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ESPORTES

Sumidos 
em Belford 
Roxo: três 
meses sem 

solução

3 CRIANÇAS 5

Motorista 
de carro que 
invadiu pista 
do BRT rodou

ZONA OESTE 4

Telefones 
de mãe, pai 
e padrasto 
estão com 
a polícia

CASO HENRY 3

Conectados! 
Marquezine 
põe Celulari 
ligado no 220

SEM BRAÇOS 
DIRIGE PRA 
LADRÕES E 

É PRESO
Polícia persegue carro com bandidos e pega 

o piloto de fuga armado com uma pistola

DOIS COMPARSAS ESCAPAM 6

Mãe revela se 
Viih Tube corre 

do chuveiro. 
Saiba lá dentro

BIG BROTHER

PÁGINA 17

Ludmilla fala 
sobre processo 
movido contra 
Val Marchiori

BABADO

PÁGINA 16
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CHUPA ESSA CHUPA ESSA 
MANGA, FRED!MANGA, FRED!

Ídolo do Flu faz dois, mas 
Voltaço vence por 3 a 2 com 

show de Alef Manga 

l HOJE TEM MENGÃO DE GABIGOL E VASCÃO DE CANO

                                          ALÔ, CANDIDATOS! 8

dada

Vaga FEIRÃO DÁ 1.500 VAGAS DE EMPREGO



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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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

ÁGUA

Anônimo
Duque de Caxias

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

MEIA HORA multimídia

Assaltos a qualquer 
hora do dia

 LEstamos assustados com a quan-
tidade de assaltos e o consumo e 
venda de drogas ilícitas em todos os 
cantos do bairro Parque Alvorada, em 
Duque de Caxias. Os roubos e furtos 
ocorrem a qualquer hora do dia, sem 
o menor pudor. Os assaltantes não 
fazem nem questão de cobrir o rosto. 
À noite, em diversos pontos do bairro, 
jovens usam drogas sem medo de ser 
detidos. Cadê a polícia?

VIOLÊNCIA

Comunidade sem 
saneamento básico

 LA Comunidade Pixunas, no Com-
plexo dos Bancários, na Ilha do 
Governador, enfrenta muitos pro-
blemas com a falta de saneamento 
básico. Precisamos de obras estru-
turais no local. As coisas básicas nós 
não temos, como iluminação, esgo-
to, asfalto e água. As casas que têm 
isso não têm todo dia. Isso é uma 
vergonha! Pleno 2021 e a popula-
ção tendo que viver dessa maneira.

Giulia Santos
Ilha do Governador

OBRAS

Rua esburacada em 
Senador Camará

 LA Rua Paulo Rola, em Senador Ca-
mará, está cheia de buracos! Peri-
go para motoristas e pedestres. Na 
semana passada, o pneu do meu 
carro rasgou enquanto eu passa-
va por essa via. Essa situação é um 
absurdo! A prefeitura não cuida da 
rua, acaba danificando os carros 
particulares e, além de pagar todos 
os impostos, o povo ainda precisa 
pagar o conserto dos carros.

Alexandre Ribamar
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Perigo em passarela 
da Avenida Brasil

 LA passarela oito da Avenida Brasil, 
na altura de Bonsucesso, precisa de 
obras urgentemente. Está cheia de 
infiltrações, ferros enferrujados ex-
postos e acumulando sujeira. Um 
acidente pode ocorrer ali a qualquer 
momento se a prefeitura não tomar 
as providências cabíveis. Além dis-
so, a própria estrutura da passarela 
parece estar bem danificada. Muito 
cuidado no local!

Silvano Ramires
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Desperdício e 
torneiras secas

 LNa Estrada da Chácara 535, Praça 
Seca, Jacarepaguá, tem um reserva-
tório da Cedae que desperdiça água 
há mais de 50 anos e ninguém faz 
nada. Enquanto isso, moradores de 
toda a via e adjacências sofrem com 
a falta de abastecimento. Isso é uma 
vergonha! Alguém precisa resolver 
isso. A água que escorre pela via é 
potável, poderia ser utilizada de 
melhor forma ou reutilizada.

José Barreto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Risco de queda e acidente
 LTem uma árvore morta na Rua Urucuia 223, em Vila 

Valqueire. Ela deve ter uns 12 metros de altura e está lá 
morta há anos. Quando chove muito, ouvimos estalos na 
árvore e pode cair a qualquer momento. Já solicitamos a 
retirada da mesma várias vezes, mas nunca vieram aqui. 
Se cair nos fios de alta tensão, nas casas ou nos carros, 
pode causar um acidente terrível.

Roberto Carlos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Obras no 
Guandu

 LSobre a falta de água em 
Nova Iguaçu, a Cedae informa 
que está realizando obras em 
uma adutora no Jardim Guan-
du. O reparo será finalizado 
ainda hoje, retomando a nor-
malidade da distribuição de 
água no município.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae 
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POLÍCIA

Atrás de Polícia cumpre 
mandados 
nas casas de 
pais, padrasto 
e outros 
familiares do 
menino Henry

A Polícia Civil cumpriu quatro man-
dados de busca e apreensão, on-
tem,  em endereços de parentes do 

vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho (So-
lidariedade). A operação foi iniciada an-
tes das 6h. Agentes estiveram nas casas do 
pai do parlamentar e dos avós maternos 
do menino Henry, em Bangu, na Zona 
Oeste, e também na casa do pai do me-
nino, Lienel Borel, no Recreio. O aparta-
mento em que Henry vivia com a mãe e 
o padrasto também foi interditado. Hen-
ry morreu em circunstâncias ainda não 
esclarecidas, aos 4 anos, no último dia 8.

Dr. Jairinho estava na casa do pai, o ex-
-deputado estadual Coronel Jairo, em Ban-
gu; a mãe do menino, Monique Medeiros, 
também es-
tava em Ban-
gu, na casa 
dos pais de-
la. Duran-
te a opera-
ção, a polícia 
apreendeu 
cinco celula-
res e compu-
tadores nos 
endereços.

Os mandados foram expedidos pelo 2º 
Tribunal do Júri da Capital, que também 
decretou a quebra dos sigilos telefônicos de 
todos os alvos.

O vereador Dr. Jairinho nega qual-
quer tipo de violência contra a criança. 

Uma ex-namorada do vereador 
acusou o político de ter agredido a 
filha dela alguns anos atrás. Segun-
do ela, na época da agressão, a filha 
era menor de idade. 

A testemunha revelou ainda que 
depois da morte de Henry, recebeu 
uma ligação do ex-companheiro, mas 
não revelou o teor da conversa.

Dr. Jairinho nega todas as acusações.

MANDADOS 
FORAM 
CUMPRIDOS POR 
DETERMINAÇÃO 
DA JUSTIÇA

Entre o material apreendido pela po-
lícia ontem estão os celulares dos pais 
e do padrasto de Henry. A polícia quer 
saber o teor das conversas entre eles an-
tes e após a morte do menino. Os apa-
relhos serão periciados. Ontem foram 
divulgados prints das mensagens envia-
das pela ex-namorada do vereador ao 
pai do menino Henry, Leniel Borel, na 
semana passada, na qual ela faz relatos 
angustiados sobre supostas agressões 
que sua filha teria sofrido quando ela 
namorava o vereador. 

O Conselho Regional de Medicina 
do Rio de Janeiro (Cremerj) abrirá  sin-
dicância contra o vereador Dr. Jairinho 
(Solidariedade), para apurar se o polí-
tico prestou socorro ao menino Hen-
ry. Dr. Jairinho, apesar de ser médico, 
alegou não ter feito os procedimentos 
de primeiros socorros porque a última 
vez que havia feito massagem cardía-
ca tinha sido em um boneco, ainda na 
faculdade. Foi a mãe de Henry que fez 
respiração boca-a-boca na criança, du-
rante o trajeto de sua residência até o 
hospital, mesmo sem saber.

Cremerj abrirá 
sindicância 

Dr. Jairinho nega todas as acusações

Celulares são 
apreendidos

RENAN OLAZ/CMRJ

RESPOSTAS
REPRODUÇÃO

 L BEATRIZ PEREZ

O imóvel em que Henry vivia com a mãe e o padrasto também foi interditado
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A vereadora Benny Briolly 
(PSOL), de Niterói, na Região 
Metropolitana, acusa o verea-
dor Douglas Gomes (PTC) de 
agressão durante sessão legis-
lativa de quinta-feira. 

“Fui agredida com trans-
fobia, racismo e quase fisi-
camente pelo vereador fas-
cista Douglas Gomes, que 
foi  segurado pelos  meus 
companheiros de bancada 
para que não me encostas-
se. Foi horrível e doloroso!”, 
postou Benny nas redes so-

ciais. O PSOL de Niterói re-
pudiou o ocorrido. 

Também nas redes so-
ciais, Douglas Gomes se re-
feriu à vereadora pelo gêne-
ro masculino. “Mentiroso! 
Respeito quem me respeita, 
moleque!”, escreveu. 

Quinta mais votada
Benny Briolly foi a quinta 

vereadora mais votada, com 
4.367, e a primeira mulher 
trans a ser eleita para o Le-
gislativo de Niterói.

GERAL

Ônibus tombou 
após colidir 

com carro, no 
dia 10
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A vereadora Benny Briolly

PRODUÇÃO

PM é baleado 

em assalto

 LUm policial militar e um sus-
peito foram baleados durante 
uma tentativa de assalto, on-
tem, em Maricá, na Região Me-
tropolitana. Segundo a PM, o 
agente, lotado no 18º BPM (Ja-
carepaguá), passava pela Ave-
nida Carlos Marighella quan-
do foi abordado pelo bandido 
e reagiu, sendo atingido. O cri-
minoso fugiu do local, mas foi 
preso, baleado, logo depois. A 
ocorrência foi registrada na 82ª 
DP (Maricá). 

RAPIDINHAS...

Assassino 
preso no ES

 LPoliciais da 128ª DP (Rio 
das Ostras) prenderam, 
ontem, em Vila Velha, no 
Espírito Santo, um ho-
mem acusado de matar 
um jovem em Rio das Os-
tras, na Região dos Lagos. 
Segundo a polícia, Lucas 
Assis Guimarães, de 22 
anos, emprestou dinheiro 
para o assassino e acabou 
morto ao cobrar a dívida.

FORA DE CIRCULAÇÃO
Polícia prende motorista de carro que provocou acidente com BRT em Guaratiba 

l UM MORTO E MAIS DE 30 FERIDOS

A 
Polícia Civil pren-
deu, na quinta-feira, 
o motorista do carro 

que invadiu a pista do BRT e 
provocou um grave acidente 
que deixou um morto e mais 
de 30 feridos, no dia 10, na 

Zona Oeste do Rio. A colisão 
foi entre as estações Embrapa 
e Mato Alto, em Guaratiba. Na 
ocasião, o motorista do carro 

fugiu do local. 
Marcelo de 

F r a n ç a 

Soares, de 38 anos, foi pre-
so por policiais da 43ª DP 
(Guaratiba) na comunidade 
do Terreirão, no Recreio dos 
Bandeirantes, também na 
Zona Oeste. Ele foi indicia-
do por homicídio, lesão cor-

poral e receptação.
Marcelo foi iden-

t i f i c a d o 

através de impressões digi-
tais colhidas no carro pela pe-
rícia. Testemunhas contaram 
que, além do motorista, havia 
uma mulher e duas crianças 
no carro, que era clonado, 
com placas da cidade de San-
to André, em São Paulo.

Na delegacia, Marcelo con-
fessou que dirigia o carro e 
contou que foi pago por um 
miliciano de Curicica, na Zo-

na Oeste, para levar o veí-
culo até a comunidade do 
Cesarão, em Santa Cruz, 
local em que deveria entre-
gá-lo. Ainda de acordo com 
a polícia, o acusado tem oi-
to anotações criminais por 
roubo, estelionato e recep-
tação de veículos, entre 
outros crimes.

‘Agredida com transfobia’
 L NITERÓI
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GERAL

Três meses sem 

Parentes das três crianças desaparecidas em 
Belford Roxo sofrem com falta de informações

‘N
ós, mães e familia-
res, estamos sofrendo 
muito. Há três meses, 

não vemos as nossas crianças, é 
muito triste, dói demais’. Com 
essas palavras, Rana Jéssica fa-
lou sobre o desaparecimento do 
seu filho, Alexandre da Silva, que 
completou 11 anos no último 
dia 15. O menino está desapare-
cido, assim como seu primo, Lu-
cas Matheus, de 8 anos, e o amigo 
Fernando Henrique, de 11 anos, 
desde o dia 27 de dezembro. Ho-
je, fazem 90 dias que os três su-
miram após brincarem em um 
campo de futebol no bairro Cas-
telar, em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense. 

Rana Jéssica disse que, até o 
momento, não recebeu novas 
notícias sobre as investigações 
da Delegacia de Homicídios da 

Baixada Fluminense (DHBF). 
“Não recebemos nenhuma no-
vidade, só as filmagens que o 
Ministério Público (MPRJ) 

nos mostrou”, afirmou. 
No dia 11 de março, o 

MPRJ anunciou ter encontra-
do imagens de uma câmera de 
segurança que flagrou os três 
meninos na Rua Malopia, em 
Vila Medeiros, bairro vizinho 
de onde eles sumiram. 

A Polícia Civil informou, em 
nota, que, nesta e na última se-
mana, os policiais verificaram 
denúncias sobre o paradeiro dos 
garotos, inclusive na cidade do 
Rio de Janeiro e que “foram feitas 
mais de 80 diligências e buscas em 
locais distintos nestes três meses”.

O Ministério Público afir-
mou que as investigações prosse-
guem em conjunto com a DHBF.

 Alexandre, de 11 anos, Lucas, de 8, e Fernando, de 11, sumiram após brincar em um campo de futebol

ARQUIVO PESSOAL

‘ESTAMOS 

SOFRENDO MUITO. 
É MUITO TRISTE, DÓI 
DEMAIS’, DIZ A MÃE 
DE ALEXANDRE

27/12 
- Por volta das 14h, no bairro 
Areia Branca, Alexandre da 
Silva, Lucas Matheus e Fer-
nando Henrique sumiram. Os 
familiares registraram bole-
tim de ocorrência na 54ª DP 
(Belford Roxo) e começaram 
a fazer buscas pela cidade.

29/12 
- Rana Jéssica recebeu infor-
mações de que os meninos 
estariam vendendo balas em 
Caxias, mas se tratava de um 
falso comunicado.

01/01
- As mães dos meninos com-
pareceram à delegacia para 
cobrar que os policiais conti-
nuassem com as investigações.

03/01 e 05/01 
- Familiares fizeram manifesta-
ções para pedir apoio à popu-
lação e exigir das autoridades 
respostas sobre o desapareci-
mento. Na noite de 5 de janei-
ro, após receber informações 
sobre um suposto paradeiro 
de uma das crianças, uma das 
famílias foi de carro até o muni-
cípio de Nova Iguaçu e, durante 
o caminho, houve um aciden-
te. O veículo capotou por conta 
de um pneu que estourou. As 
quatro vítimas sofreram feri-
mentos leves.

07/01 e 10/01
- A DHBF, com o apoio da Coor-
denadoria de Recursos Espe-
ciais (Core), fez buscas atrás de 
informações no bairro Castelar, 
em Belford Roxo. Onze dias 
após o desaparecimento, os 
nomes ainda não constavam 
no cadastro de crianças e ado-
lescentes desaparecidos do 
Ministério da Justiça.

12/01 
- Homem foi levado à DHBF após 
ser apontado como suspeito por 
vizinhos dos meninos e negou 
o crime, dizendo ter sido tortu-
rado por traficantes. A Polícia 
Civil concluiu que ele não tinha 
relação com o desaparecimento.

SIGA A... ...LINHA DO TEMPO 

NOTÍCIAS
13/01

- A Defensoria Pública se re-
uniu com os familiares para 
oferecer apoio.

19/01

- Polícia Civil colheu material 
genético dos familiares para 
verificar se havia conexão entre 
o último suspeito e as crianças. 
Posteriormente, no dia 3 de 
fevereiro, foi descoberto que o 
sangue contido em uma roupa 
retirada da casa do suspeito 
não era das crianças, mas de 
uma pessoa que vivia com ele.

27/01 

- O desparecimento das crian-
ças completou 30 dias, sem 
solução.

02/02 

- Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos 
se comprometeu a prestar 
apoio às famílias.

08/02

- Governo do Estado do Rio 
pediu apoio do Governo Fe-
deral para encontrar os me-
ninos.

26/ 02

- Defensoria voltou a pedir 
comunicação ampla sobre de-
saparecimento de meninos.

27/ 02 

- O desaparecimento dos me-
ninos completou dois meses, 
sem solução.

11/03

- Ministério Público encon-
trou filmagem com imagens 
dos três em uma rua de bairro 
vizinho de onde desaparece-
ram.

23/03 

- Polícia Civil afirmou ter feito 
buscas em mais de 40 lugares 
diferentes.

26/03 

- Família reclama de falta de 
informações da polícia.
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POLÍCIA

Um homem de 30 anos, 
identificado como Edmilson 
Carvalho Monteiro Neto, o 
Tubarão, acusado de latrocí-
nio (roubo seguido de morte), 
foi preso por policiais da De-
legacia Especializada de Rou-
bos e Furtos (DERF) na quin-
ta-feira, em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio. A ação foi 
realizada em conjunto com a 
força-tarefa contra as milícias 
que atuam no estado.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, Tubarão faz parte de uma 
quadrilha que promove arras-
tões para o roubo de carros na 
Zona Norte do Rio e age com 
extrema violência, usando ar-
mas de grosso calibre, como 
fuzis. Contra Tubarão, havia 
mandado de prisão em aberto.

Tubarão 
cai na 
rede 

 L CAMPO GRANDE

Tubarão foi preso pela polícia 

PCERJ

QUADRILHA 

PROMOVE 
ARRASTÕES PARA 
ROUBAR CARROS 
NA ZONA NORTE

Preso em 
Copacabana

Indenização 
de R$ 40 mil

 LAgentes da 13ª DP (Ipa-
nema) prenderam, na 
quinta-feira, um acusa-
do de tentativa de latro-
cínio em Copacabana, na 
Zona Sul do Rio. O crime 
aconteceu em dezembro 
de 2020, quando a vítima 
foi abordada por dois ho-
mens e esfaqueada na ca-
beça ao se recusar a entre-
gar a bolsa.

 LO Tribunal de Justiça do 
Rio condenou o governo 
estadual a indenizar em 
R$ 40 mil uma estudan-
te baleada dentro de uma 
viatura da PM, em abril 
de 2016. Ela e uma amiga 
eram levadas para a dele-
gacia para registrar um 
roubo quando houve um 
tiroteio entre policiais e 
criminosos no Jacaré.

RAPIDINHAS...

Assaltos a 
mansões

Acusado 
de morte

 LUm homem conhecido como 
Cícero do Ouro, foi preso, ontem, 
por policiais da 105ª DP (Petró-
polis) em sua casa, em Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio. Segun-
do a polícia, ele é investigado por 
envolvimento em quadrilha es-
pecializada em assaltos a man-
sões e imóveis de alto padrão no 
Rio e em Minas Gerais e atuava 
como receptador de joias rouba-
das. Com o suspeito, os policiais 
apreenderam uma arma com nu-
meração raspada e munição.

 LO Portal dos 
Procurados 
(2253-1177) 
divulgou um 
cartaz pedin-
do informa-
ções sobre o 
paradeiro de 
Naohiro de Lira Tamura, de 32 
anos, acusado de envolvimento 
na morte do torcedor do Flamen-
go Carlos Afonso Oliveira Leite, 
de 24 anos, em 2017, no bairro Te-
nente Jardim, em Niterói.

F
amoso por ter sido a pri-
meira pessoa sem os bra-
ços a conseguir tirar a 

Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) no Estado do Ama-
zonas, Leonardo de Souza Ca-
valcante, de 23 anos, foi preso 
pela polícia na noite de quin-
ta-feira. Ele foi flagrado diri-
gindo um carro onde estava 

um grupo de criminosos, que 
planejavam um assalto em Ma-
naus, capital do Amazonas. Se-
gundo a PM amazonense, Leo-
nardo também estava armado 
com uma pistola. 

De acordo com a polícia, o 
flagrante aconteceu durante o 
patrulhamento de uma equi-
pe da 2ª Companhia Interativa 

O SUSPEITO 

ESTAVA ARMADO 
COM PISTOLA E FOI 
EM CANA APÓS 
PERSEGUIÇÃO

 L EM MANAUS

Da superação ao crime
Jovem sem braços que tirou CNH é preso dirigindo para assaltantes

Leonardo Cavalcante ficou conhecido ao tirar a CNH, em 2016

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Comunitária (Cicom) no bair-
ro Colônia Oliveira Machado, 
na Zona Sul da capital. Os ofi-
ciais receberam uma denún-
cia sobre um veículo ocupa-
do com homens armados, que 
estariam se preparando para 
assaltar. Quando os policiais 
chegaram ao local, os suspei-
tos fugiram em alta velocidade. 

Após perseguição, Leonardo 
acabou cercado e preso, mas os 
outros criminosos consegui-
ram fugir. Ele foi autuado por 
porte ilegal de arma e liberado 
depois de pagar fiança.

Repercussão nacional 
Em 2016, quando tirou a 

CNH, Leonardo chegou a ser 
tema de diversas matérias na 
imprensa nacional por sua 
história de superação. “A mi-
nha condição me motiva mais. 
Quero mostrar que nossos so-
nhos podem se tornar realida-
de. Não há barreiras que nos 
impeçam de realizá-los”, dis-
se ele em entrevista na época, 
pouco antes de receber a car-
teira de motorista. 
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GERAL

Parada 
Praias ficam vazias, assim como 
os bares, restaurantes e centros de 
comércio popular,como a Saara

O 
primeiro dia de parada 
emergencial no Rio e em 
Niterói foi o oposto do que 

pediria uma sexta-feira de sol. As 
praias ficaram vazias, assim como 
os bares, restaurantes e centros de 
comércio popular, incluindo a 
Saara. Apesar de parte dos comer-
ciantes discordarem do decreto da 
Prefeitura, a grande maioria res-
peitou a ordem de não abrir. 

Até o Domingo de Páscoa (dia 
4) só poderão funcionar ativida-
des essenciais. A partir de agora, 
dependerá também do 
carioca a melhora do ce-
nário caótico da ocupa-
ção de leitos no Rio, que 
já bate os 90%.

Fiscais da prefeitura 
e do Departamento de 
Transportes Rodoviários 
(Detro) criaram barreiras em vias 
estratégicas, para evitar que ôni-

bus de turismo e linhas não con-
vencionais de vans de outros mu-
nicípios entrassem no Rio. Foram 

barrados 31 veículos e fiscalizados 
189. No Centro, comerciantes 

abaixaram as portas, mantendo só 
o essencial, como farmácias e lojas 
de material de construção. Amin 

Ismail Brahim, 49, lojis-
ta na Saara, foi um deles. 
“Nosso comércio está so-
frendo desde o ano pas-
sado, uma situação de-
sagradável. Mas acredito 
que governo e prefeitura 
estão trabalhando para 

melhorar”, disse. 
Alex do Espírito Santo não 

deixou de vender suas cangas na 
Praia de Copacabana, mesmo 
com a proibição de permanência 
na areia. “Entendo que tem a pan-
demia, a gente tem que se preve-
nir. Mas como vamos nos preve-
nir sem dinheiro, sem trabalhar?”

Nesta semana, a prefeitura 
lançou dois programas de auxílio 
emergencial para vendedores am-
bulantes e comerciantes que pre-
cisarão deixar de trabalhar pelos 
próximos dias.

A maioria dos comerciantes do Saara respeitaram as normas no primeiro dia de lockdown na cidade 

REGINALDO PIMENTA 

ATÉ O PRÓXIMO DIA 4, 
SÓ PODERÃO FUNCIONAR 
ATIVIDADES ESSENCIAIS

 LO prefeito Eduardo Paes anun-
ciou, ontem, que o calendário 
de vacinação no Município será 
acelerado durante o recesso sani-
tário. Até o próximo sábado, dia 
3, serão imunizadas pessoas de 67 
anos ou mais. “Mais um motivo 
para você ficar em casa e deixar só 
circular quem pode ser vacinado. 
Repare que temos uma novidade: 
mulheres serão pela manhã e ho-
mens a tarde”, afirmou o prefeito.

A aceleração no calendário 
chega no dia em que a taxa de 
mortalidade em leitos de UTI CO-
VID no Município chega à 40%. 
Os números assustam e mostram 
a gravidade do cenário do vírus. A 
cidade tem batido recordes diá-
rios de hospitalizações e vive o pior 
momento desde o início da pan-
demia. Atualmente, são 663 inter-
nados em UTI, 200 a mais do que 
no primeiro dia do mês. Ontem, 
começou o primeiro dos dez dias 
do ‘super-retiro’ decretado pela 
prefeitura para diminuir a circu-
lação na capital Fluminense. 

Aceleração no 
calendário

 LAs comunidades do Rio já regis-
traram mais de 15 mil casos de co-
ronavírus. Nas últimas horas fo-
ram cinco óbitos e 49 novos casos, 
segundo o painel ‘Coronavírus nas 
Favelas’, criado pelo coletivo Voz 

das Comunidades. Dois dos cin-
co óbitos foram na Vila Kenne-
dy, na Zona Oeste, dois no Lins de 
Vasconcelos, na Zona Norte e um 
no Morro da Babilônia/Chapéu 
Mangueira, na Zona Sul.

Ainda segundo o coleti-
vo, a média móvel é 66 casos 
por dia nos últimos sete dias. 
Isso representa um aumento 
de 187,04% em comparação a 
14 dias atrás. Nas comunida-
des que o coletivo monitora, o 
painel já registrou 15.564 casos 
de coronavírus e 1.474 óbitos. 
O Complexo da Maré, na Zona 
Norte, é a comunidade com o 
maior número de casos, 1763, 
contabilizando 173 óbitos. Em 
seguida, o Complexo do Ale-
mão, com 1.407 casos confir-
mados e 95 mortes.

15 mil casos 
em favelas 

EMERGENCIAL
 L YURI EIRAS
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 LTENHO 71 anos de idade e sou jor-
naleiro há 10. Antes, era gerente de 
loja. Moro aqui mesmo em Vaz Lobo 
e o que mais gosto na minha profissão 
é interagir com o público e fazer ami-
zades. Aqui precisa melhorar a segu-
rança pública. Torço para o Flamengo 
e, nas horas vagas, gosto de descansar. 
Gosto de ler sobre esportes no jornal 
MEIA HORA.

CARLOS JOSÉ FERREIRA — Vaz 
Lobo

NATÃN 
MOREIRA 
DA COSTA
tem atual-
mente 15 
anos. Ele 
desapareceu 
em 25 de 
setembro 
de 2014, em 
Altamira (Pará), após sair de casa e 
não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Olá, amigo candidato! De 5 
a 9 de abril, a Feira Virtual 
Senac RJ chega à sua 4ª edi-

ção com oferta de mais de 1,5 mil 
vagas de empregos em diversas 
empresas das áreas de serviço, va-
rejo, alimentação, turismo e saú-
de, como: UnitedHealth Group 
- Amil, Unimed, Dasa, Drogarias 
Pacheco, Drogaria Venâncio, Ar-
mazém do Grão, Guanabara, Ro-
yal Supermercados, Habib’s, Zin-
zane, Grupo Soma, IBM, Telecall, 
CIEE, Nube e Arena Hotéis.

Pelo site oficial da feira (rj.se-
nac.br/feiravirtual), o candi-
dato poderá ver as oportuni-
dades, os estandes virtuais das 
empresas, conhecer seus proje-
tos e participar de chats com as 
marcas empregadoras, além de 
consumir conteúdo de qualifi-

cação e aprimoramento profis-
sional. A participação é gratui-
ta para visitantes e empresas.

O evento de empregabilidade 
integra a campanha Rio de Mãos 
Dadas, conjunto de iniciativas do 

Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e 
Senac RJ) para envolver as pessoas 
em um clima de positividade em 
2021 e impulsionar o desenvolvi-
mento social e econômico do es-
tado.

Feira Virtual Senac RJ: 
mais de 1,5 mil vagas

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

Vagada

Não pode 
cortar a luz

 LA Aneel suspendeu o cor-
te no fornecimento de 
energia elétrica por falta 
de pagamento das contas 
de luz de famílias de baixa 
renda, inscritas na Tarifa 
Social, até 30 de junho. 

RAPIDINHA...

Portal reúne vagas, fóruns, bate-papos, chats gratuitos e muito mais

MARCOS DE PAULA / SENAC RJ / DIVULGAÇÃO

O programa Auxílio Carioca, 
anunciado pela Prefeitura do Rio 
na quarta-feira, já está funcionan-
do para consulta. Desde ontem, os 
cariocas já podem acessar o site pa-
ra conferir se têm direito ou não a 
receber o benefício. 

No site Carioca Digital, é pre-
ciso clicar sobre a caixa “Auxílio 
Carioca” e preencher o formulá-
rio com o número do CPF e ve-
rificar se tem direito ao benefício. 
Por conta da grande quantidade 
de acessos, o site apresentou ins-

tabilidade ontem de manhã. 
Famílias mais pobres, ambu-

lantes cadastrados, estudantes 
da rede municipal e cadastra-
dos no Cartão Família Carioca 
receberão o auxílio.

Consultas 
sobre benefício

 L AUXÍLIO CARIOCA

O prefeito Eduardo Paes 

ESTEFAN RADOVICZ 

FAMÍLIAS 
MAIS POBRES, 
AMBULANTES 
E ESTUDANTES 
RECEBERÃO A AJUDA
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Estadual por causa da vitória 
do líder Volta Redonda sobre 
o Fluminense (3 a 2, ontem, 
também em Saquarema), 
o Rubro-Negro retomará a 
ponta em caso de triunfo. A 
partir da próxima segunda-
-feira, o grupo principal assu-
me o papel de protagonismo.

Enquanto isso, as atenções 
estão todas voltadas para o de-
sempenho da dupla Gabigol-
-Rodrigo Muniz. O primeiro, 
já consagrado como um dos 
maiores nomes da história do 
Flamengo, pediu à comissão 
técnica para ser utilizado hoje. 

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Quarta Bangu 21h Cidadania
Carioca 3 ou 4/04 Madureira A definir A definir

O artilheiro pediu para 
jogar hoje e teve o seu 

pedido atendido

 LContratado no ano pas-
sado, mas sem conseguir 
se firmar na equipe titular, 
o zagueiro Léo Pereira está 
novamente envolvido em es-
peculações sobre uma even-
tual saída. De acordo com o 
portal turco Sporx, o defen-
sor teria pedido para deixar o 
Rubro-Negro e com isso vol-
tou a ser pauta no Besiktas.

No começo do ano, ainda 
com o Brasileiro em anda-
mento, o clube turco tentou 
levar o atleta, por emprésti-
mo, até junho de 2022, com 
uma opção de compra. No 

entanto, a negociação não 
evoluiu naquele momento.

O Mais Querido deseja 
receber uma boa grana para 
se desfazer do defensor, pois 
desembolsou para os cofres 
do Athletico Paranaense 7 
milhões de euros (algo em 
torno de R$ 47 milhões, na 
cotação atual) pelo atleta. 
Destaque do Furacão, o za-
gueiro chegou no Ninho do 
Urubu cercado de boas ex-
pectativas, mas jamais con-
seguiu repetir com o Manto 
Sagrado as grandes atuações 
do clube paranaense.

Léo Pereira teria pedido para sair

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/3/2021

Gabigol e mais dezGabigol e mais dez  
NO MENGÃONO MENGÃO  

Camisa 9, que estreia em 2021, lidera a 
molecada rubro-negra contra o Boavista

Depois de cinco parti-
das, com quatro vi-
tórias e apenas uma 

derrota — 1 a 0 para o Flu-
minense —, a molecada do 
Flamengo, reforçada pelo 
atacante Gabigol, faz hoje a 
sua última partida no Cam-
peonato Carioca. O time 
do técnico Maurício Souza 
entra em campo às 21h05, 
no Estádio Elcyr Resende, 
em Bacaxá, para enfrentar 
o Boavista, partida da sexta 
rodada da Taça Guanabara.

Com 12 pontos, mas ago-
ra na segunda colocação do 

Klever; Caio, Douglas Pedroso, 
Elivelton e Jean; Fernando Bob, 
Jucilei, Ralph e Erick Flores (Jefferson); 
Michel Douglas e Vitor Feijão. 
Técnico: Leandrão 

Hugo Souza; Matheuzinho, 
Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; 
Hugo Moura, Gomes e Pepê (Muniz); 
Vitinho, Gabigol e Michael. 
Técnico: Maurício Souza

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)  
Árbitro: Paulo Renato Moreira (RJ)  
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ) 
e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) 
Horário: Record e PPV  
TV: 21h05 

BOAVISTA FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Já Muniz, uma das joias da base 
rubro-negra, tem mostrado faro 
de goleador e é o artilheiro isola-
do do Cariocão, com cinco gols.

Sem previsão
Em relação a Pedro, que 

sofreu uma lesão na coxa es-
querda na partida contra o 
Botafogo logo aos dez minu-
tos, está fora. O jogador segue 
em tratamento e ainda não há 
data confirmada para o retor-
no. Quem participou das ati-
vidades de ontem, no Ninho 
do Urubu, sem limitação foi 
o goleiro Diego Alves.



ESPORTES
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27/3/202110

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Terça      Vasco 21h35 Cidadania
Carioca 03 ou 04/04      Macaé A Definir A Definir

Flu levou a maior volta em Bacaxá
Após sair perdendo por 2 a 0 e buscar o empate, Tricolor das Laranjeiras deu mole no fim e V

 L REAÇÃO TARDIA

C
hegou ao fim a série invic-
ta de três jogos do técnico 
Roger Machado à frente do 

Fluminense. Ontem, em Bacaxá, 
mesmo com os retornos de vários 
jogadores do time titular, o Trico-
lor das Laranjeiras não foi páreo 
para o Volta Redonda, que ven-
ceu por 3 a 2 e assumiu a liderança 
isolada do Campeonato Carioca, 
com 13 pontos. João Carlos e Alef 
Manga, duas vezes, marcaram pa-
ra o time da Cidade do Aço. Fred, 
também duas vezes, descontou.

O começo do primeiro tempo 
deu esperança de que o Fluminen-
se iria mandar na partida, sem sus-
tos, mas foi apenas impressão. João 
Carlos, aos nove minutos, recebeu 

lançamento nas costas de Frazan, 
que tentou cortar de cabeça e não 
alcançou. Livre, o atacante domi-
nou no peito e não vacilou. Ape-
sar do golpe, o Time de Guerrei-
ros reagiu bem e teve chances para 
empatar, mas, aos 21, o veloz Alef 
Manga ampliou a boa vantagem.

Na segunda etapa, o Trico-
lor das Laranjeiras acordou: aos 
quatro minutos, Fred diminuiu e 
depois, aos 25, o camisa 9 deixou 
tudo igual. Parecia a senha para a 
virada, certo? Errado. O time per-
deu o meio-campo e deu muitos 
espaços ao rápido Voltaço.

No apagar das luzes, aos 44, Alef 
Manga recebeu lançamento lon-
go, dominou bem, tirou o Frazan 
e bateu colocado, sem chance para 
Marcos Felipe: 3 a 2 e muita frus-
tração pelo lado do time tricolor.

 LO atacante Fred e o apoiador 
Nenê, duas das maiores estre-
las tricolores, não esconderam 
as suas frustrações após o api-
to final. “Tivemos oportuni-
dades. Acho que esse resultado 
deve-se muito aos 20 primeiros 
minutos que tivemos, que fo-
ram muito ruins”, destacou o 

centroavante. Já o camisa 77, 
que ontem esteve muito abai-
xo de suas boas atuações, re-
lembrou um velho ditado do 
futebol. “Tivemos chances cla-
ras no primeiro e no segundo 
tempo. Mas sabemos como é o 
futebol. Quem não faz, acaba 
tomando”, afirmou o veterano.

Fred e Nenê saem boladões do jogoMarcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan 
e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (John 
Kennedy) e Nenê; Luiz Henrique 
(Kayky), Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred. 
Técnico: Roger Machado

Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel e Luiz 
Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Wal-
lisson) e Luciano Naninho (Marcos Vi-
nícius); Alef Manga, MV (Caio) e João 
Carlos (Luan). Técnico: Neto Colucci

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ) 
Auxiliares: André Roberto Smith Silveira (RJ) e Carlos Áquilla Lima da Conceição 
(RJ) Gols: 1º tempo: João Carlos, aos 9, e Alef Manga, aos 21. 2º tempo: Fred, 
aos 4 e aos 25, e Alef Manga, aos 44 Cartões amarelos: Caio e Egídio Público: 
partida realizada com os portões fechados

FLUMINENSE 2 VOLTA REDONDA 3

O TIME TRICOLOR 
PRESSIONOU MUITO 
NO SEGUNDO 
TEMPO, MAS FOI 
CASTIGADO NO FIM
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CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 13 6 4 1 1 8 5 3

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 12 5 4 0 1 9 2 7

 3º FLUMINENSE 9 6 3 0 3 7 8 -1

 4º MADUREIRA 9 5 2 3 0 4 2 2

TAÇA RIO

 5º PORTUGUESA-RJ 7 5 2 1 2 4 2 2

 6º RESENDE 7 5 2 1 2 4 8 -4

 7º BOTAFOGO 6 5 1 3 1 4 3 1

 8º NOVA IGUAÇU 6 5 1 3 1 4 4 0

ZONA NEUTRA

 9º VASCO 5 5 1 2 2 6 6 0

 10º   BOAVISTA 5 5 1 2 2 4 5 -1

 11º BANGU 4 5 1 1 3 1 4 -3

REBAIXAMENTO

 12º MACAÉ 1 5 0 1 4 2 8 -6

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.

6ª RODADA
ONTEM

 FLUMINENSE 2 X 3 VOLTA REDONDA

HOJE

 VASCO  X  MADUREIRA 15:30

 BANGU  X  RESENDE 15:30

 BOAVISTA  X  FLAMENGO 21:05

AMANHÃ

 PORTUGUESA-RJ  X  MACAÉ 15:30

 NOVA IGUAÇU  X  BOTAFOGO 18:00

7ª RODADA

TERÇA

 FLUMINENSE  X  VASCO 21:35

QUARTA

 MACAÉ  X  NOVA IGUAÇU 15:30

 BOTAFOGO  X  MADUREIRA 18:00

 FLAMENGO  X  BANGU 21:00

QUINTA

 RESENDE  X  PORTUGUESA-RJ 15:30

 VOLTA REDONDA  X  BOAVISTA 18:00

ARTILHARIA
 5  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo)
 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)

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

Flu levou a maior volta em Bacaxá
ricolor das Laranjeiras deu mole no fim e Volta Redonda é o novo líder do Cariocão

Apagado! 
Muito 

marcado, Nenê 
pouco ajudou 
na criação de 

jogadas

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

 LGrande destaque da partida, o 
atacante Alef Manga mandou 
um recado para Bruno Henri-
que, camisa 27 do arquirrival 
tricolor, o Flamengo. Admira-
dor assumido do astro rubro-
-negro, o jogador disse que pre-
tende pegar a camisa do ídolo no 
encontro entre os clubes. “Jogo 
um futebol parecido com o de-
le, de velocidade. Quero pegar 
a camisa dele no próximo jogo 
para dar para minha mãe, que é 
flamenguista. Ano passado, pe-
lo Resende não consegui”, disse 
Manga, que avaliou a atuação do 
Voltaço na partida de ontem. Jo-
gamos contra um time grande, 
sabíamos que seria difícil”, disse.

Manga admira 
Bruno Henrique

FLUMINENSE

O ADVERSÁRIO
O Voltaço abriu boa vantagem, 
se descuidou no segundo tempo, 
mas soube ser guerreiro 

BOLA CHEIA
Fred — mostrou seu 
inconfundível faro de 
goleador

DEU PRO GASTO
Nenê, Martinelli 
Yago Felipe 
e Kayky 

BOLA MURCHA
M. Felipe, Calegari, 
Nino, Luiz Henrique, 
John Kennedy e Lucca

PERNA DE PAU
Frazan, 
Egídio e 
Gabriel Teixeira

TÉCNICO
Fez o que deu e o time 
levou azar no fim da 
partida

ATUAÇÕES

Alef Manga: destaque do Voltaço
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Morato, do Bragantino, está no Rio

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca  Terça              Fluminense 21h35 Cidadania
Carioca  3 ou 4/04              Bangu A definir São Januário
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Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Graça e 
Zeca; Bruno Gomes, Galarza (Caio Lo-
pes), Carlinhos e Marquinhos Gabriel; 
Pec e Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Felipe Lacerda; Rhuan, Calixto, Mau-
rício e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e 
Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e 
Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Los Larios, em Xerém (RJ)  
Árbitro: Felipe da Silva (RJ)  
Assistentes: Daniel do Espírito 
Santo (RJ) e Diogo Carvalho (RJ) 
Horário: 15h30 
TV: PPV

VASCO

MADUREIRA

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

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

 LA chegada de Léo Jabá, apresen-
tado ontem, não cessou a busca 
da diretoria para aumentar o po-
derio ofensivo do Vasco. “Meu 
pai é vascaíno, quando eu falei a 
ele que estava vindo para o Vasco 
ele ficou emocionado, todo arre-
piado, chorou. Com certeza essa 
camisa aqui vou dar pra ele”, afir-
mou Léo Jabá. E Morato é o pró-
ximo reforço a ser anunciado. Li-
berado pelo Red Bull Bragantino, 

o atacante de 28 anos desembar-
cou no Rio ontem para exames 
médicos e assinar contrato por 
empréstimo com validade até 
dezembro. Recuperado de um 
incômodo no púbis, Morato não 
deverá ter problema na reavalia-
ção clínica. Na Colina, Morato 
terá a concorrência de Léo Jabá, 
Talles Magno, Gabriel Pec e Viní-
cius como alternativa de veloci-
dade pelos lados do campo.

OI, SUMIDO!OI, SUMIDO!  
Cano retorna 
ao Vascão

O 
torcedor do Vasco, mes-
mo à distância, está com 
saudade de Germán Ca-

no. Recuperado de uma lesão 
na coxa direita, o atacante ainda 
não atuou em 2021. Em constan-
te avaliação, o artilheiro voltou a 
treinar com bola esta semana e 

tem chance de reaparecer contra 
o Madureira, hoje, às 15h30, em 
Los Larios, partida da sexta roda-
da da Taça Guanabara, o primei-
ro turno do Cariocão. 

Com foco na plena recupera-
ção física do camisa 14, a comis-

são técnica estendeu o período de 
treinos do argentino, peça-chave 
no processo de reformulação fo-
cado na Série B do Brasileiro.

Inicialmente, a programação 
previa o retorno de Cano na se-
mana que vem, no clássico com 
o Fluminense, em Volta Redon-
da. Sob o comando de Marcelo 
Cabo, o argentino atuou pouco 
mais de 15 minutos no 1 a 1 com a 
Caldense, em Minas Gerais, pela 
primeira fase da Copa do Brasil. 

Enquanto Cano volta, o 
Vasco vai pouparhoje quatro 
jogadores: o zagueiro Lean-
dro Castan, o lateral-direito 
Leo Matos, o volante 
Andrey e o atacante 
Talles Magno.

Já o lateral-es-
querdo MT fez um 
exame de imagem que apontou 
edema ósseo por estresse na vér-
tebra lombar L5 e ainda não tem 
previsão de retorno.

QUATRO ATLETAS 
SERÃO POUPADOS: 
CASTAN, ANDREY, 
TALLES MAGNO E 
LEO MATTOS

Goleador argentino será titular 
contra o Madureira hoje à tarde

O goleador do Gigante O goleador do Gigante 
da Colina é a esperança da Colina é a esperança 

da galera em Xerémda galera em Xerém

 LUM dos maiores goleiros da história 
do Brasil, Barbosa faleceu em 2000 e 
completaria 100 anos hoje. Para cele-
brar, o Vasco, onde foi ídolo no histórico 
Expresso da Vitória, preparou uma série 
de ações. Uma delas é um mosaico com 
‘Barbosa 100’ na social de São Januário, 
assim como o lançamento de uma ca-
misa personalizada. Parte dos royalties 
das vendas serão destinados à família 
do ex-goleiro. O CT do Almirante deve 
ser rebatizado com o nome de Barbosa.

REPRODUÇÃO/TWITTER DO VASCO

CENTENÁRIO DE BARBOSA



Matheus Babi no 
olho do Furacão

MAIS UMA Glorioso 
apresenta o 
11º reforço: 
meia Marco 
Antônio, 
que jogou 
no Bahia

A INSPIRAÇÃO DE 
MARCO ANTÔNIO 
É NO ATACANTE 
NEYMAR, DO PSG, 
DA FRANÇA

Titular no início da temporada, José We-
lison aparece no radar do Sport, que entrou 
em contato com o Atlético-MG, dono dos 
direitos do volante, e pediu informações so-
bre as condições de negócio. O Leão da Ilha 
fez uma proposta para ter José Welison, ce-
dido ao Botafogo até maio. Os pernambu-
canos querem pagar 70% dos salários do 
atleta. Atualmente, o Glorioso e o Galo di-
videm os salários. Por contrato, o camisa 50 
termina o Carioca no Botafogo. Depois da 
competição, o clube de General Severiano 
terá que conversar com a diretoria mineira, 
caso queira manter o atleta para a Série B.

Sport sobe oferta 
pra ter Zé Welison

O volante pode vazar depois do Carioca

CARA NOVA

Muito animado, o reforço joga pelo meio, mas pode cair também pelas pontas

FOTOS VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã Nova Iguaçu  18h Elcyr Resende
Carioca Quarta Madureira 17h Giulite Coutinho

O Botafogo apresentou ontem, no 
Estádio Nilton Santos, seu 11º 
novo reforço para a temporada 

de 2021: o apoiador Marco Antônio, ex-
-Bahia, que veio emprestado até dezem-
bro. O jogador destacou a felicidade de 
ter fechado com o clube de General Se-
veriano, e também sobre um vídeo que 
viralizou, antes mesmo do anúncio ofi-
cial, dele com a camisa do Alvinegro.

“Quando eu soube da proposta, fiquei 
muito feliz, falei para minha família e tudo. 
Quando me falaram que eu iria me apre-
sentar na segunda aqui, um amigo meu, 
que no caso é 
até meu pastor, 
quis fazer uma 
brincadeira, 
eu autorizei a 
postar. Ele ti-
nha uma ca-
misa do Bota-
fogo, eu vesti e 
encaixou mui-
to bem. Não 
sabia que ia repercutir tanto, estou muito 
feliz desde quando falaram do interesse por 
mim. Muito motivado a dar meu melhor”, 
afirmou o jogador, de 23 anos.

Polivalente, o reforço consegue de-
sempenhar mais de uma função, o que 
agrada muito ao técnico Marcelo Cha-
musca. “Sempre atuei pela ponta, tanto 
esquerda quanto direita. No decorrer 
da carreira fui para o meio. Tenho um 
bom passe, jogador muito técnico, es-
tou aqui para ajudar de todas as for-
mas”, destacou, bem animado.

Ainda não há uma previsão de 
quando Marco Antônio estará dis-
ponível para ser utilizado pelo co-
mandante alvinegro. Enquanto isso, 
o grupo faz os últimos trabalhos vi-
sando a partida contra o Nova Igua-
çu, amanhã, em Bacaxá. Com apenas 
seis pontos, o clube da Estrela Solitária ocu-
pa a sétima colocação da Taça Guanabara e 
precisa vencer para não se complicar mais.

Cobiçado por clubes como o Grê-
mio e o Fluminense, o provável des-
tino do atacante Matheus Babi, que 
pertence ao Serra Macaense, deverá 
ser o Athletico Paranaense. O clu-
be formalizou proposta por 60% 
dos direitos econômicos do joga-

dor, segundo informações do site 
Globoesporte.com. Antes proibido 
de contratar reforços por causa de 

uma punição da Fifa pelo “caso Rony”, o 
Furacão foi liberado na última quinta-fei-
ra para retornar ao mercado. Além disso, 
os paranaenses têm como trunfo o diretor 
Paulo Autuori, que trabalhou com Babi ano 
passado no Glorioso.
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A GATA DA HORA

deu palinha de marquinha e saiu muito bem 

na foto. Estilosa e cheia de charme, a morenaça torce pelo 

Mengão, mora em Bangu e adora cuidar do corpão. No Ins-

tagram, ela deixa geral babando com tanta beleza e sensua-

lidade. Quer conferir também? Acesse @musafitnssoficials2.

PATTY ALVES

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

ARLENE MELO/DIVULGAÇÃO

 LInicialmente suspenso até 30 
de março, o Campeonato Pau-
lista deve ficar ainda mais tem-
po sem partidas. Isso porque 
o governo de São Paulo anun-
ciou ontem a prorrogação do 
período emergencial em todo o 
estado. Agora, a regra valerá até 
o dia 11 de abril. Ou seja, até essa 
data, os clubes paulistas não po-
dem jogar em São Paulo. Com 
a prorrogação da proibição, 32 

partidas serão afetadas. Desde 
o início da restrição, em 15 de 
março, a FPF buscou alterna-
tivas, como transferir as parti-
das para outros estados. Entre-
tanto, Minas Gerais proibiu a 
transferência e o Rio de Janeiro 
também, abrindo exceção para 
os duelos do Corinthians com 
o Mirassol e do Palmeiras com 
o São Bento, ambos em Volta 
Redonda.

São Paulo prorroga pausa
ARQUIVO
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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
 

MARCENEIRO 
Precisa-se de Meio Oficial de 
Marcenaria, preferencia morar 
próximo a Nova Iguaçu. Entrar 
em contato no tel.: 3584-6973
 

OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Centro 
de Usinagem comando Mitsu-
bishi. Campo Grande. Salário 
R$2.750,00 +benefícios. Currícu-
lo para: carolfgvh@gmail.com

 

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
 

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
 

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
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

A DAMA DE A DAMA DE 
VERMELHOVERMELHO

 LBruna Marquezine fez a temperatura subir 
ao publicar uma sequência de fotos de tirar o 
fôlego no Instagram, ontem. Hospedada no 
Copacabana Palace, a atriz posou na sacada 
do hotel e na piscina. Ela, claro, recebeu vá-
rios elogios dos internautas. Alguns deles, 
aliás, não passaram despercebidos. Affair de 
Marquezine, Enzo Celulari comentou: “Coisa 
linda”. A mãe dele, Claudia Raia, também se 
derreteu pela nora. “Muito gata!”. 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

IMUNIZADA

 LAna Maria Braga, 
de 71 anos, rece-
beu a primeira do-
se da vacina con-
tra a Covid-19 
em São Paulo, 
ontem. No Ins-
tagram, ela pos-
tou uma foto do 
momento. “Va-
cinada”, escreveu 
Ana, que ainda usou a 
hashtag Vacina, Sim. 

‘NÃO VOU 
PARAR’

 LLudmilla falou sobre o proces-
so que moveu contra Val Mar-
chiori, em 2016, no Twitter, 
ontem. Tudo começou quan-
do a socialite fez um comen-
tário sobre o cabelo da canto-
ra na transmissão do Carnaval 
da RedeTV!. Em 2018, a Justi-
ça condenou a loura a indeni-
zar Ludmilla em R$ 30 mil. Se-
gundo o jornalista Erlan Bastos, 
Val recorreu e esse novo recur-
so apontou que ela exerceu 
sua “liberdade de expressão”. 
“Racismo não é liberdade de 
expressão. Não sou a primeira 
a passar por isso e não sou a úni-
ca. Não vou parar”, disse Lud. 

 

É SEXY QUE 
FALA, NÉ?!

 LCleo postou no Instagram, 
na noite de quinta-feira, al-
gumas fotos em que apare-
ce de biquíni. Nas imagens, a 
atriz mostra o bumbum su-
jo de areia. “Era sol que me 
faltava”, escreveu Cleo na le-
genda das fotos.

VIRGINIA FONSECA E ZÉ FELIPE SE CASAM 

 LVirginia Fonseca e Zé Felipe estão casados. A influenciadora digi-
tal contou a novidade através do seu Instagram, ontem. “E de to-
dos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha 
vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos 
separe! Como eu sempre digo, te amo infinito e além”, escreveu 
ela, que espera a primeira filha do casal, Maria Alice.

Empinadinha no bumbum
 LLívia Andra-

de arrancou 
suspiros dos 
internautas 
ao  publ i car 
algumas ima-
gens no Insta-
gram, ontem. 
De biquíni, um 
short bem cur-
tinho e uma 
blusa aberti-
nha, a apre-
sentadora exi-
biu suas curvas 
perfeitas. “Ei, 
tu tá na gaio-
la. Ei, tu tá na 
gaiola. Vem”, 
brincou ela na 
legenda.

EM ALTA EM BAIXA
 LSimpática, a atriz Carla 

Diaz posou com fãs em 
aeroporto de São Paulo.

 LAnitta aglomerou em fes-
ta de Karol G em Miami, 
nos Estados Unidos.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

SALVE-SE QUEM PUDER

18h30. Globo: Jonas (foto) se revolta 
com Cris. Eva discute com as enfermeiras 
que cuidam de Ana. Marcos fica aborreci-
do com a insistência de Vitória no treino de 
Sofia. Nanda e Rodrigo percebem o mau 
humor de Lourenço.

21h. SBT: Carol vai ao hospital para ver o 
namorado, Fernando (foto), e o vê andan-
do abraçado com outra mulher. Fernando 
diz que ela entendeu tudo errado e que 
essa é apenas uma colega de trabalho. 
Miguel e Simão se reencontram.

19h40. Globo: A imprensa brasileira 
divulga que Alexia (foto) e Kyra foram 
levadas por bandidos e estão desapare-
cidas. Petra despista Ignácio sobre Alexia. 
As três recebem suas novas identidades.

AMOR DE MÃE

21h30. Globo: Benjamin tem um plano 
para Davi escapar da chantagem de Ál-
varo. Vitória (foto) sofre com a doença de 
Vera. Penha descobre uma forma de sair 
da prisão e pede ajuda a Leila. Leila pega 
o dinheiro que Penha escondeu.

Um banho de memes 
e fama de leva e traz
Mãe e namorado de Viih falam sobre participação da loura no ‘BBB’

 L APÓS DOIS MESES NA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL

Aos 20 anos, Viih Tube é a 
participante mais jovem do 
Big Brother Brasil 21. Após 

dois meses na casa e uma enxurra-
da de memes por sua falta de ba-
nho, a youtuber ganhou fama de 
“leva e traz”, mas, apesar disso, re-
cebeu apenas um voto no confes-
sionário até agora. Para a mãe da 
jovem, Viviane Tube, esse feito se 
deve à maturidade da filha.

“Primeiro pela maturidade. 
Mesmo sendo a mais nova da casa, 
ela é observadora e não tem vergo-
nha de pedir desculpas. O segundo 
é por saber se colocar de uma for-
ma adequada. A Viih fala com pro-
priedade”, afirma Viviane.

Por falar em pedir desculpas, 
Viih criticou Carla Diaz após sua 
eliminação no paredão falso, sem 
saber que a atriz estava assistindo 
tudo do Quarto Secreto. Após a 
volta de Carla, Viih protagonizou 
cenas de choro. Viviane descarta 

que tenha sido estratégia, pois a fi-
lha “é muito verdadeira”.

E após contagem realizada por 
um usuário do Twitter, foi revela-
do que Viih tomou 22 banhos em 
42 dias de BBB 21. A pauta virou 
tema nas redes sociais. “Minha na-

morada é da geração internet, ela 
vai rir muito disso tudo”, acredita 
o namorado da youtuber, Bruno 
Magri, sobre a reação dela ao to-
mar conhecimento dos memes. 
Para ele, “o importante é não ser 
mentiroso ou ofensivo”. Viih Tube levou apenas um voto no confessionário até agora

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

CORAÇÃO

CORAÇÃO
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VÔMITO

VÔMITO

MILHÕES DE FÃS SINCERÃO VOTAÇÃO ABERTAOLHA O PAREDÃO!
 LJuliette chegou à marca 

de 16 milhões de segui-
dores no Instagram. Ela 
é a participante do grupo 
Pipoca com o maior nú-
mero de seguidores na 

rede social. 

 LGil e Juliette tiveram 
uma conversa tensa. En-
quanto os confinados ar-
rumavam malas, o eco-
nomista disparou que é 
certo que a advogada es-

tará no paredão. 

 L A formação do no-
no paredão do BBB 21 
promete novidades! 
Tiago Leifert anunciou  
que a votação será 
aberta, diretamente 

da sala da casa.

 LArthur e Rodolffo con-
versaram sobre o próxi-
mo paredão. O instrutor 
de crossfit disse que indi-
caria João, mas o cantor 
falou que Gil seria a me-

lhor opção.

I Q U RÔ D R E M OO

‘MINHA 
NAMORADA É 
DA GERAÇÃO 
INTERNET, ELA VAI 
RIR DISSO TUDO’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Diferença de idade é irrelevante. O que interessa é a 

cumplicidade e o sentimento.” (Anônimo)

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 sua comunicação vai me-
lhorar. Aposte em um progra-
ma divertido e caseiro. Busque 
se organizar. A franqueza vai 
resolver mal-entendidos.
Cor: violeta.
Números da sorte: 93, 30 e 84.

 LAs suas finanças vão receber 
excelentes energias. Assuma 
um trabalho extra. A paquera 
pode se arrastar e te fazer per-
der a paciência, tenha calma.
Cor: cinza.
Números da sorte: 49, 58 e 04.

 LBom momento para se con-
centrar. Alguns confrontos 
com pessoas próximas podem 
aparecer. Controle-se. O ro-
mance pode ficar tenso.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 59, 95 e 68.

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

 LRedobre a cautela com a saú-
de. Não exagere na diversão. A 
Lua favorece os momentos em 
casa. A confiança entre você e 
o par pode se abalar.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 51, 06 e 60.

 LDesentendimentos com os 
amigos vão acontecer. Em 
contraponto, a colaboração 
com os colegas vai gerar fru-
tos. Muita sintonia no amor.
Cor: lilás.
Números da sorte: 70, 25 e 07.

 LVai ter muita disposição para 
os seus objetivos. Avance no 
serviço ou dispute um novo 
cargo. Confie no seu poten-
cial. Vá com calma na paquera.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 71, 08 e 80.

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

 LOs astros indicam que a sua 
atenção continua no trabalho. 
Mergulhe nos seus objetivos e 
finalize as suas tarefas. O ro-
mance não vai ser o foco.
Cor: pink.
Números da sorte: 54, 45 e 27.

 LOs programas de lazer vão 
se destacar hoje. Veja filmes e 
escute músicas. Contate pes-
soas queridas. O romance vai 
ter excelentes energias.
Cor: branco.
Números da sorte: 55, 28 e 01.

 LUma reforma ou uma mu-
dança pode dar certo. Viva 
grandes momentos com a fa-
mília. A paquera não reserva 
grandes novidades.
Cor: prata.
Números da sorte: 65, 38 e 29.

SÃO RUPERTO
São Ruperto (também chamado de 
Roberto) descendia dos rupertinos, 
família que dominava a região do 
médio e do alto Reno. Os rupertinos 
eram parentes dos carolíngios e o 
centro de suas atividades era em 
Worms, onde São Ruperto recebeu 
sua formação, de cunho monástico 
irlandês. No ano 700, como seus 
mestres, sentiu-se impulsionado à 
pregação e ao testemunho monás-
tico. Apoiado pelo conde Teodoro 
de Baviera, fundou uma igreja de-
dicada a São Pedro. Antes da sua 
última Santa Missa, sua irmã ouviu 
sua oração. Morreu em 710.

SANTO DO DIA

MÃE DE GÊMEOS
A mãe de Joãozinho volta 
para casa depois de sair da 
maternidade, onde teve gê-
meos, e é recebida pelo filho:
— Mamãe! Eu contei para a 
professora que tive um irmão-
zinho e ela me liberou das três 

últimas horas de aula!
— E por que você não contou 
que eram dois?
— O outro irmãozinho eu dei-
xei para a semana que vem!

O TESTAMENTO
No escritório do advogado, a 

viúva ouve a leitura do testa-
mento do seu finado marido:
— Sinto muito, mas o Senhor 
Genésio deixou tudo o que 
tinha para a Casa de Carida-
de da Viúva Pobre.
— Mas e eu? — choraminga 
a mulher.

— Bem, a senhora era justa-
mente tudo que ele tinha!

SERÁ QUE MORDE?
Marielson entra no bar com um 
cachorro. Um sujeito vê e diz:
— Bonito cachorro!
— Bonito mesmo... Quer ver 

uma coisa? Coça o focinho dele!
O sujeito coça o focinho do cão 
e fica esperando:
— Ué! Mas ele não fez nada! — 
comenta.
— Pois é! É que eu achei esse ca-
chorro ali na estrada e não sabia 
se ele mordia!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Sua energia e espírito com-
bativo permitirão resolver 
alguns problemas práticos. 
Conversar será gratifican-
te para você no relaciona-
mento, seja mais amigo do 
seu par. Isso deixará a rela-
ção mais forte.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Florestas.
SIMPATIA:
Para acalmar alguém, escre-
va o nome em um papel e co-
loque dentro de um potinho 
pequeno com tampa. Encha 
o pote até o topo com açúcar 
mascavo. Quando terminar, 

tampe o pote. Enquanto faz 
isso, mentalize com muita fé 
a pessoa se acalmando. Não 
deixe ninguém ver. Após o 
resultado, despache na mata.

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

 LSeja mais realista para não 
se decepcionar. Todo cuidado 
é pouco, inclusive com a sua 
saúde. Uma paquera nas redes 
sociais pode dar certo.
Cor: bordô.
Números da sorte: 36, 54 e 72.

 LPerrengues com dinheiro po-
dem surgir. Evite gastar à toa. 
Escolha as suas palavras com 
cuidado. O desejo continua em 
alta na vida a dois.
Cor: ocre.
Números da sorte: 73, 37 e 10.

 LRedobre a atenção para não 
arrumar briga. Se você for 
muito inflexível, vai ser difícil 
manter a harmonia. A galera 
pode dar uma força no amor.
Cor: creme.
Números da sorte: 92, 65 e 11.
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