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‘ALMÔNDEGA’ LEVA
MORDIDA E É PRESO
Com ele foram apreendidas pistola e granada
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Força-tarefa vai combater grupos paramilitares 

que vendem produtos falsificados 
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Nego do Borel 
pede desculpas 
após mostrar o 

pênis em live
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LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2

BUMBUM NA NUCA TEM 
EFEITO COLATERAL

De tanto malhar glúteos e perna, Gracyanne 
Barbosa está com dores na coluna
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

                         BURACO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2356
27/03/2021

03 10 25 36 51 58
Sena: 1 (R$ 27.070.907,55)

Quina: 100 (R$ 27.164,44)

Quadra: 5.821 (R$ 666,66)

FEDERAL concurso 5550
27/03/2021

Número Prêmio

1º 049364 R$ 500.000,00

2º 041717 R$ 27.000,00

3º 036405 R$ 24.000,00

4º 041050 R$ 19.000,00

5º 029555 R$ 18.329,00

DIA DE SORTE concurso 436
27/03/2021
Mês da Sorte: SETEMBRO

04 23 24 25 26 27 31

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

POLÍCIA

Buraco enorme em Realengo
 LNa Rua Planaltina, em Realengo, na altura do número 

292, esta cratera imensa se abriu e fica acumulando água 
da chuva. Além disso, alguns bueiros da via estão entupi-
dos, o que dificulta o escoamento da água e causa essas 
poças. Outros buracos estão surgindo também.

Catherine Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Patrulha  
na área

 LApós a publicação da minha 
reclamação, relatando assaltos 
na Rua Florianópolis, na Praça 
Seca, avistei viaturas policiais no 
local. Muito obrigado pela força, 
MEIA HORA!

Sabrina Souza
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Anônimo
Marechal Hermes

Violência em 
Marechal Hermes

 LÉ impressionante o quanto a violência 
aumentou no Rio de Janeiro nos últimos 
anos. Anteontem ouvimos tiros aqui en-
tre Bento Ribeiro e Marechal Hermes. 
Essas coisas pegam a pessoa despre-
venida. A qualquer momento podemos 
levar um tiro, em vez de só ouvir.

ASSALTO

Desrespeito no 
meio da pandemia

 LNós estamos no meio de uma pan-
demia, com a Covid-19 matando 
gente de todas as idades, e ainda 
tem pessoas que não respeitam as 
orientações sobre distanciamento e 
uso de máscaras em lugares públi-
cos. Fiquem em casa!

Anônimo
Por e-mail

AGLOMERAÇÃO

Torneiras secas em 
São João de Meriti

 LNós, moradores da Rua Zózimo, 
em Jardim Alegria, São João de 
Meriti, estamos sofrendo com a 
constante falta de água nas nossas 
casas. A água chega num dia e no 
seguinte some, só volta oito dias, 
10 dias depois.

Alef Martins
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Estrada está na 
escuridão total

 LPeço ajuda para tentar solucionar 
um problema que vem ocorrendo há 
várias semanas na Estrada da Caro-
ba, em Campo Grande. Todas as lâm-
padas dos postes estão queimadas, 
desde a área da faculdade FEUC até 
a Estrada das Capoeiras.

João Carlos Dias
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Lucas Macedo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Buraqueira
em 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. Alô 
prefeitura, vamos agir!

BURACOS

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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QUINA concurso 5526
27/03/2021

12 37 50 67 75
Quina: acumulou (R$ 7.289.406,02)

Quadra: 45 (R$ 12.708,85)

Terno: 4.306 (R$ 199,72)

Duque: 120.388 (R$ 3,92)

TIMEMANIA concurso 1618
27/03/2021
CORITIBA/PR

07 11 22 27 35 43 46
7 acertados: acumulou (R$ 

866.593,32)

6 acertados: 1 (R$ 39.553,03)

5 acertados: 51 (R$ 1.107,92)

4 acertados: 998 (R$ 9,00)

3 acertados: 9.661 (R$ 3,00)



POLÍCIA

Milicianos investem na Milicianos investem na 

A 
venda de produtos falsifica-
dos se tornou uma das tá-
ticas de milicianos do Rio 

para conseguir aumentar seus 
lucros, segundo a Polícia Civil. 
Com uma incontável diversidade 
de mercadorias, os paramilitares 
conseguem, com facilidade, atrair 
uma grande quantidade de consu-
midores em potencial. 

Para tentar combater esse bra-
ço financeiro das organizações 
criminosas, a polícia criou uma 
força-tarefa, em outubro de 2020. 
Uma das delegacias que integram 
este trabalho é a de Repressão aos 
Crimes Contra a Propriedade 
Imaterial (DRCPIM), que tem co-
mo uma de suas atribuições a re-
pressão à pirataria. De março de 

2018 até agora, a especializada já 
realizou a apreensão de 16,9 mi-
lhões de produtos (16.904.635).

Segundo a Polícia Civil, o cres-
cimento do comércio pirata po-

de estar relacionado à entrada dos 
grupos de milícia neste ramo, que 
se tornou uma das atividades mais 
lucrativas da organização.

“Em quase quatro anos à frente 
da DRCPIM, foi visível o avanço 
de grupos milicianos na tentativa 

de tomar o atacado do comércio 
de produtos falsificados no Rio”, 
explica o delegado Maurício De-
métrio, titular da especializada.

Há pouco mais de duas sema-
nas, a operação ‘Raposa no Gali-
nheiro’ teve como alvo o delegado 
Marcelo Machado, adjunto da 38ª 
DP (Vista Alegre). Ele foi preso por 
suspeita de comandar uma con-
fecção de produtos piratas.

Na ocasião, Demétrio classi-
ficou como “assustadora” a pre-
sença de um colega num esque-
ma de pirataria. Mais ainda pela 
audácia: investigações apontam 
que, enquanto o Machado esteve 
na Corregedoria da Polícia Civil, 
ele mesmo montou uma empre-
sa de confecção de roupas pira-
tas. Na época, o delegado inves-
tigava justamente a Delegacia de 
Combate à Pirataria.

DE 2018 ATÉ 
AGORA, A DRCPIM 
APREENDEU MAIS 
DE 16 MILHÕES DE 
PRODUTOS PIRATAS

 LSegundo o levantamen-
to, realizado entre 25 e 27 
de novembro, as medidas 
adotadas para a contenção 
da pandemia impactaram 
diretamente o comporta-
mento dos consumidores. 
Com a restrição da circula-
ção de pessoas, o fechamen-
to das fronteiras do país e o 
funcionamento parcial do 
comércio, a facilidade para 
encontrar itens ilegais caiu 
significativamente. Enquan-
to em 2019 37% dos entre-
vistados dizia que comprava 
os produtos ilegais porque 
eles eram fáceis de encontrar, 
em 2020, foram 6,5%. Já em 
2019, a pesquisa mostrava 
que o comércio de rua ha-
via sido a principal forma de 
aquisição de pirataria.

 LEstudo do Instituto Feco-
mércio de Pesquisas e Aná-
lises (IFec-RJ) revela que 
quase 80% da população 
fluminense admite já ter 
comprado algum produto 
pirata na vida (77,9%). Ed-
son Vismona, presidente do 
Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade, con-
sidera o dado preocupante. 
“É importante que sejam to-
madas medidas que dimi-
nuam a demanda e a oferta 
do produto ilegal, tornan-
do-o menos atrativo para o 
consumidor, além de uma 
real conscientização e uma 
mudança efetiva de com-
portamento da sociedade 
que aceita o produto ilegal, 
seja ele pirata, falsificado ou 
contrabandeado”, aponta.

Pandemia 
impactou

Adesão é cada 
vez maior
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E YURI EIRAS

Em outubro do 
ano passado, a 
Polícia Civil criou 
uma força-tarefa 
para combater o 
braço financeiro 
dos grupos 
paramilitares

PIRATARIAPIRATARIA
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Após receber informações do 
setor de inteligência, equipes da 
32ª DP (Taquara) prenderam em 
flagrante, ontem, Pedro Henrique 
da Mota Costa, conhecido como 
‘Almôndega’, em Campo Grande. 
Com ele, foram apreendidos uma 
pistola Glock, carregadores, muni-
ções, granada, além de fardamen-
to assemelhado ao do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope).

Segundo as investigações, Al-
môndega seria homem de con-
fiança de Wellington da Silva Bra-
ga, o ‘Ecko’, e exercia a função de 
liderar e articular as retomadas de 

territórios da milícia Liga da Justi-
ça ao lado de Francisco Anderson 
da Silva Costa, o ‘Garça ou PQD’.

Ainda segundo as investiga-
ções, Almôndega e Garça, junta-

mente com comparsas, protago-
nizavam a invasão de território, 
determinada por Ecko, às comu-
nidades Santa Marina e Teixeiras, 
na Taquara, nas últimas semanas. 
A prisão deve pôr fim ao intenso 
confronto e disputa territorial que 
vem ocorrendo nas referidas loca-
lidades, em Jacarepaguá.

Em nota, a Polícia Civil disse 
que Almôndega foi surpreendi-
do nas primeiras horas do dia, 
de modo que não houve a possi-
bilidade de reação. Após as me-
didas de praxe, o preso será en-
caminhado a Polinter.

POLÍCIA

Pai de Henry desabafa
‘Muito difícil saber que não vou poder abraçar meu filhinho’, escreve Leniel Borel

 L PELAS REDES SOCIAIS

L
eniel Borel, pai do menino 
Henry, publicou um longo 
desabafo em seu Instagram, 

ontem. No texto, o engenheiro fa-
la sobre a omissão a maus tratos 
que crianças sofrem, sem o co-
nhecimento dos pais. A Polícia 
Civil investiga a morte da crian-
ça, encontrada em casa, na Barra, 
com hematomas e lesões relativas 
a agressão, no dia 8. Ele estava com 
a mãe, Monique Medeiros, e o pa-
drasto, o vereador Dr. Jairinho.

“Está muito difícil saber que 
não vou poder abraçar meu filhi-
nho mais um dia. Precisamos en-
tender o propósito de Deus com a 
morte do meu anjo Henry. Já falei 
para alguns que o propósito po-
de ser para minha vida, para sua, 
para outras famílias ou para todas 
as crianças do nosso Brasil. Henry 
era um anjo, perfeito, lindo... Mas 
quantas crianças podem estar so-
frendo (ou já sofreram) maus tra-
tos no Brasil?”, escreveu. “Não po-
demos deixar que o sentimento de 
impunidade prevaleça. A omissão 

de maus tratos a criança hoje po-
de levar a diversos problemas no 
futuro, desde problemas psicoló-
gicos para a criança até a morte de 
outras crianças”, completa. 

Na última sexta-feira, a polí-
cia cumpriu mandados de bus-
ca e apreensão em endereços de 

parentes do vereador, nas casas 
do pai do parlamentar e dos avós 
maternos do menino Henry, em 
Bangu, e na casa do pai da víti-
ma, no Recreio. Foram apreen-
didos pelo menos cinco celula-
res, além de computadores. Na 
casa do pai, foram levados um 
notebook e dois celulares. Henry morreu, no último dia 8, na casa da mãe e do padrasto, Dr. Jairinho, com sinais de agressão

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

A POLÍCIA 

APREENDEU 
CELULARES E 
COMPUTADORES 
APÓS BUSCAS

‘ALMÔNDEGA’ ERA 
RESPONSÁVEL, JUNTO 
COM COMPARSAS, 
POR INVADIR 
TERRITÓRIOS

‘Almôndega’ vai em cana
 L HOMEM DE CONFIANÇA DE ECKO

 LUMA viatura da PM pegou fogo após ser atacada por criminosos, ontem, em Santa 
Teresa. Segundo a corporação, a viatura do 5ºBPM (Praça da Harmonia) realizava 
patrulhamento quando foi alvo do atentado. Em uma ação ousada, traficantes que 
estavam no alto do Morro dos Prazeres dispararam contra os agentes. Um dos PMs 
foi levado para o hospital com suspeita de fratura na perna.

VIATURA DA PM PEGA FOGO
DIVULGAÇÃO 

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 29/3/20214
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FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

Em meio a tempos difíceis, 
marcados pela pandemia, a fé é 
para muito uma esperança para 
dias melhores. Neste Domingo 
de Ramos, a tradicional missa que 
abre a Semana Santa, foi celebrada, 
mas com igrejas mais vazias pelo 
segundo ano seguido, protocolos 
sanitários e distanciamento social. 

As cerimônias católicas também 
foram transmitidas pela internet. 

Na Basílica de São Sebastião 
dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, foram cinco missas, 
com público em capacidade redu-
zida e transmissão pelas redes so-
ciais. O Frei Jorge de Oliveira, rei-
tor e pároco da Basílica, explica as 
celebrações presenciais foram fei-

tas seguindo todos os protocolos, 
mas que orienta as pessoas a fica-
rem em suas casas. 

O casal Marcelo Ferreira e Nai-
ma Brem (foto) moram no Estácio 
e aproveitaram a ida ao bairro vi-
zinho para agradecer e interceder 
pelos infectados pelo coronavírus. 

Missas com 
menos fiéis

 L DOMINGO DE RAMOS

Fiéis assistem missa de máscara

MISSAS FORAM 
REALIZADAS COM 
PROTOCOLOS E 
TRANSMITIDAS 
PELA INTERNET

 L THUANY DOSSARES  

IMÓVEL 
ATINGIDO  
PELAS CHAMAS 
ABRIGAVA CERCA 
DE 40 FAMÍLIAS

Homem morre em incêndio
 L NO CENTRO DO RIO

Um homem morreu após um 
incêndio atingir um casario na 
Rua do Livramento, no Centro, no 
último sábado. A ocupação abri-
gava cerca de 40 famílias em situa-
ção de vulnerabilidade e boa parte 
delas perdeu a moradia. Uma mu-
lher que morava no local chegou a 
entrar em trabalho de parto, mas 
está bem, segundo a Secretaria de 
Assistência Social.

De acordo com os Bombeiros, 
agentes dos quartéis Central, Pra-
ça da Bandeira e São Cristóvão 
atuaram para conter o incêndio, 

que atingiu os números 207, 209 
e 2011 da via. Ontem pela manhã 

ainda estavam fazendo trabalho 
de rescaldo e vistorias no imóvel. 

O homem que morreu ainda 
não foi identificado, mas era por-
tador de deficiência. Ainda segun-
do a pasta, 26 famílias perderam 
suas moradias. Outras 13 residên-
cias foram interditadas pela Defe-
sa Civil por risco de desabamento. 

Moradores da região e movi-
mentos sociais recolhem doa-
ções. Os locais de entrega são: 
Quilombo da Gamboa 345; 
Ocupação Vito Giannotti (Rua 
Sara, Santo Cristo); e Sede da 
UMP-RJ em Jacarepaguá (Rua 
Japomirim, lote 18, Shangrila).

Salseiro em  
São Gonçalo

 LTiroteio entre PMs e crimino-
sos assustou motoristas que pas-
savam pela BR-101, na altura do 
Complexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo, ontem. A via chegou a 
ficar parada. Segundo a corpora-
ção, equipes do Recom (Batalhão 
de Rondas Especiais e Controle de 
Multidões) foram atacados a ti-
ros. Houve revide, e viaturas do 7º 
BPM (São Gonçalo) precisaram ir 
até o local para dar apoio. Não há, 
até o momento, registro de feridos, 
mortos ou apreensões.

RAPIDINHAS...

Rodou com 60kg 
de maconha

 LA Polícia Rodoviária Fe-
deral apreedeu, ontem, 
60 quilos de maconha e 
prendeu um homem, que 
estava com a droga. O fa-
to ocorreu na RJ 106, Bair-
ro Jardim Campomar, em 
Rio das Ostras. Segun-
do a corporação, a droga 
apreendida totaliza cerca 
de R$ 60 mil em prejuízo 
para o crime organizado.

Cariocas ignoram Cariocas ignoram 
DECRETO MUNICIPAL
Praias da Zona Sul tiveram movimentação intensa

No terceiro dia de medidas 
restritivas mais duras pa-
ra conter a disseminação 

da Covid-19, a reportagem fla-
grou cariocas tomando banhos 
de sol e mar na praia do Leme, na 
Zona Sul, ontem. Segundo o de-
creto da prefeitura, até o dia 4, só 
estão autorizados os esportes in-
dividuais na areia ou no mar.

Segue proibida a perma-
nência de indivíduos nas areias 
das praias, em qualquer horá-

rio, conforme determinação da 
administração municipal. Por 
exemplo, está liberada a prática 
de corrida e caminhada, com o 
uso de máscara. Também estão 
autorizados natação e surfe. As 
regras valem até dia 4, quando 
termina o período do ‘superfe-
riado’ adotado para evitar a pro-
pagação do vírus.

O decreto prevê a proibição 
do estacionamento de veículos 
automotores em toda a orla ma-

rítima, exceto para os moradores, 
idosos, pessoas com deficiência, 
hospedes de hotéis e táxis.

Em nota, a Prefeitura infor-
mou que realizou fiscalizações 
por todo o município. “As ope-
rações foram divididas entre os 
comboios da Secretaria de Or-
dem Pública e ações destaca-
das da Guarda Municipal. Nas 
praias, fizemos pela orla da Zo-
na Sul, Barra, Recreio, Joatinga, 
entre outros”, concluiu.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 29/3/20216
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 LTENHO 49 anos de idade e sou 
jornaleira há cinco. Antes eu era 
vendedora. Moro na Tijuca e a se-
gurança precisa ser melhor no bair-
ro. Na minha profissão, gosto de 
atender o público e fazer amigos. 
Nas minhas horas vagas eu gosto 
de sair com a família e viajar. O que 
mais gosto de ler no MEIA HORA 
é sobre política.

LENA CATUNDA — Copacabana

THALES 
HENRIQUE 
PEREIRA 
DE MELO
tem atual-
mente 22 
anos. Ele 
desapareceu 
em 05 de 
novembro de 
2014, na Zona Oeste do Rio, após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mais vacinas 
no exterior

 LA imunização da popu-
lação de outros países está 
bem mais acelerada que no 
Brasil (7,79%). No Chile, 
por exemplo, mais de 30% 
já estão vacinados. No Rei-
no Unido, 41%.

RAPIDINHA...

Quinto dia de recorde
No Rio, 678 pacientes aguardam uma vaga, enquanto 255 precisam de enfermaria

 L ESPERA POR LEITO DE UTI

A 
fila de espera por leito de 
UTI para tratamento da 
Covid-19 segue alta e ba-

teu recorde pelo quinto dia segui-
do no estado do Rio, com 678 pa-
cientes aguardando por uma vaga 
no sábado. Os dados do Painel Co-
vid-19, da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) também mostram 
que 255 pessoas aguardam por 
uma enfermaria. Ao todo, são 933 
pessoas esperando por uma vaga.

Atualmente, 13 municípios 
do estado estão com a lotação de 
100% nos leitos de UTIs e 23 es-
tão com taxa de ocupação acima 
dos 90%. A SES informou, no sá-
bado, que a ação conjunta com o 
Ministério da Saúde possibilitará 
a abertura de 557 leitos, sendo 324 
de UTI, até a próxima semana. Se-
gundo a pasta, na rede estadual fo-

ram abertos 89 leitos de UTI e 10 
de enfermaria, nesta semana, nos 
hospitais Zilda Arns, Anchieta, 
João Batista Caffaro, Carlos Cha-
gas e Adão Pereira Nunes.

Até quarta-feira, serão inse-
ridos na Central de Regulação 
Estadual (CER) mais 104 lei-
tos de UTI e 56 de enfermaria. 
São leitos privados contratados 
por meio de chamamento pú-
blico. Até sexta, outros 27 leitos 
de UTI da rede estadual serão 
inseridos na CER. No total, en-
tre esta semana e a próxima, a 
ampliação chegará a 366 leitos.

Segundo o mapa de risco da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
divulgado na última sexta-feira, 
três das nove regiões do estado 
entraram em cor roxa, que sig-
nifica ‘risco muito alto’. Atualmente, 13 município do Rio estão com a lotação de UTI esgotada

MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

 LA Fiocruz recebeu, ontem, duas 
novas remessas de Ingredien-
te Farmacêutico Ativo (IFA) da 
China para a produção da vaci-
na contra a Covid-19. O mate-
rial é suficiente para fabricar cerca 
de 12 milhões de doses da vacina 
de Oxford / AstraZeneca. A carga 
deveria ter chegado neste sábado, 
mas houve um atraso na cone-
xão do voo em Luxemburgo, na 
Bélgica. Em nota, a Fiocruz infor-
mou que os quatro lotes de IFA 
serão suficientes para as entregas 
de vacinas ao Ministério da Saú-
de programadas para abril e par-
te do que está previsto para maio.

Fiocruz recebe 
mais insumos
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Virada heroica no fim
Marco Antônio marca nos acréscimos e Botafogo vence o Nova Iguaçu no Carioca

O 
Botafogo não fez uma 
grande exibição contra 
o Nova Iguaçu, ontem, 

em Bacaxá. Mas não faltaram 
emoção e alegria no fim da par-
tida para os alvinegros. Perden-
do até os 45 minutos do segun-
do tempo, o Glorioso conseguiu 
dois gols, virou o placar para 2 a 
1 e quebrou o jejum de três ro-
dadas sem vitórias no Campeo-
nato Carioca. Ênio e Marco An-
tônio fizeram os gols - Vandinho 
descontou.

O Botafogo começou pressio-
nando a saída de bola do Nova 
Iguaçu, sufocando os zagueiros 
e os volante do time da Baixada 
Fluminense. No entanto, os ata-
cantes alvinegros erravam no úl-
timo passe e tinham dificuldade 
de criar chances de gol. O Nova 
Iguaçu quase fez 1 a 0 aos 11 mi-
nutos, em finalização de Yan 
Douglas Borges fez boa defesa.

Aos 35 minutos, foi a vez de o 
Botafogo quase marcar, só que 
Matheus Babi, sozinho, cabe-
ceou para fora. Pouco antes do 
intervalo, o Nova Iguaçu che-
gou com perigo mais uma vez, 
em chute de Rafinha que des-
viou na defesa e passou perto do 
gol de Douglas Borges.

No segundo tempo, o Bota-
fogo voltou melhor e criou boas 

chances de abrir o marcador, 
mas quem balançou a rede foi 
o Nova Iguaçu. Aos 6 minutos, 
Vandinho recebeu passe de Ra-
finha, invadiu a área e finalizou 
para o fundo das redes alvine-
gras. Em desvantagem no pla-
car, o Botafogo sentiu o golpe e 
se afobou em campo.

Com dificuldades de cons-
truir jogadas ofensivas, o Bota-
fogo ficava muito exposto e os 
contra-ataques do Nova Iguaçu. 

Quando parecia que seria nova-
mente derrotado, aos 45 minu-
tos do segundo tempo, o Bota-
fogo conseguiu o empate. Após 
cobrança de falta, a bola sobrou 
para o jovem Ênio, que finali-
zou bem. Cinco minutos depois, 
Marco Antônio, que havia bati-
do a falta para o gol de Ênio, ga-
rantiu a suada vitória e a heroica 
virada para o Glorioso.

Marco Antônio bateu a falta que originou o gol de Ênio e ainda fez o gol da virada alvinegra 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

DECISIVO 
ESTREANTE, MARCO 
ANTÔNIO DEU PASSE 
PARA GOL E DEIXOU 
O DELE EM BACAXÁ

Luis Henrique, Digão, André Santos, 
Gilberto e Rafinha (Menezes); Abuda, 
Vandinho e Dieguinho (Canela); Yan 
(Baggio), Lúcio e Raphael Carioca (An-
derson Künzel). Técnico: Carlos Vitor 

Douglas Borges, Jonathan, Benevenuto, 
Gilvan e PV (Rafael Navarro); Kayque (Ce-
sinha), Matheus Frizzo e Felipe (Ronald); 
Marcinho (Ênio), Babi e Warley (Marco 
Antônio). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Elcyr Resende (Bacaxá). Árbitra: Beatriz Oliveira Dantas (RJ) Gols: 1º 
tempo: Vandinho (NOV). 2º tempo: Ênio (BOT), Marco Antônio (BOT). Cartões 
amarelos: Luis Henrique (NOV), Vinícius Matheus (NOV), Luã (NOV). Renda e pú-
blico: Jogo com portões fechados

NOVA IGUAÇU 1 BOTAFOGO 2
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Carioca            3 ou 4/4      Portuguesa       A definir A definir
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Ultrapassando a metade da pri-
meira fase do Campeonato 

Carioca, com 13 pontos ganhos 
em 18 disputados, incluindo no 
cardápio importante vitória so-
bre o Fluminense por 3 a 2, o Vol-
ta Redonda é destaque. Se chegar 
entre os quatro classificados pro-
mete assustar os papões e brigar 
pelo título com o Flamengo, que 
é cotado na bolsa como grande 
favorito, mesmo mantendo sua 
equipe titular em treinamento. O 
Vasco acusou o golpe da queda pa-
ra a Série B do Brasileiro e paga o 
preço de ter que remontar o elen-
co dentro da competição estadual 
para baixar o custo operacional. O 

 LArgentina e Bolívia se 
juntam a Peru e Colômbia 
nas restrições a voos pro-
cedentes do Brasil, o que 
pode interferir na progra-
mação dos jogos da Liber-
tadores.

 LGrêmio acertou contrato 
de cinco anos com o ata-
cante Borré, do River Plate.

 LManifestantes protestam 
contra a realização dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio duran-
te a peregrinação da Tocha.

 LMais importante do que os resul-
tados nos jogos no Cariocão, o de-
sempenho dos garotos revela o bom 
trabalho de base que fortalece o lema 
‘Craque o Flamengo Faz em Casa’.

 L Vasco perdeu tempo e dinheiro 
na tentativa de anular o resultado 
de campo do jogo com o Interna-
cional. A derrota no Tapetão era 
inevitável.

VOLTAÇO MARCA PRESENÇA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

HOMENAGEM 
MERECIDA

 L Flamengo e Palmeiras joga-
rão dia 11 de abril, em Brasília, 
pela Supercopa do Brasil com 
a possibilidade da presença de 
público. A ideia é abrir sete mil 
lugares a profissionais da li-
nha de frente da saúde devida-
mente vacinados. A iniciativa 
merece aplausos, resta saber 
como evitar a invasão dos bi-
cões, que, para driblar o con-
trole de acesso, serão capazes 
até de aparecer de jaleco e es-
tetoscópio, ou pilotando am-
bulância.

DIVULGAÇÃO/ VRFC

Rodada 
sem zebras
Favoritos, França, Espanha, Itália, 
Alemanha e Inglaterra vencem

 L ELIMINATÓRIAS DA COPA

A
pós empatar com a Ucrâ-
nia na estreia, a França 
conquistou sua primei-

ra vitória nas Eliminatórias Eu-
ropeias para a Copa do Mundo 
de 2022, no Catar, ao derrotar o 
Cazaquistão por 2 a 0, ontem, em 
Astana, com gols de Dembélé e 
Maliy, contra. Com isso, os Bleus 
assumiram a liderança do Grupo 
D, à frente de Ucrânia e Finlândia, 
que ficaram no 1 a 1, em Kiev. 

Quem teve que suar a cami-
sa para vencer foi a Espanha. Em 
Tbilisi, pelo Grupo B, a Fúria só 
bateu a Geórgia, por 2 a 1, graças a 
um gol de Dani Olmo, aos 47 mi-
nutos do segundo tempo. Kvarat-
skhelia fizera 1 a 0 para os donos 
da casa e Ferrén Torres empatara.

No Grupo C, a Itália, com seis 
pontos, lidera, após fazer 2 a 0 na 
Bulgária, em Sófia, gols de Loca-

telli e Belotti, chegando a 24 jogos 
de invencibilidade sob comando 
do técnico Roberto Mancini. A 
Suíça bateu a Lituânia, por 1 a 
0, em Berna, e também tem seis 
pontos, mas perde no saldo de 
gols: 4 a 3.

A Inglaterra lidera o Grupo I, 
após os 2 a 0 sobre a Albânia, fo-
ra de casa, e a Alemanha o Gru-
po J, após vitória por 1 a 0 sobre a 
Romênia, em Bucaresti.

A França venceu no Grupo D, mas Mbappé perdeu um pênalti

AS

QUE GOLEADA! A 
DINAMARCA FEZ 8 
A 0 NA MOLDÁVIA, 
EM COPENHAGUE, E 
LIDERA O GRUPO F

Botafogo, também remodelado 
dentro da nova realidade finan-
ceira, pensa mais em ajustes ten-
do como objetivo se preparar para 
tentar voltar para à elite nacional. 
Apesar da derrota para o Volta Re-

donda, ainda vejo o Fluminense 
como candidato a uma das quatro 
vagas na fase semifinal. Está pin-
tando a possibilidade de termos 
dois primos ricos e dois pobres na 
fase final do Cariocão.
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Carioca Quarta Bangu 21h Cidadania
Carioca 3 ou 4/4 Madureira A definir A definir

‘Saio muito satisfeito’
Maurício Souza avalia como positiva sua experiência no profissional do Mengão

 L FLAMENGO

O 
empate por 1 a 1 com o 
Boavista, sábado à noite, 
em Bacaxá, foi o último 

jogo do Flamengo no Campeo-
nato Carioca sob o comando de 
Maurício Souza. O técnico do 
sub-20, que dará lugar a Rogé-
rio Ceni, quarta-feira, contra o 
Bangu, avaliou com bons olhos 
sua experiência no profissional. 

“Experiência positiva. De-
monstramos superioridade 
contra todos os adversários. 
Avaliamos todos os números, 
não só resultado. O que apresen-
tamos nestes jogos foi superiori-
dade em relação aos resultados. 
Saio muito satisfeito”, revelou.

Sobre os planos para o futuro, 
o treinador evitou dar detalhes, 
mas garantiu que estará de volta 
ao sub-20, onde espera manter 
o bom trabalho. “Sou treinador 
do sub-20 do Flamengo. Volto 
ao sub-20. Fizemos alguns pla-
nos de fazermos alguns treinos 
juntos do sub-20 com o profis-
sional, pelo fato de o elenco estar 
reduzido. Mas sigo no sub-20.”

Sobre a volta de Gabigol aos 
gramados, diante do Boavista, 
e a convivência com o cami-
sa 9, Maurício Souza também 
viu um saldo positivo. “Foi ex-
tremamente tranquilo. Ele dis-
pensa comentários. É extrema-
mente profissional. É só ver o 
que ele já conquistou. Relação 
foi ótima. Torço muito para o 
sucesso dele”, frisou. Maurício Souza deixa o Flamengo após ter levado o time à liderança do Campeonato Carioca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LEm busca de transferências para 
melhorar o seu momento finan-
ceiro, o Flamengo pode encon-
trar nas vendas de dois jogadores 
emprestados um auxílio. Valori-
zados, o lateral-direito Rodinei e 
o volante Piris Da Motta devem 
retornar ao clube carioca nos pró-
ximos meses, mas o Rubro-Ne-
gro espera conseguir vendê-los na 
próxima janela de transferências.

 LO volante paraguaio Piris da 
Motta, de 26 anos, defende atual-
mente o Gençlerbirligi, da Tur-
quia. Rodinei, de 29 anos, vive 
bom momento no Internacional. 
Eles têm contrato com o Flamen-
go até dezembro de 2022, mas a 
diretoria acredita que conseguirá 
vendê-los na próxima janela de 
transferências.

 LDe volta ao time e titular durante 
os 90 minutos, Gabigol detonou 
o estado do gramado de Bacaxá, 
após o tropeço do Flamengo dian-
te do Boavista. “A gente tomou um 
susto. Realmente, é muito ruim. 
Isso atrapalhou a nossa posse de 
bola, finalização… Se fosse em um 
campo melhor, acho que o resul-
tado poderia ser diferente”, frisou.

 L“Mas não podemos usar como 
desculpa. O Flamengo foi guer-
reiro, lutou até o final, criamos 
chances, então, é descansar que 
quarta-feira tem mais”, acrescen-
tou, referindo-se ao duelo contra 
o Bangu, em Volta Redonda, onde 
o Flamengo terá a estreia do time 
principal no Carioca.

Atletas como 
moeda de troca

Gabigol fica 
na bronca

HUMILDADE 
MAURÍCIO SOUZA 
DISSE QUE SEGUIRÁ 
NORMALMENTE À 
FRENTE DO SUB-20
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Carioca  Amanhã              Fluminense 21h35 Raulino
Carioca  3 ou 4/4              Bangu A definir São Januário

 L VASCO

Dúvida na Colina 
Lesionado, Miranda pode ficar fora de clássico

U
m dos destaques do 
Vasco no começo da 
temporada de 2021, 

o zagueiro Miranda sentiu 
um incômodo no múscu-
lo posterior da coxa direi-
ta, no empate por 2 a 2 com 
o Madureira, sábado, em 
Los Larios. Com isso, deve 
desfalcar o Cruzmaltino no 
clássico de amanhã, contra o 
Fluminense, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda, 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Carioca.

A saída de Miranda du-
rante o jogo contra o Ma-
dureira, inclusive, foi apon-
tada como um dos motivos 
do tropeço do Vasco. Ele vi-
nha se destacando no jogo 

aéreo e com bons passes lon-
gos. De acordo com o técni-
co Marcelo Cabo, o defensor 
já havia indicado as dores 
ainda no primeiro tempo.

“Miranda já t inha avi-
sado com 15 ou 10 minu-
tos do primeiro tempo. Ele 
sentiu uma fisgada na coxa. 
Perdemos três de uma leva 
só. E dois jogadores do meio 
(Bruno Gomes com náuseas 
e Marquinhos Gabriel com 
a perna pesada). Foi a hora 
que a gente desequilibrou e 
descontrolou um pouqui-
nho. Aí teve o primeiro gol 
de falta e logo três minutos 
depois teve o gol de empate”, 
disse Marcelo Cabo, sobre o 
inesperado empate em 2 a 2 
com o Madureira.

Miranda ainda não sabe se poderá encarar o Fluminense

ARQUIVO PESSOAL

 LAutor do gol do Boavista no 
empate contra o Flamengo, sá-
bado, em Bacaxá, o lateral-es-
querdo Jean Victor está na mira 
do Vasco. De acordo com infor-
mações do canal ‘Atenção Vas-
caínos’, o Cruzmaltino ainda 
não fez uma oferta pelo joga-
dor, mas já procurou saber in-
formações sobre o atleta.

 LGiuliano Aranda, empresário 
de Jean Victor, que também é 
responsável pela carreira do za-
gueiro Dedé, afirmou que em 
caso de proposta do Vasco, a di-
retoria do Boavista dificilmente 
irá dificultar a saída do lateral. 
Em sete jogos pelo Boavista em 
2021, Jean Victor, de 26 anos, 
marcou três vezes.

Empresário admite sondagem

REFORÇO 
POUPADO CONTRA 
O BOAVISTA, 
CASTAN DEVE 
PEGAR O TRICOLOR

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 13 6 4 1 1 10 3 7

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 13 6 4 1 1 8 5 3

 3º PORTUGUESA 10 6 3 1 2 7 2 5

 4º MADUREIRA 10 6 2 4 0 6 4 2

TAÇA RIO

 5º FLUMINENSE 9 6 3 0 3 7 8 -1

 6º BOTAFOGO 9 6 2 3 1 6 4 2

 7º RESENDE 8 6 2 2 2 4 8 -4

 8º VASCO 6 6 1 3 2 8 8 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 6 6 1 3 2 5 6 -1

 10º   BOAVISTA 6 6 1 3 2 5 6 -1

 11º BANGU 5 6 1 2 3 1 4 -3

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 6 0 1 5 2 11 -9

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

SEXTA-FEIRA

 FLUMINENSE 2  X  3 VOLTA REDONDA

SÁBADO

 BANGU 0  X  0 RESENDE

 VASCO 2  X  2 MADUREIRA

 BOAVISTA 1  X  1 FLAMENGO

ONTEM

 PORTUGUESA 3 X 0  MACAÉ

 NOVA IGUAÇU 1  X  2 BOTAFOGO

7ª RODADA

AMANHÃ

 FLUMINENSE  X  VASCO 21H35

QUARTA

 MACAÉ  X  NOVA IGUAÇU 15H30

 BOTAFOGO X  MADUREIRA 17H

 FLAMENGO X  BANGU 21H

QUINTA

 RESENDE  X  PORTUGUESA 15H30

 VOLTA REDONDA   X   BOAVISTA  18H

ARTILHARIA

 5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo) 4  GOLS:  Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Ale-
xandro (Sampaio Corrêa)  3 GOLS: Pec (Vasco); Pepeu e Di María (Americano); João 
Carlos (Voltaço); Natan (Madureira); e França e Pedro Augusto (America)

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia
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Carioca Amanhã      Vasco 21h35 Raulino

Carioca 3 ou 4/4      Macaé A Definir A Definir

D
ois dias após ser derro-
tado pelo Volta Redon-
da, o Fluminense voltou 

aos treinos para iniciar a pre-
paração para o clássico contra 
o Vasco, amanhã, em Volta Re-
donda. Após levar três gols em 
Bacaxá, o Tricolor vai trabalhar 
para recuperar o equilíbrio que 
tinha entre os setores de defesa e 
de ataque no término do Brasi-
leiro, sob o comando de Marcão.

Ao analisar a derrota para o 
Volta Redonda, o treinador Ro-
ger Machado afirmou que a for-
ma de o Fluminense atacar inter-
feriu na maneira como o clube se 
defendeu em campo. Os gols do 
Voltaço aconteceram em falhas 
graves da defesa tricolor.

“O fato de termos sofrido 
defensivamente, nos contra-
-ataques, foi pela forma como 
atacamos, com um número de 
jogadores alto. Desta forma, não 

tomando os cuidados defen-
sivos, expondo muito o nosso 
campo a jogadas de velocidade 
do adversário. Então uma coisa 

esteve ligada a outra. Assim co-
mo defender bem está ligado ao 
ataque muitas vezes, atacar bem 
está ligado à defesa”, afirmou.

Com nove pontos em cinco 
jogos no Campeonato Carioca, 
o Fluminense precisa vencer o 
Vasco para seguir na luta pelas 
primeiras posições na tabela de 
classificação. Ontem, com a vitó-
ria da Portuguesa sobre o Macaé, 
o Tricolor saiu do G-4 do Cario-
ca e corre o risco de ficar fora das 
semifinais da Taça Guanabara. 
O time ainda mira a disputa da 
Libertadores que irá começar 
no próximo mês. O torneio é o 
principal foco da equipe de Ro-
ger Machado na primeira parte 
da temporada.

Roger Machado viu falta de sintonia na derrota para o Voltaço

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Equilíbrio para 
voltar a vencer
Após derrota para o Voltaço, elenco regressa 
aos treinos e tenta ajustar a defesa e o ataque

 L FLUMINENSE

FORA DO G-4 

VITÓRIA DA LUSA 
SOBRE O MACAÉ 
JOGOU O FLU PARA 
O QUINTO LUGAR
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A GATA DA HORA

andava sumida do nosso humilde espaço. Será que 

ela não gostava mais da gente? Nada disso. A musa cruzeirense 

queria apenas reaparecer ainda mais maravilhosa do que nun-

ca. Uai, sô, que trem bão! A musa mora na cidade mineira de 

Contagem e nas redes sociais arrasa como @sheilapinkkoficial.

SHEILA PINKK

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

MAURO FOTO/DIVULGAÇÃO

 LMax Verstappen dominou a 
pré-temporada, foi soberano 
nos treinos livres e conquis-
tou a pole position para o GP 
do Bahrein. Mas quem venceu 
a primeira corrida de 2021 da 
Fórmula 1 foi o piloto que es-
tá mais acostumado a ficar no 
topo: Lewis Hamilton. Os dois 
travaram um duelo sensacional 
no final da corrida no circuito de 
Sakhir, de modo que o holandês 
chegou a assumir a dianteira fal-
tando três voltas para o fim, mas 
viu o heptacampeão mundial 
reassumir a dianteira e cruzar a 
linha de chegada em primeiro. 

Valtteri Bottas chegou em ter-
ceiro e completou o pódio.

 LDe quebra, acostumado a pul-
verizar recordes, o britânico al-
cançou mais uma marca ex-
pressiva em sua carreira. Ele se 
tornou o piloto com mais voltas 
na liderança da Fórmula 1 ao al-
cançar 5.112 na volta 43 e supe-
rar as 5.111 do lendário Michael 
Schumacher. Depois da aber-
tura da temporada, a Fórmula 
1 retorna daqui a três semanas, 
para o GP da Emília-Romanha, 
a segunda de 23 provas previstas 
no calendário de 2021, o mais 
extenso da história da categoria.

HAMILTON HAMILTON 

VENCE GP DO VENCE GP DO 

BAHREIN DE BAHREIN DE 

FÓRMULA 1FÓRMULA 1

A
FP

Destaque 
do Milan, o veterano 
atacante Ibrahimovic, 
de 39 anos, está perto 
de renovar seu contra-
to com o Rossonero. Se-
gundo o jornal italiano 
“Gazzetta Dello Sport”, 
o sueco vai receber R$ 47 
milhões por ano. 

 d o  P a l -
meiras e do Paraná, Edson 
Alcântara, de 57 anos, foi 
encontrado morto por fami-
liares, em seu sítio em San-
to Antônio da Platina, no in-
terior do Paraná. A causa da 
morte não foi definida, mas 
a principal suspeita é de que 
ele sofreu um infarto.

 LIBRA NO MILAN  LEX-ATACANTE
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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.

 

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
 

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
 

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 BRISA 
Trans, Bronzeada, seios fartos, 
meiga, ativa, passiva,  23 moti-
vos cama 2 e 1 Com local/ Ho-
tel.  Jacarepaguá Rio da Pedras 
Tel.:96995-8873
 

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.

 

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
LEONARDO ROCHA (INTERINO) leonardo.rocha@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DESPOJADO ATÉ DEMAIS...

 LO sertanejo Zé Felipe se casou, na última 
sexta-feira, com a influenciadora digital Vir-
gínia Fonseca, mas foram os trajes do cantor 
Leonardo, pai do jovem, que roubaram a ce-
na. É que o sertanejo optou por um lookinho 
pra lá de despojado: ele surpreendeu ao sur-
giu de regata e bermuda na cerimônia.  

OLHA O OLHA O 

 L O cantor Nego do Borel usou 
suas redes sociais para pedir des-
culpas aos seguidores. É que na 
madrugada de ontem, o cantor 
promoveu uma live no Instagram 
onde acabou mostrando o pênis 
“acidentalmente”. “Achei que 
tivesse desligado a câmera e eu 
não desliguei. Quero pedir des-
culpas a todos que estavam na li-

ve, me perdoem. Que merda. Eu 
estou sem sorte, mas foi sem que-
rer. Que vergonha, me perdoem”, 
disse o funkeiro. A situação acon-
teceu após o fim do bate-papo 
com fãs na rede social, quando 
ele achou que havia desligado a 
transmissão e abaixou a câmera 
do celular, mas, se enganou e aca-
bou mostrando demais.

“SINAIS DE MELHORA”

 LPaulo Gustavo segue in-
tubado em decorrên-
cia da Covid-19, num 
hospital da Zona Sul, e 
começa a apresentar 
“sinais de melhora”, 
segundo assessoria. O 
humorista foi alvo de fa-
ke news, ontem, com posts 
mentirosos de que ele teria morrido, des-
mentido pela equipe do ator, de 42 anos.
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COMO ASSIM?

 LO secretário de Saúde da 
Bahia, Fábio Vilas-Boas, usou 
o Twitter para cobrar posi-
cionamento de Ivete Sanga-
lo sobre a crise da Covid-10 
no país. Indignada, a cantora 
se manifestou no microblog. 
“Aplique as suas impressões 
a ações que são da sua res-
ponsabilidade”. E concluiu: 
“Cada um deve saber das 
suas responsabilidades. Tra-
balhe para o povo!”, escre-
veu. Após o bafafá nas redes, 
o político pediu desculpas. 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

VACINADA!
 LGretchen entrou 

para a lista de cele-
bridades que já se 
vacinaram contra a 
Covid-19. Ontem, a 
cantora publicou o 
momento e aprovei-
tou para agradecer 
ao Sistema Único de 
Saúde: “Obrigada, 
SUS”, escreveu.

 LE o bumbum na nuca? Gracyanne Barbosa está começan-
do a sentir os efeitos da malhação pesada. É que a musa 
fitness fez uma série de stories, no Instagram, explican-
do que, de tanto malhar glúteos e perna, acabou ficando 
com dores na coluna. “A pessoa treina perna, abdômen, 
e está com a coluna fraca. Estou com muita dor”, revelou.

EM ALTA EM BAIXA

 LCristiano, da dupla com 
Zé Neto, volta para casa 
após vencer a Covid-19.

 L‘BBB 21’: Rodolffo critica 
‘gritaria’ de Gilberto; Web 
aponta homofobia.

PASSARINHO!PASSARINHO!

BUMBUM BUMBUM 
NA NUCA NA NUCA 
AFETOU A AFETOU A 
COLUNACOLUNA



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Karina quebra o alto-
-falante do carro de som que Pedro 
contratou. Dalva tenta descobrir quem 
foi a última namorada de Alan. Nat liga 
para Dalva, mas Duca impede a moça 
de falar com sua avó. João pede para 
René ensiná-lo a operar uma câmera.

19h40. Globo: Ivo tranquiliza Alexia, 
Luna e Kyra, dizendo que Zezinho está 
preparado para defendê-las. Renzo fica 
tenso ao saber que Donato pode aderir 
à delação. Ermelinda alerta Zezinho 
para não se envolver com as meninas. 
Renzo finge não conhecer Kyra.

21h. SBT: Após algum tempo, a boneca 
Laura volta a se transformar em menina 
e explica para Maria que precisava de 
um tempo para pensar no que acon-
teceu, mas que agora está tudo bem. 
Junior recebe um bilhete anônimo. Car-
men vê o desenho de Maria.

18h30. Globo: Vitoria diz para Eva que 
exige receber parte dos recursos que 
Ana ganhou do seu patrocinador. Jonas 
propõe acompanhar Cris até a clínica de 
fertilização. Rodrigo pergunta se Lou-
renço quer mesmo ser pai. Moema se 
oferece para ajudar Manuela.

21h. Record: Amat é auxiliada na co-
zinha. Abrão chega na casa de sua mãe. 
Terá repreende Abrão, que se mantém 
firme sobre Sarai. Nadi discute com Is-
cá. Nervoso com a proximidade de seu 
casamento, Ló recebe o apoio de seu 
tio, Abrão. Depois de receber um ídolo 
de Naor, Abrão se revolta e quebra tudo.

21h30. Globo: Magno tenta conven-
cer Ryan e Érica de que Lurdes pode es-
tar viva. Belizário confronta Leila sobre a 
fuga de Penha. Sandro se desespera ao 
não conseguir ver Betina. Matias deixa 
a casa de Miranda. Natália janta com 
Durval e Carol apoia a mãe.

Uma divertida rivalidade no

MUNDO DA MODA
A novela ‘Ti Ti Ti’ reestreia hoje no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

M
ais um sucesso da Glo-
bo volta ao ar. A par-
tir de hoje, a versão de 

2010 de Ti Ti Ti divide a faixa de 
horário do Vale a Pena Ver de No-
vo com os últimos capítulos de 
Laços de Família. A novela mis-
tura núcleos da primeira ver-
são de Ti Ti Ti, exibida em 1985, 
com tramas de Plumas & Paetês, 
de 1980, e ainda inclui persona-
gens clássicos de outras histórias 
de Cassiano Gabus Mendes.

Na novela, o público é convi-
dado a mergulhar no mundo da 
moda e se divertir com a rivali-
dade entre André Spina/Jacques 

Leclair (Alexandre Borges) e Ari-
clenes Martins/Victor Valentim 
(Murilo Benício). “Esse trabalho 
foi a minha terceira parceria com 
o Jorge Fernando (diretor de nú-
cleo) e tive a oportunidade de atuar 
com o Alexandre Borges. O clima 
nos bastidores era de muita festa. 
O elenco inteiro entrosado e se di-
vertindo do começo ao fim”, des-
taca Murilo Benício.

Já Alexandre Borges lembra da 
repercussão que a novela e os per-
sonagens tiveram com o público. 
“Jorge Fernando foi essencial pa-
ra a construção do Jacques Leclair, 
um sucesso entre o público e um 
dos principais papéis na minha 
carreira. Ver o carinho e atenção 
das pessoas ainda lembrando de-
le até hoje é demais!”, celebra o ator.

Murilo Benício 
e Alexandre 
Borges vivem 

Victor Valentim 
e Jacques Leclair 

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

‘UM DOS 

PRINCIPAIS 

PAPÉIS NA MINHA 
CARREIRA’, DIZ 
ALEXANDRE BORGES

 L JULIANA PIMENTA

 LIsis Valverde e Caio Castro, que fi-
zeram par romântico em Ti Ti Ti, 
destacam a importância da trama 
em suas trajetórias. “O Edgar tem 
uma vida estável e, quando conhe-
ce a Marcela, acontece uma virada 
e começam a surgir vários confli-
tos. É um papel que teve enorme 
importância na minha carreira, 
tive a oportunidade de fazer um 

mocinho numa novela das sete lo-
go depois que comecei em Malha-
ção. E era um personagem alguns 
anos mais velho do que eu. Então, 
tive um trabalho intenso de carac-
terização e figurino, foi bem desa-
fiador”, conta o ator. 

Isis comemora a chance de ver 
mais um trabalho seu na TV. “Esse 
momento em que estamos tendo 

mais reprises no ar está sendo um 
passeio muito gostoso pela minha 
carreira. Marcela foi minha pri-
meira protagonista e ainda tive a 
oportunidade de interpretar uma 
mineira como eu. Gravamos em 
Belo Horizonte e foi muito gosto-
so na época estar lá, em uma cida-
de onde vivi, para contar essa his-
tória. Acho que me deu sorte.”

Isis Valverde: ‘Foi minha primeira protagonista’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Faça amizade com a bondade das pessoas,  

nunca com seus bens!” (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 Lua ajuda você a se concen-

trar. Trate das tarefas diárias. 

Mudanças podem surgir e será 

preciso jogo de cintura. O ciú-

me pode provocar brigas.

Cor: prata.
Números da sorte:  95, 86 e 77.

 LUtilize a comunicação a seu 

favor. Aproveite para vender 

ideias e convencer os outros. 

Altas doses de carinho vão ani-

mar a vida amorosa.

Cor: menta.
Números da sorte: 15, 60 e 87.

 LOs assuntos financeiros vão 

estar bem. Uma oportunidade 

de trabalho que pague melhor 

pode surgir. O astral não vai 

ser favorável na conquista.

Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 25, 16 e 52.

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

 LHoje você pode resolver as-

suntos pessoais. Aproveite 

para planejar o seu dia. O seu 

charme vai fortalecer o ro-

mance e o sexo.

Cor: ocre.
Números da sorte: 26, 98 e 35.

 LO seu humor pode ser mais 

introvertido. A vontade de 

buscar tranquilidade vai ser 

forte. Fofocas podem atrapa-

lhar a paquera.

Cor: cereja.
Números da sorte: 63, 81 e 27.

 LAlgumas soluções criativas 

podem te auxiliar. Conheça 

gente nova e faça amizades. 

As brigas serão inevitáveis. O 

romance vai progredir.

Cor: laranja.
Números da sorte: 91, 55 e 19.

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

 LO seu lado sociável vai ga-

nhar holofotes. Uma postura 

mais paciente surgirá. Entre 

em contato com os amigos. 

Criatividade no amor.

Cor: branco.
Números da sorte: 38, 11 e 29.

 LUse o bom-senso para cui-

dar das suas pendências. Não 

tente se aventurar em serviços 

que desconhece. Não há sinal 

de novidades na paquera.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 03, 66 e 30.

 LVocê conta com boas energias 

para os seus projetos. Adian-

te algumas tarefas e contate 

colegas e clientes. Uma briga 

pode azedar a relação.

Cor: branco.
Números da sorte: 04, 13 e 67.

SÃO CONSTANTINO
Rei de uma região da Inglaterra, 
Constantino casou-se, mas não 
assumiu seriamente esta aliança, 
tanto que deixou a esposa para se 
dedicar às guerras militares. Era pa-
gão, converteu-se ao Cristianismo 
e assumiu seriamente o chamado à 
santidade. Entrou para um mosteiro 
irlandês e descobriu seu chamado 
ao sacerdócio. Percorreu muitas 
regiões da Inglaterra anunciando 
o nome de Jesus, que tem o poder 
de nos dar a vitória. Constantino foi 
martirizado no ano de 598, atacado 
por pagãos duros de coração. É con-
siderado o primeiro mártir escocês.

SANTO DO DIA

SEGREDO DE FAMÍLIA
A tartaruguinha faz um gran-
de esforço e começa a subir 
numa árvore. Depois de horas, 
ela consegue alcançar um ga-
lho bem baixo, mas escorrega 
e cai. Ela não desiste e tenta 
subir de novo. Enquanto isso, 

no topo da árvore, um casal de 
pombos conversa:
— Querido — diz a fêmea — 
será que não está na hora de 
dizer que ela foi adotada?

NO AVIÃO
A aeromoça fala para o passa-

geiro:
— O senhor aceita jantar?
— Quais as opções?
— Sim ou não!

CAFÉ DA MANHÃ
A patroa dá explicações para a 
nova empregada da casa:

— Então, Joelma, aqui em casa, 
nós tomamos café às seis horas 
da manhã, todos os dias! Tudo 
bem pra você?
— Tudo bem patroa... — res-
ponde Joelma, despreocupada 
— Mas não precisa me acordar. 
Eu só tomo café mais tarde!

NO DIVÃ
O psiquiatra incentiva o pa-
ciente:
— Pode me contar tudo desde 
o princípio.
— Pois bem, doutor. — começa 
o paciente — No princípio, eu 
criei o Céu e a Terra...

 

REGÊNCIA: Logun Edé

MENSAGEM: Logun Edé nos avisa 
para sermos mais tolerantes, res-
postas e atitudes agressivas aca-
bam criando verdadeiros inimigos 
para nós. Hoje encontraremos so-
luções para aquilo que parece não 
ter jeito.

SAUDAÇÃO: Loci Locí, Akofá

CORES: Azul e amarelo

ELEMENTO: Terra e água

SIMPATIA: Para afastar inimigos, 
passe a fumaça de um incenso de 
lavanda ao redor de uma pedra 
granada e, depois, faça o mesmo 
ao redor do seu corpo, tomando cui-
dado para não se queimar com a 
brasa. Deixe o incenso queimar até 
o fim, recolha as cinzas que caíram 
no chão e sopre ao vento, da janela 
do seu quarto. Use a pedra como 
um amuleto, carregando sempre 
com você.

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

 LConcentre sua atenção no 

trabalho. Cause uma boa im-

pressão nos colegas e na che-

fia. Se está a fim de uma pes-

soa popular, aja com cuidado.

Cor: branco.
Números da sorte: 65, 02 e 74.

 LDecida as tarefas que prefe-

re concluir hoje. A confiança 

na sorte pode te decepcionar. 

Você e o seu amor vão se apro-

ximar bastante.

Cor: branco.
Números da sorte: 66, 48 e 93.

 LA Lua promete algumas re-

viravoltas ao longo do dia. 

Adapte-se às mudanças e 

aposte na sua intuição. Os as-

tros ajudam na paquera.

Cor: grafite.
Números da sorte: 94, 85 e 13.
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