
luta corporal e que, depois de es-
faquear a vítima, roubou uma te-
levisão, que foi vendida para tra-
ficantes do Morro do Turano, no 
Rio Comprido. 

Até o fechamento desta 
edição a vítima seguia inter-
nada em estado grave no Hos-
pital Municipal Souza Aguiar, 
no Centro. 

Preso por tentar 
matar transexual 
Esfaqueou a vítima e roubou TV

 ● EM CANA

Lucas foi preso no Engenho Novo

REPRODUÇÃO
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POLÍCIA

O 
estoquista Edson Santa-
na de Araújo, de 42 anos, 
foi morto a tiros no co-

meço da noite de domingo, em 
Belford Roxo, na Baixada Flumi-
nense. De acordo com as inves-
tigações, o crime teria sido pro-
vocado por ciúme. O principal 
suspeito é o ex-marido da mu-
lher com quem a vítima se rela-
cionava, que não aceitava que a 
antiga companheira se envolves-
se com outra pessoa. 

O assassinato aconteceu em 
um bar próximo à casa de Ed-
son. O corpo da vítima foi en-
terrado na tarde de ontem, no 
Cemitério Municipal da Soli-

dão, em Belford Roxo. 
Um parente de Edson, que pre-

feriu não se identificar, descreveu 
o estoquista como uma pessoa 

alegre, querida e trabalhadora. 
“Ele veio para o Rio a trabalho, há 
sete anos, ficou morando com a 

minha avó. Ele trabalhava e man-
dava o dinheiro para ajudar a mãe 
dele lá de Sergipe a cuidar dos fi-
lhos. Ninguém está acreditando 
nessa crueldade que fizeram com 
ele”, lamentou.

O familiar afirmou ainda que 
a vítima recebia ameaças. “No dia 
do crime, ele estava vindo embora 
com essa mulher de um bar. Nisso 
chegou o assassino de  moto e deu 
vários tiros no Edson e ameaçou a 
mulher também. Ela teve que fu-
gir, porque ele também ameaçou 
ela de morte”, relatou.

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o crime. Edson, de 42 anos, foi morto quando voltava de bar com a namorada

REPRODUÇÃO

 L EM BELFORD ROXO

Morto na Baixada
O crime pode ter sido motivado por ciúme

O PRINCIPAL 
SUSPEITO É EX 

DA MULHER COM  
QUEM A VÍTIMA 

SE RELACIONAVA

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 24/3/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

Multa pesada e cadeia
Punições são para quem desrespeitar as medidas restritivas no feriadão de 10 dias

 L REGRAS PARA CONTER O AVANÇO DA COVID

U
ma das novas medidas de 
restrições anunciada pe-
las prefeituras do Rio e de 

Niterói para o superferiadão de 
10 dias prevê a prisão de até um 
ano e multa para quem desres-
peitar as regras. De acordo com 
o artigo 268 do Código Penal, é 
considerado crime desrespeitar 
“determinação do poder públi-
co, destinada a impedir introdu-
ção ou propagação de doença 
contagiosa”. Os donos de bares 
e restaurantes também podem 
ter o alvará cassado.

Os fiscais poderão fechar os 
estabelecimentos por 15 dias no 
mínimo, independentemente de 
outras punições, além de cassar o 
alvará de funcionamento. O de-
creto também autoriza, de forma 
excepcional, que agentes da Vigi-
lância Sanitária terão autonomia 
para fechar estabelecimentos.

Ontem, o Brasil registrou 
mais um trágico recorde de mor-
tes em decorrência da doença, 
com 3.251 óbitos nas últimas 
24h. Somente na cidade do Rio 
de Janeiro, esse número chegou 
a 69 mortes em 24h, elevando o 
total de 19.790 para 19.859 óbi-
tos. Em todo o Estado do Rio de 
Janeiro, foram registradas 151 
novas mortes por Covid-19. A 
média móvel no estado atingiu 
127 óbitos por dia, com 3.201 ca-
sos registrados em 24 horas. 

Sindicato pede incentivos
O Sindicato de Bares e Res-

taurantes do Rio de Janeiro (Sin-
dRio), em nota, fez um pedido aos 
governos para que os mais de 10 
mil empregos da categoria sejam 
mantidos. “É preciso construir 
soluções em conjunto com o po-
der público, oferecendo linhas de 
crédito, flexibilizando tributos, re-
negociando dívidas e permitindo 
produzir e manter empregos”, pe-
diu o sindicato.

Dona do Boteko do Juca, na Lapa, Antônia Lopes: ‘O movimento caiu em quase 90%’

ESTEFAN RADOVICZ 

 LA decisão da prefeitura de fechar 
o comércio não essencial por 10 
dias, apoiada pela comunidade 
científica, foi mais um baque no 
setor de bares e restaurantes, que 
já vinha em um momento na-
da saboroso nos últimos meses, 
com contas apertadas por falta 
de movimento. No Rio e em Ni-
terói, estabelecimentos deverão 

fechar entre 26 de março e 4 de 
abril, período em que vai vigorar 
o superferiadão.

No Boteko do Juca, na Aveni-
da Mem de Sá, não tem sido por 
falta de tentativa que o movimen-
to enfraqueceu. O bar entrou na 
onda do delivery e está presente 
nos aplicativos de entrega, mas 
não vê os pedidos emplacarem. 

O estabelecimento, que antes 
recebia mais de 300 pessoas em 
uma noite de sexta-feira, recebe, 
agora, menos de 20. “Nosso for-
te é o presencial”, explica Antônia 
Lopes, dona do Boteko do Juca. 
“Nossa venda era baseada nas 
pessoas que vinham para o sam-
ba. O movimento caiu em quase 
90%”, conta ela.

Comerciantes se desesperam com fechamento

 LA Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) aprovou, ontem, 
em sessão que durou aproximada-
mente cinco horas, o projeto de lei 
do governo do estado para anteci-
par feriados de abril para o fim de 
março. Com isso, o feriadão co-
meçará na sexta-feira, 26 de mar-
ço, e vai até o Domingo de Páscoa, 
em 4 de abril. Uma emenda ao 
projeto determina que municí-
pios têm autonomia para decretar 
medidas de isolamento social. Ou 
seja, as medidas dos municípios se 
sobrepõem às do governo do esta-
do. Para o projeto virar lei, precisa 
ser sancionado pelo governador 
Cláudio Castro. Ele, entretanto, 
pode vetar o parágrafo que dá au-
tonomia aos municípios.

Alerj aprova 
superferiado

 LO prefeito Eduardo Paes anun-
ciou, ontem à noite, em seus per-
fis nas redes sociais, o calendário 
de vacinação. Confira:
Quarta, 24/3: mulheres de 73 anos
Quinta, 25/3: homens de 73 
Sexta, 26/3: mulheres com 72
Sáb., 27/3: pessoas com 72 ou mais
Segunda, 29/3: mulheres com 71 
Terça, 30/3: homens com 71 
Quarta, 31/3: mulheres com 70 
Quinta, 1/4: homens com 70 
Sexta, 2/4: mulheres com 69 
Sáb., 3/4: pessoas com 69 ou mais
Segunda, 5/4: mulheres com 68 
Terça, 6/4: homens com 68 
Quarta, 7/4: mulheres com 67 
Quinta, 8/4: homens com 67 
Sexta, 9/4: mulheres com 66 anos
Sáb., 10/4: pessoas com 66 ou mais

Calendário de 
vacinação
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 LTENHO 62 anos e sou jornaleiro há 
46 anos. Antes, eu era estudante. Sou 
morador daqui mesmo do Flamengo. 
O melhor da minha profissão é fazer 
contato com os meus clientes. Aqui é 
um bairro muito tranquilo para tra-
balhar e morar. Sou torcedor do Flu-
minense e, nas minhas horas vagas, 
gosto de descansar. Gosto muito das 
crônicas do jornal MEIA HORA.

MIGUEL GULLO — Flamengo

LIVIA LIZ 
NIELA 
BEZERRA
tem hoje 18 
anos. Ela 
desapareceu 
em 22 de 
setembro 
de 2019, no 
município de 
Rio das Ostras-RJ, após sair de casa 
e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

E
stá à procura de empre-
go? Então, fique ligado: 
esta semana, a Secretaria 

de Estado de Trabalho e Renda 
disponibiliza 722 oportunida-
des, através do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), para as 
regiões Metropolitana (213), 
Médio Paraíba (16), Norte Flu-
minense (350) e Serrana (143). 

O sistema realiza uma aná-
lise comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato ca-
dastrado com o perfil da vaga 
disponibilizada pelo contra-
tante. Por isso, é importan-
te que o cidadão mantenha o 
seu cadastro atualizado. Para se 
inscrever ou atualizar o cadas-
tro, é necessário ir a uma uni-
dade mais próxima, portando 
os documentos de identifica-
ção civil, carteira de trabalho 
e comprovante de residência.

Mais de 700 oportunidades
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Auxílio 
emergencial 

 LO auxílio emergencial de 
2021 já tem previsão para 
o início dos pagamentos. À 
rádio Salvador FM, o minis-
tro da Cidadania, João Ro-
ma Neto, disse que a primei-
ra parcela começa a ser paga 
nos dias 5 e 6 de abril.

RAPIDINHA...

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

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

AJUDANTE DE PADEIRO CENTRO DE NITERÓI ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

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

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

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO CENTRO DE QUEIMADOS E MADUREIRA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 25

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

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

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

TELEATENDIMENTO ATIVO CAMPO GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 100

MANOBRISTA DE VEÍCULOS PESADOS XERÉM, DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 2

PORTEIRO BARRA DA TIJUCA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 6

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

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA VIGÁRIO GERAL ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 24/3/20218
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Fogão e Mengão 
batem de frente hoje, 

no Nilton Santos

I
nvicto neste começo de tem-
porada, o Botafogo mede 
forças com o Flamengo ho-

je, às 21h35, no Estádio Nilton 
Santos, em compromisso váli-
do pela quinta rodada da Taça 
Guanabara, o primeiro turno 
do Campeonato Carioca.

Esse será o maior desafio do 
técnico Marcelo Chamusca à 
frente do Alvinegro, que, mesmo 
diante de um Rubro-Negro cheio 
de reservas, terá pela frente o seu 
adversário mais qualificado tecni-

camente. Para o clássico, o treina-
dor ainda não poderá contar com 
os reforços do zagueiro Joel Carli e 
do apoiador Ricardinho, ex-Cea-
rá. Apesar de já ter a sua situação 
regularizada, o jogador, que foi 
apresentado ontem, pediu mais 
alguns dias para fazer sua estreia.

No Mais Querido, o triunfo ho-
je dará ao clube a liderança isolada 
da Taça Guanabara, uma vez que o 
Volta Redonda (dez pontos, um a 
mais que o Fla) perdeu ontem pa-
ra o Resende (1 a 0). Ficou defini-
do que o grupo será o mesmo da 
última partida, na vitória por 4 a 1 
sobre o Resende, além Mauricio 
Souza dirigir o time novamente.

 LA desistência na contratação 
do lateral-direito Rafinha, de 35 
anos, sinaliza uma mudança de 
postura da diretoria do Flamen-
go em relação aos reforços para 
essa temporada. De acordo com 
informações divulgadas pelo si-
te Globoesporte.com, os cartolas 
do Rubro-Negro querem man-
ter a folha salarial estaciona-

da nos R$ 18 milhões por mês. 
Sendo assim, novos jogadores só 
deverão chegar ao clube depois 
de algumas vendas no segundo 
semestre. Para a janela de meio 
do ano, o clube tem a meta de 
conseguir mais R$ 90 milhões 
— já conseguiu R$ 50 milhões 
no início do ano, com as vendas 
de Lincoln e Yuri César.

Pausa na busca por reforçosEM 2020, O 
RUBRO-NEGRO 
‘PASSEOU’ DIANTE 
DO ALVINEGRO: 
VITÓRIA POR 3 A 0

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo, 
Kanu e Paulo Victor; Zé Welison, Rick-
son e Frizzo; Warley, Marcinho e Babi. 
Técnico: Marcelo Chamusca 

Hugo Moura; Matheuzinho, Bruno Via-
na, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, 
João Gomes e Pepê; Michael, Pedro e 
Vitinho. Técnico: Maurício Souza

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)  
Árbitro: Mauricio Machado Coelho (RJ)  
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) 
e Silbert Faria Sisquim (RJ) 
Horário: 21h35  
TV: Record e PPV 

BOTAFOGO FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LApós a diretoria do Serra Ma-
caense afirmar que não quer ver 
o atacante Matheus Babi em 
ação pelo Alvinegro na Série B 
do Brasileirão, o Fluminense fez 
contato com os agentes do joga-
dor pensando em uma possí-
vel contratação. No entanto, o 
Botafogo só é obrigado a libe-
rar Babi, cujo contrato é válido 

até o final deste ano, se aparecer 
uma oferta de 3 milhões de eu-
ros, cerca de R$ 19,5 milhões, ao 
qual terá direito a 40% de taxa 
de vitrine (1,2 milhão de euros, 
algo em torno dos R$ 7,8 mi-
lhões). Caso Babi não saia até 
o fim do ano, o Botafogo preci-
sará comprá-lo ou perderá o di-
reito aos 40% de taxa de vitrine.

Flu quer levar Matheus Babi

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo Nova Iguaçu  18h

31/03 Madureira 18h

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado Boavista  21h05

31/03 Bangu 21h

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO MARCELO CORTES / FLAMENGO

TESTE PRA 
CARDÍACO 
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Sexta-feira        Volta Redonda  16h Saquarema
Carioca 30/03 Vasco 21h35 A Definir

Fluzão engata a terceira
Em Bacaxá, Yago Felipe e John Keneddy são os destaques diante do Boavista

 L SOBE!

Ainda sem força máxima, 
mas com os reforços de 
Nino, Yago Felipe e Marti-

nelli, que terminaram 2020 como 
titulares, o Fluminense confirmou 
a terceira vitória seguida na Taça 
Guanabara ao bater o Boavista por 
2 a 0, ontem, no Elcyr Resende. Ya-
go Felipe e Jonh Kennedy marca-
ram os gols que levaram o Trico-
lor ao G-4 do Carioca, agora em 
terceiro lugar, com nove pontos.

Titular nas primeiras rodadas, 
Ganso ganhou um descanso em 
Bacaxá. Com a quinta formação 
diferente em cinco rodadas, Ro-
ger Machado decidiu observar o 
jovem Samuel no ataque, mas o 
Time de Guerreiros, ainda longe 
do ritmo e entrosamento ideais, 
teve dificuldade na criação. Até os 
31 minutos, quando Klever, golei-
ro revelado em Xerém, fez grande 
defesa após a finalização de Lucca, 
a equipe pouco havia ameaçado.

Aos 35, após domínio errado 
de Matheus Ferraz, Danilo Bar-
celos fez pênalti em Victor Feijão. 
Jean bateu e Marcos Felipe salvou.

Roger Machado não mudou 

as peças, mas, sim, a postura do 
Flu após o papo no intervalo. O 
gol de Yago Felipe, aos quatro mi-
nutos, foi importante para mos-
trar uma nova atitude em campo.

Com as entradas de Kayky e 
John Kennedy nas vagas de Luc-
ca e Samuel, respectivamente, a 
equipe renovou o fôlego. Foi 
então que a molecada de Xerém 

mostrou entrosamento. Com 
uma bela assistência de Kayky, 
John Kennedy aumentou a van-
tagem, aos 43 minutos. Emba-
lado e com a possível volta de 
reforços na sexta-feira, o Flumi-
nense já mira chegar à lideran-
ça do Campeonato Carioca em 
seus próximos compromissos. Yago Felipe abriu o caminho da vitória do Tricolor das Laranjeiras sobre o Boavista, em Bacaxá

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O TÉCNICO ROGER 
MACHADO ESTÁ 
COM 100% DE 
APROVEITAMENTO 
À FRENTE DO TIME

Klever; Caio Felipe (Marquinhos), Douglas 
Pedroso, Elivelton (Israel) e Jean Victor; 
Jucilei, Fernando Bob, Ralph Dias e Jef-
ferson Renan (Luís Felipe); Victor Feijão e 
Michel Douglas. Técnico: Leandrão

Marcos Felipe; Igor, Nino, Matheus Ferraz 
e Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli 
(Hudson), Michel Araújo (Wellington) e Ga-
briel Teixeira (Caio); Lucca (Kayky) e Samuel 
(John Kennedy). Técnico: Roger Machado

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ) 
Árbitro: Yuri Elino Ferreira (RJ) Auxiliares: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa de 
Oliveira (RJ) Gols: 2º tempo: Yago Felipe, aos quatro minutos, e John Kennedy, 
aos 43 Cartões amarelos: Caio Felipe, Victor Feijão, Igor Julião e Jucilei  
Público: partida realizada com os portões fechados

BOAVISTA 0 FLUMINENSE 2

FLUMINENSE

COBRA DO JOGO
Marcos Felipe — a 
defesa do pênalti deu 
outro ânimo ao time

BOLA CHEIA
John Kennedy, Nino, 
Martinelli, Yago Felipe, 
Kayky e Gabriel Teixeira

DEU PRO GASTO
Igor Julião, Hudson, 
Wellington, Caio 
Paulista e Samuel

BOLA MURCHA
Danilo Barcelos 
Michel Araújo 
Lucca 

PERNA DE PAU
Matheus Ferraz

ATUAÇÕES

 LConsiderado uma das grandes 
revelações das divisões de base do 
Fluminense, o atacante John Ken-
ney, que sacramentou outro triun-
fo tricolor no Estadual, celebrou o 
fato de ter balançado as redes pela 
primeira vez na atual temporada. 

“Importante (o gol marca-
do). Não estava vindo de boas 

atuações nas últimas partidas 
pelo Fluminense. O gol é im-
portante para dar confiança. 
Tentar seguir agora para con-
tinuar bem e ajudar a equipe 
no campeonato”, destacou o jo-
gador logo depois da partida.

O goleiro Marcos Felipe, o 
grande nome da equipe, uma 

vez que ele defendeu um pênal-
ti no primeiro tempo que po-
deria ter complicado as coisas, 
comentou o seu feito. “A gente 
trabalha muito para isso, para 
ter tranquilidade na hora da 
cobrança do pênalti. Pude es-
perar ali e, graças a Deus, fui 
feliz em pegar aquele pênalti”.

John Kennedy: gol que dá mais tranquilidade
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Todo negócio tem duas pontas 
sem garantias de resultados. 

Pode dar certo ou não. Rafinha 
(foto) largou o Flamengo sedu-
zido por proposta do Olympia-
cos, da Grécia, e se deu mal. Vol-
tou achando que seu lugar estava 
guardado no Rubro-Negro, mas 
não estava. Decepcionado, dis-
parou contra os dirigentes di-
zendo-se vítima de guerra polí-
tica interna. Exagero. 

O que houve foi uma aná-
lise custo-benefício. O lateral-
-direito alega em seu discurso 
que o treinador Rogério Ceni, 
turma do futebol, jogadores 

e funcionários queriam a sua 
volta. Acredito. Rafinha é bom 
companheiro, mas completa-
rá 36 anos em setembro e ca-
minha pra o fim da carreira. O 
atual grupo está bem servido 
na posição e a opção do clube, 
após criteriosa análise que po-
de e deve ter incluído opiniões 
divergentes, foi não contratar. 

Decisão de quem arca com as 
consequências, paga contas e sa-
lários no fim do mês. Se não hou-
ve guerra na saída do Zico para a 
Itália (em 1983, quando foi para 
a Udinese), não seria agora que a 
Gávea seria sacudida por Rafinha.

 LDepois de proibir visitan-
tes estrangeiros em Tóquio 
para a Olimpíada, se com-
prometendo a devolver o 
dinheiro dos ingressos para 
600 mil que compraram an-
tecipadamente, o governo 

japonês vetou ingresso de 
oito mil voluntários.

 LO presidente do Grêmio, 
Romildo Bolzan, vetou a 
contratação de Rafinha. 
Será que houve guerra po-
lítica por lá também?

 LA competitiva equipe do Volta Re-
donda não faz boa campanha no 
Cariocão por mera obra do acaso. O 
clube da Cidade do Aço se organizou, 
montou uma estrutura de qualidade 
e agora apenas colhe frutos desse 
trabalho tão bem pensado.

 L Em meio à pandemia que assola o 
mundo, seria melhor para todas as 
pessoas se os nossos governantes, 
em âmbito municipal e estadual, se 
pusessem de acordo, suspendendo 
o bangue-bangue político e atiras-
sem numa só direção.

BEM MENOS, RAFINHA!

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

E A BARATA 
VOA...

 LO feroz combate ao novo co-
ronavírus que nos aflige acer-
tou o futebol no fígado. Auto-
ridades sanitárias atuam no 
sentido de estancar a conta-
minação, sugerem medidas 
duras acatadas por prefeitos 
e governadores com posições 
distintas. A indefinição deixou 
o mundo da bola confuso, sem 
saber que fazer. Não vejo co-
mo seguir com as competições, 
estaduais, nacionais ou inter-
nacionais no meio desse abre 
e fecha, fruto de um verdadei-
ro tiroteio no cenário político.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

5ª RODADA

ONTEM

 RESENDE  1 X 0   VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA   0 X 2   FLUMINENSE 

HOJE

 MADUREIRA X BANGU 15:30

 VASCO X MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO X FLAMENGO 21:35

AMANHÃ

 NOVA IGUAÇU X PORTUGUESA 15:30

6ª RODADA

SEXTA

 FLUMINENSE X    VOLTA REDONDA 16:00

SÁBADO

 BANGU X RESENDE 15:30

 VASCO X MADUREIRA 15:30

 BOAVISTA X FLAMENGO 21:05

DOMINGO

 PORTUGUESA      X MACAÉ 15:30

 NOVA IGUAÇU    X BOTAFOGO 18:00

ARTILHARIA

 4  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo), Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Alexan-
dro (Sampaio Corrêa-RJ) 

 3  GOLS: Pedro Augusto e França (America); Di María e Pepeu (Americano);  João 
Carlos (Volta Redonda); e Natan (Madureira)

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

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.

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 10 5 3 1 1 5 3 2

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 9 4 3 0 1 7 2 5

 3º FLUMINENSE 9 5 3 0 2 5 5 0

 4º RESENDE 7 5 2 1 2 4 8 -4

TAÇA RIO

 5º PORTUGUESA 6 4 2 0 2 4 2 2

 6º BOTAFOGO 6 4 1 3 0 4 1 3

 7º MADUREIRA 6 4 1 3 0 3 2 1

 8º NOVA IGUAÇU 5 4 1 2 1 4 4 0

ZONA NEUTRA

 9º BOAVISTA 5 5 1 2 2 4 5 -1

 10º   BANGU 4 4 1 1 2 1 3 -2

 11º VASCO 2 4 0 2 2 3 5 -2

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 4 0 1 3 1 5 -4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 24/3/202112
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Sábado          Madureira  15h30 Los Larios
Carioca 30/03 Fluminense 21h35 A Definir

Lucão; Léo Matos, Miranda, Castan e 
Zeca; Andrey, Juninho e Marquinhos 
Gabriel; Talles Magno, Gabriel Pec e Tiago 
Reis (Carlinhos). Técnico: Marcelo Cabo

Milton; Pedro, Álvaro, Dante, Wagner 
Carioca e Patrick, Marquinho, Fábio 
e Rafael; Wallace e Edy. Técnico: 
Charles de Almeida

Local: Estádio São Januário (RJ)  
Árbitro: Alexandre Vargas (RJ)  
Assistentes: Rodrigo Figueiredo 
Henrique (RJ) e Marcus Vinícius Ma-
chado (RJ) Horário: 18h TV: PPV

VASCO

MACAÉ

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

 LAgora é oficial. Apesar de Mar-
tín Benítez já treinar no São Paulo 
desde a semana passada, somente 
ontem o Vasco anunciou a resci-
são de contrato com o argentino. 
Segundo nota oficial, o Cruzmal-
tino receberá uma compensação 
financeira dos paulistas pela nego-
ciação (superior a R$ 2 milhões), e 
ainda terá direito a um percentual 
em caso de venda futura. Benítez 
tem seus direitos econômicos liga-
dos ao Independiente (ARG), que 
o emprestou ao Vasco, inicialmen-
te até dezembro, mas com acor-
do estendido até 30 de junho. En-
quanto isso, quem deve chegar é o 
atacante Leo Jabá, ex-Corinthians, 
e hoje no PAOK, da Grécia.

Saiu a rescisão 

de Benítez

 L QUEM PERDER FICA NA LANTERNA!

Vascão, tá na hora de 

Macaé também busca a primeira vitória no Carioca

S
e já não bastasse a irreparável queda para a Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro, o Vasco se-
gue a sua sina de ainda não ter vencido uma 

partida sequer em 2021. E o time 
do técnico Marcelo Cabo terá uma 
nova chance hoje, contra o Macaé, 
às 18h, em São Januário. As duas 
equipes são as únicas que ainda 
não perderam o ‘selinho’ no Cam-
peonato Carioca — ambos são os 
últimos colocados do Estadual. 

Em cinco jogos na temporada, 
contando o 1 a 1 com a Caldense, 
em Minas Gerais, pela primeira fa-
se da Copa do Brasil, o Gigante da Colina acumu-
la três empates e duas derrotas. É o pior começo de 
uma temporada para o Vasco desde 2011.

E a tarefa não deve ser nada fácil para Marcelo 
Cabo (foto). Sem contar com o zagueiro Ernando, 
lesionado, ele não terá Ricardo Graça, MT, Bruno 

Gomes e Cano, todos poupados 
para o compromisso de hoje.

A situação no Macaé também 
não é nada confortável até o mo-
mento. Na última segunda-fei-
ra, a equipe do Norte Fluminen-
se amanheceu com os muros da 
sede pichados em protesto à má 
campanha, com três derrotas e 
um empate na Taça Guanabara.

Em crise, o Macaé demitiu o 
técnico Eduardo Allax após a derrota para o Volta 
Redonda e Charles de Almeida chega com a missão 
de evitar o rebaixamento no Campeonato Carioca.

5 DESFALQUES: 
RICARDO GRAÇA, 
ERNANDO, MT, 
BRUNO GOMES E 
GERMÁN CANO

VENCER!
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A GATA DA HORA

sabe que seu admirado bumbum de incríveis 
126cm é tão precioso que já pensa em uma maneira de proteger 
a poupança: “Pelo que vejo de celebridades que fizeram este ti-
po de seguro, o meu deve chegar a uns R$ 20 milhões, porque é 
maior que o delas”, afirma. No Insta, ela é @byvanessaataidess. 

VANESSA ATAÍDES

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

BRUNO DE JESUS/DIVULGAÇÃO

 LTetracampeão mundial e 
atual coordenador da CBF, o 
ex-jogador Branco foi extuba-
do na UTI do Hospital Copa 
Star, na Zona Sul, ontem. Ele, 
que tem 56 anos, está internado 
há uma semana com Covid-19. 
Seu quadro vem evoluindo 
desde o último sábado. Inter-
nado no dia 16, Branco foi para 
a UTI na última quinta, quan-
do passou a respirar com a aju-
da de um ventilador mecânico.

Ex-lateral Branco retira o tubo
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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.
 

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

 

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.

.
 
ABAFA CARLINHA 
Quase mulher, moreninha, ma-
grinha, 18 anos 1,76, realizando 
fantasias, sem frescuras, 22 mo-
tivos. T.21-98939-8217. Aceita-se 
cartões. Nova Iguaçu.
...
 

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.

 

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
 
CAROL CENTRO 
Morena 38 anos toda delicada 
carinhosa e completa corpo deli-
cioso pela lisinha sem limites sem 
decepções
Aparelhada zap-21-97582-2570
 

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

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças
 

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
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

 LSusana Vieira, 78 anos, 
falou sobre sua luta contra 
leucemia durante uma live 
com a revista Caras. “A pri-
meira pergunta que eu fiz 
(assim que soube do diag-
nóstico de leucemia) foi: 
se eu ia morrer e quando. 
Aí, o médico falou assim: 
‘Não, você não vai morrer 
disso’. Quando comecei a 
fazer quimioterapia, eu 

perguntei se ia ficar careca, 
porque eu sou muito vai-
dosa e fútil. Então, quando 
o médico falou que eu não 
morrer disso, eu esqueci e 
continuei levando a vida 
normal. Vira e mexe eu dou 
uma recaída. Aí, vou para o 
hospital, faço quimiotera-
pia”, contou a atriz, que foi 
diagnosticada com a doen-
ça em 2015.

REPRODUÇÃO

BABADINHO

 LGERALDO LUÍS contou, pelas redes sociais, que ficou com 
algumas sequelas decorrentes do coronavírus. Segundo o 
apresentador, que ficou 22 dias internado, ele perdeu o mo-
vimento da perna direita e está fazendo fisioterapia. “Perdi 
movimentos da perna direita. Agora, só a fisioterapia. Isso 
é Covid”, escreveu Geraldo no Instagram.

EM ALTA EM BAIXA

 LSidney Magal foi vacina-
do contra Covid: “Viva os 
profissionais de saúde”.

 LMarília Mendonça lem-
brou xingamento de fã: 
“Me chamou de vaca”.
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REPRODUÇÃO

‘COMEÇANDO 
HISTORINHA’

 LClaudia Raia falou 
sobre o namoro do fi-
lho, Enzo Celulari, com 
Bruna Marquezine no 
Mais Você de ontem. 
No programa, a atriz 
afirmou que não se 
mete na vida do fi-
lho. “Estão começan-
do uma historinha 
juntos. Eu não me me-
to muito, não, na vida 
de nenhum dos dois 
(filhos). Sempre esti-
mulo para que este-
jam atrás da felicida-
de”, disse Claudia para 
Ana Maria Braga.

 LNicole Bahls aproveitou a terça-feira de sol para 
marcar presença na Praia da Barra, na Zona Oeste 
do Rio, com dois amigos. No passeio, a musa se re-
frescou com um picolé e ainda desamarrou a parte 
de cima do biquíni para não ficar com marquinha 
nas costas. Ontem, no Twitter, a Guarda Municipal 
reforçou o alerta de que está proibida a permanên-
cia na areia das praias da cidade.

GRAVAÇÕES INTERROMPIDAS
 LPor conta do agravamen-

to da pandemia do coro-
navírus, a Globo decidiu 
interromper as gravações 
das novelas e séries. Em co-
municado, a emissora in-
formou que a decisão co-
meçou a valer ontem e que 
as atividades devem voltar 

em 4 de abril, último dia das 
medidas restritivas estabe-
lecidas pelas prefeituras do 
Rio e de São Paulo. “Em de-
corrência do agravamento 
da crise pandêmica, a Glo-
bo definiu que as gravações 
das obras de dramaturgia 
serão interrompidas.” 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Gael (foto) permite que Pedro faça uma aula 
experimental e Karina se candidata a ensiná-lo. Cobra as-
siste à gravação do clipe para acompanhar Jade e Lucrécia 
se incomoda com a presença do rapaz no estúdio.

19h40. Globo: Dominique ameaça Vitório (foto). Helena 
se preocupa com Téo e Hugo lembra que a mulher jamais 
poderá voltar para o México. Na procura por Renzo, Alexia, 
Luna e Kyra testemunham Dominique atirar contra Vitório.

21h. SBT: Cris diz para Mili que falou para Mosca (foto) que 
acredita que os dois devem ficar livres para namorar, porém Vivi, 
que já namorou Mosca, continua contra. Mili diz para Cris que, 
quando JP apareceu, ela pensou que conseguiria esquecer Mosca.

18h30. Globo: Jonas não apoia Rodrigo. Vitória (foto) e 
Marcos se desentendem. Alice conta para Suzana que en-
controu sua mãe biológica. Nanda se revolta ao saber que 
Jonas mandou Rodrigo sair de casa. Alice consola Manuela.

21h. Record: Harã dá boa notícia para Sarai (foto). Naor pensa 
em Adália e fica confuso. Harã começa a se sentir poderoso. 
Ibbi-Sim perde o controle com a aproximação dos inimigos. Nas 
ruas de Ur, as pessoas sofrem cada vez mais com tanta miséria.

21h30. Globo: Lurdes (foto) confronta Thelma. Camila e Danilo 
se desesperam ao saber que Caio precisará de uma cirurgia de 
emergência. Thelma convence Lurdes a aguardar a situação de 
Caio para revelar a verdade. Magno e Érica estranham Lurdes.

TRISTE

TRISTE

BOMBA
BOMBA
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ENQUANTO ISSO... QUEBROU A WEB ‘IMPEACHMENT’
 LParece que a torcida de 

Sarah só diminui. Nas úl-
timas semanas, ela per-
deu um milhão de se-
guidores no Instagram, 
após atitudes polêmicas 

no BBB.

 LViih Tube chocou inter-
nautas ao dizer no Jogo 
da Discórdia que não sa-
bia o significado da pala-
vra “ambicioso”, que es-
tava em uma das placas 

de adjetivos. 

 LPocah acredita na Lei da 
Atração e já foi jogando 
pedidos ao universo. “Fi-
nalista. Projeto. Impeach-
ment”, disse, mostrando 
tristeza com o governo 

Bolsonaro.

I Q U RÔ D R E M OO

Poderosa nas 
redes sociais
Juliette alcança 15 milhões de seguidores no Instagram

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

M
omentos após o Jogo da 
Discórdia de segunda-
-feira no Big Brother Bra-

sil 21, Juliette alcançou a marca de 
15 milhões de seguidores no Ins-
tagram. Quando entrou no reality 
show da Globo, a paraibana tinha 
pouco menos de quatro mil segui-
dores na rede social.

Na brincadeira, que rendeu um 
carro para Pocah, Juliette recebeu 
cinco plaquinhas com os adjeti-
vos “sem noção”, “indecisa”, “frá-
gil”, “irônica” e “possessiva”. Sem 
saber da repercussão fora da casa, 
mas impactada com as placas, a 
advogada disparou em tom de iro-
nia: “Eu, a coadjuvante”. Ela levou 
na esportiva durante o programa 
ao vivo, mas, depois, se disse cha-
teada, principalmente por Sarah, 
que já foi sua amiga na casa, ter lhe 
chamado de “sem noção”.

A equipe que cuida das redes 
sociais de Juliette brincou com a 

situação. “A plaquinha que falta-
va: 15 milhões de seguidores no 
Instagram”, disse um post no Ins-
tagram da advogada. 

Agora, Juliette é a segunda mais 
seguida no Instagram do BBB 21. 

Ela fica atrás somente da youtuber 
Viih Tube, que tem mais de 17 mi-
lhões e já tinha números expressi-
vos antes de entrar na casa. Pocah, 
que é cantora, tem 12,7 milhões e 
Carla Diaz, que é atriz, 6,9 milhões.

Antes de entrar na casa, Ju tinha menos de quatro mil seguidores 

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Acreditar que não acreditamos em nada é crer na 

crença do descrer.” (Millôr Fernandes)

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

 LA Lua promete oportunida-
des nas finanças. Fature, não 
empreste dinheiro e confie 
nos seus instintos. Tente con-
trolar a sua possessividade.
Cor: branco.
Números da sorte: 72, 54 e 36.

 LVai sobrar disposição para 
perseguir os seus objetivos. 
Segure o desejo de sair por aí 
mandando em todo mundo. 
Tente ceder mais no romance.
Cor: laranja.
Números da sorte: 19, 91 e 10.

 LFortaleça a sua intuição. Tra-
balhar nos bastidores pode ser 
uma boa tática profissional. 
Uma paquera com uma pessoa 
comprometida pode surgir.
Cor: prata.
Números da sorte: 47, 74 e 11.

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

 LA Lua coloca os relaciona-
mentos em primeiro plano. 
Seus amigos podem dar uma 
força no emprego. A paquera 
vai andar animada.
Cor: roxo.
Números da sorte: 30, 66 e 21.

 LPode ter reconhecimento 
pelo bom trabalho hoje. O su-
cesso vai surgir se você manti-
ver o foco. Os astros vão atra-
palhar a conquista.
Cor: cinza.
Números da sorte: 85, 58 e 40.

 LPriorize as tarefas colaborati-
vas. O otimismo vai te motivar 
no trabalho. Você terá pique 
para cuidar da saúde. Tenha 
cuidado com o ciúme.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 95, 23 e 77.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê vai esbanjar simpatia e 
carisma. Também vai arrasar 
a concorrência no trabalho. 
Mostre seu lado romântico 
para encantar o seu par.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 51, 96 e 42.

 LA dica da Lua é cuidar das 
suas tarefas. Esse é um bom 
momento para resolver alguns 
assuntos familiares. Bom clima 
para curtir um filme a dois.
Cor: verde-claro.
Números da sorte: 16, 34 e 25.

 LVai arrasar na comunicação. 
Expresse as suas ideias. Uma 
conversa com a turma pode ser 
divertida. Um bom papo vai te 
ajudar na conquista.
Cor: café.
Números da sorte: 62, 35 e 26.

SANTA CATARINA DA SUÉCIA
Catarina nasceu em 1331, na Sué-
cia, de família ligada aos reis. Sua 
mãe era Santa Brígida, que, após a 
morte do marido, tornou-se pere-
grina, até se instalar em Roma, por 
ocasião do ano santo. Desde então, 
as vidas das duas santas correm 
sobre os mesmos trilhos. Após a 
morte da mãe, Catarina entrou para 
o mosteiro de Wadstena, onde foi 
eleita abadessa em 1380. Aos 50 
anos, ela voltou para seu país. Porta-
dora de uma doença grave, morreu 
no dia 24 de março de 1381. Uma 
multidão comovida proclamou Ca-
tarina santa antes.

SANTO DO DIA

NO RESTAURANTE
— Posso ajudá-lo a fazer o 
pedido, cavalheiro? — per-
gunta o garçom.
— Sim. Como é que vocês 
preparam esse frango?
— Sem muita conversa mole, 
senhor. Nós vamos direto ao 

assunto e informamos que 
ele vai pra panela!

CONSULTA MÉDICA
O jovem pai chegou ao pe-
diatra, muito aflito, com uma 
criança no colo:
— Doutor, me ajude. Meu fi-

lho está com seis meses e não 
abre os olhos!
O médico examinou bem, 
olhou o garoto, virou-se para 
o rapaz e disse:
— Quem deve abrir os olhos 
é o senhor, meu amigo. Por-
que o seu filho é asiático!

O TESTAMENTO
Um médico indicou a um ido-
so a colocação de um apare-
lho nos ouvidos, para que pu-
desse voltar a escutar. Depois 
de duas semanas usando o 
aparelho, o idoso voltou ao 
médico, que perguntou:

— O que achou do aparelho?
— Está funcionando que é 
uma maravilha. Ouço tudo!
— Que bom! E o que a sua 
família achou disso?
— Eu ainda não contei para 
eles, mas já mudei meu testa-
mento três vezes.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá avisa que é preciso finalizar 
situações que já não têm mais 
sentido de existir na sua vida. 
Momento de finalizar ciclos e 
iniciar novas perspectivas. Cui-
de mais da sua saúde para mais 
tranquilidade futuramente.
SAUDAÇÃO: 
Obá Siré!
CORES:
Vermelho e amarelo.
ELEMENTOS:
Fogo e águas paradas.
SIMPATIA:
Para ter sempre boa saúde, faça 
um saquinho com tecido ver-
melho, usando linha também 
vermelha e, dentro dele, junte 
uma folha de arruda, uma folha 
de guiné, uma folha de louro, 
um cravo-da-índia, um grão de 

café, uma pitada de sal grosso 
e um dente de alho pequeno. 
Costure a boca do saquinho e 
carregue-o sempre com você, 
pelo tempo que achar necessá-
rio, ou mantenha em um local 
onde ninguém mexa.

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

 LA Lua indica que você pode 
concluir pendências. Busque 
se livrar do não tem mais utili-
dade. Há sinal de muita paixão 
na relação amorosa.
Cor: menta.
Números da sorte: 69, 87 e 06.

 LExcelente momento para fir-
mar parcerias. Busque se adap-
tar e alcançar as suas metas. É 
um bom momento para resol-
ver algumas rixas no romance.
Cor: castanho.
Números da sorte: 88, 16 e 34.

 LFoque em trabalhos práticos 
e redobre seus esforços. Algu-
mas oportunidades de grana 
extra podem surgir. Tenha cau-
tela com o ciúme.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 80, 62 e 53.
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