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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 25/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

ÁRVORE

Anônimo
Praça Seca

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Tem tiroteio 
quase todo dia

 LMoradores das ruas Maranguá, 
Barão, Baronesa, Dr. Bernardino, 
Capitão Machado e Capitão Me-
neses, na Praça Seca, estão com 
medo de sair de suas próprias ca-
sas. A sensação de medo é muito 
grande nessas vias. Quase todo dia 
ocorre um tiroteio por ali. A polícia 
só aparece quando vira praticamen-
te uma guerra entre traficantes e 
milicianos. Queremos paz!

VIOLÊNCIA

Buraqueira em via 
de Santa Cruz

 LA Avenida Padre Guilherme Deca-
minada, em Santa Cruz, está puro 
buraco, parece uma peneira. Toda 
a extensão da rua está ruim. Pare-
ce que nunca viu um asfalto novo, 
completamente abandonada, uma 
sujeira só. A gente sai do mercado, 
que é ali ao lado, e o carro vai ba-
tendo com o fundo naquela bura-
queira. Poderiam pensar na gente e 
fazer uma operação tapa-buracos.

Diego Loureiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Rua com vários 
bueiros entupidos

 L A Rua Pacheco Leão, no Jardim 
Botânico, está com vários bueiros 
obstruídos. Por causa das chuvas 
do fim de 2019, o trecho ficou en-
tupido na altura da calçada e conti-
nua assim até hoje. Pedimos ajuda 
urgente! Com qualquer chuvinha, 
o local vira um oceano. Ninguém 
aguenta mais não saber se vai 
conseguir voltar para casa quando 
chove no Jardim Botânico.

Gabriel Ribeiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MANUTENÇÃO

Unidade lotada 
em Caxias

 LO Hospital do Olho Julio Candido 
de Brito, que fica em Dr. Laureano, 
Duque de Caxias, está superlota-
do. Fui até lá e não consegui ser 
atendido por conta do excesso de 
pessoas aguardando uma consulta. 
Fora isso, as pessoas se aglomeram 
no saguão do hospital, na esperan-
ça de serem chamadas. A situação 
está muito grave. As pessoas podem 
acabar pegando coronavírus lá.

Anônimo
Duque de Caxias

HOSPITAL

Vistoria será 
programada

 LA Comlurb informa que vai programar 
uma vistoria técnica por engenheiro flo-
restal/agrônomo na árvore localizada 
na Estrada dos Três Rios, altura do nú-
mero 602, Freguesia, Jacarepaguá, para 
avaliar o estado fitossanitário do vege-
tal e quais serviços serão necessários. 
Lembramos que, se for identificado con-
flito de galhos na rede elétrica, o manejo 
do vegetal terá que ser compartilhado 
com a Light, que agendará o serviço.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

ÁGUA                                                                                                                                                                                   OBRAS

Clube está abandonado 
 LEste é o estado do Clube Mauá, que fica localizado na Avenida 

Presidente Kennedy 630, no Centro de São Gonçalo. Antigamen-
te, era um local de lazer, mas que, por falta de incentivo público, 
ficou abandonado. As crianças não têm onde praticar esportes. O 
Mauá era um dos poucos lugares de lazer de São Gonçalo e as 
péssimas administrações da prefeitura acabaram por deixar 
o local largado. Uma simples obra resolveria!

Pedro Paulo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cedae foi 
ao local

 LSobre uma carta informando a 
falta de água na Rua Nivaldo Pe-
reira, em Nova Iguaçu, a Cedae 
informa que foi ao local, realizou 
um levantamento e constatou 
que a área já faz parte da am-
pliação do abastecimento no 
município de Nova Iguaçu.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae 
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O novo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse ontem, durante coletiva 
de imprensa em Brasília, que será possí-
vel triplicar o ritmo atual de vacinação 
- hoje na casa das 300 mil doses por dia - 
para chegar a cerca de 1 milhão de doses 
aplicadas diariamente, mas não adiantou 
como o governo fará isso.

Queiroga descartou lockdown como 
uma resposta para conter a disseminação do 
vírus. “Quem quer o lockdown? Ninguém 
quer lockdown. O que temos do ponto de 
vista prático é adotar medidas sanitárias efi-
cientes que evitem lockdown. Até porque 
a população não adere. A vacina é impor-
tante, mas precisamos usar máscaras, pre-
cisamos manter um certo distanciamento. 
Vamos buscar maneiras de disciplinar o dis-
tanciamento social”, disse.

Desde o início da pandemia, Jair Bolso-
naro demonstrou que era contrário às me-
didas de isolamento e distanciamento so-
cial. E mais: deu declarações que não eram 
recomendadas pelas principais instituições 
mundiais sanitárias, como a falta de necessi-
dade do uso de máscara, colocou em dúvi-

da a gravidade da doença, chamando-a de 
“gripezinha” e ironizando as mortes falando 
que “não era coveiro” e, ainda, estimulou e 
promoveu aglomerações.

O Ministério da Saúde não elaborou um 
plano contra a Covid-19. Até o momento, 
o governo federal não conseguiu articular 
medidas em conjunto com estados e muni-

GERAL

Brasil chega a País vive situações críticas, com  
escassez de medicamentos 
para intubação e de oxigênio 

A
pós mais de um ano desde o início da 
pandemia do coronavírus, o Brasil 
atingiu mais uma triste marca, on-

tem. O país chegou a 300.685 vidas perdi-
das decorrentes da infecção da Covid-19. 
O Ministério da Saúde impôs novas regras 
para o registro de mortes, o que dificultou 
muito a contabilização dos dados, mas re-
cuou horas depois.

O número de mortos se confirma no 
período mais grave da pandemia no país, 
com a maior taxa de contaminações desde 
o ano passado, estados enfrentam falta de 
oxigênio, com o risco da escassez de medi-
camentos para o chamado kit intubação e 
filas para leitos de UTI. Como se não bastas-
se, o governo federal desestimula a adoção 
de medidas mais duras para conter o vírus 
e O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
chegou a entrar na Justiça para desobrigar 
estados que restringissem suas atividades 
não essenciais. Além disso, o país lida com 
novas variantes da Covid-19, que apresen-
tam maior poder de contágio.

BOLSONARO SEMPRE 
DESDENHOU DE MEDIDAS 
RESTRITIVAS E VACINAS  

Queiroga: ‘Quem 
quer lockdown?’

300 MIL MORTOS
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cípios para a criação de um plano nacional 
de combate à pandemia e de imunização, 
assim que as primeiras doses foram chegan-
do ao Brasil. O governo federal preferiu en-
trar em um atrito com governadores e pre-
feitos quando as medidas estipuladas por 
esses grupos não vinham de encontro com 
a posição do Planalto.

Contrariando as recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), o go-
verno apostou em medicamentos que a 
ciência já havia demonstrado que são ine-
ficazes contra o coronavírus, como a hidro-
xicloroquina e ivermectina. Bolsonaro afir-
mou que não iria tomar a vacina. Ele chegou 
a ironizar falando que quem tomasse vira-
ria “jacaré”.

A compra de vacinas também ficou em 
segundo plano e Bolsonaro duvidou da 
eficácia das vacinas, como fez em relação à 
Coronavac. Enquanto outros países fecha-
vam contratos emergenciais para compra 
de imunizantes, Bolsonaro recusou. Hoje 
o país enfrenta a falta de vacinas. 
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T
rabalhando como coveiro há 
apenas 10 meses, Paulo Me-
nezes, de 48 anos, achou na 

pandemia da Covid-19 a sua nova 
profissão, da qual, por um instan-
te, pensou em desistir. Chegando a 
acompanhar de perto uma média 
de 40 sepultamentos por dia, só de 
vítimas do coronavírus, no Cemi-
tério de Inhaúma, na Zona Norte 
do Rio, onde trabalha, ele diz que é 
espantoso ver que o Brasil atingiu 
a marca de 300 mil pessoas mortas 
em decorrência da doença. 

“Eu era serralheiro, trabalhava 
como autônomo, o trabalho foi fi-
cando difícil e a porta que abriu foi 
aqui. Mas foi espantoso ver tanta 

gente morrendo da mesma doen-
ça, eu cheguei a conversar com a 
minha esposa que iria desistir. 
Cheguei aqui vendo cerca de 40 
enterros de vítimas da Covid por 
dia, às vezes chegava a 45”, conta. 

Lidando diariamente com 
os familiares das vítimas da Co-
vid-19, Paulo afirma que, muitas 
vezes, acaba sendo um ponto de 
desabafo de quem perdeu seu en-
te querido para o vírus. “As pessoas 
procuram a gente para desabafar e 
contam quanto tempo o parente 
ficou internado, sem poder nem 
receber visitas. No início, eu não ti-

nha estrutura. Agora, já estou mais 
acostumado”, relata. 

Trabalho aumentou

Segundo o coveiro, o traba-
lho começou a diminuir no fim 
de 2020, mas depois das festas 
de fim de ano e do Carnaval, 
o número de enterros diários 
voltou a crescer. Ele critica as 
pessoas que não se protegem 
para tentar evitar o contágio. 
“Tenho trabalhado muito. De-
pois das festas de final de ano, 
estamos de novo fazendo coisa 
de 15 a 20 enterros por dia de 
vítimas da Covid-19. Acho um 
absurdo alguém brincar com a 
situação. É brincar com a mor-
te, com o sofrimento”, declara. 

GERAL

‘FOI ESPANTOSO. 

CHEGUEI AQUI 
VENDO CERCA DE 
40 ENTERROS POR 
DIA, ÀS VEZES 45’

Coveiro relata o Coveiro relata o 
dia a dia do seu dia a dia do seu 

trabalho durante trabalho durante 
a pandemia do a pandemia do 

coronavíruscoronavírus

LUCIANO BELFORD

A enfermeira Roseli 
Delbões: ‘É uma 
despedida solitária’

 L THUANY DOSSARES

 LNo dia em que o Brasil atingiu 
a triste marca de 300 mil pessoas 
mortas pelo coronavírus, a enfer-
meira Roseli dos Santos Delbões, 
de 66 anos, sepultou o seu mari-
do, Gilson Rodrigues Delbões, de 
67, no Cemitério São Francisco 
Xavier, no Caju, Zona Norte do 
Rio. Ele não resistiu às compli-
cações causadas pela Covid-19 
e morreu na terça-feira, no Hos-
pital Ronaldo Gazolla, em Acari. 
Apenas ela e o sobrinho acompa-
nharam o sepultamento. 

“Ele estava internado desde o 
dia 12 e, no dia 13, já foi entuba-
do. Quando foi ontem (terça), não 

resistiu. Éramos casados havia 46 
anos e enterrei o meu marido sem 
nem poder vê-lo. No hospital, já 
não podia ver mais e agora tem 
que ser o caixão fechado. É uma 
despedida solitária. Antes, quan-
do íamos no enterro, vinha um 
monte de gente para se despedir, 
agora nem isso pode”, desabafou. 

A enfermeira conta que o ví-
rus entrou na sua casa. “As mi-
nhas duas filhas pegaram a Covid 
cuidando do pai, ajudando, levan-
do ele para os lugares. E a que mais 
estava com ele agora está interna-
da com Covid. A Covid entrou na 
minha casa”, lamenta.

‘Enterrei meu marido sem poder vê-lo’

UMA TRISTE UMA TRISTE 
ROTINAROTINA
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O governador interino, Cláu-
dio Castro (PSC), sancionou lei 
que estabelece multa de até R$ 
37 mil para quem furar a fila da 
vacinação. A medida também 
aplica punição ao agente públi-
co que contribuir com a prática, 
podendo ser punido com o pa-
gamento da multa e responder 
a um Processo Administrativo 
Disciplinar, que pode resultar 
na perda do cargo.

O projeto de lei foi aprovado 
pela Alerj e publicado ontem. De 
acordo com a nova medida, a pu-
nição pode ser feita também ao 
superior hierárquico do agente 
público, em caso de comprova-
ção da ordem ou consentimento. 

A lei não estabelece punição 
para quem for vacinado para evi-

tar o desperdício do imunizante. 
Isso aconteceu com a aplicação da 
CoronaVac, distribuída em fras-
cos com 10 doses que precisam 
ser aplicadas em até oito horas. 

Uma vez que o frasco é aberto e 
não há idosos suficientes para re-
ceber o imunizante, pessoas fora 
do grupo prioritário podem ser 
vacinadas para evitar a perda. 

GERAL

NÃO VAI DARNÃO VAI DAR  

Decreto determina fechamento das praias em 
todo o estado durante o feriadão de 10 dias

O 
Governo do Estado do 
Rio divulgou novas 
medidas restritivas pa-

ra conter a propagação da Co-
vid-19. Em decreto publicado 
na edição extra do Diário Ofi-
cial de ontem, foi instituído 
o feriadão entre os dias 26 de 
março e 4 de abril. De acordo 
com as regras anunciadas, fi-
ca proibida a permanência nas 
praias de todo o estado, inclu-
sive para banho de mar. 

Bares, restaurantes e lancho-
netes funcionarão com até 50% 
da capacidade e podem perma-
necer abertos até 23h, com en-
trada permitida até 21h. Ativi-
dades em casas de shows, boates 
e eventos com a participação de 
público estão suspensas. Espor-

tes individuais ao ar livre estão 
liberados e também de alto ren-
dimento, sem público. 

Igrejas e templos religiosos po-
dem funcionar, com distancia-

mento social. Feiras livres e lojas 
de conveniência podem funcio-
nar. Shoppings e centros comer-
ciais podem abrir entre 12h e 20h, 
com 40% da capacidade, e lojas 

de rua e de galerias, das 8h às 17h. 
Salões de beleza e academias, com 
50% da capacidade.

Funcionários do Estado vão 
adotar o trabalho remoto. Uni-
dades de saúde, delegacias e ser-
viço funerário seguirão regras 
dos governos estadual e muni-
cipal, prevalecendo as medidas 
mais restritivas.

O transporte público terá 
grade regular de horários e fica 
proibido o fretamento de ônibus 
intermunicipal e interestadual. 
Os municípios podem promo-
ver barreiras sanitárias nas rodo-
vias estaduais. O Detro e a PM 
vão fiscalizar o uso de máscara e 
a disponibilização de álcool em 
gel nas estações de trem, metrô 
e demais transportes.

LUCIANO BELFORD

CASAS DE SHOWS, 
BOATES E EVENTOS 
COM PARTICIPAÇÃO 
DO PÚBLICO ESTÃO 
SUSPENSAS

Ficar na areia das praias e tomar banho de mar estarão proibidos entre amanhã e o dia 4 de abril

Fila num posto de vacinação de Belford Roxo, na Baixada Fluminense

REGINALDO PIMENTA

AGENTES 
PÚBLICOS PODEM 
SER PUNIDOS COM 
PROCESSO E ATÉ 
PERDA DO CARGO

Multa alta para 
quem furar fila

 L ATÉ R$ 37 MIL 

PRAIAPRAIA
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O Movimento Unido dos Ca-
melôs (MUCA), o Movimen-
to do Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), a Cozinha Solidária, o 
Movimenta Caxias e a Frente Po-
vo Sem Medo organizaram, on-
tem, a distribuição de 600 marmi-
tas de feijoada para trabalhadores 
informais e camelôs na Rua Uru-
guaiana, no Centro do Rio, reivin-
dicando a vacinação para todos, o 
auxílio emergencial de R$ 600 e o 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Também no Centro, trabalha-
dores celebraram o Dia Nacional 
de Luta da Classe Trabalhadora, 
que teve manifestações em várias 
cidades do Brasil. No Rio, profis-
sionais de educação, bancários, 
Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), movi-
mentos de juventude e partidos 
do campo democrático e popu-
lar protestaram em defesa da vi-
da e pelo pagamento de salários. 

Os manifestantes se dividiram 
em pequenos grupos e ocuparam 
todas as esquinas da Avenida Rio 
Branco, entre a Candelária e a Ci-
nelândia, no Centro.

GERAL

FORAM 

DISTRIBUÍDAS 600 
QUENTINHAS PARA 
TRABALHADORES 
INFORMAIS

 L AÇÕES CONTRA A COVID-19

Só agora, Jair?
Presidente cria comitê com um ano de atraso

M
ais de um ano após o iní-
cio da pandemia da Co-
vid-19, o presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido) anun-
ciou ontem a criação de um co-
mitê para coordenar ações no 
Brasil contra a doença. A forma-
ção do grupo foi definida em re-
união do presidente da República 
com os presidentes do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, do 
Senado, Rodrigo Pacheco, da 
Câmara, Arthur Lira, o procura-
dor-geral, Augusto Aras, gover-
nadores aliados e ministros.

Após a reunião, Bolsonaro 
disse que uma coordenação e 
um comitê de acompanhamen-
to do combate à crise sanitária se-
rão criados e envolverão os chefes 
estaduais. Ao longo da pandemia, 
Bolsonaro criticou governadores 
que decretaram medidas restri-
tivas e de distanciamento social. 

Bolsonaro manteve o dis-
curso pelo tratamento preco-
ce da Covid-19, que não tem 
eficácia comprovada. Bolsonaro após a reunião, que ocorreu ontem, em Brasília

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

BOLSONARO FEZ 
O ANÚNCIO APÓS 
REUNIÃO COM 
GOVERNADORES 
ALIADOS

Solidariedade 
como protesto

 L PELA VOLTA DO ‘SEISCENTÃO’

Movimentos sociais organizaram a manifestação solidária

BEATRIZ DOMINGOS

 LO Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
enviou representação ao procu-
rador-geral da República, Augus-
to Aras, pedindo que o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) seja 
denunciado ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e responda cri-
minalmente pela “péssima ges-
tão” da pandemia da Covid-19. 

A OAB imputa ao presidente os 
crimes de perigo para a vida ou 
saúde de outrem, infração de me-
dida sanitária preventiva, empre-
go irregular de verbas ou rendas 
públicas e prevaricação.

Em documento com data de 
terça-feira, a entidade de advo-
gados lista atitudes e posturas do 
presidente diante da pandemia, 

como o incentivo ao uso de me-
dicamentos que não têm eficá-
cia cientificamente comprova-
da contra a Covid-19 e a posição 
contrária ao isolamento social.

O crime de prevaricação atri-
buído a Bolsonaro se dá em razão 
da “evidente gestão criminosa da 
crise sanitária” causada pelo novo 
coronavírus. 

OAB pede que Bolsonaro seja denunciado ao STF 
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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
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

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
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/

 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de 
concreto polido. 12 X cartões: 
Atendemos todo RJ. Aceita-
mos cartões. Tels.:97007.5050/  
96403-1836/  97006- 6176. 
WhatsApp

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

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.

 

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.

 

CLARA COROA 
Morena clara, fofinha, sensual, 
quadrilzão, fantasias, dominado-
ra, preferência homens maduros, 
pernas grossas, aparelhada, Cruz 
Vermelha - Centro. T.98850-6398 

 

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

Finalmente, 

Gigante da Colina vence pela 
primeira vez na temporada

N
ão foi fácil. Apesar da falta 
de capricho nas finaliza-
ções, o Vasco, finalmente, 

venceu a sua primeira partida na 
temporada. Ontem, em São Ja-
nuário, a equipe fez 3 a 1 sobre o 
Macaé, lanterna do Cariocão. Ga-
briel Pec, Marquinhos Gabriel, de 
pênalti, e o garoto paraguaio Ga-
larza marcaram para o Gigante da 
Colina, que agora saltou do penúl-
timo para o nono lugar. Dante, de 
cabeça, descontou. 

Sem os desgastados Ricardo 
Graça, MT, Bruno Gomes e Ca-
no, em processo de recondicio-
namento físico, o técnico Marcelo 
Cabo teve a chance de promover a 
volta de medalhões como Léo Ma-
tos e Leandro Castan. Após a saí-
da de Fernando Miguel, Pikachu e 
Benítez, a criação da nova espinha 
dorsal segue em curso. A lentidão 
do processo de reformulação no 
quesito contratações tem ‘amar-
rado’ a arrancada do Vasco.

Com várias chances criadas no 
primeiro tempo, o Vasco saiu na 
frente aos 18 minutos, após be-
lo chute de Gabriel Pec. A alegria, 
no entanto, foi por pouco tempo, 

uma vez que Dante, de cabeça, dei-
xou tudo igual pouco depois.

O Cruzmaltino voltou deter-
minado do intervalo. De tanto in-
sistir, principalmente pelas duas 
laterais, Tiago Reis foi puxado na 
área. Pênalti, que Marquinhos Ga-
briel cobrou com categoria, aos 37. 

O volante Matías Galarza, que 
entrou no lugar de Marquinhos 
Gabriel, precisou de dois minutos 
para sacramentar o triunfo, com 
uma bomba de fora da área, aos 
44. O gringo está emprestado pelo 
Olímpia-PAR até janeiro e o Vas-
co tem opção de compra em torno 
de R$ 700 mil. “Os meninos entra-
ram, foram bem. Fizeram gol. Os 
jovens estão mostrando evolução”, 
disse o técnico Marcelo Cabo.

VASCÃO!

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LEm busca de mais reforços pa-
ra a temporada, o Vasco está per-
to de anunciar as contratações 
do atacante Everaldo, do Co-
rinthians, e do goleiro Vander-
lei, do Grêmio. Everaldo, de 26 
anos, se destacou no Fluminen-
se em 2018 e foi para o Timão no 

ano seguinte. Já Vanderlei, de 37 
anos, é muito experiente. Com 
passagens pelo Santos, ele che-
gou ao Grêmio na última tem-
porada. Apesar de ter atuado em 
vários compromissos pelo Trico-
lor Gaúcho, o jogador não agra-
dou ao técnico Renato Gaúcho.

Everaldo e Vanderlei estão próximos

Marquinhos Gabriel cobra pênalti bem e marca o segundo. Distribuiu bons passes e será decisivo em 2021

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

Milton; Pedro (Rossales), Álvaro, Dante 
e Taira; Barba, Wagner Carioca, Fábio 
Henrique (Antonio), Marquinhos (Edyr) 
e Wallacer (Araújo); Alemão (Edinho). 
Técnico: Charles de Almeida

Local: Estádio São Januário (RJ) Árbitro: 
Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) 
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Corrêa 
(RJ) e Marcus Vinícius Machado Araújo 
Brandão (RJ) Gols: 1º tempo: Gabriel 
Pec, aos 18, e Dante, aos 30. 2º tempo: 
Marquinhos Gabriel, aos 37, de pênalti, e 
Galarza, aos 44 Cartões amarelos: Leo 
Matos, Antonio e Edinho Público: partida 
realizada com os portões fechados 

VASCO 3

MACAÉ 1

DE PÉ ESQUERDO! 
TODOS OS GOLS DO 

CRUZMALTINO ONTEM 

FORAM DE JOGADORES 

CANHOTOS

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 25/3/2021
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E
m noite recheada de jovens 
nos dois times, Botafogo e 
Flamengo se enfrentaram 

no Nilton Santos pela quinta ro-
dada do Cariocão. E a vitória foi 
rubro-negra. Com gols de Rodri-
go Muniz, que entrou no lugar de 
Pedro, machucado, e Hugo Mou-
ra, a equipe de Maurício Souza 
venceu sem sustos por 2 a 0.

O Mais Querido assumiu a li-
derança da Taça Guanabara, com 
12 pontos (quatro vitórias e uma 
derrota). Já o Glorioso parou nos 
seis pontos, fora do G-4.

O primeiro tempo foi repleto 
de jogadas ruins, principalmente 
no lado do Botafogo. O Flamen-

go teve a maior posse de bola, mas 
não transformou em chances de 
gol. O cenário rubro-negro pare-
cia piorar aos 10 minutos, quando 
Pedro colocou 
a mão na par-
te do adutor da 
coxa esquerda, 
fez sinal e deu 
lugar a Rodri-
go Muniz.

A preocupa-
ção dos torce-
dores deu lugar 
à alegria instan-
tes depois, mais precisamente aos 
23. Em um lance de Vitinho que 
não deu muito certo, a bola sobrou 

na frente da área, Michael ajeitou 
de cabeça, Muniz ganhou no cor-
po de Benevenuto e finalizou de 
direita na saída de Douglas Bor-

ges para mar-
car o quinto 
gol em cinco 
jogos, sendo 
o artilheiro da 
competição.

O nível téc-
nico do Fla-
mengo no se-
gundo tempo 
fez a diferença. 

Nos três minutos iniciais, o Ru-
bro-Negro teve duas ótimas chan-
ces de ampliar. A primeira foi com 

João Gomes. Renê entregou no pi-
vô para Muniz, que acabou desar-
mado. Na sequência, o jovem vo-
lante finalizou da entrada da área, 
de trivela, e carimbou o travessão.

Aos 20, na sequência do lance 
em que o time de Chamusca pe-
diu pênalti de Renê em Babi, Léo 
Pereira lançou Muniz, que ganhou 
de Kanu na corrida e teve a camisa 
puxada. O árbitro mostrou o se-
gundo amarelo para o zagueiro.

Aos 40, Matheuzinho foi lança-
do, invadiu a área livre e rolou para 
trás. A bola desviou no meio do ca-
minho e encontrou Hugo Moura 
na entrada da área. O volante solta 
um chute forte de canhota: 2 a 0.

10

Rafael Carioca é o novo reforço

DIVULGAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo       Nova Iguaçu  18h

31/03               Madureira 18h

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado Boavista  21h05

31/03 Bangu 21h

RODRIGO MUNIZ  
É O ARTILHEIRO 
ISOLADO DO 
CARIOCÃO, 
COM 5 GOLS

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e PV; Zé Welison, Rickson 
(Ronald) e Matheus Frizzo (Kayke); Marci-
nho (Felipe Ferreira), Warley (Gilvan) e Babi 
(Navarro). Técnico: Marcelo Chamusca

Hugo; Matheuzinho (João Lucas), Léo 
Pereira, Bruno Viana e Renê; Hugo 
Moura, João Gomes (Rios) e Pepê 
(Thiaguinho); Michael, Vitinho (Max) e 
Pedro (Muniz). Técnico: M. Souza

Local: Estádio Nilton Santos (RJ) Árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior 
Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Silbert Faria Sisquim 
Gols: 1º tempo: Rodrigo Muniz, aos 28. 2º tempo: Hugo Moura, aos 39 minutos 
Cartões amarelos: Kanu, Zé Welison, Matheuzinho, Léo Pereira, Rodrigo Muniz e 
Hugo Moura Cartão vermelho: Kanu

BOTAFOGO 0 FLAMENGO 2

Reservas amassam o Reservas amassam o 
Botafogo e assumem Botafogo e assumem 
a liderança do Cariocaa liderança do Carioca

O lateral-esquerdo Rafael Ca-
rioca, de 28 anos, será jogador do 
Botafogo. O atleta está em proces-
so de rescisão com o Vitória-BA e 
deve chegar ao Rio nos próximos 
dias. Na temporada passada, Ra-
fael Carioca atuou em 30 parti-
das e fez três gols. Cria da base do 
Fluminense, o jogador defendeu 
o Ceará entre 2017 e 2018, quando 
trabalhou com o técnico Marce-
lo Chamusca. O lateral acumula 
passagens por algumas equipes do 
futebol brasileiro, tais como Inter-
nacional, Paraná, CBR e Bragan-
tino. Rafael Carioca assinará con-
trato válido por uma temporada 
com o Alvinegro.

Depois de deixar a partida 
ainda no início, em função de 
um problema na coxa direita, 
o centroavante Pedro será me-
lhor avaliado hoje, no Ninho 
do Urubu. A situação do cami-
sa 21 preocupa, uma vez que 
ele deixou o jogo reclamando 
de muitas dores. O semblan-
te de Pedro era o contraste do 
volante Hugo Moura, autor do 
segundo gol no jogo e que de-
dicou o feito aos seus familia-
res. “Felicidade de fazer um gol 
com essa camisa, muito impor-
tante para mim e para a minha 
família”, afirmou o volante, que 
é formado nas divisões de base 
do Mais Querido.

Lateral reforça 
o Alvinegro

Pedro será 
reavaliado

MengãoMengão

Substituto de 
Pedro no jogo, 
Rodrigo Muniz 
mostrou que 
tem estrela

MARCELO CORTES/FLAMENGO

iMUNIZadoiMUNIZado
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 L SERÁ QUE VINGA?

Oferta tentadora
City pode desembolsar R$ 160 milhões por Kayky

O atacante Kayky, de ape-
nas 17 anos, pouco jo-
gou no time profissio-

nal do Fluminense, mas poderá 
em breve acerta sua transferên-
cia para o futebol europeu. De 
acordo com informações do 
jornal inglês The Sun, o Man-
chester City planeja realizar 
uma oferta de  21,5 milhões de 
libras (cerca de R$ 163 milhões, 
na cotação atual) para contra-
tar a boa revelação tricolor.

Kayky foi puxado para o 
grupo principal no começo 
da temporada. Ele teve boa 
participação na vitória sobre 
o Boavista — 2 a 0, na última 
terça-feira, em Saquarema — 
e marcou presença nos jogos 
contra o Bangu, o Flamengo 
e o Resende, válidos pela taça 
Guanabara, o primeiro turno 
do Campeonato Carioca.

Considerado uma joia da 
base do Tricolor das Laranjei-
ras, o atleta fez parte do time 
campeão brasileiro Sub-17 na 
última temporada. A reporta-
gem do jornal inglês ainda fez 
questão de ressaltar o histórico 
do Time de Guerreiros em ven-
der jovens talentos para a Euro-
pa, citando Marcelo, Fabinho e 
os gêmeos Rafael e Fábio.

Como ainda é menor de ida-
de, Kayky só poderá deixar o 
Brasil depois que completar 
18 anos e assinar o seu primei-
ro contrato como profissional. 
Enquanto isso, ele se torna aos 
poucos o xodó do técnico Ro-
ger Machado nas Laranjeiras.

O jovem Kayky não deverá ficar nas Laranjeiras por muito tempo

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

A REVELAÇÃO 
TRICOLOR ENCHEU 

OS OLHOS DOS 

DIRIGENTES DO 

CLUBE INGLÊS

 LApós bater o Boavista e engatar a 
terceira vitória consecutiva no Ca-
riocão, o técnico Roger Machado 
já projeta ter mais titulares contra 
o Volta Redonda, amanhã, mais 
uma vez em Saquarema. Nino, Ya-
go Felipe, Martinelli e Hudson rea-
pareceram na rodada passada. “A 
ideia é que a gente vá encorpan-
do esse grupo à medida que todos 

os jogadores estejam à disposição. 
Hoje (terça) tive alguns, outros 
ficaram fazendo condiciona-
mento físico e técnico para que 
tenhamos todos no mesmo ní-
vel. A expectativa para a pró-
xima partida é que tenhamos 
mais jogadores do grupo para 
contar, com certeza”, afirmou o 
treinador do time tricolor.

Mais titulares retornam amanhã

5ª RODADA

24/03

 RESENDE  1 X 0   VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA   0 X 2   FLUMINENSE 

ONTEM

 MADUREIRA 1X 0 BANGU

 VASCO 3 X 1 MACAÉ

 BOTAFOGO 0 X 2 FLAMENGO

HOJE

 NOVA IGUAÇU X  PORTUGUESA 15:30

6ª RODADA

AMANHÃ

 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

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.

CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 12 5 4 0 1 9 2 7

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 10 5 3 1 1 5 3 2

 3º FLUMINENSE 9 5 3 0 2 5 5 0

 4º MADUREIRA 9 5 2 3 0 4 2 2

TAÇA RIO

 5º RESENDE 7 5 2 1 2 4 8 -4

 6º PORTUGUESA-RJ 6 4 2 0 2 4 2 2

 7º BOTAFOGO 6 5 1 3 1 4 3 1

 8º VASCO 5 5 1 2 2 6 6 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 5 4 1 2 1 4 4 0

 10º   BOAVISTA 5 5 1 2 2 4 5 -1

 11º BANGU 4 5 1 1 3 1 4 -3

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 5 0 1 4 2 8 -6
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RAPIDINHAS...

Arsenal mira Philippe Coutinho 

Diego Costa mais próximo do Benfica

 L O nome de Philippe Couti-
nho voltou a ser tema no Ar-
senal para a próxima tem-
porada. O Barcelona tem 
interesse em se desfazer do jo-
gador antes que ele comple-
te 100 jogos, o que evitaria o 
pagamento de 20 milhões de 
euros (cerca de R$ 130 mi-
lhões) ao Liverpool por con-

ta de uma cláusula imposta 
na transferência realizada em 
2018. O interesse dos Gunners 
não é novidade e o atleta foi 
cogitado na última janela de 
verão europeu, mas o técni-
co do Barça, Ronald Koeman, 
optou pela permanência do 
meia. No entanto, o camisa 14 
se machucou e está sem jogar.

 LApós longa negociação, Die-
go Costa (foto) está próximo 
do Benfica. Segundo o jornal 
espanhol Mundo Deportivo, 
o atacante tem um princípio 
de acordo com o clube portu-
guês. Aos 32 anos, Diego Cos-
ta rescindiu com o Atlético 
de Madrid em dezembro. O 
Benfica ofereceu 3 milhões 
de euros livres de impostos 
por temporada (cerca de R$ 
19,8 milhões) e mais uma bo-
nificação gorda de luvas pela 
assinatura de contrato. A pro-
posta da equipe comandada 
por Jorge Jesus foi entregue 
no início de março e ainda há 
detalhes a acertar para sacra-
mentar essa contratação.

A
FP

 

 LEx-atacante da Ponte Preta, do 
São Paulo, da Seleção Brasileira 
e do Vasco, Luis Fabiano está in-
ternado em um hospital de São 
Paulo após testar positivo para a 
Covid-19. De acordo com infor-
mações divulgadas por sua as-
sessoria de imprensa particular, 
o jogador está em um quarto co-

mum e não precisa da ajuda de 
aparelhos para respirar. A sua in-
ternação foi uma orientação de 
um médico para que todo o tra-
tamento possa ser acompanhado 
o mais próximo possível de espe-
cialistas. Ainda não se sabe ao cer-
to quando ele receberá alta. Pelas 
redes sociais, o jogador agradeceu 
o carinho e as orações dos seus fãs 
espalhados por todo o Brasil.

Fabuloso segue de cama
Jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus e está internado

França estreia 
com empate

 LEm busca de uma vaga 
na Copa de 2022, no Ca-
tar, a França não come-
çou bem as Eliminatórias. 
Em casa, ficou no 1 a 1 com 
a Ucrânia, gols de Griez-
mann e Kimpembe, con-
tra, pelo Grupo D. Desta-
que para Griezmann, que 
chegou a 34 gols pelo país 
e se igualou a Trezeguet, 
entrando no top 5 da sele-
ção. Na próxima rodada, a 
França pega o Cazaquis-
tão e a Ucrânia, a Finlân-
dia, ambos no domingo.

Turquia espreme a Laranja: 4 a 2
 LNa partida que abriu as Elimina-

tórias da Europa para a Copa do 
Mundo de 2022, no Catar, a Ho-
landa foi a Istambul e perdeu para 
a Turquia por 4 a 2, pelo Grupo G. 
Os donos da casa chegaram a abrir 
3 a 0 e comemoraram muito o re-
sultado. O nome do jogo foi o ata-
cante Burak Yilmaz, autor de três 
gols. Çalhanoglu também marcou 
para os turcos, com Klaassen e De 
Jong descontando. Memphis De-
pay ainda perdeu um pênalti nos 
acréscimos para os holandeses. 
Agora, a Laranja Mecânica busca-
rá a recuperação contra a Letônia, 
no sábado. No mesmo dia, a Tur-
quia enfrentará a Noruega em ou-
tro confronto direto. Montenegro 
e Gibraltar completam o Grupo G.

AFP

PELAS REDES 
SOCIAIS, JOGADOR 
AGRADECEU O 
APOIO DOS SEUS 
FÃS PELO BRASIL



U
m homem de 39 anos 
foi preso na segunda-
-feira, após agredir e 

tentar estrangular a com-
panheira com uma barra 
de ferro em Guapimirim, 
na Baixada Fluminense. Ele 
foi detido por policiais civis 
da 67ª DP (Guapimirim) na 
Rodovia RJ-122, estrada que 
liga o município a Cachoei-

ras de Macacu.
Segundo informações dos 

policiais, o homem, que não 
teve a identidade divulgada, 
agrediu a companheira com 
socos e chutes, fez ameaças 
e ainda tentou estrangulá-
-la com uma barra de ferro. 
As cenas teriam sido teste-
munhadas por uma vizinha 
do casal, que ajudou a víti-

ma a fugir.
O motivo da agressão, de 

acordo com o relato da víti-
ma, foi o fato de o acusado 
não ter encontrado a tam-
pa da marmita que ela ha-
via preparado para ele, o que 
resultou em uma discussão. 
A mulher disse ainda que 
essa não foi a primeira vez 
que o companheiro a agre-

diu por motivo fútil. Ela, no 
entanto, nunca chegou a re-
gistrar as agressões na dele-
gacia, com medo de novas 
agressões, segundo contou 
aos agentes.

O agressor foi autuado 
por lesão corporal e amea-
ça, na forma da Lei Maria da 
Penha, de acordo com a Po-
lícia Civil.

POLÍCIA

A VÍTIMA

FOI ATACADA PELO 
MARIDO COM 
SOCOS, CHUTES 
E UMA BARRA 
DE FERRO

Covardia na Baixada
Homem roda por agredir e tentar estrangular esposa após não achar tampa de marmita

 L EM GUAPIMIRIM

O Estado do Rio terá, em bre-
ve, um número do Disque Maria 
da Penha, voltado exclusivamente 
para o recebimento de denúncias 
sobre violência contra mulheres 
e descumprimento de medidas 
protetivas de urgência relaciona-
das à Lei Maria da Penha. É o que 
determina a Lei 9220/21, que o 
governador em exercício, Cláu-
dio Castro (PSC), sancionou no 
Diário Oficial de ontem.

De autoria dos deputados 
Sérgio Fernandes e Martha Ro-
cha, ambos do PDT, e de Fábio 
Silva (DEM), o Disque Maria da 
Penha deverá ficar disponível 24 
horas por dia. As autoridades de-
verão dar prioridade às denúncias 
recebidas pelo canal, assim como 
a outros com a mesma finalidade.

A divulgação do serviço de-
verá ser feita em cinemas, car-
tazes, painéis eletrônicos, in-
gressos de espetáculos e outros 
meios. A lei também garante o 
anonimato do denunciante. 

Disque 
Maria 
da Penha

 L PARA DENÚNCIAS

Acorrentada na passarela pelo ex
 L ABSURDO

Uma cena registrada na 
manhã de ontem, na Zona 
Oeste do Rio, causou revolta 
nas centenas de pessoas que 
circulavam pelo Terminal Al-
vorada do BRT, na Barra da 
Tijuca. Uma mulher, que te-
ve a identidade preservada, foi 
acorrentada em uma passarela 
de acesso ao terminal. 

O autor do crime, segundo 
a polícia, é o ex-marido da víti-
ma. Ele fugiu do local após ser 
hostilizado por pessoas que pre-
senciaram a cena e, até o fecha-
mento desta edição, não havia 
sido localizado. 

Segundo a PM, uma equipe 
do 31º BPM (Recreio dos Ban-
deirantes) que patrulhava a re-

gião foi acionada pelos usuários 
do transporte, que perceberam 
que a mulher estava acorrenta-
da. Assim que chegaram ao lo-
cal, os policiais encontraram a 
vítima, que já estava sendo aten-

dida por paramédicos do Cor-
po de Bombeiros.  

A mulher foi libertada e le-
vada pelos policiais para a De-
legacia de Atendimento à Mu-
lher (Deam) de Jacarepaguá, 

onde o caso foi registrado e ela, 
ouvida em depoimento. O teor 
do depoimento não foi divul-
gado. A especializada não re-
tornou as tentativas de contato 
da reportagem. 

A vítima foi acorrentada pelo ex-marido e libertada por policiais. O acusado conseguiu fugir

REPRODUÇÃO

A MULHER FOI 
PRESA À ESTRUTURA 
DE ACESSO 
AO TERMINAL 
ALVORADA
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O impacto da pan-
demia tem sido 
forte pra mim. 

Eu e minha parceira pe-
gamos Covid no fim do 
ano passado. Tive dores 
no corpo e de cabeça, 
febre e muito cansaço. 
Tudo isso foi e tem sido 
muito mais difícil, pois 
tenho dificuldades de 
seguir com todos os cui-
dados que recomendam. 
No início do ano, voltei 
a morar com meus pais 
em uma casa no Borel. 
Além do imóvel ser pe-
queno, enfrentamos 
dificuldade de acesso à 
água. O que ajuda é uma 
caixa d’água que temos 
na parte de fora que fica 
cheia para tomar banho 
e lavar roupa

No início da pan-
demia, um dos 
meus primos pe-

gou Covid e morreu no 
leito do hospital. Du-
rante a semana de Na-
tal, vários familiares 
estavam isolados ou 
internados. Todos fize-
ram o teste e estavam 
com Covid. Cheguei 
até a passar o fim de 
ano longe da família. 
Tive muita dificuldade 
de me manter isolada 
porque as casas são 
muito próximas e mui-
tos dos meus vizinhos 
não respeitaram o iso-
lamento. No primeiro 
mês estavam todos em 
choque e ficaram mais 
confinados, mas após 
o primeiro mês a situa-
ção foi sendo deixada 
de lado e as crianças 
começaram a brincar 
de novo na rua, como 
se estivessem de férias 
escolares

A pandemia da Covid-19 já dura pouco mais de 
um ano e chega ao seu pior momento no Brasil, ultra-
passando a marca de 300 mil vítimas 
fatais. O estado do Rio, que vem ado-
tando medidas de isolamento mais 
restritivas, registrou um aumento de 
67% na média móvel de mortes de-
vido ao coronavírus.

Os moradores de favelas e regiões 
periféricas precisam driblar as difi-
culdades estruturais para se prevenir 
e lidar com os impactos econômicos da pandemia.

No ano passado, mais de 13 milhões de pessoas fi-
caram desempregadas e o preço dos alimentos tripli-
cou. A situação ficou ainda pior, no início deste ano, 
com o fim do auxílio emergencial.

Preocupados com a situação dos moradores des-

sas regiões, movimentos sociais e ONGs estão pro-
movendo ações, como a campanha Tem Gente com 

Fome, para distribuir cestas bá-
sicas para milhares de famílias 
em todo o país.

O alto número de vítimas fatais 
da Covid-19 reflete a carência de 
ações mais efetivas do poder pú-
blico, especialmente nos lugares 
em que há maiores necessidades. 
O MEIA HORA entrevistou seis 

moradores de diferentes regiões periféricas do esta-
do para mostrar, além das estatísticas, a face das víti-
mas do vírus da desigualdade.

PERIFERIA ENFRENTA O 
VÍRUS DA DESIGUALDADE

ALÉM DOS NÚMEROS
FOTO DANIEL CASTELO BRANCO

Por Marcos Furtado, jornalista 
e colaborador do PerifaConnection

e-mail: perifa@meiahora.com

Toda a minha fa-
mília pegou o 
coronavírus, 

mas fui a única assin-
tomática e cuidei das 
minhas tias e irmãs. É 
muito mais fácil jogar a 
culpa no pobre que sai de casa nos ôni-
bus cheios do que no governo que não 
implantou uma política pública 
eficaz de combate a esse vírus

Onde moro pa-
rece que não 
estamos numa 

pandemia. Pessoas em 
bares, sem máscara e 
até mesmo fazendo aglo-
meração. Peguei o vírus em 
junho e tive ajuda de vizinhos com meus 
afazeres. Desempregado e estudando, me 
sinto tranquilo em relação a mim, 
mas não a quem está ao meu redor

Os  mercados 
têm me deixa-
do apreensiva. 

Sempre chego e lim-
po todas as compras 
e objetos pessoais com 
álcool em gel. Não vou nem 
na esquina sem máscara. Tô evitando ir ao 
hospital, clínicas médicas. Meu pai teve a 
doença. Meu avô morreu e os sin-
tomas indicam que foi por Covid

O meu irmão con-
traiu a doença e 
chegou a ser in-

tubado. Foram dias hor-
ríveis. Após completar 
30 anos, faleceu e deixou 
dois filhos menores. Um de-
sastre na família que deixou cicatrizes pro-
fundas. Depois, a minha mãe, que trabalha 
em hospital, pegou coronavírus 
sem ter sintomas graves

Jessica Marinho, 28, Olaria Wellerson Barzano, 24, Arsenal (SG)

Yrla Bitencourt, 22, Salgueiro (SG)Thais Caldeira, 26, Santíssimo

Sarah Monteiro, 20, 
Morro do Borel

Amanda Veiratto, 
26, Alemão

TEM GENTE COM 

FOME:  AÇÃO 
SOCIAL DISTRIBUI 
CESTAS BÁSICAS
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 LTENHO 58 anos e sou jornaleiro há 
três anos. Antes, eu trabalhava como 
cobrador de ônibus. Moro no Jardim 
América e o que eu mais gosto na mi-
nha profissão é atender o público. Aqui 
é muito tranquilo para trabalhar, mas 
a segurança precisa melhorar. Sou tor-
cedor do Flamengo e, nas horas vagas, 
gosto de descansar. O que mais leio no 
MEIA HORA é sobre esportes.

JOSÉ PEREIRA — Oswaldo Cruz

RIHAM 
VINÍCIUS 
BRAGA DA 
SILVA
tem atual-
mente 19 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 30 de 
setembro de 
2019, em Belford Roxo, após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L PROGRAMA DA PREFEITURA DO RIO

Ajuda financeira 
Auxílio para mais pobres, ambulantes e estudantes 

A 
Prefeitura do Rio anun-
ciou, ontem, um programa 
de auxílio financeiro que 

atenderá cerca de 900 mil pessoas 
— 14% dos cariocas. O montan-
te investido é de R$ 100 milhões. 
Famílias mais pobres, ambulan-
tes cadastrados, estudantes da rede 
municipal e cadastrados no Car-
tão Família Carioca receberão au-
xílio de alívio pelos 10 dias de res-
trição de atividades econômicas 
imposta pela prefeitura para frear 
o avanço da Covid-19.

As famílias que já estão cadas-
tradas no Cartão Família Carioca 
receberão uma média de R$ 240 
até quarta-feira. Serão 50 mil famí-
lias beneficiadas. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação pagará para 
643 mil alunos da rede municipal 
R$ 108,50 por criança. A primeira 
parcela será quitada até sábado e a 
segunda, até 2 de abril. 

As famílias mais pobres e que 
não recebem o Bolsa Família rece-
berão R$ 200. São 23 mil famílias 
identificadas pela prefeitura.

Os 13 mil ambulantes cadas-
trados pela prefeitura receberão 

R$ 500. O pagamento será reali-
zado a partir de quarta-feira.

O auxílio para as famílias mais 
pobres e para os ambulantes po-
derá ser resgatado por meio de um 
cartão digital, através do site www.
cariocadigital.rio. O prefeito Eduardo Paes

BEATRIZ PEREZ 

PROGRAMA 
ATENDERÁ CERCA 
DE 900 MIL PESSOAS, 
COM VALORES DE 
ATÉ R$ 500

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) lançou, ontem, uma 
Chamada Pública para finan-
ciar projetos no Estado do Rio 
de Janeiro que contribuam para 
ampliar o apoio de ações emer-
genciais de enfrentamento à Co-
vid-19 nas favelas. As inscrições es-
tão abertas e podem ser realizadas 
através do site da Fiocruz até o dia 
29 de abril. O resultado final será 
divulgado no dia 7 de julho.

As propostas poderão se en-
caixar em quatro faixas: com or-
çamento até R$ 50 mil; R$ 150 mil; 
R$ 300 mil e até R$ 500 mil. São 
sete áreas de interesse e os projetos 
podem estar vinculados a dois ou 
mais segmentos, que são: Apoio 
Social; Comunicação e Informa-
ção; Saúde Mental; Proteção Indi-
vidual e Coletiva; Apoio à Testa-
gem, Rastreamento e Isolamento; 
Educação e Promoção de Territó-

rios Saudáveis e Sustentáveis.
Podem se candidatar as organi-

zações da sociedade civil sem fins 
lucrativos com existência com-
provada há pelo menos um ano, 
localizadas em favela ou que sejam 

atuantes no local, com histórico 
comprovado de trabalho e os co-
letivos sem personalidade jurídica 
baseados e atuantes nas comuni-
dades, desde que os projetos sejam 
apresentados por instituição par-
ceira legalmente constituída.

Apoio às 
comunidades

 L INSCRIÇÕES ABERTAS

FIOCRUZ LANÇA 
CHAMADA PÚBLICA 
PARA FINANCIAR 
PROJETOS 
NO ESTADO

 L MEDIDAS. O prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, afirmou 
que, hoje, deve anunciar 
medidas para aliviar o pre-
juízo de pequenos setores 
da economia carioca com a 
decretação do feriadão de 
10 dias, com restrições nas 
atividades econômicas. Os 
setores que receberão ajuda 
são pequenos setores econô-
micos, como pequenos ba-
res, restaurantes e comércio. 

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

DIVULGAÇÃO

LUCAS LUCCO MOSTRA O ROSTO DO FILHO

 LLucas Lucco revelou para seus seguidores a música que fez 
para o filho, Luca, através do Instagram, ontem. No clipe de 
Melhor Amigo, o cantor mostrou o rostinho do bebê, que é 
fruto do seu relacionamento com Lorena Carvalho, e nasceu 
na sexta-feira. “Seja bem-vindo, meu melhor amigo.”

PAULO PAULO 
GUSTAVO GUSTAVO 
TEM BOA TEM BOA 
RESPOSTA AO RESPOSTA AO 
TRATAMENTOTRATAMENTO

 L Internado com Covid-19 num hospital no Rio 
desde o dia 13, Paulo Gustavo, de 42 anos, vem 
apresentando melhora. Em novo boletim mé-
dico, a equipe disse estar confiante na “plena 
recuperação” do humorista. “Os quadros clí-
nicos, laboratoriais e radiológicos do pacien-
te demonstram boa resposta ao tratamento 
instituído pela equipe profissional, sobretudo 
nas últimas 72 horas. Continuamos confian-
tes em sua plena recuperação.” Segundo a 
assessoria de imprensa de Paulo, a família de-
le “agradece aos fãs pelo carinho e pede que 
continuem a enviar boas energias e orações 
para sua plena recuperação, assim como de to-
dos os que se encontram na mesma situação”. 
O ator segue em ventilação mecânica invasiva. 

SERTANEJO É INTERNADO
 LCristiano, da dupla 

com Zé Neto, foi 
internado em 
um hospital de 
Rio Preto, em 
São Paulo, on-
tem, por cau-
sa de complica-
ções da Covid-19. 
“O sertanejo, que há 
alguns dias testou positi-
vo para o vírus, apresentou 
oscilação em sua saturação e 

por esse motivo os 
médicos decidi-

ram interná-lo 
para monito-
rar e evitar 
algum tipo 
de agrava-

mento em seu 
estado de saú-

de. Cristiano está 
bem e agradece a to-

dos pelo carinho e orações’, 
informou comunicado.

MÃE DE EX-BBB 
CAI EM GOLPE

 LGizelly Bicalho usou suas re-
des sociais para contar que sua 
mãe, Márcia Machado, caiu 
no golpe do falso sequestro. 
“Estava gravando, minha 
mãe começou a me ligar. Fa-
laram para ela que eu tinha 
sido sequestrada. Queriam R$ 
30 mil. Ela é muito simples, ela 
acreditou. Falaram que pre-
cisavam de R$ 30 mil, senão 
iam me matar. Pegaram um 
vídeo com minha voz. Ela foi 
no banco, sacou R$ 5 mil e de-
positou”, relatou. 

IMUNIZADAS
 LAos 73 anos, Alcione tomou a 

primeira dose da vacina contra o 
coronavírus, ontem. Ela compar-
tilhou o momento em seu Insta-
gram. “Vacina, sim: que essas go-
tas de esperança e vida cheguem 
logo para todos!”, escreveu a 
cantora. Regina Duarte, de 74 
anos, também foi vacinada con-
tra a Covid-19, na segunda-feira. 
A atriz, no entanto, só comparti-
lhou um vídeo do momento no 
Instagram ontem. 

‘TENHO QUE 
PERDER 6 KG’

 LSimone surgiu bem 
mais magra após dar à 
luz Zaya, no dia 22 de 
fevereiro, nos Esta-
dos Unidos. A cantora, 
que engordou 24 kg na 
gravidez, já perdeu 16 
kg. “Ainda tenho que 
perder seis quilos”, afir-
mou ela através do Ins-
tagram Stories.

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMA

EM ALTA EM BAIXA

 LLexa encantou os inter-
nautas ao postar fotos de 
biquíni no Instagram.

 LJuju Salimeni disse que 
enjoou de treinar: “Te-
nho zero vontade”.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Dalva garante para Duca 
que Alan está morto. Heideguer comen-
ta com Lobão que acredita que Dalva 
esconde algo. Cobra diz para Jade que 
não gosta de ouvir “não” e ela o enfren-
ta. Inspirada por Fatinha, Mari avisa a 
Franz que não deixará o Rio de Janeiro. 
Dandara e Jeff comemoram a decisão.

19h40. Globo: Alexia e Renzo se bei-
jam. Luna liga para Juan e conta sobre 
o perigo que passou, mas pede que não 
conte nada. Renzo e os capangas de Do-
minique sequestram Alexia, Kyra e Luna. 
Agnes fica aflita com a falta de notícia 
de Kyra. Dionice aconselha Bia a contar 
para Agnes que voltou a treinar.

21h. SBT: Os vizinhos encrenqueiros 
descobrem a casa da árvore dos chi-
quititos e a destroem. Miguel visita sua 
mãe, Valentina, que está em coma no 
hospital. Tobias tenta fazer ciúme em 
Maria Cecília com Érica, mas não surte 
efeito. Marian vai ao orfanato Raio de 
Luz implorando ajuda. Carol a atende.

18h30. Globo: Eva humilha Manuela, 
que pede apoio a Iná. Rodrigo passa sua 
primeira noite com Júlia no hospital. Lú-
cio diz para Eva que Ana já pode ir para o 
quarto, mas avisa que ela deve perma-
necer no hospital para dar continuidade 
ao tratamento. Sofia reclama que Vitória 
a está forçando nos treinos.

21h. Record: Abraão dá péssima no-
tícia para Amat. Reduana se desespera. 
Dnin-Sim fica chocado com a notícia 
sobre Harã. Terá chora aos pés de Amat. 
Todos se despedem de Harã. Abrão pro-
mete cuidar de Ló. Ibbi-Sim é avisado 
sobre a chegada dos elamitas. Reduana 
sofre forte baque. Ibbi-Sim desafia os 
elamitas. Nadi pede perdão para Amat.

21h30. Globo: Álvaro ameaça Sandro 
para Raul. Érica alerta Verena sobre os 
crimes de Álvaro envolvendo seu nome. 
Marina e Ryan namoram. Álvaro afirma 
que deseja a presidência da PWA em 
troca de não registrar queixa contra 
Sandro. Danilo garante para Thelma que 
encontrará sua mãe. Lídia ajuda Brenda 
a dar prosseguimento ao tratamento.

‘Se a pessoa não foi 
recíproca, azar o dela’
Eliminada do ‘BBB’, Carla Diaz fica surpresa com comentários de Arthur

 L PARTICIPAÇÃO NO ‘MAIS VOCÊ’

A
pós ser eliminada do Big 
Brother Brasil 21, terça-fei-
ra, Carla Diaz participou 

do Mais Você, da Globo, ontem. 
No papo com Ana Maria Braga, a 
atriz falou sobre sua trajetória no 
reality show e se mostrou decep-
cionada com comentários de Ar-
thur, seu affair na casa.

Ana Maria colocou em pauta 
o relacionamento de Carla com 
Arthur e a perda do favoritismo 
dela ao voltar do Quarto Secreto. 
“Nunca me coloquei num pedes-
tal. Sabia que poderia ser julgada 
por minhas ações. A gente lá não 
tem certeza de nada”, disse a atriz, 
eliminada numa disputa acirrada, 
com menos de 1% de diferença 
para Rodolffo. “Eu tinha informa-
ções privilegiadas, mas não eram 
informações que me levavam a ter 
o posicionamento correto. Quan-
do estava no quarto, eu só tive um 
tempo curto para assistir e eu só vi 

sinceridade. Quem nunca fez uma 
interpretação diferente do que é a 
vida real?”, acrescentou.

A apresentadora mostrou ví-
deos de Arthur falando de Car-
la, que ficou surpresa. “Quando a 
gente gosta, fica cega. Estou bem 

chateada. É algo que não desejo 
para mulher nenhuma. É muito 
triste ver homens tendo esse ti-
po de atitude e as mulheres sendo 
julgadas. Me entreguei, se a pessoa 
não foi recíproca comigo, azar o 
dela”, afirmou. Carla Diaz participou do tradicional café da manhã no ‘Mais Você’

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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MIMIMI?! TRETA! QUEM É A COBRA?CONSCIÊNCIA PESOU
 LRodolffo se desculpou 

com Fiuk por ter feito 
brincadeira homofóbica, 
mas bastou se livrar da eli-
minação para desmere-
cer a luta LGBT: “Tanto 

de mimimi”.

 LJuliette teve uma treta 
com Viih Tube e Sarah e 
Camilla chamou a parai-
bana para conversar. “Vo-
cê não vai proteger todo 
mundo. Você agora é al-

vo”, disparou.

 LSarah segue fazendo a 
caveira de Juliette. Após 
conversar com a paraiba-
na, a loura contou o papo, 
à sua moda, para Gil, que 
disparou: “Meu Deus, 

que cobra”.

 LApós debochar de pro-
tocolos de prevenção 
contra a Covid-19, Sarah 
sentiu a indireta de Tiago 
Leifert sobre a pandemia 
e pediu para o público fi-

car em casa.

I Q T U RÔ D R E E M OO

‘QUANDO A 
GENTE GOSTA, 
FICA CEGA. ESTOU 
BEM CHATEADA’, 
AFIRMA A ATRIZ
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ALTO-ASTRAL

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

(Hegel)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LAs finanças marcarão o seu 

dia. Utilize a ambição a seu fa-

vor e busque meios alternati-

vos de ganhar dinheiro. A pos-

sessividade pode te prejudicar.

Cor: verde-limão.
Números da sorte: 64, 91 e 19.

 LMuita energia para cuidar 

dos seus interesses. Vigie suas 

atitudes para não exagerar. 

Confie no seu charme e se mos-

tre disposto na paquera.

Cor: prata.
Números da sorte: 38, 29 e 20.

 LAdote cautela na vida pro-

fissional e pessoal. Confie no 

seu sexto sentido para tomar 

decisões. Um caso escondido 

pode causar confusão.

Cor: preto.
Números da sorte: 21, 39 e 57.

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

 LDose extra de animação hoje, 

aproveite. Contate as pessoas 

próximas por meio das redes 

sociais. Os amigos vão te aju-

dar na conquista.

Cor: grafite.
Números da sorte: 31, 49 e 94.

 LA sua atenção estará focada 

no trabalho. Alimente os seus 

sonhos e projetos ambiciosos. 

A convivência com o par se tor-

na mais estável.

Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 23, 77 e 05.

 LSair um pouco da rotina vai te 

fazer bem. Aposte em novos 

hobbies. Praticar atividades 

físicas vai ser benéfico. Utilize 

as redes na paquera.

Cor: azul-claro.
Números da sorte: 42, 06 e 24.

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

 LUma dose extra de sorte 

pode te ajudar com jogos. O 

seu charme vai ser realçado. 

Se errar, peça desculpas. Clima 

perfeito no romance.

Cor: azul-claro.
Números da sorte: 25, 70 e 79.

 LO seu lado prático pode ser 

bem útil para cuidar das tare-

fas. Reflita um pouco em um 

lugar quieto, vai te fazer bem. 

A paquera será lenta.

Cor: azul-anil
Números da sorte: 53, 08 e 26.

 LA Lua favorece o seu raciocí-

nio rápido. Atenção na hora 

de se expressar. Um sacrifício 

pode ser necessário. A vonta-

de de paquerar vai surgir.

Cor: pink.
Números da sorte: 63, 18 e 99.

SÃO DIMAS
Conhecido na Bíblia como “o bom 
ladrão”, Dimas foi um santo ori-
ginal, único, privilegiado, que me-
receu a honra de ser canonizado 
em vida por Jesus Cristo na hora 
da crucificação. Ele estava ao lado 
direito do Filho de Deus. Segundo 
a tradição, Dimas não era judeu, 
mas egípcio de nascimento, e era 
um bandido perigoso, cuja família 
teria dado abrigo ao Menino Jesus, 
à Virgem Maria e a São José durante 
a fuga da Sagrada Família para o 
Egito nos tempos do Rei Herodes. 
O santo é o padroeiro dos presos e 
das casas penitenciárias.

SANTO DO DIA

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê nos traz muita feli-
cidade e alegria nesta quinta-
-feira. Dia de deixar de lado a 
teimosia e as ações impulsi-
vas, cuidar mais da sua família 
e estar rodeado daqueles que 
você ama. Amar e ser amado 
é o foco de hoje.
SAUDAÇÃO:
Arrôbobôi!
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para atrair felicidade e amor, 
monte uma cesta bem co-
lorida, enfeite com muitas 
frutas, coloque o nome da 
pessoa e leve até uma ár-
vore bonita. Acenda duas 

velas amarelas e dedique-as 
a Oxumarê. Peça alegria e 
felicidade para a pessoa que 
está precisando.

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

 LO desejo de se livrar do que 

te incomoda fica mais eviden-

te hoje. Seu sexto sentido vai 

estar afiado. Ouse um pouco 

no relacionamento.

Cor: púrpura.
Números da sorte: 07, 43 e 34.

 LO seu lado sociável vai andar 

muito bem. Anime o contato 

com os amigos, familiares. Não 

coloque a sua saúde em risco. 

Fortaleça o seu romance.

Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 71, 80 e 44.

 LAdote uma rotina mais sau-

dável hoje. As finanças têm 

tudo para dar certo, se você 

se dedicar. O romance não vai 

estar num grande momento.

Cor: púrpura.
Números da sorte: 99, 36 e 18.
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