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Sandro Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

A linha 358 
precisa voltar já

 LA linha de ônibus 358, que fazia 
o trajeto do bairro de Cosmos, na 
Zona Oeste, até o Centro do Rio 
de Janeiro, precisa voltar. Muitas 
pessoas dependiam dessa condu-
ção, que foi retirada sem mais nem 
menos e sem aviso prévio. Quem 
pegava apenas um ônibus para che-
gar ao Centro do Rio, agora, precisa 
pegar dois. Como sempre, cortam 
gastos de onde o povo mais precisa.

Movimentação no 
calçadão de Bangu

 LOntem, durante o dia inteiro, a 
movimentação foi muito grande 
no calçadão de Bangu. Parecia que 
era dia comum. Não adianta nada 
decretar um megaferiado se as pes-
soas não respeitam. Tinham até am-
bulantes no local vendendo coisas. 
A fiscalização precisa ser ainda mais 
rigorosa nesse feriadão. As pessoas 
precisam parar de olhar somente 
para o próprio umbigo!

Anônimo
Bangu

AGLOMERAÇÃO

Crateras abertas e 
bueiros entupidos

 LA Rua Catugi, em Tauá, na Ilha do 
Governador, está repleta de bura-
cos. É muito difícil trafegar de carro 
por ali, alguns veículos quebraram 
no local por conta das crateras. 
Além disso, os bueiros da rua estão 
entupidos. Quando chove, não dá 
vazão e a via acaba alagando, in-
dependente se é uma chuvinha ou 
um temporal. Os bueiros precisam 
ser desobstruídos já!

Marcelo Campos
Ilha do Governador

BURACOS

Alô, Prefeitura de 
Rio das Ostras!

 LAndar pelo bairro Extensão Serra-
mar, em Rio das Ostras, é esbarrar 
em uma montoeira de lixo. Esperam 
o lixo acumular para fazer a coleta. 
Além disso, quando chove, as ruas 
esburacadas formam lamaçais e os 
moradores ficam ilhados. O trân-
sito de idosos pelas vias do bairro 
é muito difícil, pois correm o risco 
de cair a qualquer momento. Alô, 
prefeitura! Pedimos ajuda.

Alberto Almada
Por e-mail

LIXO

Remoção de 
amendoeira

 LRespondendo à carta de um lei-
tor, a Comlurb informa que, após 
vistoria de engenheiro agrônomo, 
foi confirmado que procede a re-
moção da amendoeira seca na Rua 
Urucuia, em Vila Valqueire. A remo-
ção, porém, precisa ser feita com o 
apoio da Light por conta dos fios de 
alta tensão. A Companhia já enviou 
ofício para a concessionária com a 
solicitação e vai reiterar o pedido.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

ÁRVORE

Banhistas ignoram proibição
 L Tirei esta foto, ontem, da Praia dos Amores, que fica 

entre o Joá e a Barra da Tijuca. Apesar de as praias do 
Rio de Janeiro estarem fechadas, neste local, as pes-
soas ignoraram a proibição e aglomeraram. Essa pra-
inha pouco conhecida fica quase embaixo da Ponte 
da Joatinga, local de onde tirei a foto. A fiscalização 
precisa aparecer lá também!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Obrigado, 
Comlurb!

 LGostaria de agradecer à 
Comlurb por ter realizado as po-
das nas árvores da Estrada dos 
Três Rios, na altura do número 
602, na Freguesia, Jacarepaguá. 
Agradeço também ao jornal 
MEIA HORA por ter publi-
cado a minha reclamação.

Solange De Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2193
29/03/2021

02 04 05 06 07
09 10 11 13 14
19 20 22 23 24

QUINA concurso 5527
29/03/2021

11 14 22 33 80
Quina: acumulou (R$ 8.502.358,32)

Quadra: 145 (R$ 4.541,10)

Terno: 8.599 (R$ 115,14)

Duque: 184.105 (R$ 2,95)

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 P
A

R
A

 O
 Z

A
PZ

A
P,

 O
 W

H
A

TS
A

PP
 D

O
 M

EI
A

 H
O

R
A

ÔNIBUS



GERAL

Ocupação de UTIs 
Taxa da rede 
privada supera a 
da rede pública 
do estado. 
Algumas regiões 
já operam na 
capacidade 
máxima 

Q
uem conta com plano 
de saúde no Rio tam-
bém enfrenta filas e fal-

ta de leitos para internação em 
UTIs para Covid-19. Algumas 
regiões já operam na capaci-
dade máxima na rede privada. 
É o caso da Região dos Lagos, 
do Centro Sul Fluminense e 
do Norte Fluminense. A ocu-
pação em CTIs na rede priva-
da chegou a 95% no estado. A 
taxa supera a da rede pública 
do estado, que está em 87,5%, 
segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio. 

O principal 
gargalo para a 
abertura de 
novos leitos é 
a falta de me-
dicamentos, 
como anes-
tésicos, blo-
q u e a d o r e s 
n eu ro mu s -
culares e dro-
gas para ma-
nutenção do coma induzido, 
o chamado “Kit entubação”. 
As informações são da Asso-
ciação dos Hospitais do Esta-
do do Rio. 

O diretor da Asherj, Grac-
cho Alvim, diz que a situação 
é preocupante e que pratica-
mente só a capital ainda dis-
põe de leitos na rede particular. 
“Difícil momento. A rede pri-
vada da capital é a única que 
ainda tem vagas. Além dela, 
restam alguns leitos disponí-
veis na Baixada e em Campos”, 
afirma. A ocupação de UTIs 
na rede privada da cidade do 
Rio também está alta, em 90%. 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO DE UTI 
DO ESTADO ESTÁ 
EM 87,5%. NA 
CAPITAL, É DE 89%

CHEGA A 95%
REPRODUÇÃO DA INTERNET

 L BEATRIZ PEREZ 

 LNa capital, na manhã de ontem, 
o tempo médio registrado pa-
ra pacientes com Covid-19 que 
aguardavam uma vaga na UTI 
era de 20 horas na rede pública. 
Durante a tarde, 178 pessoas es-
tavam na fila de espera em busca 
de conseguir o tratamento con-
tra a doença. A Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) informou 

que, até a próxima semana, em 
ação conjunta com o Ministério 
da Saúde, será feita a abertura de 
557 leitos, sendo 324 de UTI, no 
estado para diminuir a lotação na 
rede hospitalar.

A taxa de ocupação de UTIs di-
vulgada pelo estado ontem foi de 
87,5%. Na capital, a ocupação dos 
leitos disponíveis estava em 89%.

Fila de espera com 178 pacientes
 LO secretário Municipal de Saú-

de, Daniel Soranz, ressaltou a im-
portância da adesão da popula-
ção ao isolamento social durante 
o superferiado. “A gente precisa 
da colaboração de todos. É um 
absurdo ver pessoas aglomeran-
do e ainda acordar na segunda 
de manhã com 180 pessoas es-
perando por um leito de CTI ou 

de enfermaria na cidade. A gente 
precisa da colaboração de todos 
para segurar e evitar qualquer ex-
posição desnecessária. Fiquem 
em casa, só assim a gente vai re-
duzir a disseminação do vírus, 
acelerando a vacinação para tirar 
o Rio de Janeiro o quanto antes 
dessa situação”, disse ele ao Bom 

Dia Rio, da TV Globo.

‘Absurdo ver pessoas aglomerando’
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GERAL

Nem mesmo o decreto sanitá-
rio que estendeu o feriado por dez 
dias e adotou medidas mais restri-
tivas, para tentar evitar um colap-
so na saúde, Rio e Niterói registra-
ram aglomerações nos terminais 
rodoviários e nas principais esta-
ções do BRT, no caso da capital.

Ontem, no quarto dia de de-
creto, passageiros reclamavam 
da demora dos ônibus que saíam 
da Zona Oeste e seguiam para a 
Central. Houve registro de cole-

tivos circulando com capacidade 
acima do limite. Na Zona Oeste, 
ambulantes também ignoraram 
as medidas e foram trabalhar.

Na cidade vizinha, Niterói, que 
também adotou as mesma me-
didas que a capital, a imagem era 
semelhante. No Terminal Rodo-
viário Presidente João Goulart 
houve reclamação da demora 
dos ônibus. Por conta dos atrasos, 
houve aglomeração e longas filas.

BRT cheio 
em Niterói 
e no Rio

 L O POVO SOFRE

Estação de Madureira: muvuca

ESTEFAN RADOVICZ

SEM SAÍDA, 
AMBULANTES 
FORAM TRABALHAR 
NAS RUAS DA ZONA 
OESTE DO RIO

Festa com dois mil na Zona Oeste
 L GALERA SEM NOÇÃO

Em Vargem Grande, na Zona 
Oeste, Fiscais da secretaria de Or-
dem Pública (Seop), com o apoio 
da Polícia Militar, fecharam uma 
casa de shows e encerraram uma 
festa clandestina com mais de 
duas mil pessoas, no último do-
mingo. Era apenas o terceiro dia 
do decreto estadual e municipal 
que estendeu o feriado de dez dias. 

Nas orla carioca, centenas 
de banhistas não respeitaram 
as novas regras da Prefeitu-
ra do Rio. O decreto libera so-
mente esportes individuais. As 
novas regras terminam em 4 de 
abril. No bairro Colégio, na Zo-
na Norte, a fiscalização da pre-
feitura encerrou um aniversário 
que acontecia de forma ilegal 

com um alto número de convi-
dados. Houve também registro 
de aglomeração na Praça Ipu-
piara, conhecida como Praça 

da Light, em Irajá. Moradores 
contaram que todos os quios-
ques funcionaram normalmen-
te sem se preocuparem com a 
qualquer tipo de fiscalização. Fiscais agiram para acabar com um dos vários eventos irregulares

REPRODUÇÃO TV GLOBO

NA ORLA DO RIO, 
BANHISTAS NÃO 
ACATARAM O VETO 
À PERMANÊNCIA 
NA FAIXA DE AREIA

O 
governador em exercí-
cio Cláudio Castro pro-
moveu, no domingo, um 

evento em comemoração ao seu 
aniversário de 42 anos, completa-
dos ontem, em uma casa no bairro 
de Itaipava, em Petrópolis, Região 
Serrana do Rio. O evento aconte-
ceu dois dias após ele pedir para a 
população ficar em casa e evitar 
aglomerações. Pelo menos 20 pes-
soas estavam no local, todas sem 
máscara. A informação foi divul-
gada pelo colunista Ancelmo Gois, 
de O Globo, e as imagens foram 
reveladas pelo RJTV2, da Globo.

Castro não somente desrespei-
tou o decreto estadual, como tam-
bém desobedeceu o decreto mu-
nicipal de Petrópolis, que proíbe 
aglomerações e a realização de fes-
tas de aniversário, mesmo em am-
bientes privados, durante a pausa 
emergencial, que vai até domingo.

Um funcionário que traba-

lhou na casa contou que convida-
dos estavam alcoolizados e não pa-
reciam se importar com o evento. 
Haviam 12 carros estacionados. 
Nas redes sociais, Castro disse que 
houve só uma reunião familiar.

“Foi um almoço com os meus 
familiares, pessoas que já convi-
vem comigo diariamente. Real-
mente, alguns amigos acabaram 
aparecendo. E eu queria pedir 
desculpa, reconhecer o erro e pe-
dir desculpa para toda a popula-
ção fluminense”, afirmou Castro.

FUNCIONÁRIO 
CONTOU QUE PELO 
MENOS 20 PESSOAS 
ESTAVAM NA CASA 
DE CLÁUDIO CASTRO

 L ‘CASTROFOLIA’ AO PÉ DA LETRA

Que péssimo exemplo! 
Governador em exercício Cláudio Castro faz festa de aniversário

Sem máscaras, convidados se aglomeraram na casa do governador

REPRODUÇÃO/TV GLOBO
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GERAL

A
s comunidades do Rio já 
registraram mais de 15 mil 
casos de coronavírus, se-

gundo o painel ‘Coronavírus nas 
favelas’, do Voz das Comunida-

des. Ontem, a Comlurb fez ope-
ração de sanitização para reduzir 
os riscos de contágio no Borel e 
no Complexo do Alemão, na Zo-
na Norte, e na Vila do Sapê e An-
tares, na Zona Oeste.

Foram 24 garis, três pipas 
d’água, oito pulverizadores e uma 
varredeira. As vias também rece-
beram lavagem com água de reu-
so. O primeiro ciclo desse trabalho 
teve início no dia 26 e irá alcançar 
32 comunidades, de todas as re-
giões da cidade, até sábado.

MARÉ E ALEMÃO 

LIDERAM EM CASOS 
DE COVID, SEGUNDO 
O ‘VOZ DAS 
COMUNIDADES’
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Os riscos nasOs riscos nas

Sanitização Sanitização 
contra contra 
Covid é Covid é 
feita em feita em 
becos e becos e 

vielas nas vielas nas 
zonas Norte zonas Norte 

e Oestee Oeste

FAVELASFAVELAS

BOREL - Ação vai a outras 
31 comunidades até sexta

BOREL - Pulverizador 
costal nos lugares estreitos

ALEMÃO - Solução de 
hipoclorito e detergente 

VILA DO SAPÊ - As vias têm 
lavagem com água de reuso

ANTARES - Operação com 
apoio de três pipas d’água
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Calendário de vacinação
Novas datas chegam até pessoas com 60 anos. Previsão é imunizar até 24 de abril  

 L LUTA CONTRA A COVID-19

O 
novo calendário de vaci-
nação contra a Covid-19 
no Município do Rio, di-

vulgado ontem pelo prefeito 
Eduardo Paes, vai contemplar 
pessoas com idades entre 70 e 60 
anos. A previsão é que as doses pa-
ra esse público-alvo sejam aplica-
das até o dia 24 de abril.

Hoje e amanhã, serão imuni-
zados idosos com 70 e 69 anos, 
respectivamente. Já na quinta-
-feira, a campanha se estende pa-

ra pessoas com 68 e, na sexta, com 
67. No sábado, a campanha conti-
nua com repescagem para os ido-
sos com 67 ou mais. 

A partir de segunda-feira, dia 4 
de abril, o público-alvo volta a ser 
alternado entre homens e mulhe-
res, começando pelas idosas de 66 
anos. E no dia seguinte, será a vez 
dos homens com a mesma idade.

Já na quarta-feira, dia 7, e na 
quinta, será a vez de mulheres e 
homens de 65 anos, respectiva-

mente. Na sexta-feira (dia 9), a 
vacina será aplicada em mulhe-

res de 64 anos. No sábado (dia 10), 
podem se vacinar pessoas com 64 

anos ou mais. 
A campanha continua no dia 

12, quando serão vacinadas ido-
sas de 63 anos e, no dia 13, os ido-
sos da mesma idade. Já no dia 14, 
tanto mulheres, quanto homens 
com essa idade também podem 
se vacinar.

Na quinta-feira (dia 15), as do-
ses serão oferecidas para mulhe-
res com 62 anos. Na sexta-feira 
(dia 16), para os homens da mes-
ma idade. No sábado (dia 17), a 

vacinação ficará disponível para 
idosos com 62 anos ou mais. 

Na última semana, a vacinação 
começa com mulheres de 61 anos, 
na segunda-feira (dia 19), seguida 
por homens com 61, na terça (dia 
20). Já no dia 21, pessoas nessa ida-
de podem se vacinar.

O calendário divulgado on-
tem termina nos dias 22, 23 e 24, 
com mulheres, homens e a repes-
cagem para pessoas com 60 anos 
ou mais, respectivamente.

Idosa recebe dose da vacina. A partir do dia 4, o público-alvo volta a ser alternado entre homens e mulheres

REGINALDO PIMENTA

HOJE, SERÃO 
VACINADOS 
IDOSOS COM 70 
ANOS DE IDADE

 LA Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio abriu novos pontos 
de vacinação: no Jockey Club 
Brasileiro, Hotel Fairmont Co-
pacabana e Museu da Justiça — 
Centro Cultural do Poder Judi-
ciário, no Centro.

Além desses, há quatro pos-
tos drive-thru funcionando du-
rante a semana: Parque Olímpi-
co (Barra), Engenhão (Engenho 
de Dentro), Sambódromo (Ci-
dade Nova) e Uerj Maracanã.

Aos sábados, o drive-thru da 
Uerj não funciona, mas os da Ci-
dade Universitária da UFRJ (Ilha 
do Fundão), Parque Madureira, 
CMS Belizário Penna (Campo 
Grande) e CMS Manoel Gui-
lherme da Silveira (Bangu), Po-
liclínica Lincoln de Freitas Filho, 
seguem atendendo.

Além desses, ainda há pos-
tos extras em funcionamento 
no Planetário da Gávea, Tiju-
ca Tênis Clube, Museu da Re-
pública (Catete), Igreja Nossa 
Senhora do Rosário (Leme), 
Casa Firjan (Botafogo) e nos 
quartéis do Corpo de Bom-
beiro de Humaitá, Copaca-
bana e Barra da Tijuca. 

 LO município de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, 
registrou grandes filas e aglome-
rações em pontos de vacinação 
na manhã de ontem. A prefeitu-
ra da cidade anunciou que qual-
quer idoso com 65 anos ou mais 
poderia ser imunizado contra a 
Covid-19, gerando tumulto.

Essa não foi a primeira vez que 
o município teve aglomerações 
por conta da campanha. No co-
meço do mês, o prefeito Washin-
gton Reis decidiu reduzir a faixa 
etária do público-alvo, de 80 para 
60 anos, registrando aglomeração.

O idoso Carlos Alberto Sales 
chegou por volta das 7h para rece-
ber o imunizante. “Estou aqui há 
três horas, quase quatro e até ago-
ra a fila não andou”, lamentou ele. 

Em nota, a prefeitura informou 
que, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil, es-
tá cumprindo mais uma etapa do 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) com a vacinação, escalo-
nada por faixa etária, para evitar 
possíveis aglomerações. Ontem, 
os idosos de 65 anos ou mais rece-
beram a primeira dose em quatro 
pontos de vacinação.

Mais postos 
de vacinação 

Longas filas 
em Caxias
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POLÍCIA

 L MENINO MORTO

Polícia analisa vídeo 
Imagens mostram os últimos momentos de Henry 

I
magens obtidas pelo delega-
do Henrique Damasceno, titu-
lar da 16ª DP (Barra da Tijuca), 

mostram os últimos momentos 
de Henry Borel, de 8 anos, ao la-
do da mãe, a professora Monique 
Medeiros da Costa e Silva. Horas 
depois, ela e o namorado, o médi-
co e vereador Jairo Souza Santos 
Júnior, o Dr. Jairinho (Solidarieda-
de), socorreram o menino e o leva-
ram para o Hospital Barra D’Or. 

Em depoimento à polícia, Mo-
nique disse que precisou sair de ca-
sa com o filho porque ele chorava 
muito e chegou a vomitar. O me-
nino tinha passado o fim de sema-
na com o pai, o engenheiro Leniel 

Borel, mas não queria voltar para a 
casa da mãe e do namorado. 

O vídeo, que foi divulgado pe-
lo Fantástico, da Globo, domin-

go, mostra Monique voltando e 
Dr. Jairinho indo ao seu encon-
tro. Logo depois, eles aparecem 

entrando no elevador do prédio 
e retornando para o apartamento. 

O parlamentar disse ao de-
legado que saiu de casa porque 
estava preocupado com a mu-
lher e a criança e foi ver o que 
estava acontecendo. 

Na semana passada, mais de 
15 pessoas prestaram depoimen-
to na delegacia, entre elas duas ex-
-namoradas de Jairinho. Uma de-
las afirmou que o político já tinha 
agredido ela e a filha.   

O vereador nega ter cometido 
agressões contra as ex-mulheres e 
contra crianças. A defesa afirma 
que Jairinho tinha uma relação 
de carinho e respeito com Henry.

MAIS DE 15 

PESSOAS PRESTARAM 

DEPOIMENTO NA 

DELEGACIA 

DA BARRA

A necropsia da morte de Adria-
no da Nóbrega, feita no Rio, trouxe 
detalhes dos tiros que o mataram 
em fevereiro de 2020, na Bahia, 
mas o laudo contradiz o depoi-
mento dos três policiais militares 
que fizeram o cerco e dispararam 
contra o ex-capitão do Bope. O 
programa Fantástico, da Globo, 
teve acesso ao laudo da necropsia 
e aos depoimentos dos PMs. 

Segundo os PMs, eles deram 
voz de prisão contra Adriano da 
varanda, mas como ele não res-
pondeu, os policiais forçaram a 
porta. Adriano teria disparado se-
te vezes, mas não conseguiu acer-
tar nenhum dos três. Dois dos três 

PMs revidaram, com um tiro ca-
da um, e os dois disparos atingi-
ram o miliciano.

De acordo com a necropsia, um 
projétil parece ter vindo rente ao 
chão. Uma das balas entrou pe-
la cintura, do lado esquerdo, saiu 
pela clavícula e entrou novamente 
no corpo de Adriano, alojando-se 
no pescoço. Outro dado do laudo 
é a falta de vestígios de pólvora nas 
mãos do miliciano.

A perícia também registrou le-
sões na região da cabeça de Adria-
no, que teriam sido feitas enquan-
to o miliciano ainda estava vivo. 
No entanto, não foram explica-
das pelos policiais.

Laudo contradiz 
depoimentos 

 L MORTE DE MILICIANO
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Um sargento da Polícia Mi-
litar foi baleado, na noite de 
domingo, ao tentar impedir 
uma tentativa de assalto em 
Bento Ribeiro, Zona Norte do 
Rio. Segundo informações, 
o agente de segurança estava 
chegando em casa e flagrou a 
ação dos bandidos.

O policial reagiu à bala e du-
rante o confronto foi atingido 
por dois disparos efetuados pe-
los criminosos. Um tiro atin-
giu as nádegas e outro pegou 
de raspão na coluna. 

Em nota, a Polícia Militar 
informou que o agente foi so-
corrido para o Hospital Esta-
dual Carlos Chagas, em Mare-
chal Hermes, e não corre risco 
de morte. Depois do episódio, 
a polícia intensificou o patru-
lhamento na bairro.

Em Anchieta
Também na Zona Norte do 

Rio, na manhã de ontem, dois 
homens foram baleados em 
Anchieta. Segundo a Polícia 
Militar, agentes do 41º BPM 

(Irajá) faziam um patrulha-
mento nas ruas do Pau, Alco-
baça e Javatá, quando homens, 
que estavam em uma moto, 
tentaram fugir ao perceberem 
a presença dos policiais.

Ainda segundo a corpora-
ção, houve confronto e os po-
liciais encontraram os dois 
homens baleados. Eles foram 
socorridos para o Hospital Es-
tadual Carlos Chagas, em Ma-
rechal Hermes. Na ação, foram 
apreendidos dois rádios trans-
missores, drogas e uma pistola.

POLÍCIA

Quem matou sargento?

Ladrões de ovos de Páscoa rodam

Roubou na praia 
e se deu mal

Tiros em festa 
clandestina

Fez racha de carro e rachou a cara

 LO Portal dos Procurados divulgou o cartaz que 
pede informações sobre os envolvidos na morte 
do sargento da PM Diogo Santos de Souza (foto), 
em tentativa de roubo na Rio-Magé, dia 24, por 
volta das 19h40, quando era garupa numa moto 
e levou dois tiros de uma dupla em outra moto.

 LPoliciais da 12ª DP (Copaca-
bana) prenderam na sexta-fei-
ra três mulheres e apreenderam 
três adolescentes que furtaram 
R$ 1.258,20 em ovos de Pás-
coa de um supermercado, em 
Copacabana, Zona Sul do Rio. 
Um homem também foi detido 
por policiais militares e guar-

das municipais e encaminha-
do à delegacia. De acordo com 
os agentes, uma funcionária do 
supermercado reconheceu o 
grupo após ver imagens de câ-
meras de segurança do estabe-
lecimento. Os produtos foram 
recuperados e os criminosos 
vão responder por furto.

 LUm homem 
foi preso on-
tem, por agen-
tes da UPP 
Ta b a j a r a s , 
suspeito de 
cometer um 
roubo na Ave-
nida Atlântica, na Praia do Leme, 
Zona Sul do Rio. Com ele, uma 
arma de fogo (foto) foi apreendi-
da. O caso foi encaminhado à 12ª 
DP (Copacabana). Já no Jacare-
zinho, Zona Norte, a UPP prende 
um traficante com farta quantida-
de de drogas e radinho. O caso está 
com a 25ª DP (Engenho Novo).

 LPoliciais militares do 18º 
BPM (Jacarepaguá) foram 
alvejados no domingo, na 
Estrada dos Teixeiras, 
na Taquara, Zona Oeste, 
quando foram verificar 
uma denúncia de aglome-
ração. Os disparados vie-
ram do alto da Comunida-
de Santa Maria. A equipe 
solicitou apoio via rádio 
e, no momento do ataque, 
uma das viaturas colidiu 
contra um ferro de prote-
ção e danificou o farol.

 LUm motorista que pratica-
va ‘racha’ em frente ao Hospi-
tal Oceânico, próximo a uma 
unidade hospitalar de Niterói 
dedicada exclusivamente ao 
tratamento da Covid-19, foi 
preso domingo. Ele desobe-
deceu a ordem de parada, na 
fuga bateu em uma árvore e 
ainda foi autuado por dirigir 
com categoria de CNH diver-
gente do veículo.

RAPIDINHAS...
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Policial reage e é baleado
 L EM BENTO RIBEIRO

 L BATATA DO SALGUEIRO

Preso na piscina
Polícia pesca segurança de Rabicó em casa de luxo

M
ais um peixe cai na is-
ca da polícia. Policiais 
da 32ª DP (Taquara) 

prenderam no domingo o tra-
ficante Jonathan Ferreira Lima, 
o Batata do Salgueiro, aponta-
do em investigações como se-
gundo homem na hierarquia do 
tráfico de drogas do Complexo 
do Salgueiro, em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio. 

Batata do Salgueiro estava 
curtindo o dia na piscina ao 
lado da família em uma casa 
de luxo, avaliada em cerca de 
R$ 500 mil, em Rio das Ostras, 
nas Baixadas Litorâneas, litoral 
norte do estado.

O criminoso, considera-
do foragido da justiça, foi sur-

preendido com a chegada dos 
agentes, mas não reagiu. 

Investigações da Polícia Ci-
vil colocam o traficante como 
homem de confiança e segu-
rança pessoal de Antônio Hi-
lário Ferreira, o Rabicó, chefe 
do tráfico de drogas no Com-
plexo de Salgueiro e responsá-

vel pela expansão de uma das 
principais facções criminosas 
do Rio dentro de São Gonçalo.

Além do cumprimento de 
mandado de prisão por tráfi-
co de drogas, roubo e homicí-
dio, os policiais ainda recupe-
raram um carro roubado que 
era usado pela família dele. 

O traficante Batata do Salgueiro é preso por policiais da 32ª DP 

REPRODUÇÃO

CARRO ROUBADO 
QUE ERA USADO 
PELA FAMÍLIA DO 
CRIMINOSO FOI 
RECUPERADO
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Amanhã Bangu 21h Cidadania
Carioca 3 ou 4/4         Madureira A definir A definir

Depois de Pedro, Mengão perde lateral Depois de Pedro, Mengão perde lateral 
Matheuzinho por, pelo menos, dez diasMatheuzinho por, pelo menos, dez dias

O 
departamento médico 
do Flamengo começou 
a temporada 2021 ten-

do trabalho. Depois do atacan-
te Pedro sentir um problema 
no adutor da coxa esquerda — 
na vitória rubro-negra sobre o 
Botafogo por 2 a 0, no último 
dia 24, agora foi a vez de Ma-
theuzinho apresentar uma le-
são muscular. O lateral direito 
sentiu dores e realizou exa-
mes ontem, 
que constata-
ram um pro-
blema no bí-
ceps femoral 
da coxa direi-
ta. Os dois jo-
gadores são 
dúvidas para 
a final da Su-
percopa con-
tra o Palmei-
ras, no próximo dia 11 de abril.

A lesão de Matheuzinho foi 
considerada de ‘grau 1 para 2’, e o 
jogador desfalcará o Mais Que-
rido por, pelo menos, dez dias. 
Como cada atleta responde de 
uma maneira diferente duran-
te o processo de recuperação, o 
departamento médico do clu-
be não divulga prazo de retorno 
dos jogadores em tratamento.

Já com essas duas baixas 
confirmadas para o próximo 
compromisso do Flamengo 
no Carioca, amanhã, no Es-
tádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda, às 21h, contra 
o Bangu, o técnico Rogério Ce-
ni ainda aguarda para saber se 
poderá contar com o zagueiro 
Rodrigo Caio, que está em tra-
balho de transição, e é dúvida.

Matheuzinho ainda 
não tem data prevista 
para retornar. Ele é 

dúvida para a final da 
Supercopa do Brasil

MARCELO CORTES/FLAMENGO

O LATERAL TEVE 
CONSTATADA 
ONTEM UMA LESÃO 
MUSCULAR NA 
COXA DIREITA

 LColocado como possível op-
ção para o Barcelona pelo jor-
nal espanhol Sport, o zagueiro 
Natan, de 20 anos, não poderá 
ser vendido pelo Flamengo, du-
rante o seu empréstimo ao Bra-
gantino. Aos 20 anos, o atleta 
foi emprestado ao Bragantino 
até janeiro de 2022. Porém, na 
negociação, o clube paulista te-

rá que exercer a compra do jo-
gador, caso ele atue em 25 jogos 
durante a temporada. A nego-
ciação em definitivo vai fazer 
o Flamengo receber R$ 27 mi-
lhões. O Rubro-Negro é o clube 
formador do atleta e ao fim do 
período de vínculo com o Mas-
sa Bruta irá manter 12% dos di-
reitos do jovem zagueiro.

Barcelona está de olho em Natan
 LO Flamengo acertou com 

mais um patrocinador. Trata-se 
da Moss, empresa brasileira de 
carbono zero com atuação no ra-
mo de criptomoeda e valor volta-
do para reflorestamento da Ama-
zônia, que estampará a marca no 
meião. A parceria vai até dezem-
bro e irá render aos cofres rubro-
-negros R$ 3,5 milhões. O acor-

do está alinhado, mas o Conselho 
de Administração precisa apro-
var o contrato. Entretanto, o CEO 
da empresa, Luis Felipe, divulgou 
a novidades nas redes sociais. O 
clube também tem conversas bem 
adiantadas com uma empresa pa-
ra estampar a marca no calção. A 
ideia é captar R$ 5 milhões com es-
sa propriedade do uniforme.

Mais R$ 3,5 milhões nos cofres

Mais um vai proMais um vai pro
ESTALEIROESTALEIRO

Natan: ventilado no exterior
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Hoje      Vasco 21h35 Raulino
Carioca 3 ou 4/4      Macaé A Definir A Definir

Clássico para se 
Em Volta Redonda, Fluzão e 
Vascão buscam recuperação 
depois de tropeços no Carioca

A
pós tropeçarem na rodada 
passada do Campeonato 
Carioca, Fluminense e Vas-

co medem forças hoje, às 21h35, 
no Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, em busca de 
tranquilidade. O Tricolor das La-
ranjeiras, que perdeu para o Vol-
ta Redonda (3 a 2, em Bacaxá, na 

última sexta-feira), deixou 
o G-4 e sabe que ven-

cer é fundamental, 

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, 
Luccas Claro (Frazan) e Egídio; Yago 
Felipe, Martinelli e Nenê; Lucca, Luiz 
Henrique e Fred. Técnico: Roger 
Machado 

Lucão; Cayo Tenório, Leandro Castan, 
Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes, 
Matías Galarza, Carlinhos e Marqui-
nhos Gabriel; Gabriel Pec e Cano. 
Técnico: Marcelo Cabo

Local: Raulino de Oliveira (RJ) 
Árbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)  
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) 
e Wallace Muller Barros Santos (RJ) 
Horário: 21h35  
TV: Record e PPV 

FLUMINENSE VASCO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Gerson

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

principalmente pela proximidade 
da reta final da Taça Guanabara.

Para o volante Martinelli, que 
concedeu entrevista coletiva on-
tem, o clássico de logo mais pode 
definir os destinos das equipes na 
competição. “Sabemos que será 
um grande jogo, praticamente 
um divisor de águas. Temos que 
estar focados para garantir os três 
pontos e entrar de novo no G-4, 
porque o campeonato já está afu-
nilando. Temos totais condições 
de vencer e 
entrar nes-
sa briga pe-
lo G-4”, ava-
liou o atleta.

Pelo lado do Vasco, que deu 
um baita mole na rodada passa-
da — o time abriu 2 a 0 diante do 
Madureira, mas permitiu que o 
Tricolor Suburbano fosse buscar 
o empate, no sábado, em Xerém 
—, o momento é de reconstru-
ção. O Gigante da Colina chegou 
a ser lanterna do Estadual, mas sa-
be que novos tropeços serão fatais. 

O técnico Marcelo Cabo terá 
três retornos hoje: o lateral-direi-
to Léo Matos, o zagueiro Leandro 
Castan e o volante Andrey. 

Palco pouco usual
Esse encontro será só o se-

gundo no Rauli-
n o  d e 

Oliveira. A única vez em que tri-
colores e vascaínos bateram de 
frente em Volta Redonda foi em 
2005, quando o Maracanã estava 
fechado para reforma. Na época, 
o Nilton Santos ainda não fora 
construído e o Time de Guerrei-
ros, pelo Brasileiro, bateu o rival 
da Colina por 3 a 2, gols de Tuta, 
Beto e Milton do Ó, com Romá-
rio e Diego descontando o preju.

O jogo também já foi dispu-
tado três vezes em outros es-
tados. Pelo Carioca de 2013, o 
confronto aconteceu na Res-
sacada, em Santa Catarina. Em 
2016, na Arena Amazônia, pe-
lo Brasileirão. E, em 2019, no-
vo duelo pelo Carioca, em Bra-
sília. Em todos, o Cruzmaltino 

foi melhor e venceu 
por 1 a 0.
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PRÓXIMOS JOGOS

Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca  Hoje              Fluminense 21h35 Raulino
Carioca  3 ou 4/4              Bangu A definir São Januário

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.

7ª RODADA

HOJE

 FLUMINENSE X  VASCO 21H35

AMANHÃ

 MACAÉ X  NOVA IGUAÇU 15H30

 BOTAFOGO X  MADUREIRA 17H

 FLAMENGO X  BANGU 21H

QUINTA

 RESENDE X  PORTUGUESA 15H30

 VOLTA REDONDA  X   BOAVISTA  18H

8ª RODADA

A DEFINIR

 MACAÉ  X  FLUMINENSE 

 MADUREIRA  X  FLAMENGO 

 BOTAFOGO  X  PORTUGUESA-RJ 

 VASCO  X  BANGU 

 RESENDE  X  BOAVISTA 

 VOLTA REDONDA  X  NOVA IGUAÇU 

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

 LNovo reforço do Vasco, o atacante 
Morato, ex-Bragantino, foi apre-
sentado ontem e recebeu a camisa 
10, que era de Benítez e foi para o 
São Paulo. Ao falar sobre a respon-
sabilidade de utilizar um núme-
ro consagrado por craques como 
Roberto Dinamite e Edmundo, o 
atleta, de 28 anos, afirmou que de-
seja conquistar seu espaço no co-

ração dos torcedores. “Para mim é 
um prazer vestir a camisa 10, que 
tantos jogadores fizeram histó-
ria no clube. Sei que é difícil, mas 
quem sabe eu posso também fa-
zer a minha história no Vasco. Sei 
que tudo que eles conseguiram 
não foi do dia para noite, então é 
preciso ter calma, mas claro focar 
nos meus objetivos”, disse.

Camisa 10 tem novo dono: Morato

O atacante assinou com o 
Gigante da Colina até o fim da 
atual temporada. Ele ainda 
não sabe quando irá estrear.

REPRODUÇÃO

 LSem reforços para o ataque, o 
Fluminense está otimista em re-
lação às negociações envolvendo 
Willian Bigode e Matheus Babi. 
Principal foco do desde o começo 
da temporada, Willian teria gosta-
do da oferta do Tricolor das Laran-
jeiras. Com contrato com o Pal-
meiras até o fim do ano, o jogador, 
de 34 anos, recebeu uma proposta 
nos padrões dos maiores salários 
do Flu, além de bônus por gols. 

Em relação a Matheus Babi, a 
diretoria acredita que a boa re-
lação que tem com o Botafogo e 
com o Serra Macaense pode pe-
sar. O Athletico Paranaense fez 
uma oferta oficial pelo jogador, 
mas não obteve um acordo com 
o Alvinegro. O Time de Guer-
reiros acredita que tenha van-
tagem para conseguir concluir a 
negociação, agradando todas as 
partes envolvidas nas conversas.

Flu: animação 
por reforços

TRANQUILIZARTRANQUILIZAR
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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.
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Carioca         Amanhã         Madureira           17h        Giulite Coutinho
Carioca          3 ou 4/4        Portuguesa       A definir A definir

Zé não deve deixar o

Sport Recife fez consultas, 
mas valores assustaram e 
negócio do volante melou

VITO
R SILVA / BOTAFO

G
O

 LDiante do Nova Iguaçu, o Bota-
fogo não se apresentava bem e pa-
recia que mais uma vez sairia de 
campo sem gols e com um trope-
ço. Porém, no fim, Ênio e Marco 
Antônio marcaram e o Glorioso 
virou a partida. O resultado e o po-
der de reação foram exaltados pe-
lo treinador Marcelo Chamusca.

“O resultado foi fundamental, 
até pela nossa condição de tabela. 

Precisávamos vencer, aproximar 
do G-4. A gente jogou em busca 
desse objetivo. Vencer nos dá con-
fiança e nos deixa em melhor con-
dição de tabela. Foi com supera-
ção”, afirmou o comandante.

O meia Marco Antônio, que 
veio do Bahia, recebeu elogios. 
Além de fazer o gol do a vitória, 
o jogador também cobrou a falta 
que resultou no gol de Ênio. 

“Conheço desde a época da ba-
se, é um jogador que tem algumas 
virtudes muito interessantes. Faz 
as três funções da frente. É um jo-
gador extremamente qualifica-
do. Finalizou muito bem, mesmo 
num campo muito precário. Es-
tou muito feliz em ter conseguido 
trazê-lo para o Botafogo. Já mos-
trou seu cartão de visitas. Entrou e 
agregou muito”, disse Chamusca.

Treinador celebra mudança de postura do Alvinegro

GLORIOSOGLORIOSO
I

nteressado na con-
tratação do volante Zé 
Welison, o Sport pro-

curou o Atlético Mineiro, 
dono dos direitos do jo-
gador, para saber infor-
mações para viabilizar 
a contratação. Porém, os 
valores envolvidos na tran-

sação assustaram muito o clu-
be pernambucano.

O jogador, que está empresta-
do ao Botafogo até o fim de maio, 
é um pedido do técnico do Sport, 
Jair Ventura. O volante tem con-
trato com o Galo até o fim de 2023. 

O VOLANTE É UM 
DOS HOMENS DE 
CONFIANÇA DO 
TÉCNICO MARCELO 
CHAMUSCA

No triunfo alvinegro por 2 a 1, de 
virada, sobre o Nova Iguaçu (do-
mingo, em Bacaxá, pela sexta ro-
dada do Carioca), Zé Welison foi 
opção no banco de reservas.

A ideia do Leão da Ilha do 
Retiro é arcar com 70% dos 
vencimentos do jogador. 

Atualmente, o Botafogo e o 
Atlético Mineiro dividem 
os salários de Zé Welison, 
que não goza de muito 
prestígio com a galera do 
clube de General Severia-
no. A diretoria alvinegra 
já manifestou o desejo 
de manter o volante pa-
ra a disputa da Série B 
do Campeonato Brasi-
leiro por considerá-lo 
uma peça de bastante 
experiência e entrega 
em campo. O marte-
lo só deverá ser batido 
mesmo com o Galo de-
pois que acabar o Ca-

rioca.

Zé Welison perdeu espaço 
nos últimos jogos do 
Alvinegro, mas tem moral
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A GATA DA HORA

é mesmo um verdadeiro espetáculo. Se li-

guem só nos atributos perfeitos da beldade de 25 anos: 

1,75m de altura, 62kg, 66cm de cintura e 104cm de bumbum. 

A musa foi uma das 14 modelos escolhidas para participar 

do reality show ‘Bela do Verão’, nova atração da Rede TV!

FERNANDA HENZ

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

DIVULGAÇÃO

 LA contratação do lateral-di-
reito Marcinho continua não 
sendo bem aceita pela torci-
da do Athletico Paranaense. 
Após a irritação com o anún-
cio, a galera do Furacão pro-
moveu uma campanha nas re-
des sociais (#foramarcinho) 
para forçar a saída do ex-jo-
gador do Botafogo. A insatis-
fação está relacionada com o 
seu envolvimento no atrope-
lamento, e consequente mor-
te de duas pessoas, em de-
zembro de 2020, na Barra da 
Tijuca, quando ele fugiu do lo-
cal e não prestou socorro às ví-
timas. Apesar de toda a revolta, 
a diretoria do clube rubro-ne-
gro ainda não se posicionou.

Repelido na massa do Furacão

 LEx-jogador do Flamengo, o 
lateral-direito Rafinha, que 
voltou há pouco tempo de 
uma passagem sem brilho 
pelo Olympiacos, da Grécia, 
foi apresentado ontem pelo 
Grêmio. “Tenho certeza que 

vou ter muito sucesso”, disse o 
primeiro reforço do Tricolor 
Gaúcho, que recebeu a camisa 
13 e assinou até o fim da tem-
porada. Rafinha vai disputar 
posição com Ele Vanderson, 
Víctor Ferraz e Léo Borges.

Rafinha chega ao Grêmio

DIVULGAÇÃO

campeão chinês, 
o Jiangsu FC foi expulso 
oficialmente ontem da 
Superliga Chinesa. O clu-
be encerrou as atividades 
no fim de fevereiro. O ata-
cante Alex Teixeira, cria 
da base do Vasco, está li-
vre no mercado. Ele rece-
bia R$ 5 milhões por mês.

Paulista de 
Futebol (FPF) se reuniu on-
tem com os clubes do esta-
do. Ficou decidido que have-
rá uma nova tentativa junto 
ao Ministério Público para 
a liberação da competição. 
A entidade e as equipes ela-
boraram um protocolo mais 
rígido contra a Covid-19.

da Itália, 
e o Barcelona, da Espa-
nha, estudam realizar 
uma troca no mercado 
entre o argentino Dyba-
la e o francês Dembelé, 
de acordo com infor-
mações divulgadas pe-
lo jornal Segundo o jor-
nal italiano Tuttosport. 

do Manchester City, 
da Inglaterra, o atacante Ser-
gio Agüero comunicou on-
tem que não seguirá no clu-
be ao fim da temporada. O 
argentino chegou ao City 
em 2011 e é o maior artilhei-
ro da história do clube, com 
257 gols em 384 partidas. O 
jogador vai ganhar estátua.

 LATUAL  LA FEDERAÇÃO

 LA JUVENTUS, LÍDOLO



A Secretaria de Transportes 
do Rio (SMTR) publicou, on-
tem, no Diário Oficial, um de-
creto que define regras de cre-
denciamento de aplicativos e 
motoristas junto à Prefeitura 
do Rio. A pasta informou que 
o documento será obrigatório 
para a prestação de serviço re-
munerado individual de pas-
sageiros no município.

O credenciamento vai ocorrer 
quando os motoristas apresenta-
rem a documentação e tiverem a 
aprovação da SMTR. A previsão 
é que um portal de internet seja 
criado para facilitar a entrega de 
dados e documentos.

Se qualquer aplicativo ou pla-
taforma de comunicação em rede 
for notificado por operar sem cre-
denciamento público ou não en-
viar a documentação exigida para 
cadastramento no prazo determi-

nado pela notificação, poderá ser 
multado em R$ 100 mil.

Os motoristas também serão 
credenciados e terão uma licença 
para operar, com validade igual 
à da CNH e que terá que ser re-
novada. Em caso de descumpri-
mento das regras, os motoristas 

vão levar uma advertência por 
escrito, multa e suspensão do 
credenciamento por até cinco 
anos. O valor da multa ainda 
não foi definido pela secretaria.
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 LTENHO 62 anos e sou jornaleiro há 
46 anos. Antes, eu era estudante. Sou 
morador daqui mesmo do Flamengo. 
O melhor da minha profissão é fazer 
contato com os meus clientes. Aqui é 
um bairro muito tranquilo para tra-
balhar e morar. Sou torcedor do Flu-
minense e, nas minhas horas vagas, 
gosto de descansar. Gosto muito das 
crônicas do jornal MEIA HORA.

MIGUEL GULLO — Flamengo

WERLEN 
CRISTIAN 
DOS SAN-
TOS LEITE
tem hoje 16 
anos. Ele 
desapareceu 
em 23 de 
janeiro de 
2020, em 
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Veja regras de 
credenciamento 

 L PARA APLICATIVOS E MOTORISTAS

O MEIA HORA reuniu 2.887 
vagas de emprego e estágio 
para diversos níveis de es-

colaridade. Algumas sem neces-
sidade de experiências anteriores. 

A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas, por exemplo, enca-
minha para 133 vagas de auxiliar 
de serviços gerais, recepcionista, 
controlador de acesso, maqueiro, 
técnico de enfermagem, assisten-
te administrativo, telemarketing, 
auxiliar de vendas, caixa, entre ou-
tras áreas. Para se inscrever, basta 
acessar https://www.facebook.
com/sougerandovidas/.

A Droga Raia abriu 85 vagas 
para farmacêuticos, que atuarão 
em unidades nas zonas Norte, Sul 
e Oeste, além da Baixada Flumi-
nense, Volta Redonda e Região dos 
Lagos. Os currículos devem ser en-

viados para Vagas.com, no link ht-
tps://trabalheconosco.vagas.com.
br/drogaraia/oportunidades.

A OLX Brasil anunciou a aber-
tura de 113 oportunidades de tra-

balho. São 57 vagas em tecnologia, 
45 em negócio (comercial, aten-
dimento, finanças, RH) e 11 em 
produto. O link para inscrição é: 
https://careers.smartrecruiters.
com/OLXBrasil.

O Triider, plataforma de ser-
viços de manutenção e pequenas 
reformas, expandiu sua atuação 
para a cidade do Rio e anunciou a 
geração de 400 postos de trabalho 
para autônomos. Para se candida-
tar, basta acessar https://www.trii-
der.com.br/pre-cadastro/.

O CIEE/RJ oferece 1.890 vagas 
de estágio, sendo 1.052 para En-
sino Superior e 838 para Ensino 
Médio. Inscrições em www.ciee.
org.br. O CIEE também recruta 
pessoas com deficiência. Os inte-
ressados podem enviar currículo 
para programapcd@cieerj.org.br. 

Já a Fundação Mudes ofere-
ce, esta semana, 266 vagas de 
estágio, nos níveis Superior, 
Médio e Técnico. Para se can-
didatar, basta acessar o site ht-
tps://www.mudes.org.br/. 

Quase 3 mil vagas de 
emprego e estágio 

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

Vagada

HÁ CHANCES 
PARA AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, 
RECEPCIONISTA E 
OUTRAS ÁREAS

CONDUTORES 
QUE NÃO 
CUMPRIREM 
AS NORMAS 
LEVARÃO MULTA

 L UMA OBRA emergencial da 
Cedae vai interditar a Ave-
nida Pastor Martin Luther 
King Jr., no sentido Irajá, na 
Zona Norte do Rio, a partir 
das 7h de quinta-feira até as 
7h de sábado. O trecho entre 
o acesso da saída 5 da Linha 
Amarela, em ambos os senti-
dos, e a Rua Dona Emília será 
interditado totalmente para 
o reparo de um vazamento 
na tubulação de água.

OLHO VIVO
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RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Cobra se irrita com Nat, 
e Luiz o alerta para ficar longe da moça. 
Heideguer fala para Duca ficar atento à 
suposta namorada de Alan. João filma o 
videobook de Bianca. Heideguer manda 
Cobra descobrir a identidade da supos-
ta namorada de Alan. Duca marca um 
encontro com Nat.

19h40. Globo: Luna cria um novo 
perfil para se comunicar com Juan nas 
redes sociais. Graziela repreende Petra 
por tentar se promover com o desapa-
recimento de Alexia. Zezinho admira 
Alexia, e os dois se beijam. Alexia cha-
ma Zezinho de Renzo e deixa Ermelinda 
desconfiada. Alexia agradece Zezinho.

21h. SBT: Ernestina se dá conta que 
Matilde trocou as identidades e ten-
ta se explicar para o delegado, que 
não acredita. Ernestina vai presa. JP 
vai ao orfanato Raio de Luz falar com 
Mili. O rapaz leva o CD novo de sua 
banda, JP10, e presenteia Mili. JP pe-
de para reatarem o namoro.

18h30. Globo: Maria obriga Matias a 
prometer que continuara trabalhando 
na casa de Jonas. Jonas reclama quando 
Cris pensa em escolher um candidato a 
doador para sua inseminação. Marcos 
fica angustiado ao saber que Dora tirou 
Olivia da natação. Lucio convence Eva a 
aceitar que Ana receba visitas.

21h. Record: Na casa de Terá, todos 
se desesperam com o incêndio. Du-
rante o julgamento de Kanope, Agar 
surpreende a todos. Os homens de 
Yafeu invadem a casa de Terá. Amat 
desmaia. Milca sente as dores do par-
to. Aat e Khen opinam sobre o destino 
de Agar. Milca dá à luz um menino. 
Terá avisa que deixará Ur.

21h30. Globo: Thelma ameaça Lur-
des. Vitória desconfia dos hematomas 
no braço de Edilene. Sandro afirma a 
Farula que descobrirá quem atentou 
contra Lurdes. Penha garante a Leila 
que Belizário pagará por tudo o que fez. 
Thelma conforta Camila. Érica teme que 
Álvaro faça algo contra Davi. Álvaro des-
cobre o plano de Thelma contra Lurdes.

Ex-favorita Sarah vira 
‘cancelada’ da edição
Enquetes apontam que brasiliense deixa a casa no Paredão de hoje

 L NA BERLINDA COM JULIETTE E RODOLFFO

Em mais uma noite de eli-
minação, o protagonismo 
do Big Brother Brasil 21, da 

Globo, vai para a quebra de alian-
ças. No Paredão de hoje, Juliette e 
Rodolffo enfrentam Sarah, anti-
ga aliada dos dois, que acabou per-
dendo o favoritismo dentro e fora 
da casa. E a queda parece certeira 
já que, de acordo com enquetes, é 
a loira quem deve deixar o reality.

Mas o que levou uma das par-
ticipantes mais queridas da edi-
ção a estar tão perto da saída? Um 
dos fatores foi a saída de Juliette do 
chamado G3, trio formado pelas 
duas e Gil. A paraibana foi deixada 
de lado por Sarah, forçando o pú-
blico a escolher um lado. 

Outro motivo que levou a loira 
a perder 2,3 milhões de seguidores 
foi o alinhamento político a Bolso-
naro. Após elogiar o presidente e 
minimizar os efeitos da pandemia, 
ela ganhou a antipatia do público.

A derrocada também tem rela-
ção com um jogo de alianças frá-
geis. Ao se unir a Caio e Rodolffo, 
eles não deixaram de ser opção de 
voto para a loira e Gil, e vice e versa.

O sertanejo também tem sua 
parcela de rejeição. Após compor-

tamentos considerados machis-
tas e homofóbicos, ele ensaiou um 
pedido de desculpas, mas, ao ven-
cer o último Paredão, classificou 
as reclamações como “mimimi”, 
revoltando o público. Juliette tem 
a menor intenção de voto. Sarah enfrenta Rodolffo e Juliette no Paredão desta noite no ‘BBB 21’

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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TRISTE
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COBIÇADO! ÁGUAS PASSADAS... FOGO NO PARQUINHOPEGADORA!
 LFiuk revelou para Juliet-

te detalhes de sua vida 
pessoal. No papo ele con-
tou que recebeu cantadas 
das cantoras internacio-
nais Selena Gomez e De-

mi Lovato.

 LCarla Diaz fez uma live 
para acompanhar a for-
mação de Paredão com 
outras celebridades. 
Questionada, ela se recu-
sou a falar sobre Arthur, 

seu affair na casa. 

 LArthur e Juiette se de-
sentenderam numa con-
versa sobre a treta do loi-
ro com Gilberto no início 
do jogo. Após o bafafá, 
cada um foi reclamar 

com brothers.

 LJuliette, Thais e Camil-
la conversaram sobre os 
famosos com os quais já 
ficaram. A maquiadora 
contou que beijou o ator 
Thiago Rodrigues em 

um Carnaval.

I Q U RÔ D R E M OO

ALIANÇAS 
FRÁGEIS E PIADAS 
SOBRE PANDEMIA 
ATRAPALHARAM O 
JOGO DA LOIRA
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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 LEsperando Cris, seu primeiro filho, 
Bianca Andrade mostrou, toda orgu-
lhosa, a evolução da barriguinha de 
gravidez nas redes sociais. “Atualizan-
do a foto da barriguinha que agora 
não para de crescer! 5 meses”, escre-
veu Bianca na legenda.
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FAUSTÃO 
IMUNIZADO

 LFausto Silva recebeu a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 na manhã de ontem. Aos 70 
anos, o apresentador da Rede Globo se encaixa 
na atual faixa etária da campanha da cidade de 
São Paulo, que engloba pessoas entre 69 e 71 
anos. No Instagram, Faustão compartilhou ima-
gens do momento com a hashtag #vacinado. No 
“Domingão do Faustão” do domingo passado, 
o apresentador cobrou a aceleração do proces-
so de imunização em nível nacional. Em tom de 
brincadeira, chegou a dizer que a trilha sonora 
da campanha brasileira seria a música “Devagar, 
Devagarinho”, de Martinho da Vila.

PROCESSO POR 

DANOS MORAIS

 LLeandro Hassum está 
sendo processado pelas 
gêmeas Gabrielle e Isa-
belle Lins. As irmãs são 
médicas recém-formadas 
e teriam furado a fila da 
vacinação em Manaus, em 
janeiro deste ano. Ao co-
mentar a repercussão do 
caso durante o “Encontro 
com Fátima Bernardes”, 
o humorista chamou as 
duas de burras. Segundo 
o site “Notícias da TV”, as 
duas estão pedindo uma 
indenização de R$ 100 mil 
por danos morais.

COM TUDO EM CIMA 
 LDeborah Secco resolveu agraciar 

seus seguidores com diversos cliques 
de biquíni. Nas fotos,  atriz de 41 anos 
esbanjou boa forma e brincou: “Na 
dúvida, postei várias... De qual vocês 
gostaram mais? 1, 2, 3 ou 4?”, per-
guntou Deborah.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

EM ALTA EM BAIXA

 LDanni Suzuki encantou 
os seguidores ao surgir 
com novo visual.

 LDepósito de Beyoncé é 
invadido e ladrões levam  
R$ 5,7 milhões em bens.

BOCA 
ROSA
MOSTRA
BARRIGUINHA

TÁ PUXADO 
 LGracyanne Barbosa chamou 

a atenção dos seguidores em 
uma foto publicada ontem. De 
biquíni, a musa fitness impres-
sionou pela marquinha super 
definida, além de, claro, do 
corpo sarado. Nos comentá-
rios da foto, postada nas re-
des sociais da musa, não falta-
ram elogios. “0 defeitos”, disse 
uma seguidora. “Hoje tá pu-
xado, hein”, brincou outro 
seguidor se referindo à pu-
xada do biquíni. 

 LEm uma sequência de fotos, ontem, 
nas redes sociais, Aline Riscado es-
banjou boa forma com um biquíni 
super cavado. A dançarina ainda 
escreveu uma mensagem po-
sitiva aos seguidores. “Que 
tenhamos uma semana lin-
da e que não nos falte luz, 
amor e criatividade!”, pu-
blicou Aline.

VERÃO NÃO ACABOU



ALTO-ASTRAL
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Ninguém pode se queixar de não ter um amigo, 

podendo ter um cão.” (Marquês de Maricá)

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

 LVai ter muita disposição hoje. 

A criatividade não deve faltar 

e pode gerar novidades profis-

sionais. O ciúme pode atrapa-

lhar o clima do romance.

Cor: azul-turquesa.
Números da sorte: 78, 15 e 51.

 LSerá mais fácil cuidar das ta-

refas de rotina. Ajude alguém 

da família, se tiver oportuni-

dade. Um romance à distância 

pode pintar na paquera.

Cor: lilás.
Números da sorte: 88, 34 e 07.

 LExpresse-se muito bem. 

Aproveite para enviar e-mails 

ou marcar reuniões. Surpresas 

no trabalho podem aparecer. 

Há chance de novas paqueras.

Cor: pink.
Números da sorte: 62, 53 e 17. 

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

 LUm dinheiro extra vai surgir, 

mas não gaste tudo. Faça a sua 

parte e coloque as mãos na 

massa. Use o seu charme para 

fisgar o alvo na conquista.

Cor: bordô.
Números da sorte: 54, 90 e 36.

 LA Lua cuida dos seus interes-

ses. Quem trabalha em home 

office tem mais chances de se 

destacar. No amor, tenha cal-

ma e não se cobre tanto.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 01, 37 e 82.

 LO seu signo peca pelo excesso 

de sinceridade. Cuidado com o 

que diz e para quem diz. Um 

lance sem compromisso pode 

animar o seu coração.

Cor: creme.
Números da sorte: 11, 74 e 92.

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

 LTenha calma para lidar com as 

suas obrigações. Você vai ab-

sorver bastante conhecimento 

hoje. Sua capacidade de sedu-

zir vai estar a todo vapor.

Cor: violeta.
Números da sorte: 66, 39 e 21.

 LAtividades colaborativas 

vão se destacar. As parcerias 

podem resolver pendências. A 

vida a dois estará protegida se 

as cobranças forem excessivas.

Cor: cinza.
Números da sorte: 04, 22 e 13.

 LOs seus projetos vão estar 

numa grande fase. As apa-

rências ganham importância. 

Atente-se às tarefas de rotina. 

Nada novo na paquera.

Cor: ocre.
Números da sorte: 23, 59 e 68.

SÃO JOÃO CLÍMACO
João nasceu na Terra Santa, no sécu-
lo 7. Aos 16 anos, ingressou no mos-
teiro do Sinai, onde, quatro anos de-
pois, teve a tonsura monacal (corte 
do cabelo). Passou 19 anos na vida 
monástica sob a liderança de São 
Martírio. Com a morte do mestre, 
ele se retirou para uma cela solitá-
ria, perto do mosteiro, onde descia 
aos sábados e domingos para par-
ticipar das orações com os frades. 
Vivia do trabalho das suas próprias 
mãos. São João Clímaco buscou 
corresponder ao chamado de Deus 
por meio de duras penitências e sa-
crifícios. Morreu em 649.

SANTO DO DIA

PÓS-CIRURGIA
Ricardo conta para um ami-
go que foi visitá-lo em casa, 
enquanto se recuperava de 
uma cirurgia:
— O médico me garantiu 
que, depois da cirurgia, eu 
iria voltar a andar!

— E acertou?
— Em cheio! Tive que ven-
der o carro para pagar essa 
operação!

ESCOTEIROS
Três escoteiros comunicaram 
ao seu chefe que já tinham 

praticado uma boa ação.
— Ajudamos uma velhinha a 
atravessar a rua — disseram 
eles, orgulhosos.
— Mas por que foram neces-
sários vocês três para ajudá-
-la a atravessar a rua?
— Ela não queria atravessar!

NA ESCOLA
Durante uma prova de reda-
ção, a amiga pergunta para 
a outra:
— Sabe um sinônimo para 
“muitos”?
— “Vários”.
— Tá! Mas eu só quero um!

RECOMENDAÇÃO MÉDICA
— Seguiu o meu conselho e 
dormiu de janela aberta? — 
pergunta o médico.
— Segui...
— E a asma desapareceu?
— Não, mas o relógio, a TV e 
o notebook sumiram!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê nos pede cuidado 
com o mau humor. Situações 
desagradáveis e a intolerân-
cia com o próximo podem 
prejudicar bastante o conví-
vio social. Não devemos es-
quecer que o sorriso sempre 
abre portas.
SAUDAÇÃO:
Arroboboi!
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água. 
SIMPATIA:
Para afastar o mau humor 
e a falta de tolerância, faça 
um banho com três folhas de 
boldo, três colheres de mela-
do de cana, três rosas brancas 
e três colheres de erva-doce. 

Ferva tudo em dois litros de 
água, espere esfriar e jogue 
da cabeça aos pés, pedindo 
a Oxumarê para trazer tole-
rância e paciência.

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

 LDivirta-se com os amigos, 

com cuidado. Concentre-se no 

trabalho e aposte na disposi-

ção. O romance se fortalece, 

mas atenção com o ciúme.

Cor: dourado.
Números da sorte: 39, 57 e 03.

 LO campo econômico vai ser a 

sua prioridade. Feche um ne-

gócio ou incremente os seus 

rendimentos financeiros. Boas 

chances na paquera.

Cor: laranja.
Números da sorte: 13, 85 e 58.

 LVocê vai estar disposto a se 

arriscar hoje. Pode receber 

uma proposta lucrativa no 

emprego. O astral de sedução 

e mistério anima a paquera.

Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 77, 86 e 68.
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