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Motociclista 
reage e mata 

ladrão no sinal 
de trânsito

ZONA NORTE 6

Primeira 
parcela do 

novo auxílio 
sai na terça

OPA! 8

Passageiros 
mofam nos 
pontos por 

busão lotado

FROTA MENOR 5
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EI, PSIU! 
Bumbum 

na nuca de 
Juliana Paes

PÁGINA 17

Belford Roxo é 
a 4ª cidade com 
menor índice de 
mortes no Brasil 

COVID-19

PÁGINA 4

Clube anuncia 
contratação do 
goleiro Bruno. 

Saiba qual é

TÁ EMPREGADO

PÁGINA 14

ISSO AÍ É BASEADO EM QUÊ? 
CAÇAR MONSTROS É PROVA DE RESISTÊNCIA PARA A POLIÇADA 6

Enquanto brilha lá dentro no ‘Big Brother’, 
sister é vítima de traficantes que usam foto 
dela aqui fora pra vender drogas. Emoji de 
vômito é pouco. Big fone do Disque Denúncia 
que ajuda a polícia a eliminá-los é o 2253-1177
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   TROUXINHAS 
FAZEM JULIETTE   ETTE   
VIRAR PLANTANTA  
EM BBBECKK
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G-4 NO RIO
1º) Flamengo......16  
2º) Voltaço..........13 
3º) Madureira.....11 
4º) Portuguesa...10

UÉ... VASCO, FLU E BOTA 
JOGAM O PAULISTÃO?

É 1º DE 

ABRIL, MAS 

ACREDITE SE 

QUISER

Bruno Bruno 
Henrique Henrique 
marca no marca no 
3 a 0 sobre 3 a 0 sobre 
o Bangu. o Bangu. 
Bota empata Bota empata 
em 1 a 1 com em 1 a 1 com 
o Madurao Madura
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GÁS

Anônimo
Duque de Caxias

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

MEIA HORA multimídia

Sem máscara e sem 
distanciamento 

 L No Morro do Garibaldi, que fica 
no Parque Fluminense, em Duque 
de Caxias, moradores continuam 
aglomerados em bares e no meio 
da rua. Não ligam para o perigo. 
A grande maioria sem máscara e 
sem respeitar o distanciamento 
social. A fiscalização deveria ser 
mais intensa na Baixada e nas 
periferias, pois, nesses locais, as 
pessoas não respeitam nada.

AGLOMERAÇÃO

Estrada alaga 
sempre que chove 

 L Na Estrada de Jacarepaguá 
5.420, no Anil, com qualquer chu-
vinha, a via alaga completamente 
e os carros têm que passar pela 
calçada para não ficarem presos 
na água. Há alguns meses, uma 
equipe da prefeitura esteve no 
local e desobstruiu alguns buei-
ros, mas não deu vazão. Há alguns 
dias, choveu apenas por alguns 
minutos e tudo alagou.

Luciana Neves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CHUVA

Assaltos em saída 
da Linha Amarela

 LMuitos assaltos estão ocorrendo 
na saída da Linha Amarela na Fre-
guesia de Jacarepaguá. Na agu-
lha que sai na Avenida Geremário 
Dantas, tem uma cabine da polícia, 
mas sempre está vazia. Muitas 
vezes, quem comete esses crimes 
está completamente drogado e vem 
andando desde a Cidade de Deus 
até a Freguesia pela Linha Amarela. 
Precisamos de policiamento!

Anônimo
Por e-mail

VIOLÊNCIA

Composições 
superlotadas

 LAs composições do ramal Japeri 
estão circulando com intervalos 
acima de 25 minutos e superlota-
das. Quase não dá para entrar. A 
fiscalização deveria ser maior nas 
estações de trem. Poderiam limitar 
o número de pessoas presentes em 
cada plataforma para evitar esse 
tipo de aglomeração. A SuperVia e 
a prefeitura precisam trabalhar em 
conjunto nessa pandemia.

Aline Nogueira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Preço do botijão 
está um absurdo

 LEm alguns lugares da Zona Norte 
do Rio de Janeiro, o botijão de gás 
está sendo vendido a quase R$ 100! 
Isso é um absurdo! O trabalhador 
que ganha um salário mínimo mal 
consegue fazer suas comprar para 
alimentar a família. Com o gás a 
esse preço, não tem como viver 
dignamente nessa cidade. Eu tenho 
certeza que o gás sai das refinarias 
com um preço muito menor!

Anônimo
Por e-mail

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera na Praça Seca
 LNós, moradores do Beco Mário Pereira, que fica na Praça 

Seca, em Jacarepaguá, estamos com este buraco no meio 
da rua há mais de um mês. A cratera está muito profunda e 
estamos com medo de se alargar e acabar comprometen-
do a estrutura da rua. Nem sinalização colocaram para 
alertar sobre o buraco. Os moradores que colocaram 
madeiras para que ninguém se acidente no local.

Márcio Lessa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Obra 
concluída

 LA respeito de cartas citando 
a falta de água em bairros de 
Nova Iguaçu, a Cedae informa 
que conclui hoje as obras em 
uma adutora do município. A 
distribuição já foi normaliza-
da e a água chegará às casas 
em até 24 horas.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2195
31/03/2021

02 03 05 07 08 
09 11 12 13 16 
17 18 20 22 23
QUINA concurso 5529
31/03/2021

19 28 41 69 78
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MEGA-SENA concurso 2357
31/03/2021

19 28 30 34 40 51
Sena: acumulou (R$ 2.714.550,43)
Quina: 18 (R$ 81.867,39)
Quadra: 1.287 (R$ 1.635,71)



GERAL

Secretaria Municipal de Saúde quer, até o fim de Secretaria Municipal de Saúde quer, até o fim de 
abril, já ter vacinado um milhão de pessoasabril, já ter vacinado um milhão de pessoas

O 
leque de pessoas vacina-
das no Rio vai aumentar 
em abril. Além dos idosos 

que seguem em imunização - hoje 
os que têm 69 anos recebem a pri-
meira dose -, o governo do estado 
anunciou, na terça-feira, um calen-
dário para agentes de Segurança. A 
prefeitura do Rio também vacina-
rá profissionais de saúde e profes-
sores e, com isso, a capital planeja 
chegar a um milhão de vacinados 
até o fim do mês. 

Mas, para o plano ser concre-
tizado, a Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio depende da chega-
da de novas remessas da Corona-
vac e da Oxford/AstraZeneca, esta 
já com produção da Fiocruz, que 
deve entregar 20 milhões de doses 
para o governo federal. 

“A gente 
fica geral-
mente com 
4,4% (das 
remessas en-
tregues pelo 
governo). Se 
isso se con-
f i r m a r,  a 
gente con-
segue vaci-
nar todas as 
pessoas com mais de 50 anos, co-
morbidades e professores”, comen-
tou o secretário Daniel Soranz. 

O secretário deve se reunir nos 
próximos dias com outros secretá-
rios municipais e com o governo do 
estado. O governador em exercício, 
Cláudio Castro, anunciou o calen-
dário unificado entre os municí-
pios, mas avisou que ele não pre-
cisa ser obrigatoriamente seguido 
pelos prefeitos.

A SECRETARIA

MUNICIPAL DE 
SAÚDE DEPENDE 
DA CHEGADA DE 
NOVAS REMESSAS

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio inaugurou, ontem, 
mais um posto de vacinação na 
Zona Oeste do Rio. A Cidade 
das Artes já recebe pessoas para 
se vacinar. Hoje, a vez é dos ido-
sos de 69 anos: mulheres das 8h 
às 13h, e homens das 13h às 17h.

A primeira imunizada do es-
paço foi Sílvia Maria Bastos, co-

memorando com o brado de “vi-
va o SUS!” que ganhou as redes 
sociais. A idosa de 69 anos foi va-
cinada pelo próprio secretário 
municipal de Saúde, Daniel So-
ranz (foto). A imunização acon-
tece no segundo andar e há es-
tacionamento gratuito. 

Daniel Soranz, inclusive, es-
pera vacinar em abril todas as 

pessoas com mais de 60 anos. 
“Isso é muito importante por-
que esse é o público que mais 
adoece e mais vai a óbito”, afir-
mou Soranz. 

A Cidade das Artes vai va-
cinar das 8h às 17h, de segun-
da-feira a sábado. O endereço 
é Avenida das Américas 5300, 
na Barra da Tijuca.

Um novo posto de vacinação 
contra a covid-19 será inaugu-
rado no Museu do Amanhã, no 
Centro do Rio, hoje, pela Secre-
taria Municipal de Saúde do Rio 
(SMS). A vacinação será de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Hoje, a vacinação será apli-
cada em pessoas com 68 anos. 
Durante a manhã, mulheres e, 

à tarde, homens. O calendá-
rio oficial completo pode ser 
acessado no site da prefeitura 
ou pelas redes sociais da SMS.

Quatro pontos extras de va-
cinação foram inaugurados esta 
semana: Jockey Club Brasileiro 
(Gávea), Hotel Fairmont (Copa-
cabana), Museu da Justiça (Cen-
tro) e Cidade das Artes (Barra).

Cidade das Artes inaugura ponto de vacinação Imunização no Museu do Amanhã

vacinavacina
Vem ni Vem ni mim,mim,
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GERAL

 L COVID-19

Triste marca
Rio registra mais de 3 mil casos da doença em 24h

A 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) informou ontem 
que foram registradas 295 

mortes nas últimas 24 horas, sen-
do este o maior número desde ju-
nho e o segundo maior da pande-
mia. Além disso, novos 3.121 casos 
foram contabilizados. 

Desde o início da pandemia, fo-
ram contabilizados 647.875 casos 
e 36.727 óbitos provocados pela 
doença. Entre os casos confirma-
dos, 600.983 pacientes se recupe-
raram da doença.

As taxas de ocupação de enfer-
maria covid e de UTI covid estão 
em 82,5% e 89,2%, respectiva-
mente. Os dados são do Painel de 

Monitoramento covid-19.
O Estado do Rio enfrenta uma 

terceira onda de disseminação da 
covid-19 e a principal causa para 

o surgimento do fenômeno pode 
ser a influência direta da variante 
de Manaus, a P1. A consideração é 

do médico da Subsecretaria de Vi-
gilância em Saúde do Estado, Ale-
xandre Chieppe.

“Durante a segunda onda, de 
novembro a dezembro do ano 
passado, predominava a P2 (da In-
glaterra). A partir de janeiro deste 
ano, começamos a verificar a pre-
dominância da variante de Ma-
naus. Então a hipótese que levan-
tamos é que provavelmente essa 
nova onda no estado ocorreu em 
função da P1”, afirmou o médico.

A terceira onda provocou 
um forte aumento no número 
de internações e na fila de espe-
ra por pessoas que precisam de 
um leito de UTI.

TERCEIRA ONDA 

PODE SER UMA 

INFLUÊNCIA DIRETA 

DA VARIANTE 

DE MANAUS

Um ranking elaborado pela 
Macroplan Consultoria colo-
ca Belford Roxo como a quarta 
cidade no Brasil (entre 100 pes-
quisadas) — e a primeira no Es-
tado do Rio de Janeiro — com 
o menor índice de mortes pela 
Covid-19 no país. O município 
ficou à frente de cidades como 
Franca (SP), 10º lugar, e Montes 
Claros (MG), em 7º. 

No item taxa acumulada de 
óbitos de Covid-19 até 23 de mar-
ço de 2021 por 100 mil habitantes, 
Belford Roxo ficou com 87,7. O es-
tudo foi publicado na revista Exa-

me. Belford Roxo tem 17.730 casos 
confirmados de Covid-19, sendo 
que, desse total, 17.281 pessoas fo-

ram curadas. 
“Fico orgulhoso por Belford 

Roxo fazer este excelente traba-
lho, que tem como único objeti-
vo salvar vidas. Vamos continuar 

investindo em Saúde”, destacou o 
prefeito Wagner dos Santos Car-
neiro, o Waguinho (MDB).

Quarta com menor 
índice de mortes

 L CIDADE DE BELFORD ROXO

RANKING 

FEITO POR EMPRESA 

AVALIA NÚMERO DE 

ÓBITOS POR COVID 

EM TODO O PAÍS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/4/20214
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Papo torto 
após reunião

Mais 3,4 milhões 
de doses

Vacina para 
adolescentes

 LO presidente 
Jair Bolsonaro  
disse ontem, 
após a primei-
ra reunião do 
comitê nacio-
nal para com-
bater a Covid-19, que “não é fican-
do em casa que vamos resolver o 
problema”, contrariando cientis-
tas e o próprio ministro da Saúde.

 LO Instituto Butantan entre-
gou ontem mais 3,4 milhões de 
doses da vacina contra o coro-
navírus ao Programa Nacional 
de Imunizações, do Ministério 
da Saúde. O instituto já entre-
gou 36,2 milhões de doses da 
CoronaVac. Até o fim do mês, a 
previsão é que sejam entregues 
46 milhões de doses.

 LA Pfizer anunciou que 
sua vacina contra a Co-
vid-19, desenvolvida jun-
to à BioNTech, é 100% efi-
caz para pessoas de 12 a 15 
anos e vai pedir, nas próxi-
mas semanas, autorização 
para uso do imunizante 
em adolescentes nos Es-
tados Unidos e na Europa.

RAPIDINHAS...
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assageiros enfrentaram um 
tempo de espera maior e 
ônibus mais cheios ontem. 

Isso aconteceu por conta do nú-
mero menor de coletivos que ro-
davam na cidade. A medida foi 
uma determinação da Prefeitura 
do Rio que permitiu que as em-
presas diminuíssem sua frota pa-
ra no mínimo 80% durante o fe-
riadão emergencial para combate 
à Covid-19, que vai até domingo. 
No entanto, a Secretaria Munici-
pal de Transportes (SMTR) voltou 
atrás da decisão e informou que as 
empresas devem retomar a circu-
lação total da frota hoje e amanhã.

Os passageiros que precisaram 
de ônibus ontem de manhã não 
aprovaram a redução. Rodrigo 
Macedo, gestor ambiental, de 39 
anos, saiu de Jacarepaguá, na Zo-
na Oeste, para o Centro do Rio e 
passou sufoco. “Estou tendo mui-

ta dificuldade de pegar o 306 por 
conta dessa diminuição da frota. 
Eu uso um aplicativo que me in-
dica o tempo de saída da linha, 
que antes era de 10 em 10 minu-
tos. Agora, o intervalo é a cada 30 

minutos. O ônibus vem cheio e 
eu só consigo pegar ele mais va-
zio porque troquei o horário que 
saio de casa”, disse. 

A Comissão de Transportes da 
Alerj vai pedir esclarecimentos à 
SMTR sobre a redução.

SMTR VOLTOU 

ATRÁS E EMPRESAS 
DEVEM RETOMAR 
CIRCULAÇÃO TOTAL 
DA FROTA 

 L MENOS ÔNIBUS NAS RUAS

Sufoco pra pegar busão
Passageiros enfrentaram tempo de espera maior e veículos mais cheios

Rodrigo Macedo teve que mudar horário para evitar ônibus lotados

REGINALDO PIMENTA

Mais de 5 mil autuados no Rio
 L FISCALIZAÇÃO

Em cinco dias de fisca-
l izações  do  novo decre-
to de restrições na cidade, 
a Prefeitura do Rio regis-
trou 5.098 autuações, entre 
multas e interdições a esta-
belecimentos, infrações sa-
nitárias, multas de trânsito, 
reboques e apreensões de 
mercadorias. Durante es-
se período, foram aplicadas 
371 multas a bares, restau-
rantes e ambulantes, além 
da interdição de 48 estabele-
cimentos que descumpriam 
as determinações atuais.

A fiscalização percorreu 
ruas de Madureira, San-
ta Cruz, Leblon, Ipanema, 
Flamengo, Botafogo, Laran-
jeiras e Largo do Machado. 
Também houve fiscalização 

nas praias do Rio.
Na terça- fe ira , o  Pro-

con Estadual realizou uma 
ação de fiscalização na Zo-
na Oeste do Rio para apu-

rar denúncias de aglomera-
ções, festas clandestinas e 
desrespeito às medidas res-
tritivas. As denúncias foram 
comprovadas e os estabele-
cimentos, multados. Os fiscais percorreram diversos bairros da capital em cinco dias 

DIVULGAÇÃO

OS FISCAIS 

APLICARAM 371 
MULTAS A BARES, 
RESTAURANTES E 
AMBULANTES 
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POLÍCIA

O reality show Big Brother Bra-
sil vem movimentando as redes 
sociais e fomentando inúmeros 
debates. A favorita para o prêmio 
de R$ 1,5 milhão segue quebran-
do recordes de engajamento, mas 
o que a paraibana Juliette não ima-
ginaria era que sua foto seria usada 
pelo tráfico de drogas do Rio para 
vender pacotes de maconha: a em-

balagem com a imagem dela está 
movimentado a web, cuja ‘estra-
tégia de marketing do crime’ com 
certeza não agradaria a sister. 

A imagem da droga com a ins-
crição da facção do bairro Trin-
dade, em São Gonçalo, viralizou 
com o nome ‘Juliette de R$ 20’. 
Já os organizadores de um baile 
funk local fizeram uma música 
em homenagem à advogada, ain-
da no início do programa.

Até o fechamento desta edição 
as polícias Civil e Militar não ha-
viam se manifestado sobre o caso.

Tráfico 
usa foto 
de Juliette

 L EITA!

A advogada Juliette, no BBB 21

REPRODUÇÃO/GLOBO

IMAGEM 
DE MACONHA 
COM FOTO DA 
PARTICIPANTE DO 
BBB 21 VIRALIZOU

Menor roda 
com UZI 

 LPoliciais da Unidade 
de Polícia Pacificadora 
(UPP) Andaraí apreen-
deram, ontem, um adoles-
cente de 16 anos que estava 
armado com uma subme-
tralhadora UZI 9mm, mu-
nições, radiotransmissor 
e drogas, na localidade co-
nhecida como Cravão, no 
Morro do Andaraí, na Zo-
na Norte do Rio.

RAPIDINHAS...

Polícia prende 
receptador

 LUm suspeito de receptação de 
material roubado foi preso, on-
tem, com uma carga de eletrô-
nicos avaliada em R$ 700 mil, 
por policiais da 32ª DP (Taqua-
ra). Ele foi capturado na Baixa-
da Fluminense, com 360 apa-
relhos lacrados, como tablets, 
notebooks e videogames. O ma-
terial teria sido adquirido na co-
munidade Nova Holanda, no 
Complexo da Maré, e seria re-
vendido para pequenos comér-
cios na Baixada Fluminense. 

DIVULGAÇÃO

Uma suposta tentativa 
de assalto terminou 
com um suspeito mor-

to a tiros, ontem, na Avenida 
Dom Helder Câmara, altura 
da casa de shows Sambola, na 
Abolição, Zona Norte do Rio.  

De acordo com a Polí-
cia Militar, uma equipe do 
3º BPM (Méier) foi aciona-
da para verificar uma ocor-
rência de roubo. Chegando 
ao local, a vítima da tentativa 

de assalto informou que esta-
va parada no sinal de trânsi-
to próximo 
à Rua Gui-
lhermina e à 
Rua Teixei-
ra de Carva-
lho com sua 
motocicleta, 
quando dois 
indivíduos se aproximaram 
em outra moto.

Um deles anunciou o rou-

bo com a mão sob a camisa. 
O homem reagiu à tentati-

va de roubo 
sacando sua 
p i s t o l a  e 
disparando 
duas vezes, 
a t i n g i n do 
um dos cri-
minosos. O 

suspeito que pilotava a moto 
fugiu, abandonando o com-
parsa, que morreu no local.

Relatos de testemunhas 
apontam que o atirador se 
identificou como policial 
militar. Entretanto, até o fe-
chamento desta edição, a PM 
não havia confirmado a in-
formação.

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) foi 
acionada para a perícia e vai 
investigar o caso. O homem 
que atirou deverá prestar de-
poimento na especializada.

CASO ACONTECEU 
PRÓXIMO AO 
SAMBOLA

Levou bala naLevou bala na
ABOLIÇÃO 

Abordado 
em sinal, 

motociclista  
mata assaltante

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/4/20216



POLÍCIA

Praça Seca: 11 dias 
seguidos de tiros 
Levantamento mostra rotina de confrontos

 L FOGO CRUZADO

U
m mapeamento do Institu-
to Fogo Cruzado apontou 
que a região da Praça Se-

ca, na Zona Oeste do Rio, foi uma 
das mais afetadas pela violência ar-
mada no mês de março. O bairro 
sofreu com 11 dias consecutivos 
de tiroteios, entre os dias 9 e 19. A 
plataforma mapeou 37 tiroteios/
disparos de arma de fogo no local, 
sendo 33 deles no Morro do Barão, 
dois na favela do Bateau Mouche, 
um na Favela da Chacrinha e um 
fora de favelas da região.

O Instituto também mapeou, 
no mesmo mês, 582 tiroteios/dis-

paros de arma de fogo na Região 
Metropolitana do Rio, dos quais 
em 179 (31%) deles houve parti-
cipação de agentes de segurança 
pública. O número de tiroteios foi 
30% maior que o acumulado no 
mesmo período de 2020, quando 
aconteceram 446 registros. Tam-
bém houve aumento de 40% nas 
trocas de tiros com participação de 
agentes de segurança. Em março 
do ano passado, foram 128.

Em comparação com feverei-
ro de 2021, que registrou 380 tiro-
teios/disparos de arma de fogo, o 
aumento foi de 53% em março. 

Mas houve queda de 5% no nú-
mero de mortos. Enquanto feve-
reiro deste ano teve 94 mortes, em 
março morreram 89 das 200 pes-
soas baleadas e 111 ficaram feri-
das. Comparando com março de 
2020, que teve 54 mortes e 92 fe-
ridos, o aumento no número de 
mortos foi de 65% e 21% na quan-
tidade de feridos.

Somente no dia 17 deste 
mês, foram registrados 35 ti-
roteios, sendo o dia que mais 
teve confrontos. Já os dias 6 e 
27 tiveram o maior número de 
mortos, com 7 registros.

Criminosos caminham armados em um morro da Praça Seca, uma das áreas mais conflagradas do Rio 

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

 LA cidade do Rio foi a mais afeta-
da pelos pipocos em março: 143 
tiroteios, 41 mortos e 43 feridos. 
Em seguida está São Gonçalo, com 
74 tiroteios, 19 mortes e 36 feridos. 
Belford Roxo teve 55 confrontos, 
4 mortos e 10 feridos. Duque de 
Caxias registrou 21 tiroteios, 5 óbi-

tos e 6 feridos. Já Nova Iguaçu teve 
19 tiroteios e 7 mortos.

Houve 96 tiroteios em áreas 
com Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) e, em 19 deles, agentes 
de segurança estavam envolvidos. 
Ao todo, 14 pessoas foram balea-
das nessas áreas (7 morreram e 7 

ficaram feridas). As áreas de UPPs 
mais afetadas foram o Complexo 
do Alemão, com 18 tiroteios e 2 fe-
ridos; Complexo da Penha, com 
15 tiroteios; Prazeres, com 9 tiro-
teios e 1 ferido; Turano, com 8 ti-
roteios, 2 mortos e 1 ferido; e Borel, 
com 8 tiroteios. 

No Rio foram 143 tiroteios, com 41 mortos e 43 feridos
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 LTENHO 42 anos de idade e sou 
jornaleiro há 16 anos. Antes, eu era 
estudante. Na minha profissão, 
gosto de atender o público. Moro 
no Recreio dos Bandeirantes e gos-
to muito do movimento do bairro, 
mas precisa melhorar a segurança. 
Nas minhas horas vagas, eu gosto 
de praticar artes marciais. Gosto de 
tudo no jornal MEIA HORA.

JEAN D’ELIA — Marechal Hermes

NICOLAS 
HENRIQUE 
BORGES 
DE MEN-
DONÇA
tem hoje 16 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 28 de 
janeiro de 
2020, em Mesquita, após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Fornecimento 
reduzido 

 LO fornecimento de água 
vai ficar reduzido em al-
guns bairros da Zona Nor-
te e do Centro entre hoje e 
amanhã. Durante esse pe-
ríodo, a Cedae vai realizar 
o reparo de tubulação.

RAPIDINHA...

Auxílio chega na terça
Governo anuncia início do pagamento da nova rodada do benefício

 L FIQUE LIGADO!

O 
ministro da Cidada-
nia, João Roma, anun-
ciou ontem que o pa-

gamento da nova rodada do 
auxílio emergencial começa-
rá na terça-feira. Primeiro, se-
rá com depósitos nas contas 
digitais dos beneficiários. De-
pois, haverá um cronograma 
de saques, como ocorreu no 
ano passado.

“Esse é um alento para o po-
vo brasileiro. O pagamento foi 
viabilizado pela PEC Emergen-
cial, com R$ 44 bilhões que ser-
virão para quatro parcelas di-
recionadas para os brasileiros 
vulneráveis, que estão passan-
do muita dificuldade. São re-
cursos públicos, para os quais 
temos que ter o maior zelo”, 
afirmou Roma.

Na nova rodada do auxílio, 
apenas uma pessoa por famí-
lia poderá receber o benefício, 
que tem valores de R$ 150 pa-

ra famílias de uma só pessoa, 
R$ 250 para famílias com mais 
de um integrante e R$ 375 para 
mães que são as únicas prove-
doras do lar. 

Serão quatro parce las 
mensais, com início este mês 

e fim em julho. Só poderá re-
ceber os valores quem já era 
beneficiário do programa em 
dezembro de 2020. 

Podem receber famílias com 
renda por pessoa de até meio 
salário mínimo (R$ 550) e ren-
da mensal total de até três sa-
lários mínimos (R$ 3.300). Pa-
ra beneficiários do programa 
Bolsa  Família, valerá o benefí-
cio de maior valor.

A listagem de quem rece-
berá a nova rodada do auxílio 
emergencial deve ser disponi-
bilizada hoje pelo Ministério 
da Cidadania. A consulta po-
derá ser feita pelo site https://
consultaauxilio.dataprev.gov.
br/consulta. Este ano, o núme-
ro de beneficiários reduziu de 
60 milhões para 46,6 milhões. 

DIVULGAÇÃO

A LISTA 
DE QUEM RECEBERÁ 
A AJUDA DEVE 
ESTAR DISPONÍVEL 
HOJE EM SITE
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                 Sábado Bangu 21h05 Cidadania
Copa do Brasil     Quarta Tombense 21h30 Tombos-MG

A MáquinaA Máquina  dede

Atacante argentino Germán Cano já é o quinto 
maior artilheiro gringo da história do Vascão

G
ermán Cano alcançou 
uma marca importante 
terça-feira: o argentino é 

um dos cinco maiores 
artilheiros es-

trangeiros na 
história do 

Vasco.

O ata-
cante chegou a 25 
gols com a camisa 
vascaína ao balan-
çar a rede pela primei-
ra vez na temporada, em 
Volta Redonda, onde o time 
empatou em 1 a 1 com o Flumi-
nense, pelo Campeonato Carioca.

Cano se igualou ao compatrio-
ta Hugo Lamanna, que atuou pelo 
Vasco em 1934 e 1935, é o segundo 
argentino que mais balançou re-
des pelo Gigante da Colina (veja o 
‘top 5’ ao lado).

“O Vasco jogou um clássico 
ousado, buscou o gol o tempo 
todo. Independentemente do ad-
versário, o time vai sempre buscar 
o gol. Cano provou sua qualida-
de, vai agregar bastante e fez seu 
primeiro gol na temporada. Cria-
mos muitas oportunidades para 
ele fazer gols. O Vasco está encor-
pando dentro da pré-temporada. 
Precisamos dar sequência que a 
vitória vai acontecer”, afirmou o 
técnico Marcelo Cabo.

Para o jogo contra o Bangu, 
sábado, novamente na Cidade do 
Aço, os atacantes Talles Magno 
(artroscopia no joelho esquerdo) 
e Vinícius (fratura no nariz) são 
desfalques certos. Já os reforços 
Morato e Léo Jabá, que também 
são atacantes de lado de campo, 
têm chances de estrear. “Vamos ter 
reunião para analisar o momento 
físico e técnico deles”, disse Cabo.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

‘PROVOU SUA  
QUALIDADE E 
VAI AGREGAR 
BASTANTE NA 
TEMPORADA’ GOLSGOLS

1º) Villadóniga (URU):
83 gols (1938-1942)
2º) Silvio Parodi (PAR):
7 gols (1954-55)
3º) Alfredo González (ARG):
30 gols (1940-41)
4º) Petkovic (SER):
28 gols (2002-04)
5º) Germán Cano (ARG):
25 gols (desde 2020)
e Hugo Lamanna (ARG):
25 gols (1934-35)

CONFIRA O TOP 5

 LRebaixado pela quarta vez em 
sua história à Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o Vasco 
se viu obrigado a ter um no-
vo plano orçamentário para 
a temporada de 2021. Agora 
sob a direção de Jorge Salgado, 
a mais nova direção do clube 
de São Januário descartou as 
contas feitas pelo ex-presiden-

te Alexandre Campello. Segun-
do o site Globoesporte.com, ela 
previa uma arrecadação próxi-
ma a R$ 365 milhões, número 
que agora se tornou impraticá-
vel com a nova queda. 

“A partir do momento em 
que o Vasco caiu, tivemos que 
reestruturar a fórmula de cál-
culo (inclusive de despesas). A 

diferença é que você não pega 
o orçamento do ano passado 
e faz reajustes. Você começa a 
analisar o que cada área neces-
sita. Estou pedindo para cada 
gestor, de cada área, analisar o 
que precisa essencialmente”, 
explicou Luiz Mello, CEO vas-
caíno, por telefone ao blog do 
jornalista Rodrigo Capelo.

Nova direção descarta orçamento feito por Campello

 LEm busca de uma sombra no 
elenco para Cano, a diretoria do 
Vasco fez uma consulta sobre 
Gonzalo Carnero, que deixou o 
São Paulo ontem depois de uma 
passagem muito apagada pelo 
Morumbi. Segundo o canal De-
tetives Vascaínos, o empresário do 
atleta, Pablo Betancourt, confir-
mou o interesse, mas não deu de-
talhes. “O Vasco quer o jogador”, li-
mitou-se a dizer o agente ao canal, 
que relatou um pedido de descul-
pas por parte de Pablo por não po-
de se aprofundar. O uruguaio, de 
1,94m e 25 anos, disputou 34 jo-
gos e marcou apenas dois gols pelo 
Tricolor do Morumbi. Contrata-
do em abril de 2018, chegou com o 
aval do ex-zagueiro Lugano.

Ex-São Paulo 
pode aparecer

O uruguaio Carnero tem 1,94
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O 
Fluminense ganhou um 
concorrente de muito 
peso na briga para con-

tratar o atacante Willian Bi-
gode, do Palmeiras. De acor-
do com informações do canal 
SporTV, o Corinthians está 
monitorando a situação do jo-
gador e pode fazer uma oferta.

O futuro de atleta ainda é in-
certo no Verdão. O atacante tem 
contrato com o time paulista até 
o fim do ano e as partes avaliam 
a chance de uma renovação. A 
situação deve começar a ser de-
finida a partir de hoje, quando o 
técnico Abel Ferreira retorna de 
um período na Europa.

Willian seria o principal refor-
ço do Tricolor das Laranjeiras pa-
ra a disputa da Libertadores. Sua 
contratação foi um pedido do 
técnico Roger Machado, que pre-
cisa de mais reforços para mon-
tar um grupo forte para a dese-
jada competição sul-americana. 

Outro nome em pauta é o 
do zagueiro David Duarte, do 
Goiás. Segundo o site UOL, a di-
retoria tricolor ofereceu R$ 2,5 
milhões e mais o zagueiro Regi-
naldo em definitivo ao Esmeral-
dino para ter o jogador, que tem 
contrato até dezembro. Ou se-
ja, dentro de dois meses ele po-
de assinar um pré-contrato com 
qualquer clube e sair de graça.

A DIRETORIA 
ESPERA QUE O 
ATLETA DEFINA O 
SEU FUTURO NO 
PALMEIRAS LOGO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 16 7 5 1 1 13 3 10

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 13 6 4 1 1 8 5 3

 3º MADUREIRA 11 7 2 5 0 7 5 2

 4º PORTUGUESA 10 6 3 1 2 7 2 5

TAÇA RIO

 5º FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

 6º BOTAFOGO 10 7 2 4 1 7 5 2

 7º NOVA IGUAÇU 9 7 2 3 2 8 7 1

 8º RESENDE 8 6 2 2 2 4 8 -4

ZONA NEUTRA

 9º VASCO 7 7 1 4 2 9 9 0

 10º  BOAVISTA 6 6 1 3 2 5 6 -1

 11º BANGU 5 7 1 2 4 1 7 -6

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 7 0 1 6 3 14 -11

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

30/03

 FLUMINENSE  1 X 1 VASCO

ONTEM

 MACAÉ  1 X 3 NOVA IGUAÇU

 BOTAFOGO  1 X 1 MADUREIRA

 FLAMENGO 3 X 0 BANGU 

HOJE

 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, Luiz Paulo e Victor Feitosa (Madureira); Anderson Künzel e Van-
dinho (Nova Iguaçu); Gabriel Pec (Vasco); Jean (Boavista); Fred (Fluminense); 
Matheus Babi (Botafogo); e Alef Manga (Volta Redonda)

Caso Bigode está 
por um fio no Flu
Atacante do Porco entra no radar do Corinthians

 L CONCORRÊNCIA

Willian Bigode é o sonho de consumo do Fluzão para a Liberta

REPRODUÇÃO

 LDepois de três vitórias segui-
das com os reservas, Roger Ma-
chado ainda não venceu desde 
que passou a utilizar os titula-
res do Fluminense. Com derro-
ta para Volta Redonda (3 a 2) e 
empate com o Vasco (1 a 1) pelo 
Campeonato Carioca, o treina-
dor vê um desequilíbrio entre 
os setores ofensivo e defensivo 

e já pensa em fazer algumas alte-
rações na equipe. Com atuações 
abaixo da média, Lucca e Frazan 
são os mais cotados para deixar 
o time. Luiz Henrique é outro 
que também pode ser sacado. Se 
não tiver mais problema mus-
cular, Luccas Claro deve retor-
nar e Wellington pode receber 
uma chance no meio-campo.

Mudanças à vista na equipe titular

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Terça Macaé 21h35 A Definir
Carioca 10 ou 11/4 N.Iguaçu A Definir Maracanã
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca              Segunda         Madureira               21h           A definir
Supercopa            11/4              Palmeiras            A Definir             Brasília

É líder com autoridade
No retorno dos titulares, Mengão bate o Bangu sem nenhuma dificuldade: 3 a 0

 L DEU A LÓGICA, NÉ?

O 
time titular do Flamengo 
retornou do merecido 
descanso em grande esti-

lo. Sem piedade do frágil Bangu, 
o atual octacampeão brasileiro 
fez 3 a 0 com extrema facilida-
de, ontem, no Estádio Raulino 
de Oliveira, em Volta Redonda, 
e se isolou na liderança do Cam-
peonato Carioca, com 16 pontos. 

Bruno Henrique, Arrascae-
ta e Gabigol marcaram os gols 
da noite. O placar poderia ter si-
do mais elástico, mas o time ru-
bro-negro perdeu muitas opor-
tunidades de balançar a rede, 
principalmente o camisa 9.

O Mais Querido começou 
como já era de se esperar: man-
dando no jogo. Logo aos dois 
minutos, Gabigol quase abriu 
o placar. A pressão continuou e 
depois foi a vez de Bruno Hen-
rique quase desencantar. Quan-
do geral já esperava pelo empate 
frustrante no primeiro tem-
po, aos 47 brilhou a estrela de 
BH27, que, de cabeça, abriu os 
trabalhos na Cidade do Aço.

O roteiro se manteve intac-
to na etapa complementar. Ga-
bigol abusou do seu direito de 
desperdiçar oportunidades, 
uma atrás da outra. No entan-
to, quem não deu mole foi Ar-
rascaeta, aos 21, com um belo 
chute cruzado de fora da área: 

2 a 0. Com o placar folgado, o 
técnico Rogério Ceni promo-
veu mudanças: Diego, Gusta-
vo Henrique, Everton Ribeiro, 
Bruno Henrique e Arrascaeta 
saíram para as entradas de Go-
mes, Bruno Viana, Michael, Vi-
tinho e Muniz, respectivamente.

As alterações surtiram efeito, 
e o Mais Querido não teve muito 
trabalho para conseguir chegar 

ao terceiro gol. Aos 39, Vitinho 
recebeu de costas para a defesa e 
tocou na medida para Gabigol, 
que dominou e finalizou com 
perfeição para ampliar o mar-
cador. Foi o primeiro gol do ca-
misa 9 na atual temporada.

Depois disso, o time rubro-
-negro apenas administrou o 
placar e conseguiu o quinto 
triunfo no Estadual. “É apenas 
o nosso primeiro jogo, mas o 
importante é que começamos 
bem”, disse o uruguaio Arras-
caeta logo após a partida.

O sempre iluminado Bruno Henrique abriu o caminho para o triunfo

MARCELO CORTES / FLAMENGO

GABIGOL DEIXOU 
O DELE, MAS 
DESPERDIÇOU 
VÁRIAS OUTRAS 
OPORTUNIDADES

Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo 
(Bruno) e Filipe Luís; Diego (Gomes), 
Gerson, Everton (Michael) e Arrascaeta 
(Muniz); Bruno Henrique (Vitinho) e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Paulo; Digão, Gabriel Moreira, Israel, 
Griggio (Fandinho) e Dionatan; Marcelo 
Mattos (Rochinha); Geancarlo (Matheus) 
e Geovani (Edmundo); Daniel (Adenilson) 
e Jean Carlos. Técnico: Marcelo Marelli

Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ) 
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ) 
Auxiliares: Michael Correia (RJ) e Flávio Manoel da Silva (RJ) 
Gols: 1º tempo: Bruno Henrique, aos 47. 2º tempo: Arrascaeta, aos 21, e Gabi-
gol, aos 39 Cartões amarelos: Filipe Luís, Gabriel Moreira e Fandinho

FLAMENGO 3 BANGU 0

 LDestaques nas primeiras ro-
dadas do Campeonato Carioca, 
os garotos da base já desperta-
ram o interesse de outros clubes 
do Brasil. E o Goiás está de olho 
grande logo em três promes-
sas: Lázaro, Matheuzinho e Ro-
drigo Muniz, artilheiro isola-
do do Estadual, com cinco gols. 
Os meninos do Rubro-Negro 
passaram o bastão para os pro-
fissionais com o clube na lide-
rança da competição. Segundo 
informações do Diário Lance!, 
a diretoria esmeraldina já fez 
contato com a do Flamengo e 
agora só aguarda uma defini-
ção. A intenção é poder contar 
com o trio o quanto antes pa-
ra a preparação da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 

 LCom a decisão da Justiça Fe-
deral na noite da última terça, 
de determinar que o Distrito 
Federal (DF) retome medidas 
mais restritivas de combate à 
pandemia da covid-19, os even-
tos esportivos marcados para 
Brasília em abril podem não 
acontecer. Inclusive, a decisão 
da Supercopa do Brasil, entre 
Flamengo e Palmeiras, inicial-
mente marcado pela Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) para o dia 11. Assim co-
mo o clássico do Rubro-Negro 
com o Vasco, que ainda não foi 
confirmado, mas cuja a tendên-
cia é ser mesmo marcado para o 
Estádio Mané Garrincha.

Goiás quer trio 
de jovens joias

Jogos do Fla 
ameaçados
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Carioca          Domingo           Portuguesa        17h        Giulite Coutinho
Carioca        11/4          Volta Redonda        A Definir                 Cidadania
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Botafogo vacila e fica 
Em Edson Passos, Alvinegro empata com o Madureira, que continua como o único invicto 

 L DEU MOLINHO, HEIN!

A 
empolgação pelo triun-
fo, de virada, sobre o 
Nova Iguaçu (2 a 1, na 

rodada passada, em Bacaxá), 
não foi suficiente para emba-
lar o Botafogo rumo ao G-4 do 
Campeonato Carioca. Ontem, 
no Giulite Coutinho, em Mes-
quita, os comandados do técni-
co Marcelo Chamusca ficaram 
no 1 a 1 com o Madureira, que 
segue ostentando o título de 
único invicto da competição.

Luiz Paulo e Matheus Babi, 
um em cada tempo, marcaram 
os gols da partida. O resultado 
manteve o Alvinegro na sexta 
colocação, com dez pontos, en-
quanto que o Tricolor Suburba-
no, esse sim, entrou na zona de 
classificação do Estadual: é o ter-
ceiro, com 11. No domingo, mais 
uma vez no estádio do América, 
o Botafogo terá pela frente a Por-
tuguesa da Ilha do Governador.

Assim que a bola rolou, o 
Glorioso deu a entender que 
iria ser o senhor do jogo. E de 
certa maneira até foi, uma vez 
que pressionou o adversário 
em seu campo de defesa e teve 
muito mais posse de bola. No 
entanto, a exemplo de outros 
compromissos na temporada, 
o time pecou pela falta de orga-
nização e, principalmente, por 
não ter uma peça que pense e 
crie jogadas pelo meio-campo.

Após a parada técnica, o Ma-
dureira colocou suas mangui-
nhas de fora. Aos 25 minutos, 
depois da bobeada geral da de-
fesa alvinegra em bola cruzada 
na área, Luiz Paulo pegou o re-
bote do goleiro Douglas Borges 
e fez 1 a 0. O Botafogo se perdeu 
— comportamento herdado do 
péssimo time de 2020. Apático, 
quase levou o segundo do Tri-
color Suburbano pouco depois. 
Foi salvo pelo bandeirinha.

A equipe voltou do intervalo 
mais ligada. De tanto forçar a de-
fesa do Madureira, aos 26, o empa-
te saiu: Rafael Navarro chutou for-
te e, no rebote, o contestado Babi 
conferiu. Chamusca fez alterações, 
mas a equipe, que precisou de 14 
finalizações para acertar o gol — 
contra sete do adversário —, pou-
co produziu e frustrou seus torce-
dores mais uma vez no Carioca. 
“Triste pelo resultado, queríamos 
sair com a vitória, e feliz de parti-
cipar do gol”, comentou Navarro.

Matheus Frizzo teve 
atuação apagada contra a 
boa marcação adversária

O ALVINEGRO 
PRECISOU DE 
14 CHUTES PARA 
ACERTAR O GOL, O 
MADURA SÓ SETE

Douglas Borges; Jonathan (Warley), Kanu, 
Gilvan e PV; Matheus Frizzo, Kayque (Ricar-
dinho) e Marco Antônio (Ronald); Marci-
nho (Rafael Navarro), Babi e Felipe Ferreira 
(Ênio). Técnico: Marcelo Chamusca

Felipe Lacerda; Rhuan, Edmário, Maurício 
Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Hum-
berto e Nivaldo (Caíque Valdivia); Bruno 
Santos (Natan), Luiz Paulo (Sampaio) e 
Sillas Gomes. Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Árbitro: Wagner do Nascimen-
to Magalhães (Fifa/RJ) Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Li-
lian da Silva Fernandes Bruno (RJ) Gols: 1º tempo: Luiz Paulo, aos 25. 2º tempo: 
Matheus Babi, aos 26 Cartões amarelos: Rafael Navarro, Babi, Rhuan, Edmário, 
Juninho, Victor Feitosa e Sillas Público: partida realizada com os portões fechados

BOTAFOGO 1 MADUREIRA 1
BOTAFOGO
BOLA CHEIA
Rafael Navarro 
Douglas Borges 
PV

DEU PRO GASTO
Babi, Ênio, Gilvan, 
Kayque, Frizzo, Felipe 
Ferreira e Marcinho

BOLA MURCHA
Warley, Ricardinho, 
Ronald, Marco Antônio 
e Jonathan

PERNA DE PAU
Kanu

TÉCNICO
Mais uma vez escalou 
errado e consertou no 
segundo tempo

ADVERSÁRIO
Time muito bem organizado e 
que sabe o que fazer quando está 
com e sem a bola

ATUAÇÕES
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fora do G-4
do Carioca. Tricolor Suburbano já está em terceiro

DIVULGAÇÃO

 LApós a negativa estratégica de 
ontem do diretor-executivo de fu-
tebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, 
o presidente do Botafogo, Durce-
sio Mello, confirmou o emprés-
timo de Marcelo Benevenuto ao 
clube cearense até o fim de 2021. 

“Acabamos de emprestar ele 
ao Fortaleza”, afirmou o dirigente.

Em baixa em General Seve-
riano, Benevenuto encara o de-
safio como uma oportunidade 
de reencontrar o bom futebol, en-
quanto o Botafogo, além de ali-
viar bem a folha salarial, ainda vê 
a chance de valorizar o ativo. Por 
conta da negociação, Benevenuto 
foi cortado da partida de ontem.

Benevenuto vai para o Fortaleza

 LApesar do volume de jogo e do 
poder de reação do Botafogo, o 
técnico Marcelo Chamusca la-
mentou a falta de sorte da equipe 
para virar a partida. Para o coman-
dante, sua equipe deveria ter saído 
com o triunfo, uma vez que teve 
mais a bola e criou mais chances 
de gols. “Até o momento em que 
tomamos o gol tivemos um con-
trole do jogo, criamos muito pelos 
lados, trabalhamos bem em pro-
fundidade. O adversário veio jogar 
por uma bola. No segundo tempo 
o jogo ficou mais difícil, mas con-
trolamos bem, nosso goleiro tra-
balhou muito pouco. Pelo que o 
time construiu, pelo controle que 
tivemos, pela posse de bola, mere-
cíamos mais sorte”, destacou.

 LPraticamente livre do volante 
Zé Welison, de malas prontas pa-
ra defender o Sport, e do zaguei-
ro Marcelo Benevenuto, que será 
emprestado ao Fortaleza, a direto-
ria está de olho no mercado para 
fazer a reposição dessas posições. 
“Temos atletas chegando, claro, 
com características diferentes do 
Zé Welison. Do Marcelo vamos 
buscar. É um momento que não 
é fácil porque uma boa parte dos 
jogadores está nos Estaduais, Co-
pa do Brasil e competições impor-
tantes. Se for de clube do Nordeste, 
tem Copa do Nordeste ativa. Es-
tamos analisando possibilidades, 
mas provavelmente devemos sim 
buscar mais um zagueiro e um vo-
lante”, revelou Chamusca.

‘Merecíamos 
mais sorte’

Clube vai atrás 
de reposições
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A GATA DA HORA

quebrou tudo nesse ensaio provocante, ou-

sado e cheio de malícia. De lingerie vermelha, a musa exibiu 

suas belíssimas curvas e deixou geral de queixo caído. Ela, 

que é torcedora do Mengão e mora em Brás de Pina, é mes-

mo toda boa! Veja mais fotos dela no Insta @suelenjunger.

SUELEN JUNGER

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

THIAGO GOMEZ/DIVULGAÇÃO

 LApós divulgar o seu novo 
escudo, uma suposta cami-
sa da Inter de Milão, da Itá-
lia, vazou nas redes sociais e 
deu muito o que falar. A foto 
foi divulgada pelo site Footy 
Headlines, especializado na 
antecipação de imagens dos 
uniformes de times de to-
das as partes do mundo. O 
ainda suposto quarto uni-
forme tem design para lá de 
maluco e foi inspirado em 
vestimentas dos anos 90 do 
clube nerazzurro. Um dos 
desenhos que serviram para 
a criação desse modelo foi o 
usado pelo clube italiano na 
temporada 97/98, quando o 
grande astro da equipe era o 
craque Ronaldo Fenômeno. 

INTERna quem fez esse abadá

 LO goleiro Bruno, de 36 anos 
foi anunciado pelo Aragua-
cema, da Primeira Divisão do 
Campeonato Tocantinense, na 
madrugada de ontem. Desde 
que rescindiu com o Rio Bran-
co do Acre, o jogador estava 

sem clube. Lá, ele disputou a 
Série D do Brasileiro, a Copa 
Verde e o Estadual. Há duas se-
manas, o nome do ex-atleta do 
Flamengo esteve envolvido em 
uma negociação com o Atlético 
Carioca, de São Gonçalo.

Goleiro Bruno já tem clube

REPRODUÇÃO

Nas redes sociais, a criação 
não foi muito bem aceita pe-
los internautas.
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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
 

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.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767

 



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Lucrécia exige que Cobra 
se afaste de Jade. Roberta convence Du-
ca a jantar. BB critica Bianca por pagar 
para Pedro namorar Karina. João termi-
na a edição do videobook de Bianca e 
Cobra faz uma cópia sem que ele perce-
ba. Bianca e Duca se reconciliam. Cobra 
entrega para Jade o vídeo de Bianca.

19h40. Globo: Alexia explica seu 
plano. Tarantino consola Bia após ela 
lembrar do acidente. Eles conversam 
sobre a morte de suas parentes. Alexia 
pensa em trabalhar como secretária na 
empresa de Rafael e sugere que Kyra 
seja babá dos filhos de Alan. Alexia pon-
tua que Luna não é conhecida no Brasil.

21h. SBT: Bruno vai ao orfanato 
falar com Carol e avisa que deu en-
trada no pedido de adoção. O rapaz 
avisa que está pensando em contar 
a novidade para Dani em cima da ho-
ra, como surpresa. Junior mexe no 
computador de Carmen para tentar 
encontrar alguma informação.

18h30. Globo: Manuela comenta 
com Maria que pretende chamar Ro-
drigo para administrar o negócio. Vitória 
convida Olívia para lanchar na sua casa 
e Dora fica apreensiva. Laudelino revela 
para Iná que não poderá emprestar di-
nheiro para Maria e Manuela. Manuela 
leva Júlia para a casa da avó.

21h. Record: Lotam acusa Ló. Aat 
pressiona Agar a cumprir a missão. 
Ela desperta a atenção de Anziety. 
Terá se entende com Lotam. Agar fica 
frustrada em sua missão. As filhas de 
Lotam roubam o leite das cabras. As 
filhas de Lotam são pegas roubando. 
Maresca decide fugir. Abrão e Eliézer 
encontram um tesouro.

21h30. Globo: Davi é levado para o 
hospital e Érica, Miguel e Vitória torcem 
por sua vida. Sandro descobre que Veiga 
e Belizário podem estar ligados à su-
posta morte de Lurdes. Camila evolui 
na fisioterapia. Belizário se assusta ao 
encontrar Penha em sua casa. Penha e 
Leila se vingam de Belizário. Érica sente 
o cheiro de Lurdes em Thelma.

‘Eu julguei e desconfiei 
da pessoa errada’
Eliminada do ‘BBB 21’, Sarah lamenta ter se afastado de Juliette

 L PARTICIPAÇÃO NO ‘MAIS VOCÊ’

Eliminada do BBB 21 com 
76,76% dos votos, na noi-
te de terça-feira, Sarah An-

drade participou do Mais Você, 
ontem. No bate-papo com Ana 
Maria Braga, ela falou sobre sua 
passagem pelo reality show.  

“Eu julguei e desconfiei da pes-
soa errada. Conversei com algu-
mas pessoas aqui fora e é pesado 
para mim, porque a gente era um 
grupo muito unido”, disse Sarah 
sobre desfazer a aliança que tinha 
com Juliette. “Tudo que a gente fa-
lava, ela puxava pra ela o assunto. 

Posso ter sido errada de julgar esse 
jeito dela, mas dentro de um jogo, a 
gente julga tudo como se fosse es-
tratégia. Desconfiei, sim, posso ter 
sido errada. Me desculpe se eu jul-
guei. Eu estou destruída porque eu 
desconfiei dela”, completou. 

A brasiliense contou que está 
sofrendo ao ver a tristeza de Gil 
com sua eliminação e afirmou que 
ainda está chateada com Rodolf-
fo. “Não quero olhar na cara dele. 
Quem sabe daqui a um mês já te-
nha passado esse rancor.”

Sarah também falou sobre suas 
declarações ironizando a pande-
mia do coronavírus. “A única coisa 
que eu tenho que fazer é pedir des-
culpas a todas as vítimas, às famí-
lias das vítimas. Fui em festas regu-
lamentadas, mas isso não tira meu 
erro. Só tenho que pedir desculpa.”

Sarah contou que está sofrendo ao ver a tristeza de Gil com sua eliminação do ‘Big Brother Brasil 21’

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

NOVO VISUAL
 LAbalado com a elimi-

nação de Sarah, Gil ama-
nheceu literalmente dife-
rente ontem. Ele tirou o 
bigode e a barba. O novo 
visual virou assunto nas 

redes sociais. 

I Q U RÔ D R E M OO

‘TENHO QUE PEDIR 
DESCULPAS A TODAS 
AS VÍTIMAS (DA 
COVID), ÀS FAMÍLIAS 
DAS VÍTIMAS’

BOMBA
BOMBA

CORAÇÃO

CORAÇÃO

TRISTE
TRISTE

PRIMEIRA EDIÇÃORECORDISTA
 LO canal a cabo Viva vai 

reprisar a primeira edi-
ção do BBB, que foi exibi-
da em 2002 e teve como 
campeão Kleber Bam-
bam. Vai ao ar a partir do 

dia 11 de maio. 

 LFoto postada no Insta-
gram de Ju recebeu 1 mi-
lhão de curtidas em 6 mi-
nutos. A mesma marca da 
cantora americana Billie 
Eilish, o que faz de Ju re-

cordista no Brasil.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/4/202116



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/4/2021 · MEIA HORA 17

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

MC MIRELLA 
É ASSALTADA

 L MC Mirella sofreu um assalto na noite de 
terça-feira. A funkeira contou através do 
Instagram Stories que teve seu celular leva-
do por bandidos enquanto estava sentada 
no banco traseiro do carro. “Eu estou passa-
da, porque eu estava com o meu celular na 
mão no banco de trás. Eu não estou acredi-
tando. Se você está passando necessidade, 
para e pede o bagulho, não fica roubando 
os outros, não. Não tenho nenhum proble-
ma em ajudar as pessoas. Não precisa rou-
bar”, disse a cantora. “Eu estou estressada 
demais. Eu estava trabalhando, me matan-
do, mal saio e, quando eu saio, acontece 
essas coisas. Se está passando necessidade, 
para e pede alguma coisa. Fazer essas pa-
lhaçada não vai ajudar em nada, só regre-
dir na vida”, completou.

AGNEWS

JOELMA APARECE RUIVA

 LJoelma surpreen-
deu os fãs  ao 
surgir ruiva no 
Instagram, on-
tem. A canto-
ra, que tinha 
o cabelo lou-
ro, fez mistério 
sobre o motivo 
da mudança no vi-
sual. “Humm, acho que 
gostei! O que será que vem 
aí?”, comentou ela na le-

genda do vídeo. 
Até Marina Ruy 

Barbosa de-
c id iu  br in -
car com Joel-
ma. “Acabou 
meu reina-

do”, escreveu 
a atriz no Twit-

ter. No Instagram, 
no entanto, alguns in-

ternautas acreditam se tra-
tar de uma peruca.

IMUNIZADOSIMUNIZADOS
 LVera Fischer, de 69 anos, tomou a vacinada contra a Co-

vid-19, ontem, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Elymar Santos, 
de 68 anos, também recebeu a primeira dose do imunizante 
no Sambódromo. Após ser imunizado, o cantor agradeceu 
aos médicos e enfermeiros na Sapucaí.

FORA DO ‘TV FAMA’

 LApós 20 anos, Nelson 
Rubens deixou o co-
mando do programa de 
fofocas TV Fama, da Re-
deTV!. A apresentadora 
Flávia Noronha também 
saiu da atração. A emis-
sora anunciou a mudan-
ça na terça-feira e infor-
mou que Lígia Mendes, 
Alinne Prado e o ator Ju-
lio Rocha estarão à fren-
te do TV Fama. 

REPRODUÇÃO / REDE TV!

COM COVID-19

 LFilha de Silvio Santos, 
Silvia Abravanel, de 49 
anos, anunciou durante 
uma live que testou posi-
tivo para a Covid-19. “Eu 
não sei como Deus irá fa-
zer, mas eu sei, vai ser per-
feito. Família, nosso bem 
maior, amo vocês mui-
to”, escreveu a filha de 
Silvio Santos na legenda 
de uma foto, após anun-
ciar o diagnóstico.

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LCelso Zucatelli recebeu 
alta, após 10 dias interna-
do com Covid-19. 

 LInfluenciadora Luana Tar-
gino contou ter vivido um 
relacionamento abusivo.

MARAVILHOSA

 LJuliana Paes, de 42 
anos, esbanjou boa for-
ma ao publicar alguns 
cliques de maiô duran-
te sua viagem ao México 
no Instagram, ontem. A 
atriz posou à beira do 
mar na Playa del Carmen 
e seu bumbum na nuca 
chamou atenção. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nunca devemos nos envergonhar das nossas 

próprias lágrimas.” (Charles Dickens)

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

 LO seu lado dedicado vai estar 
em alta. Cuidado com exage-
ros na alimentação. No amor, 
se esforce um pouco mais e 
cuide da pessoa amada.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 95, 23 e 77.

 LA criatividade vai ampliar 
os seus conhecimentos. Você 
terá sorte em jogos, apostas e 
sorteios. Na vida de solteiro, as 
conquistas podem surgir.
Cor: rosa.
Números da sorte: 33, 96 e 15.

 LOs assuntos domésticos vão 
chamar a sua atenção. O hu-
mor pode te aproximar da fa-
mília. Momentos íntimos vão 
aparecer no relacionamento.
Cor: branco.
Números da sorte: 25, 61 e 79.

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

 LO campo astral reforça o diá-
logo com as pessoas queridas. 
Tenha iniciativa e se destaque 
em um projeto. A relação amo-
rosa vai ter novidades.
Cor: âmbar.
Números da sorte: 08, 17 e 80.

 LHoje, pode ser mais fácil ga-
nhar dinheiro. Porém, evite 
gastar com inutilidades. O cli-
ma no romance será de enten-
dimento e conexão.
Cor: preto.
Números da sorte: 81, 36 e 63.

 LVocê pode sentir vontade de 
ampliar suas possibilidades. 
Ótimo momento para estudar. 
A harmonia vai tranquilizar a 
sua vida amorosa.
Cor: areia.
Números da sorte: 82, 28 e 64.

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

 LMuita energia para ampliar 
os seus horizontes. Será uma 
boa hora para iniciar novos 
projetos. Um relacionamento 
com futuro pode começar.
Cor: branco.
Números da sorte: 83, 38 e 11.

 LO desejo de se sentir livre vai 
marcar o seu dia. Um novo 
ciclo deve se iniciar. Você vai 
esbanjar sensualidade e cria-
tividade no romance.
Cor: dourado.
Números da sorte: 75, 84 e 30.

 LA Lua favorece os seus rela-
cionamentos. Parcerias e bons 
acordos profissionais podem 
surgir. Na paquera, a vida a 
dois será movimentada.
Cor: nude.
Números da sorte: 49, 40 e 94.

SANTO HUGO DE GRENOBLE
Hugo de Grenoble estudou em Va-
lência e em Reims, onde foi aluno de 
São Bruno. Aos 27 anos, foi nomea-
do bispo de Grenoble por Gregório 
VII e ficou no cargo por 52 anos. Foi 
um excelente colaborador dos pa-
pas Gregório VII, Urbano II, Pascoal 
II e Inocêncio II. Ajudou na reforma 
da Igreja, na luta contra a simonia 
e contra a corrupção do clero. De 
tantos sacrifícios que fez, ajudando 
a Igreja, ficou muitas vezes doente. 
Diante da debilidade física de Hugo 
de Grenoble, o Papa Inocêncio II o 
dispensou. Passado um tempo, com 
quase 80 anos, morreu em 1132.

SANTO DO DIA

RELÓGIO
Bernardo entra na loja, es-
colhe um relógio com apa-
rência de antigo e pergunta 
para o vendedor:
— Moço, pode tomar banho 
com esse relógio?
O vendedor responde:

— Acho que sim, mas eu pre-
firo sabonete.

MULHER MARAVILHA
As duas amigas conversam:
— Hoje de manhã, meu mari-
do me falou que sou a oitava 
maravilha do mundo!

— É mesmo? E o que foi que 
você respondeu?
— Eu pedi para ele se livrar 
das outras sete!

ASTRO CELESTE
— Sogrinha, eu gostaria mui-
to que a senhora fosse uma 

estrela!
— Quanta gentileza, meu 
genrinho lindo! Mas por que 
você diz isso? — pergunta a 
sogra.
— Porque a estrela mais pró-
xima está a milhões de quilô-
metros da Terra!

NO ZOOLÓGICO
— Mãe, esses hipopótamos 
são parecidos com a tia Ger-
trudes, né?
— Filho! Não diga isso! Que 
coisa feia!
— Ah, mãe, que nada! Eles 
nem perceberam!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ossain.
MENSAGEM:
Ossain nos traz a certeza de 
cura e dos milagres através das 
ervas e plantas, mostrando 
que é sempre possível grandes 
resultados e benefícios através 
de simples ervas. Momento de 
autoconfiança, de acreditar 
nas próprias capacidades e nos 
próprios dons.
SAUDAÇÃO:
Ewé ó.  
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTOS:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para curar um enfermo, pe-
gue um galho de arruda e 
outro de elefante e bata leve-
mente no corpo do enfermo, 
da cabeça aos pés, por sete 

vezes. Peça a Ossain que leve 
embora toda enfermidade e 
todo mal. Em seguida, quebre 
os galhos e enterre aos pés de 
uma árvore bonita. Use uma 
roupa de cor clara.

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

 LA Lua indica um momento de 
distanciamento social. Reflita 
e invista em autoconhecimen-
to. No romance, você será mui-
to carinhoso, aproveite.
Cor: creme.
Números da sorte: 11, 02 e 47.

 LA Lua traz ótimas energias 
para a vida social. Há chance 
de expandir seus interesses. 
Você deve se divertir e fazer 
planos para o futuro.
Cor: grená.
Números da sorte: 12, 57 e 48.

 LA vida profissional vai se 
destacar. Mudanças de traba-
lho podem pintar, não tenha 
medo. Muita criatividade e 
boas sensações na intimidade.
Cor: branco.
Números da sorte: 40, 67 e 49.
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