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ESPORTES

Motoboys 
contra máfia 
dos reboques

PROTESTO 15

Lavou grana 
em tubo de 

PVC e entrou 
pelo cano

EX-PREFEITO 4

‘Pego Anitta, 
se ela quiser’, 
diz artilheiro 
da Seleção

BABADO 16

Cláudio Castro 
cria Calendário 

Único de 
Vacinação

NO ESTADO

PÁGINA 8

Fraca atuação 
de Gabigol 

deixa dúvidas 
sobre titulares

APOLINHO

PÁGINA 10

Falsa polícia 
cancelava CPF 
de facção rival

9 PRESOS 4

BANDIDOS PROÍBEM BAILE

NAS FAVELAS
Muitos moradores de periferia têm trabalhos essenciais e se 

arriscam no caótico transporte público por não terem outra opção, 
pois precisam do ganha-pão. Mas há irresponsáveis que escolhem 

se aglomerar em festas, onde o chefe do pó dita regras num Rio 
abandonado à própria sorte e infectado pelo trágico coquetel:

TRÁFICO MANDA FICAR NO SAPATINHO: ‘ABRAÇA O PAPO OU O PAPO VAI TE ABRAÇAR’
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Na boca do G-4, 
Fogão tenta 

acabar com o 
último invicto
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 31/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

AGLOMERAÇÃO

Anônimo
Cidade de Deus

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Tiros e medo na 
Cidade de Deus

 LNo último fim de semana, tiros 
foram ouvidos na Cidade de Deus. 
Os moradores estão assustados. As 
pessoas ficam com medo de serem 
baleadas dentro de suas próprias 
casas, já que não têm para onde ir. 
A situação é crítica. Tudo o que já 
estava complicado piorou demais 
com a pandemia. Não temos assis-
tência social alguma. Precisamos 
nos sentir seguros!

VIOLÊNCIA

Serviço solicitado, 
mas não realizado

 LEstou desde agosto do ano pas-
sado solicitando a poda ou retira-
da de uma árvore situada na Rua 
Florianópolis, esquina com a Rua 
Inhamuns, na Praça Seca. Entrei em 
contato com a Comlurb e informa-
ram que, por conta da presença de 
fiação, o serviço deveria ser feito 
pela Light. A Light já prometeu vir 
ao local diversas vezes, mas nunca 
apareceu. Isso é um absurdo.

Josias Barbosa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Via está toda 
esburacada

 LA Rua Pernambuco, no Jardim Pri-
mavera, em Duque de Caxias, está 
toda esburacada e a prefeitura não 
faz nada. A situação é a mesma há 
anos e nunca fizeram uma obra se-
quer. Ninguém aguenta mais passar 
de carro por ali, a estrada é terrível. 
Muitos veículos já quebraram ali 
por conta das crateras que existem. 
Todos pagam os impostos em dia e 
recebemos isso em troca.

Vanderlei Dantas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Busão demora e 
só anda lotado

 LOs ônibus da linha 67, que fazem 
o trajeto do Morro do Castro para 
o Centro de Niterói, só circulam lo-
tados. Isso ocorre porque as condu-
ções demoram muito para passar. 
Semana passada, eu fiquei mais de 
uma hora em um ponto de ônibus, 
porque dependo dessa linha e, quan-
do o carro chegou, eu não consegui 
entrar. Sem falar que, em tempos de 
pandemia, isso é um perigo.

Sérgio Mateus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Juntos, misturados 
e sem máscara

 LEm quase todas as noites, aconte-
cem resenhas com aglomeração no 
meio da Rua Quaraim, em Piedade, 
na altura do número 115. Adultos e 
adolescentes ficam batendo papo e 
falando alto até altas horas da ma-
drugada. Nenhum deles utiliza más-
cara ou respeita o distanciamento. 
A polícia poderia aparecer ali para 
conter essas pessoas, que não têm 
consideração alguma.

Anônimo
Piedade

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   ILUMINAÇÃO

Rua cheia de problemas
 L A Rua 57, em Mauá, no município de Magé, está sem 

iluminação há mais de dois meses. Já mandei e-mails 
para a prefeitura e para a Enel e nada foi feito. Além 
disso, a rua está muito suja, falta capina nas calçadas 
e o asfalto precisa ser melhor. A situação está com-
plicada na região. Estamos vivendo em péssimas 
condições estruturais. Alô, prefeitura, vamos agir!

Rosimeiri
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
inicia poda

 LRespondendo à carta de um 
leitor, pedindo a poda de ár-
vores na Travessa Rodrigues 
Marques, em Realengo, a 
Comlurb informa que o servi-
ço foi iniciado ontem, visando 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores da região.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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POLÍCIA

Baile tá Chefes do tráfico de diferentes 
facções dão o papo para evitar 

aglomerações nas favelas

PROIBIDÃOPROIBIDÃO
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exemplo, gerou aglomeraçãoexemplo, gerou aglomeração

Na página do Baile da China, co-
munidade do Barro Verme-
lho, em São Gonçalo, um avi-

so deixa claro a ‘consciência social’ dos 
organizadores. “Não haverá nenhum 
tipo de evento na nossa comunidade 
para evitar a disseminação do vírus e 
proteger a todos”. O recado é assina-
do pela ‘Tropa do Pivete’, apelido de 
Leilson Ferreira Fernandes, um dos 
chefes da facção Comando Vermelho 
(CV). O mesmo recado foi dado por 
outros traficantes, em respeito ao de-
creto estadual do feriadão de 10 dias 
sem aglomeração.

Em São Gonçalo, 
segundo informa-
ções de inteligência 
da Polícia Militar, 
as duas principais 
lideranças do Co-
mando Vermelho 
na cidade, Wallace 
Batista Soalheiro, 
o Pixote, e Antônio 
Ilário Ferreira, o Rabicó, proibiram os 
bailes nas favelas do Salgueiro, Jardim 
Catarina, Coruja, Chumbada, Meni-
no de Deus e Martins. 

Atribuído a traficantes, o seguinte 
recado foi divulgado nas redes sociais 
desses bailes: “Estamos enfrentando 
um momento delicado por conta do 
novo coronavírus (Covid-19) e me-
diante a situação para evitar aglome-
rações não haverá nenhum tipo de 
evento na nossa comunidade para 
evitar a disseminação do vírus e pro-
teger a todos”.

‘PROIBIÇÕES’ 
FORAM 
PUBLICADAS EM 
PERFIS DE BAILES E 
COMUNIDADES

 L BRUNA FANTTI

 L THUANY DOSSARES

 LPerfis de bailes de outras co-
munidades divulgaram reca-
dos semelhantes. É o caso do 
Baile do Parque União, na 
Maré, que reúne milhares de 
pessoas a cada final de sema-
na e onde, inclusive, o cantor 
Belo chegou a ser preso após 
se apresentar durante a pan-
demia.

O Baile do Dendê, área do 
Terceiro Comando Puro (TCP), 
na Ilha do Governador, também 
foi suspenso. “São dez dias sem 
bailes (...). A facção pensa sem-
pre no melhor para as nossas co-
munidades”, dizia um dos avisos.

Maré e Dendê

 LJá outros chefes preferiram 
ser mais diretos, como Bruno 
Loureiro, o Coronel, liderança 
do TCP no Muquiço na Zona 
Oeste. Informações de inteligên-
cia da Polícia Civil afirmam que 
ele foi o responsável por divul-
gar um áudio em redes sociais e 
em alto-falantes na comunida-
de. “Fica proibido andar na co-
munidade sem máscara, a partir 
de hoje, dia 30 de março. Ou vo-
cês abraçam o papo, ou papo vai 
abraçar vocês. Atenciosamen-
te, a Diretoria”, diz a mensagem.

‘Abraça o papo’
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POLÍCIA

Policiais de araque 
rodam em Bangu
Narcomilicianos de Ecko metiam bronca de cana

 L NOVE PRESOS

Nove homens suspeitos de 
estarem envolvidos com a 
narcomilícia que atua na 

Zona Oeste do Rio foram presos 
pela Polícia Civil, na madrugada 
de ontem, em Bangu. De acordo 
com a polícia, o grupo se passava 
por agentes policiais para seques-
trar, extorquir e assassinar crimi-
nosos de uma facção rival. 

Entre os presos está o mi-
liciano Valcir Francisco dos 
Santos, apontado como líder 
do grupo. Além dele, os agen-
tes da Delegacia de Combate às 
Drogas (Dcod) conseguiram 
prender Daniel Felipe Xavier 
Sodré, que estava entre os 149 
presos em uma operação da Po-

lícia Civil, realizada em abril do 
2018, em um sítio de proprie-
dade do miliciano Wellington 
da Silva Braga, o Ecko, chefe da 

maior milícia do Rio, a ‘Liga da 
Justiça’ e um dos criminosos 
mais procurados do estado. 

Investigações da Polícia Civil 
identificaram os membros da 
quadrilha. Valcir, segundo a po-

lícia, era responsável por recrutar 
aliados para o bando. Toda a dro-
ga que eles conseguiam tomar 
durante invasões a comunidades 
da facção rival eles vendiam em 
comunidades que a milícia divi-
de com outra facção criminosa. 

A polícia apreendeu identi-
dades e distintivos falsos da Po-
lícia Civil, além de uma pistola 
pertencente à Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, com-
putadores, drogas, três veículos 
que eram usados pelos crimino-
sos nas ações, cartões de crédito 
e máquinas de cartões. 

Os crimes atribuídos ao gru-
po são extorsão, sequestro, homi-
cídios, tráfico e associação para 
o trafico de drogas. Eles ficarão à 
disposição da Justiça. 

Com os criminosos foram apreendidos falsos distintivos e identidades, além de arma, drogas e carros 

REPRODUÇÃO

DROGAS ERAM 
VENDIDAS EM 
COMUNIDADES 
DIVIDIDAS ENTRE A 
MILÍCIA E FACÇÃO

Ex-prefeito do município 
de Carmo, na Região Serrana 
do Rio, Paulo César Ladeira 
foi preso em flagrante por po-
liciais da 112ª DP (Carmo), na 
segunda-feira. No sítio do po-
lítico foram encontrados cerca 
de R$ 130 mil enterrados em 
tubos de PVC. Ele foi autuado 
por lavagem de dinheiro.

A ação conjunta entre as 
promotorias de Carmo e de Su-
midouro é um desdobramento 
da Operação Chorume. Segun-
do a Polícia Civil, Paulo César, 
prefeito da cidade de 2013 a 
2020, admitiu em depoimen-
to, ainda que parcialmente, ter 
recebido propina da empresa 
responsável pela coleta de lixo 
no município. Como não tinha 

como justificar a origem do di-
nheiro, decidiu enterrar em seu 
sítio, na zona rural de Carmo. 

A Operação Chorume foi de-
flagrada na última quinta-fei-
ra contra políticos e empresas 
de coleta de lixo envolvidas em 
um esquema de corrupção. Fo-
ram presos uma vereadora, o ex-
-secretário de Meio Ambiente de 
Carmo e um empresário.

Ex-prefeito pra 
lá de imperfeito

 L OPERAÇÃO CHORUME

Paulo César Ladeira foi autuado 

DIVULGAÇÃO

COMO NÃO 
TINHA COMO 
JUSTIFICAR A 
ORIGEM, DECIDIU 
ENTERRAR GRANA

PM apreende 
droga enterrada

 LEm ação de combate ao trá-
fico no Loteamento Tiraden-
tes, no distrito de Amparo, em 
Nova Friburgo, ontem, poli-
ciais do Serviço Reservado (P-
2) do 11º BPM, prenderam um 
homem de 19 anos, que não 
teve a identidade divulgada, 
e apreenderam 179 papelotes 
de cocaína e 117 trouxinhas de 
maconha. A droga estava en-
terrada em região de mata. A 
ocorrência foi registrada na 
151ª DP (Nova Friburgo).

RAPIDINHAS...

Assaltantes 
são presos

Policiais da 26ª DP 
(Todos os Santos) pren-
deram Fabiano Cândido 
da Silva, o Pança, e Ander-
son Romão Rodrigues, o 
Guerreiro, na terça-feira. 
Eles são acusados de ten-
tativa de assalto que dei-
xou policial militar ba-
leado, no último dia 23, 
na Rua Dias da Cruz, no 
Méier, Zona Norte do Rio. 

 L ANDERSON JUSTINO
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POLÍCIA

A Polícia Civil vai investigar um 
caso de agressão contra um moto-
boy dentro de um condomínio de 
luxo na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, na noite de segun-
da-feira. Um vídeo divulgado nas 
redes sociais mostra homens uni-
formizados imobilizando e hosti-
lizando o trabalhador. 

O motoboy, identificado ini-
cialmente como Vinicius, gravou 
um segundo vídeo em que afir-
ma ter ido ao prédio, na Avenida 
Lúcio Costa, fazer uma entrega, 
mas se perdeu ao sair e passou 
pela área social, permitida ape-
nas para os moradores. Vinicius 
diz que foi parado pelos portei-
ros e agredido por quatro funcio-
nários do condomínio e por um 
morador que se identificou como 
policial. O caso foi registrado na 
16ª DP (Barra da Tijuca). 

Motoboy 
agredido 
na Barra

 L EM CONDOMÍNIO

O motoboy gravou as agressões

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

O TRABALHADOR 
FOI AO 
CONDOMÍNIO DE 
LUXO FAZER UMA 
ENTREGACaçada à viúva do capitão Adriano

 LO Portal dos Pro-
curados do Dis-
que Denúncia 
divulgou cartaz 
com pedido de in-
formações sobre 
o paradeiro de 
Júlia Emilio Mel-
lo Lotufo, viúva e 
herdeira dos ne-
gócios criminosos do mili-
ciano Adriano da Nóbrega. 
Conhecida como a primeira-
-dama do Escritório do Cri-

me, Júlia Lotufo 
tem mandados de 
prisão em aberto 
e está foragida. 
Denúncias para 
Zap (21) 98849-
6099; Central 
Disque-Denún-
cia (2253-1177 ou 
0300-253-1177); 

APP Disque Denúncia RJ; 
facebook/procuradosrj; ou  
twitter.com/PProcurados. O 
anonimato é garantido.

RAPIDINHAS...

Ameaça com 
fuzil a PMs

 L A Polícia Militar abriu um 
inquérito para tentar identi-
ficar um criminoso que apa-
rece em uma foto divulgada 
nas redes sociais segurando 
um fuzil dentro de um carro, 
que está atrás de uma viatu-
ra policial. A imagem foi re-
gistrada em uma via do Rio e 
postada na segunda-feira. O 
bandido parece não se preo-
cupar com os policiais e mui-
to menos com a presença de 
pedestres e outros motoristas.

 L ANDERSON JUSTINO

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Protesto contraProtesto contra Moradores Moradores 
do Morro do Morro 

dos Prazeres dos Prazeres 
denunciam denunciam 
supostos supostos 
abusosabusos

cometidos cometidos 
por PMspor PMs

 POLICIAIS  POLICIAIS 
M

oradores do Mor-
ro dos Prazeres, em 
Santa Teresa, na re-

gião central do Rio, fizeram 
um protesto, na noite de se-
gunda-feira, contra PMs da 
Unidade de Polícia Pacifica-

dora (UPP) local. Eles denun-
ciam supostos abusos dos po-
liciais. Na manhã de domingo, 
uma viatura pegou fogo ao so-
frer um ataque a tiros, próxi-
mo à comunidade e um poli-

cial ficou ferido. 
De acordo com mora-

dores, os PMs estariam in-
vadindo casas e cortando a 
energia de diversas pessoas. 
Além disso, eles reclamam 
que os policiais estariam co-
mendo nos estabelecimen-
tos da comunidade e se re-
cusando a pagar. 

“Eles nos obrigam a ficar 
com as luzes apagadas à noi-
te. Entram em comércios e 
consomem produtos de pes-
soas que dependem daquilo 
para sustentar suas famílias. 
Picham muros com iniciais de 
facção rival”, disse uma mora-
dora em um vídeo.  

A Polícia Militar infor-
mou que a “Corregedoria se-
gue sempre à disposição dos 
cidadãos para a formalização 
de denúncias”, pelo telefone 
(21) 2725-9098 e o e-mail de-
nuncia@cintpm.rj.gov.br. O 
anonimato é garantido.

‘ELES (POLICIAIS) 
NOS OBRIGAM 
A FICAR COM AS 
LUZES APAGADAS 
À NOITE’

 L THUANY DOSSARES E 

LUCAS CARDOSO

DIVULGAÇÃO
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GERAL

O governador em exercí-
cio Cláudio Castro pu-
blicou ontem, em edi-

ção extraordinária do Diário 
Oficial, um decreto que cria 
o Calendário Único de Vaci-
nação no estado. O objetivo é 
que os municípios passem a 
vacinar pessoas da mesma 
idade a partir do dia 17 de 
abril, com a intenção de evi-
tar a migração de moradores 
de uma cidade para outra.

O decreto determina o co-
meço da vacinação das forças 
de segurança a partir da pri-
meira quinzena de abril. Tam-
bém está previsto o início da 
vacinação de trabalhadores 
da educação a partir da se-
gunda quinzena de abril.

O Calendário Único de 
Vacinação deverá ser adota-
do pelos 92 municípios do es-
tado. Mas os prefeitos, no en-

tanto, não serão obrigados a 
seguir o cronograma. 

“Como cada município 
tem seus equipamentos, uns 
mais estruturados, outros 
menos, o que a gente estava 
percebendo era uma grande 
migração de um município 

para o outro. A intenção não 
é criar obrigação, é criar um 
balizador. Sempre reitero 
que o diálogo é importante”, 
afirmou Castro em entrevis-
ta coletiva.

LUCIANO BELFORD

‘A INTENÇÃO 
NÃO É CRIAR 
OBRIGAÇÃO, É 
CRIAR BALIZADOR’, 
DIZ CASTRO

 LO prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou, ontem, o calen-
dário de vacinação para profis-
sionais da saúde do município. 
Médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas e outras categorias da saú-
de entre 50 e 59 anos poderão re-
ceber a imunização até o dia 17 
de abril. Trabalhadores que estão 
na linha de frente da Covid-19 

deverão ser vacinados nas uni-
dades que atuam ao longo do 
mês. “Neste mês de abril, tam-
bém vamos avançar na vacina-
ção dos profissionais de saúde. 
Os maiores de 50 anos poderão 
se vacinar na sua unidade de re-
ferência conforme calendário. 
Os demais vacinarão nas unida-
des em que trabalham”, afirmou.

Imunização de profissionais da saúde
 LO prefeito Eduardo Paes este-

ve na inauguração de mais um 
ponto de vacinação na região 
central do Rio, o Museu da Jus-
tiça, na Rua Dom Manuel 29, ao 
lado da Praça 15, ontem, e refor-
çou que quartéis das Forças Ar-
madas devem apoiar a campanha 
de vacinação a partir das próxi-
mas semanas. A negociação, no 

entanto, deve demorar um pouco 
mais após a mudança no Ministé-
rio da Defesa, realizada na segun-
da-feira pelo governo Bolsonaro. 

“Já estou conversando com as 
Forças Armadas. Eu tinha falado 
com o general Fernando já no final 
de semana. Vamos ter o auxílio das 
Forças Armadas, sim. No que pu-
der ajudar”, afirmou Paes.

O prefeito também disse que 
pessoas com comorbidades e ser-
vidores públicos, como policiais, 
guardas municipais e outros pro-
fissionais de saúde da rede, de-
vem ser prioridade após o fim do 
calendário de vacinação para pes-
soas com 60 anos. A vacinação pa-
ra essa faixa etária está prevista pa-
ra o dia 24 de abril.

Apoio das Forças Armadas na campanha de vacinação 

Calendário Único de Calendário Único de 

VACINAÇÃOVACINAÇÃO  
Objetivo do governo estadual é fazer Objetivo do governo estadual é fazer 

com que os municípios passem a vacinar com que os municípios passem a vacinar 

pessoas da mesma idade a partir do dia 17pessoas da mesma idade a partir do dia 17

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 31/3/20218



RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 31/3/2021

ESPORTES
Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, 
Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Hen-
rique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, 
Fandinho e Dionathan; Marcelo Mattos, 
Edmundo, Matheus e Miller; Jean Carlos 
e Scheppa. Técnico: Marcelo Marelli

Local: Raulino de Oliveira (RJ)  
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)  
Assistentes: Michael Correia (RJ) e 
Flávio Manoel da Silva (RJ) 
Horário: 21h 
TV: FlaTV e PPV

FLAMENGO

BANGU

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca               5/4          Madureira     A definir
Supercopa        11/04      Palmeiras      Brasília

Titulares do Mengão estreiam na temporada, após 
reservas deixarem o time na liderança do Carioca

Mais de um mês depois 
do Octacampeonato 
brasileiro no Morum-

bi, em São Paulo, os titulares do 
Flamengo vão entrar em cam-
po novamente em 2021. Hoje, 
às 21h, o Rubro-Negro enfren-
tará o Bangu, em Volta Redon-
da, pela sétima rodada do Cam-
peonato Carioca.

Além das estrelas do time 
principal, a partida irá mar-
car o retorno de Rogério Ceni 
ao comando do Mais Querido. 
Com uma equipe alternativa, 
o clube da Gávea atuou as pri-
meiras rodadas do Estadual 
sob a orientação de Mauricio 
Souza. A garotada e os suplen-
tes deram conta do recado e en-
tregam o serviço com o time na 
liderança da Taça Guanabara, 
com 13 pontos — mesmo nú-
mero do vice-líder, o Volta Re-
donda, que perde no saldo de 
gols (sete contra três).

Sem poder contar com o za-
gueiro Rodrigo Caio e o atacante 
Pedro, ambos entregues ao de-
partamento médico, o Flamen-
go aposta na força do grupo. 
No entanto, se as coisas estive-
rem ruins, é só chamar Rodrigo 
Muniz, artilheiro isolado do Ca-
rioca, com cinco gols. Ele agora 
espera crescer ainda mais con-
tando com os conselhos dos jo-
gadores bem mais experientes.

“Procuro sempre conversar 
com algumas pessoas, apren-
der, observar e pegar referên-
cias. Isso é muito importan-
te para nós que somos mais 
jovens. Willian Arão, Diego 
e Bruno Henrique são os que 
mais converso, pedindo conse-
lhos para poder evoluir como 
atleta e como pessoa. São jo-
gadores consagrados e que têm 
muito para nos ensinar”, disse.

FOTOS: ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

RODRIGO MUNIZ, 
HOJE O ARTILHEIRO 
ISOLADO DO 
CARIOCA, DEVE 
FICAR NO BANCO

 LA diretoria rubro-negra já ini-
ciou as conversas para esten-
der novamente o contrato do 
apoiador Pepê, que se encerra 
em junho. Segundo o site Glo-
boesporte.com, a intenção das 
duas partes é prorrogar o víncu-
lo até o fim do ano de 2022, va-
lorizando ainda mais o jogador.

Os cartolas devem se reu-
nir com os agentes ainda nes-
ta semana para negociar, mas 
sinalizou que não irá fazer um 
reajuste salarial de grande pro-
porção. A ideia dos represen-
tantes de Pepê é que, mesmo 
sem um grande aumento, vale 
a pena seguir no time da Gávea.

Pepê chegou a ter sua saída 
dada como certa do Flamengo, 
mas ganhou espaço após a che-
gada do técnico Rogério Ceni, 
que pediu sua renovação no 
fim de 2020. O clube estendeu 
o contrato por apenas seis me-
ses, mas agora está convenci-
do de que deve segurar sua joia.

Diretoria tenta renovar com Pepê até o final de 2022

 L Um dos nomes mais expe-
rientes do Flamengo, o apoia-
dor Diego Ribas, de 36 anos, 
acredita que algumas equi-
pes brasileiras terão mais 
responsabilidade que o Ru-
bro-Negro por conta dos in-
vestimentos que fizeram para 
a atual temporada.

“Todos passam a ter res-
ponsabilidade maior, torneio 
vai ficar mais interessante. 
Temos muita confiança nos 
jogadores que temos. Vamos 
continuar sendo uma equipe 
competitiva. Podem esperar 
um Flamengo bem organiza-
do e com sede de vitórias e tí-
tulos”, prometeu.

Diego vê rivais 
pressionados

Agora éAgora é

À VERAÀ VERA

Voltou! Bruno 
Henrique é uma das 
atrações do Mais 
Querido logo mais
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Dirigentes da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 

federações regionais e clubes es-
tão discriminados como se fos-
sem agentes a serviço do vírus. 
Os ataques partem de fontes lo-
calizadas, cujos interesses nem 
sempre são o que alardeiam. Está 
comprovado que durante uma 
partida de futebol o risco é qua-
se zero, mas os argumentos dos 
que querem a paralisação é so-
bre o antes e o depois, nesse caso 
o risco é o mesmo do que uma 
ameaça a qualquer um de nós. 

A minha dúvida é se não 
existem outros interesses. Por 

que não fazem sequer referên-
cia aos riscos nos jogos de bas-
quete? Será que o vírus tem difi-
culdade para alcançar os narizes 
dos gigantes do bola ao cesto? 

A exemplo do pessoal do fu-
tebol, a turma do basquete sai 
com as carroças atrás de qua-
dras em municípios que per-
mitam a prática, sem serem 
questionados. O futsal entra 
na sua 47ª edição da Taça Bra-
sil sem contestação alguma. A 
impressão é de um duelo entre 
os que ganham e os que per-
dem no negócio. O interesse 
público fica em segundo plano.

 LO Flamengo pensa em 
lançar uma filial no exte-
rior. Las Vegas está entre 
as cidades pesquisadas e 
não foi ideia do Gabigol .

 LO tempo passa e não se tem 
informações sobre jogos das 

Eliminatórias para a Copa do 
Catar, expectativa para ju-
nho, mas e a Copa América?

 LO Técnico Tite goza de fé-
rias forçadas e remunera-
das. Deve estar exercitan-
do táticas no vídeo game.

 LAgora com o sempre experiente 
Alfredo Sampaio novamente no co-
mando técnico e dando outra cara 
à equipe, o o perigoso e organizado 
Madureira surpreende entrando na 
sétima rodada do Cariocão como 
único invicto e querendo muito mais.

 LAs péssimas condições dos grama-
dos tornam difícil a prática de um 
futebol de qualidade em muitos dos 
estádios brasileiros. Experiência mui-
to ruim para quem joga, para quem 
vive do futebol, e totalmente desesti-
mulante para quem assiste.

É SÓ O FUTEBOL QUE CONTAMINA?

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Agora é com 
eles, os titulares

 LO técnico Maurício Souza en-
trega o comando a Rogério Ce-
ni, com o Flamengo na lide-
rança do Estadual. Os meninos 
mandaram bem protegendo 
o forte até a volta da cavalaria, 
o que vai acontecer esta noi-
te contra o Bangu. A fraca atua-
ção de Gabigol, no empate em 1 
a 1 com o Boavista, deixou dú-
vidas sobre como estarão os ti-
tulares. Se a ideia é pegar ritmo 
visando o jogo do dia 11 com o 
Palmeiras pela Super Copa do 
Brasil, tudo bem, trata-se de um 
risco calculado. A conferir.

DANIEL CASTELO BRANCO

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 FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

TAÇA RIO

 5º MADUREIRA 10 6 2 4 0 6 4 2

 6º BOTAFOGO 9 6 2 3 1 6 4 2

 7º RESENDE 8 6 2 2 2 4 8 -4

 8º VASCO 7 7 1 4 2 9 9 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

ONTEM

 FLUMINENSE  1 X 1 VASCO

HOJE

 MACAÉ X  NOVA IGUAÇU 15H30

 BOTAFOGO X  MADUREIRA 17H

 FLAMENGO X  BANGU 21H

AMANHÃ

 RESENDE X  PORTUGUESA 15H30

 VOLTA REDONDA  X   BOAVISTA  18H

8ª RODADA

SÁBADO

VASCO X  BANGU  21H05 

DOMINGO

 RESENDE  X   BOAVISTA  15H30

 BOTAFOGO  X   PORTUGUESA  17H 

 VOL. REDONDA X   NOVA IGUAÇU  18H 

SEGUNDA-FEIRA

 MADUREIRA X  FLAMENGO  21H 

TERÇA-FEIRA 

 MACAÉ X  FLUMINENSE  21H35 

ARTILHARIA

 5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo) 4  GOLS:  João Carlos (Volta Redonda) 

3 GOLS: Natan e Victor Feitosa (Madureira); Gabriel Pec (Vasco); Jean (Boavista); 

Fred (Fluminense); e Alef Manga (Voltaço)

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 31/3/202110
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PRÓXIMOS JOGOS

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

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS

3/4 Bangu           21h05
07/04           Tombense-MG      21h30

PRÓXIMOS JOGOS

6/4      Macaé A Definir
10 ou 11/4      N.Iguaçu A Definir

Tudo igual na 
No Raulino de 
Oliveira, Cano 
põe o Vascão 
na frente, mas 
Fred salva a 
pele do Fluzão, 
que volta ao 
G-4 do Carioca

S
e o clima era de reabilitação 
devido ao tropeço na rodada 
anterior da Taça Guanabara, 

o 1 a 1 entre Fluminense e Vasco, 
na noite de ontem, em Volta Re-
donda, frustrou os planos dos cor-
rentes à vaga na semifinal do pri-
meiro turno. Com dez pontos, o 
Tricolor das Laranjeiras dorme no 
G-4, mas pode perder a vaga em 
caso de triunfos de Portuguesa, 
Madureira e Botafogo hoje. Com 
sete pontos, o Cruzmaltino, oita-

vo colocado, terá uma dura mis-
são nas próximas quatro rodadas.

Em um primeiro tempo não 
tão movimentado, Cano colocou 
o Gigante da Colina em vantagem, 
aos 36 minutos, após boa jogada 
pela direita. Foi o 25º gol do argen-
tino pelo clube de São Januário.

A resposta tricolor foi imedia-
ta na volta do intervalo. Fred, de 
cabeça, subiu mais alto que a zaga 
e deixou tudo igual, no primeiro 
minuto. Foi o terceiro gol do ca-

misa 9 no Carioca e o de núme-
ro 180 pelo Time de Guerreiros. 
Com a entrada de Gabriel Teixei-
ra no lugar de Lucca, Roger Ma-
chado tentou corrigir o ‘abismo’ 
entre Fred e os demais atacantes. 

Com Cano isolado e Gabriel 
Pec bem marcado, Marcelo Cabo 
tentou responder à altura. Como 
o empate reduziria a chance de 
classificação do Vasco para a se-
minal, o treinador sacou o volante 
Bruno Gomes e o apoiador Carli-

nhos para a entrada dos atacantes 
Figueiredo e Laranjeira. A melhor 
chance, no entanto, foi na cobran-
ça de falta de Andrey, que explo-
diu na trave de Marcos Felipe.

Mais incisivo, o Vasco ain-
da teve mais duas chances reais, 
com Laranjeira e Ricardo Graça, 
mas o placar não se alterou. Na 
próxima rodada, o Fluminense 
enfrenta o Macaé na terça-feira, 
enquanto o Gigante da Colina te-
rá o Bangu como adversário.

 LDepois do empate o zaguei-
ro Nino fez uma breve análise 
do desempenho da equipe no 
clássico. Para o defensor, que no 
segundo tempo teve muito tra-
balho com o ataque do Gigante 
da Colina, o poder de reação da 
equipe foi fundamental. Mas 
ele chamou a atenção para um 
detalhe importante. “Uma par-
tida muito difícil, claro. Só que a 
nossa equipe sabe que ainda é 
preciso melhorar. Estamos só no 
começo, mas estamos cientes 
que vamos jogar o resto do ano 
contra equipes de níveis altos e, 
por isso, precisamos melhorar o 
quanto antes”, destacou.

Nino faz um 
alerta ao Flu

CIDADE DO AÇO

Gabriel 
Pec e Nenê 
dividem a bola 
no clássico 
movimentado 

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan e 
Egídio; Martinelli, Yago (Wellington) e 
Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Kayky), 
Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred (John Ken-
nedy). Técnico: Roger Machado

Lucão; Léo Matos, Miranda (Ricardo 
Graça), Leandro Castan e Zeca; Andrey, 
Bruno Gomes (Lucas Figueiredo), Carli-
nhos (Laranjeira), Galarza e Gabriel Pec 
(Juninho); Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda (RJ) Árbitro: 
Diego da Silva Lourenço (RJ) Auxi-
liares: Luiz Claudio Regazone (RJ) 
e Wallace Muller Barros Santos (RJ) 
Gols: 1º tempo: Cano, aos 36 mi-
nutos. 2º tempo: Fred, a um minuto 
Cartões amarelos: Cano,  Gabriel 
Teixeira e Frazan Público: partida 
realizada com os portões fechados

FLUMINENSE 1

VASCO 1
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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
 
VIDRAÇEIRO V/TEXTO
de Alumínio, Instalador de 
vidro temperado e alumínio. 
Salário inicial R$ 3.000,00 ur-
gente! Trabalhar Ilha do Go-
vernador  Tel.:3975-1592/ 99685-
1996 zap

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 

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

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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

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
 

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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Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Be-
nevenuto, Gilvan e PV; Kayque, Matheus 
Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Marcinho 
e Babi. Técnico: Marcelo Chamusca

Felipe; Rhuan, Calixto, Maurício e Juni-
nho; Feitosa, Eberson (Humberto ou Feli-
pe ou Marcílio) e Nivaldo; Bruno, Sillas e 
Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Giulite Coutinho, em Edson 
Passos Árbitro: Wagner do Nasci-
mento Magalhães (RJ)  
Assistentes: Thiago Henrique Neto 
(RJ) e Lilian da Silva Fernandes (RJ) 
Horário: 17h TV: BotafogoTV e PPV 

BOTAFOGO

MADUREIRA

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

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Rubem Leão

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 4/4         Portuguesa         17h  Giulite Coutinho
Carioca 10 ou 11/4      Volta Redonda A Definir Cidadania

D
epois de uma vitória no apagar das 
luzes contra o Nova Iguaçu (2 a 1, 
de virada, em Bacaxá) e quebrar um 

jejum de três jogos, o Botafogo tem uma 
parada duríssima hoje, às 17h, 

no Estádio Giulite Couti-
nho, em Edson Passos, 

pela sétima rodada do 
Campeonato Ca-

rioca: o Madurei-
ra, o único invicto 
até o momento.

De olho em 
uma vaga nas 
semifinais, o 
Alvinegro so-
ma nove pon-
tos e fora do 

G-4. Enquanto isso, o Trico-
lor Suburbano, uma das equi-

pes mais bem organizadas e letais 
da competição, soma dez pontos.

Para esse compromisso primordial pa-
ra as pretensões do clube de General Seve-
riano no Estadual, o técnico Marcelo Cha-
musca poderá contar com o retorno do 

zagueiro Kanu, que na roda-
da passada cumpriu suspen-
são automática por causa de 
sua expulsão na derrota para 
o Flamengo (2 a 0, no Nilton 
Santos, na quinta rodada).

Titular na última parti-
da, o zagueiro Gilvan, que 
teve a sua atuação muito 
elogiada, principalmente 
pelo espírito de liderança, 
falou sobre o duelo. “Vai ser 
um jogo difícil, o Madureira 
tem uma equipe qualifica-

da, terminou a rodada passada no G-4. O 
professor (Chamusca) vai passar o ponto 
forte do adversário hoje (ontem) e vamos 
tentar neutralizar, disse o defensor.

ZAGUEIRO  
KANU 
ESTÁ DE 
VOLTA AO 
TIME APÓS 
CUMPRIR 
SUSPENSÃO

CARIOCACARIOCA
Para embalar no

Fogão encara hoje o único invicto do torneio

 LApós propostas oficiais do 
Athletico Paranaense e do Flu-
minense, o atacante Matheus 
Babi agora entrou no radar do 
Palmeiras, que mantém con-
versas com os agentes do jo-
gador. “O Palmeiras é um dos 
clubes com quem nós estamos 
conversando, sim. Recebemos 

sondagens também de outros 
clubes brasileiros, mas sem 
avanços nas conversas”, disse 
Vinícius Nascimento, empre-
sário de Babi, à TNT Sports.

Matheus Babi chegou ao 
Botafogo em 2020. Com a ca-
misa alvinegra, disputou 46 
partidas e já marcou 14 gols.

Palmeiras também quer levar Babi

Valorizado, Matheus Babi 
é uma das esperanças de 
gols do Botafogo diante 
do Tricolor Suburbano
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A GATA DA HORA

não economiza sensualidade quando precisa 
ser ousada, abusada e provocante. Natural de Santa Catari-
na, a loiraça coleciona mais de 31 mil fãs no Instagram. Quer 
dar aquela espiada na musa? Aposto que sim! Basta acessar 
@dianarempelofc e ficar babando sem parar pela beldade.

DIANA REMPEL

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

ARQUIVO PESSOAL

 LUma cena para lá de curio-
sa chamou atenção durante a 
partida entre Nacional e De-
portivo Maldonado, no últi-
mo domingo, pelo Campeo-
nato Uruguaio. Durante uma 
cobrança de falta, os atacantes 
Gonzalo Bergessio e Alfonso 
Trezza, do Nacional, ficaram 

de cueca para distrair o golei-
ro adversário. Diante da táti-
ca diferente, o goleiro Danilo 
Lerda caiu na risada. Porém, 
conseguiu se manter atento ao 
lance e não tomar o gol. Ape-
sar da tentativa frustrada na 
cobrança de falta, o Nacional 
venceu a partida por 2 a 1.

Barreira bota bumbum de fora

 LO Bayern de Munique, da 
Alemanha, confirmou ontem 
a lesão do atacante Lewando-
wski, que sofreu um problema 
no joelho direito e vai parar por 
um mês. Sendo assim, ele per-
derá os dois jogos contra o Pa-

ris Saint-Germain, da França, 
pelas quartas de final da Liga 
dos Campeões. O camisa 9 se 
lesionou no compromisso pe-
las Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, quando a Po-
lônia venceu Andorra por 3 a 0. 

Lewa para por até um mês 
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meteu 14 a 0 na 
Mongólia, ontem, pelas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, no Catar. 
O rival ainda desistiu da 
partida antes do fim. Essa 
foi a segunda maior go-
leada da seleção em sua 
história. Em 1967, o Japão 
fez 15 a 0 nas Filipinas.

Saint-Germain, 
da França, pediu ao Real 
Madrid, da Espanha, para 
envolver Vinicius Júnior na 
negociação pelo atacante 
Mbappé. O francês custa 225 
milhões de euros (R$ 1,5 bi-
lhão), mas o valor com o bra-
sileiro cai para 165 milhões 
de euros (R$ 1,1 bilhão).

deverá ser 
a última competição do 
volante Tony Kroos pela 
seleção alemã, de acordo 
com o jornal Bild. Aos 31 
anos, o jogador preten-
de focar a carreira no Real 
Madrid, da Espanha, clu-
be com o qual tem con-
trato até junho de 2023.

vai mandar 
um dos dois jogos da final 
da Recopa Sul-Americana 
no Estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, no dia 14 
de abril, contra os argenti-
nos do Defensa y Justicia. A 
escolha se deve ao cenário 
de restrições em São Paulo 
por causa da Covid-19.

 LO JAPÃO  LO PARIS

 LA EUROCOPA LO PALMEIRAS,
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 LTENHO 57 anos de idade e trabalho 
como jornaleira há um mês. Antes, eu 
era garçonete. Moro em Botafogo 
e o que eu mais gosto no bairro é a 
tranquilidade, mas as ruas precisam 
de limpeza. Na minha profissão, eu 
gosto de atender o público. Torço pelo 
Botafogo. Nas minhas horas vagas, eu 
gosto de ler bons livros. Gosto de ler o 
caderno de esportes no MEIA HORA.

KATARINA DE SOUZA — Botafogo

STEFANE 
LINO DOS 
SANTOS
tem hoje 17 
anos. Ela 
desapareceu 
em 15 de 
novembro 
de 2003, em 
Brasília-DF, 
vítima de subtração de incapaz por 
um desconhecido.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Unidades 
fechadas

 L As unidades do Poupa 
Tempo em São João de 
Meriti, Duque de Caxias 
e Bangu suspenderam 
as atividades até o dia 
5 de abril para conter 
aglomerações.

RAPIDINHA...

 L PROTESTO NA AVENIDA BRASIL

Motoboys na bronca
Manifestação denuncia ‘máfia dos reboques’

Um grupo de motoboys se 
reuniu na Avenida Brasil, 
na altura de Bangu, no fim 

da manhã de ontem, em protesto 
contra o que denunciam ser uma 
suposta “máfia dos reboques”. Se-
gundo os motociclistas, eles estão 
sendo vítimas de blitzes irregulares 
e de abuso do poder durante abor-
dagens nas vias por parte da Polí-
cia Militar e da Prefeitura do Rio.

“Vocês (PM e Prefeitura do Rio) 
estão infringindo e passando por 
cima da lei, estão levando moto e 
carro de trabalhador. Só queremos 
trabalhar! Isso está apenas come-
çando, chega de tanta covardia”, 
disse um dos manifestantes.

O protesto contou com a parti-
cipação de cerca de 80 motoboys, 
que ficaram com suas motos inter-
ditando a pista sentido Vila Ken-
nedy. Segundo a PM, equipes fo-
ram deslocadas para o local e não 

houve confusão.
Questionada sobre a suposta 

“máfia dos reboques”, a Polícia Mi-
litar informou que a Corregedo-
ria segue à disposição dos cidadãos 
para a formalização de denúncias 
através do telefone (21) 2725-9098 
e do e-mail denuncia@cintpm.rj.

gov.br, com anonimato garantido. 
A Secretaria de Ordem Públi-

ca (Seop) da prefeitura declarou, 
em nota, que as manifestações 
são por conta de blitzes realizadas 
pela PM, em que atuou no apoio 
das ações e que removeu apenas 
os veículos indicados pela PM.

Cerca de 80 motoboys fecharam pista da Avenida Brasil, em Bangu

DIVULGAÇÃO

Moradores de vários bairros 
da capital e de cidades do Estado 
do Rio voltaram a reclamar do 
gosto, cheiro e aspecto ruim da 
água que sai das torneiras.  

Em Campo Grande, na Zona 
Oeste, diversos moradores relata-
ram o problema. A estudante Hi-
lana Viana, de 24 anos, disse que 
notou diferença no gosto depois 
de passar duas semanas fora do 
estado. Segundo ela, a ingestão da 

água causou mal-estar. “Tive dor 
de barriga quando voltei pro Rio e 
bebi a água da Cedae. Já me acos-
tumei, mas ainda sinto um pouco 
do gosto de terra”, contou. 

Na Ilha do Governador, a com-
pra de água mineral já virou cos-
tume na casa da estudante Ana 
Clemente, de 24 anos. “Meu pai 
compra água mineral aqui para 
casa há dois anos. Eu tenho sentido 
o gosto da água diferente quando 
escovo os dentes. Principalmente 
cheiro de terra molhada”, afirmou. 

Em nota, a Cedae infor-
mou que o problema ainda é 
a geosmina e que a maneira de 
solucionar a questão definiti-
vamente é a obra de proteção 
da tomada de água da Estação 
Guandu, que ainda está em 
processo de licitação. A obra, 
investimento de aproximada-
mente R$ 132 milhões, tem du-
ração prevista de 24 meses.

Água com gosto 
e cheiro ruim

 L GEOSMINA

OBRA PARA 
RESOLVER O 
PROBLEMA ESTÁ 
EM PROCESSO 
DE LICITAÇÃO 

 L JENIFER ALVES
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

PARABÉNS!PARABÉNS!
 LAnitta comemorou seu aniversário 

de 28 anos em uma balada em Miami, 
nos Estados Unidos, ontem. No Insta-
gram Stories, a cantora mostrou algu-
mas fotos da noitada, em que aparece 
se divertindo em uma boate com a ve-
nezuelana Lele Pons, a modelo Isabela 
Grutman e o empresário David Grut-
man. E por falar na Poderosa, Richar-
lison comentou os rumores de affair 
com Anitta em entrevista ao jornalis-
ta Thiago Asmar no YouTube. O jo-
gador negou ter se envolvido com a 
cantora, mas não descartou a pos-
sibilidade. “Anitta? Rapaz... Não 
peguei, não. Mas se ela quiser, 
eu pego!”, disse Richarlison. 

FIM DA CARREIRA
 LMC Kevin usou as redes 

sociais ontem para avisar 
que vai deixar a música. 
Após um desabafo, mas 
sem dar detalhes sobre o 
motivo para abandonar a 
carreira, o funkeiro desa-
tivou o Instagram. “Não 
espere posts meus mais, 
não espere mais músicas. 
Tô saindo das redes, não 
vou mais lançar álbum, 
música. Esquece o MC Ke-
vin, não existe mais na ce-
na do funk”, disse.

 LGraciele Lacerda decidiu 
adiar os planos de engravi-
dar, mais uma vez, devido à 
pandemia do coronavírus. “A 
gente estava com muitos pla-
nos e tivemos que adiar por 
causa da pandemia. Resol-
vemos adiar. Por precaução 
mesmo. Sou muito medrosa 
para engravidar no meio de 
uma pandemia dessa”, disse a 
noiva de Zezé Di Camargo em 
entrevista à revista Quem. A 
empresária congelou os óvu-
los em 2019 para fazer uma 
inseminação artificial.

EM ALTA EM BAIXA

 LEm Fernando de Noro-
nha, Jesus Luz pediu Carol 
Ramiro em casamento.

 LProjota desistiu de assis-
tir ao BBB 21 pela primei-
ra vez após eliminação.

PADRE MARCELO ROSSI SURGE SARADÃO

 LO padre Marcelo Rossi, de 
53 anos, virou assunto en-
tre os internautas ontem 
devido à sua nova forma 
física. Usuários do Twitter 
notaram que o religioso 
está mais forte e musculo-

so após ele postar fotos no 
seu Instagram. Vale lem-
brar que o padre já relatou 
problemas com o excesso 
de peso e, após perder 40 
kg há alguns anos, quase 
teve anorexia. 
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FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 

‘TIVEMOS ‘TIVEMOS 
QUE ADIAR’QUE ADIAR’

É MUITA FOFURA!
 LClara Maria ficou entre os assuntos mais co-

mentados do Twitter ontem. É que um vídeo 
fofo da linda filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, 
de 1 ano e meio, fez o maior sucesso entre os in-
ternautas. No vídeo, coordenada pela mãe, a pe-
quena brinca de atuar, fazendo carinha de brava 
e de feliz. A cena encantou a galera na internet. 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Nat discute com Duca 
para despistar Cobra e vai com ele para 
a QG. Jade sente ciúme de Cobra. Nat 
desiste de falar com Duca. Wallace in-
centiva Jeff a contar para o pai sobre 
suas aulas de dança. Franz liga para 
Mari no momento em que ela fala com 
Jeff. Duca entrega dinheiro para Bianca.

19h40. Globo: Ermelinda se preocupa 
com o interesse de Zezinho por Alexia. 
Juan tenta confortar Mário. Téo lamenta 
a morte de Alexia. Luna se emociona 
ao ver fotos de Helena no computador. 
Luna revela para Kyra que está decidida 
a procurar Helena para saber o motivo 
de a mãe tê-la abandonado.

21h. SBT: Marian aproveita que as 
chiquititas foram para a escola para 
mexer nas coisas delas, principal-
mente no diário de Mili. Matilde, que 
finge ser Ernestina, termina o início 
de namoro com Chico, que aceita a 
decisão por não reconhecer os com-
portamentos de Ernestina.

18h30. Globo: Eva proíbe a enfer-
meira de usar o CD que a filha deixou 
para Ana. Alice confessa para Manuela 
que tem curiosidade de saber quem 
é seu pai. Laudelino tenta disfarçar o 
desconforto quando Iná pede que ele 
seja o investidor do negócio de Maria e 
Manuela. Jonas decide mudar o visual.

21h. Record: Massá precisa agir 
com violência para fugir de Ur. Terá 
agradece a presença de todos na via-
gem. Ayla discute com Ló. Sarai vol-
ta a pedir para Abrão arrumar outra 
esposa. Adália e Gate são surpreen-
didos por um ataque de Ziva. Naor 
desconfia de Massá. Agar recebe a 
visita da sua mãe no palácio.

21h30. Globo: Verena teme ser reco-
nhecida como corrupta. Raul conversa 
firmemente com Vitória e Sandro sobre 
seus novos planos de vida. A obra de Ál-
varo é embargada e o empresário exige 
que Belizário se vingue de Davi. Durval 
presenteia Natália. Miriam alerta Davi 
e Érica convence o namorado a deixar a 
cidade. Belizário atira contra Davi.

Tudo sobre ‘Big Brother’ 
nas tardes da Globo
Ana Clara Lima vai comandar o ‘Plantão BBB’, que estreia segunda-feira 

 L NO ÚLTIMO MÊS DO REALITY SHOW

A
pós chamar atenção 
com o Rede BBB, Ana 
Clara Lima terá um no-

vo programa para chamar de 
seu: o Plantão BBB. A partir de 
segunda-feira, ela comandará 
a atração, que vai ao ar de se-
gunda a sexta-feira, após o Jor-
nal Hoje, levando para as tardes 
da Globo tudo o que acontece 
na casa mais vigiada do Brasil.

No último mês do Big Bro-
ther Brasil 21, Ana Clara con-
versará, do estúdio, a cada dia, 
com um comentarista diferen-
te e com convidados especiais. 
Os “especialistas” no reality 
show se unirão à apresentado-
ra em um bate-papo descon-
traído, que vai levar a visão de 
quem já comenta o programa 
nas redes sociais direto para a 
telinha da Globo.

Ana Clara está empolga-
da com o novo desafio. “Estou 
muito feliz com o convite. Espe-
ro que a gente consiga trazer ca-
da vez mais a presença do BBB 
para o público. Vai ser muito 
legal ter essa entrada no horá-
rio da tarde e ter comigo outras 
pessoas comentando, receben-
do convidados. Acho que o pú-
blico pode esperar um progra-
ma leve e divertido para a gente 
repercutir tudo o que acontece 
na casa”, diz a ex-BBB.

Ana Clara apresentará o novo programa de segunda a sexta-feira, logo após o ‘Jornal Hoje’

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

COBRA

COBRA
TRISTE

TRISTE

FELIZ
FELIZ

FOGO NO PARQUINHO VENENO‘VERGONHA’
 LTiago Leifert gosta mes-

mo de fogo no parqui-
nho! Durante o Jogo da 
Discórdia de segunda-fei-
ra, enquanto participan-
tes batiam boca, ele ria 

no estúdio. 

 LArthur detonou Viih Tu-
be. “Agora que a lideran-
ça está passando, não está 
nem olhando na minha 
cara. Aquilo ali é uma co-
brinha”, disparou o ins-

trutor de crossfit.

 LThaís disse que se arre-
pende de atitudes com 
Fiuk. “Dando selinho, em 
cima, fazendo questão, 
isso aí eu me arrependo. 
Vergonha, não preciso 

disso”, afirmou. 

I Q U RÔ D R E M OO
APRESENTADORA 

CONVERSARÁ COM 
COMENTARISTAS 
E CONVIDADOS 
ESPECIAIS
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Salvem-me dos meus amigos.”

(Provérbio inglês)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA sua ambição vai estar em 
alta. Faça um esforço extra. Há 
sinal de boas energias para cui-
dar da aparência. Aposte no 
seu charme na conquista.
Cor: goiaba.
Números da sorte: 34, 88 e 43. 

 LO relacionamento com pes-
soas próximas vai melhorar. O 
seu lado caseiro vai te tornar 
mais calmo. A paquera não vai 
estar num grande momento.
Cor: preto.
Números da sorte: 17, 98 e 80.

 LNão se preocupe sem neces-
sidade. As energias positivas 
vão te render uma nova fase 
profissional. Converse com o 
par para evoluir a relação.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 63, 36 e 99.

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

 LAs finanças vão se destacar. A 
sua habilidade para lidar com 
dinheiro vai te proporcionar 
oportunidades. A paquera vir-
tual pode amadurecer.
Cor: carmim.
Números da sorte: 91, 46 e 01.

 LVocê não terá dificuldade 
para ser realista. Há chance 
de conquistar algo importan-
te através do trabalho duro. 
A paquera pode surpreender.
Cor: menta.
Números da sorte: 83, 11 e 92.

 LEvite problemas. Confie nos 
seus instintos e aposte no que 
sente que é o certo. Uma de-
claração de amor pode ajudar 
na vida a dois.
Cor: azul-turquesa.
Números da sorte: 21, 57 e 30.

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 astral é favorável para 
apostar em novos hobbies ou 
mudar a rotina. O seu sexto 
sentido será ressaltado. O sexo 
esquenta no romance.
Cor: esmeralda. 
Números da sorte: 67, 04 e 13.

 LÉ um bom momento para pla-
nejar o futuro. Só evite contar 
seus planos para todo mundo. 
O desejo de se comprometer 
pode animar a paquera.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 32, 41 e 95.

 LO seu lado sociável vai reavi-
var os laços com os amigos. O 
seu foco vai se voltar para o 
serviço. No romance, mostre 
seu lado divertido ao par.
Cor: preto.
Números da sorte: 24, 42 e 33.

SÃO BENJAMIM
Nasceu no ano de 394, na Pérsia. 
Ao ser evangelizado, começou a 
frequentar a Igreja e descobriu sua 
vocação para o diaconato. Serviu 
à Palavra e aos irmãos na carida-
de, chamando a atenção de muitos 
para Cristo. Chegou a ser preso por 
um ano, com a condição de ser solto 
caso renunciasse ao nome de Jesus. 
Porém, mesmo na dor, na solidão e 
na injustiça, ele se uniu ainda mais a 
Cristo. Foi solto com a ordem de não 
falar mais de Jesus para ninguém, 
mas sua vida era dedicada à evan-
gelização. Por não renunciar a Jesus, 
foi martirizado em 422.

SANTO DO DIA

CONSERTO
Dois homens estavam con-
sertando as cercas de uma 
fazenda quando um deles 
deu falta do alicate.
— Acho que deixei lá do ou-
tro lado, a uns cinco quilô-
metros daqui. Arnaldo, você 

pode ir lá ver?
Passadas algumas horas, Ar-
naldo voltou todo suado:
— Sim, está lá, pode buscar!

PELADÃO
Dois amigos saem de um 
cassino. Um está completa-

mente nu e o outro apenas 
de cueca. O que está nu diz:
— Eu o admiro muito, Rena-
to. Você sempre sabe quando 
é hora de parar!

O JEGUE EMPACADO
Numa estrada do Sertão nor-

destino, o jegue de Severino 
empaca e não há nada que 
faça o animal se mexer. Nisso, 
aparece um veterinário, que 
se compadece da situação de 
Severino, abre a sua maleta, 
tira uma seringa e dá uma in-
jeção no jegue, que sai cor-

rendo a toda velocidade. Ad-
mirado, Severino pergunta:
— Quanto custa essa injeção? 
— Dez reais! — responde o 
veterinário.
— Então, vai rápido! Me dê 
logo duas que eu tenho que 
alcançar esse jegue!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a força para 
resolver nossas pendências, 
iniciar novos projetos e, a 
partir daí, poderá nascer 
muito sucesso. Dia de apro-
veitar para reatar amizades.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá!
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para reatar uma amizade, 
escreva seu nome completo 
e o do seu amigo num papel 
e dobre ao meio. Em segui-
da, amarre esse papel com 
uma fita vermelha, que sim-
boliza o amor, e enterre em 
um vaso com flores. Esse ato 

de enterrar significa que a 
amizade vai florescer. Assim 
que sua amizade for recon-
quistada, desenterre o pa-
pel com os nomes de vocês 
e jogue no mar.

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

 LAs suas finanças vão ser o seu 
foco. Você pode se interessar 
por um projeto ambicioso. 
Analise as consequências. Um 
amor antigo pode ressurgir.
Cor: prata.
Números da sorte: 85, 76 e 13.

 LNo trabalho, vai ser fácil 
agradar o chefe. No que de-
pender dos astros, os ganhos 
econômicos vão surgir. Evite o 
excesso de críticas na relação.
Cor: preto.
Números da sorte: 14, 23 e 86.

 LVai se destacar no trabalho. 
Mostre seu lado responsável. 
Pode conquistar uma grana 
extra. Existe a chance de um 
romance à distância.
Cor: verde-água.
Números da sorte: 33, 15 e 87.
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