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PASSAGEIRA MORRE 
DURANTE ASSALTO

Jéssica dos Santos estava na composição que ia para a Central quando foi baleada, 
após policial reagir à ação de bandidos. Um deles foi morto e outro ficou ferido   

TIROTEIO DENTRO DO TREM DA SUPERVIA EM SAMPAIO

TRAGÉDIA NO VAGÃO 3

Que vacilo, Que vacilo, 
Fogão!Fogão!

Alvinegro abre o placar logo no início, joga com um a mais desde o primeiro 
tempo, mas Portuguesa empata na segunda etapa: 1 a 1, pelo Carioca

Adeus a
Agnaldo Timóteo 
tem cerimônia só  

para familiares 
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Aposta em 
Fla e Flu nas 

semifinais do 
Carioca

APOLINHO
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                            BURACO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2358
03/04/2021

05 09 11 16 43 57

Sena: acumulou (R$ 5.595.975,25)
Quina: 66 (R$ 23.700,03)
Quadra: 3.627 (R$ 616,09)

FEDERAL concurso 5552
03/04/2021

Número Prêmio

1º 008530 R$ 500.000,00

2º 033575 R$ 27.000,00

3º 026931 R$ 24.000,00

4º 021937 R$ 19.000,00

5º 065199 R$ 18.329,00

QUINA concurso 5531
03/04/2021

04 07 13 30 41

DIA DE SORTE concurso 439
03/04/2021
Mês da Sorte: MAIO

01 06 14 19 23 27 28

TIMEMANIA concurso 1621 - 03/04/2021 - AVAI/SC

05 14 48 58 62 63 67

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Bueiro afundando na Freguesia
 LEste bueiro na Estrada do Pau Ferro, na Freguesia, locali-

zado exatamente embaixo do viaduto da Linha Amarela, 
está completamente afundado, podendo se transformar 
em uma cratera imensa e causar muitos acidentes na via, 
que é umas das mais importantes do bairro.

Lucas Azevedo. Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Entulhos 
retirados

 LOs entulhos que estavam jo-
gados na Rua Motorista Luis 
de Abreu, em Anchieta, foram 
retirados após a publicação da 
minha reclamação no jornal 
MEIA HORA. Obrigado.

Anônimo

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Tijuca

Assaltos em 
frente a shopping

 LAssaltos são frequentes na Rua 
Ribeiro Guimarães, em frente ao 
Shopping Tijuca! Os assaltantes fi-
cam escondidos, apenas esperando 
alguém dar mole para roubar um 
celular ou uma bolsa. Cadê o poli-
ciamento no local?

VIOLÊNCIA

Buraqueira em 
Campo Grande

 L Passam muitos ônibus e ca-
minhões nas estradas Carvalho 
Ramos e do Tingui, em Campo 
Grande, mas elas estão muito es-
buracadas. E não tem calçada num 
trecho da Carvalho Ramos. Então, 
o pedestre passa pela rua.

Ruan Andrade

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Alagamento 
dura três dias

 LEm todos os temporais, a Rua Guate-
mala, em Serra Grande, Itaipu, Niterói, 
fica alagada por pelo menos três dias. 
O pior é que a boca de lobo está borbu-
lhando esgoto. É muito nojento! Nós, 
moradores, solicitamos que os bueiros 
sejam desentupidos.

Giulia Moura

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CHUVA

Estrada está muito 
mal iluminada

 LA Estrada dos Bandeirantes, no 
trecho que vai do Recreio dos Ban-
deirantes até Vargem Pequena, está 
muito mal iluminada. Muitos postes 
estão com as lâmpadas queimadas 
e outras iluminam muito mal, além 
da sinalização ser péssima.

Leandro Vieira

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Michael Silva

Por e-mail

Baixo número
de conduções

 LA Prefeitura de Cabo Frio podia colo-
car mais ônibus para Guriri. Ficamos à 
mercê do baixo número de conduções 
e quem precisa ir e vir todos os dias por 
conta de trabalho acaba tendo que pe-
gar transportes lotados, porque sempre 
demoram muito para passar.

ÔNIBUS

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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Quina: 2 (R$ 7.454.072,68)
Quadra: 257 (R$ 3.701,54)
Terno: 14.622 (R$ 97,83)
Duque: 293.368 (R$ 2,68)

7 acertos: não houve ganhadores
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 23 (R$ 1.776,96)
4 acertos: 527 (R$ 9,00)
3 acertos: 5.720 (R$ 3,00)



GERAL

Tiro mata mulher Policial reagiu 
a assalto na altura 
de Sampaio

U
ma jovem morreu após ser balea-
da durante um assalto dentro do 
um vagão de trem, na manhã de 

ontem, na Zona Norte do Rio. A vítima 
foi identificada como Jéssica dos Santos 
Souza, de 25 anos, que era técnica de en-
fermagem e cuidadora de idosos. Ela es-
tava a caminho do trabalho, na Tijuca, 
quando foi baleada dentro de uma com-
posição que seguia de Japeri para Central 
do Brasil (ramal de Japeri), por volta das 
7h, na altura do bairro Sampaio. 

Segundo informações de testemu-
nhas, quatro homens anunciaram o as-
salto, quando um policial, que estava de 
folga, reagiu e atingiu dois suspeitos. Um 
foi socorrido ao Hospital Municipal Sou-
za Aguiar, mas não resistiu aos ferimen-
tos e o outro foi socorrido à Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) do Engenho 
Novo, onde foi preso. A Supervia lamen-
tou o ocorrido. Os outros dois fugiram e 
um revólver, calibre 38, foi apreendido.

Jéssica chegou a receber os primeiros 
socorros de passageiros que estavam na 
mesma composição que a vítima e ainda 
estava viva na chegada dos paramédicos. 
No entanto, morreu no Hospital Salgado 
Filho, para onde foi socorrida. Quando 
os paramédicos chegaram ao local,  ten-
taram socorrê-la fazendo uma reanima-
ção até a chegada dos paramédicos. Ou-
tro homem informou ter se ferido, mas 
dispensou atendimento médico. Outros 
dois criminosos fugiram. A Delegacia de 
Homicídios da Capital assumiu as inves-
tigações e a SuperVia se colocou à disposi-
ção para contribuir com as investigações.

JÉSSICA TINHA 25 
ANOS, ERA TÉCNICA 
DE ENFERMAGEM E 
CUIDADORA DE IDOSOS

Jéssica Santos tinha 25 anos e era cuidadora de idosos

DENTRO DE TREM
FOTOS REPRODUÇÃO

 LSegundo a SuperVia, apenas nos 
primeiros três meses de 2021, já fo-
ram registrados seis casos de tiro-
teios que prejudicaram a operação 
por mais de 11 horas. Durante o 
ano de 2020, foram contabilizados 
36 casos de tiroteios nas proximi-
dades da linha férrea, que afetaram 

a circulação dos trens por 40 horas 
e 24 minutos. Em nota, a empresa 
destacou que lamenta profunda-
mente o ocorrido e que a violência 
observada em todo o estado atinja 
também o sistema ferroviário, co-
locando em risco os seus milhares 
de clientes e colaboradores.

2021: mais de seis tiroteios

Sangue da vítima 
ficou na roupa  
de passageiro
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E mais um caso de violên-
cia no estado causa tris-
teza e revolta. O corpo de 

um motorista de transporte 
por aplicativo foi encontrado 
carbonizado dentro do pró-
prio carro, na tarde de ontem, 
no bairro Marambaia, em São 
Gonçalo, na Região Metropo-

litana do Rio. Bruno Antunes, 
de 30 anos, estava desapareci-
do desde o início da noite de 
sábado, quando aceitou uma 
corrida para a mesma região, 
por volta das 18h.

De acordo com a esposa da 
vítima, que preferiu não se 
identificar, familiares ficaram 

preocupados por não conse-
guirem fazer contato com ele 
e decidiram pedir informa-

ções sobre seu paradeiro nas 
redes sociais. Ainda segun-
do ela, pouco tempo depois, 

eles receberam uma mensa-
gem dizendo que Bruno teria 
sido levado por traficantes de 
uma comunidade local. 

A viúva explica que a men-
sagem dizia que o motorista 
teria parado para pedir uma 
informação em um sacolão. 
Ainda segundo o relato, a re-
gião seria dominada pelo trá-
fico de drogas, que sofreu um 
ataque de milicianos nesta 
semana, em um carro com as 
mesmas características do da 
vítima. As informações ainda 
dão conta de que o motorista 
foi abordado pelos crimino-
sos, mas teria pulado do veí-
culo em movimento. 

Para impedir a fuga da víti-
ma, os traficantes teriam atira-
do contra Bruno e depois co-
locado o motorista novamente 
no carro, levando o rapaz para 
dentro da comunidade. Quan-
do voltaram, diz a mensagem, 
o homem já não estava no veí-
culo, que pouco depois foi le-
vado para fora do local.

O engenheiro Leniel Borel, 
de 37 anos, pai do menino Hen-
ry Borel, de 4 anos, que morreu 
na madrugada do dia 8 de mar-
ço na Barra, na Zona Oeste da 
cidade, está organizando uma 
carreata hoje. O objetivo é pedir 
justiça para a criança. A concen-
tração está marcada para come-
çar às 17h na subprefeitura da 
Barra. O grupo irá caminhar até 
a 16ª DP (Barra da Tijuca), on-
de o caso está sendo investigado. 

Henry morreu na emergência 
do Hospital Barra D’Or, no mes-
mo bairro onde morava. Segun-
do Monique Medeiros e Dr. Jairi-

nho, mãe e padrasto do menino, a 
criança, que estava no apartamen-
to da mãe, dormia no quarto e foi 

encontrada desacordada no chão.
Na ocasião, Monique rela-

tou aos médicos que ouviu um 

barulho e foi ver o que tinha 
acontecido com o filho. Jairi-
nho, que é médico e vereador, 
também estava no apartamen-
to com Monique e Henry.

O laudo da necropsia indicou 
a criança apresentava hemorragia 
interna e laceração hepática cau-
sada por uma ação contundente. 
A perícia também constatou vá-
rios hematomas no abdômen e 
nos membros superiores. Polícia 
Civil investiga se os ferimentos fo-
ram causados intencionalmente 
ou se foi um acidente. Na quinta-
-feira, peritos e policiais da 16ª DP 
fizeram a reconstituição da morte.

POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO: 
POLÍCIA APURA  
SE MORTE FOI  
MAUS-TRATOS  
OU ACIDENTE

Pai de Henry organiza carreata
 L MENINO MORTO NA BARRA

Cartaz convoca para a carreata

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

O porteiro Jorge José Ferreira, 
de 58 anos, morreu sábado, após 
uma briga com um motoboy em 
um condomínio de luxo na Barra. 
Jorge estava internado em estado 
grave no Hospital Municipal Mi-
guel Couto, no Leblon. A confusão 
foi no dia 29 e teria começado após 
o entregador Marcus Vinicius Go-
mes Corrêa, de 31, descer pelo ele-
vador social do condomínio onde 
o porteiro trabalhava. 

Segundo Marcus Vinicius, na 
hora de ir embora, ele teria con-
fundido a saída e passado pela área 
social, permitida apenas para os 
moradores. Após isso, ele diz que 
foi parado pelos porteiros e ques-
tionado por tentar sair pela área 
social. Em sua defesa, afirmou que 
não conhecia o prédio e se perdeu. 

Em um vídeo divulgado nas 
redes sociais, o entregador con-
firmou que chutou o porteiro de-
pois de ter sido empurrado por 
ele. O caso foi registrado na 16ª 
DP (Barra da Tijuca). 

Morre 
porteiro 
agredido

 L NA BARRA

O motoboy gravou as agressões

REPRODUÇÃO

A BRIGA TERIA 
COMEÇADO PORQUE 
O MOTOBOY SAIU 
PELA ÁREA SOCIAL 
DO PRÉDIO

BRUNO AINDA 
TERIA PULADO 
DO CARRO EM 
MOVIMENTO PARA 
TENTAR ESCAPAR

 L CRUELDADE

Motorista assassinado
Traficantes de São Gonçalo teriam confundido a vítima com miliciano

Bruno pegou uma corrida antes de desaparecer, no sábado à noite

ARQUIVO PESSOAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/4/20214



GERAL

 L AGLOMERAÇÃO NAS PRAIAS

Desrespeito geral
Só atividade individual nas areias está liberada

U
ma grande parte dos cario-
cas não ligou para as medi-
das restritivas de perma-

nência nas praias no domingo de 
Páscoa. Em vários pontos da orla 
ontem, pessoas era vistas  desres-
peitando as normas para conter 
a curva de contágio do novo co-
ronavírus no Rio. O MEIA HORA 
circulou entre e Flamengo e Co-
pacabana, onde flagrou intensa 
movimentação de banhistas. Pe-
lo decreto estadual, é proibido ficar 
na faixa de areia e tomar banho de 
mar. Só está liberada a prática de 
esporte individual nas areias.

No Flamengo, apesar de pouca 
gente na orla, muitos preferiram 

praticar exercícios e bater uma 
bolinha próximos à água. Nas 
quadras do aterro também havia 
quem não se preocupasse com a 
covid-19 jogando futebol. 

O problema maior começou 
a partir de Copacabana. Além de 
muita gente na areia, ainda deu pa-
ra perceber uma grande quantida-
de de banhistas na água. No calça-
dão, algumas pessoas circularam 
sem usar máscara.

Havia agentes da Guarda Mu-
nicipal em toda a orla, mas em ne-
nhum momento fizeram ação pa-
ra retirar ou inibir a permanência 
dos banhistas nas praias.

A Secretaria de Estadual de 

Saúde divulgou que até ontem 
houve 37.687 mortes por Co-
vid-19 e 612.700 casos da doença 
no estado. Nas últimas 24 horas 
foram 1.301 casos confirmados e 
58 mortes. A taxa de ocupação está 
em 81,9% nos leitos de enfermaria 
e 89,5% nos de UTI. A média no 
intervalo de tempo para internar, 
desde a solicitação, está 20 horas 
para enfermaria e 22 horas na UTI.

As fiscalizações pelo Rio con-
tinua. Desde 26 de março, a pre-
feitura registrou 9.196 autuações, 
entre multas e interdições a esta-
belecimentos, infrações sanitá-
rias, multas de trânsito, reboques 
e apreensões de mercadorias. Na Praia de Copacabana, muitas pessoas desrespeitaram o decreto

REGINALDO PIMENTA
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GERAL

O
s tomógrafos instalados, no 
ano passado, em unidades 
básicas de saúde da Prefei-

tura do Rio com o propósito de 
salvar vidas na pandemia, a par-
tir do diagnóstico precoce da Co-
vid-19, deixaram de funcionar no 
último dia 31. A empresa respon-
sável pelos 12 equipamentos alega 
nove meses de atrasos de repasses 
pela prefeitura, o que impossibili-
tou o pagamento dos cerca de 80 
técnicos de radiologia e funcio-
nários administrativos que ope-
ravam os aparelhos. Sem receber, 
a Amo-RX Imagens Rio Radiolo-
gia LTDA. decidiu interromper o 
serviço e colocar os profissionais 
de aviso prévio.

Os dois contratos firmados 
pela empresa com a prefeitura, na 
gestão do ex-prefeito Marcelo Cri-
vella, foram assinados nos dias 18 e 
24 de junho. O valor dos contratos 

é de R$ 4.266.000 e R$ 6.684.018 
pelo período de seis meses. 

“Esses valores foram estimati-
vas. Nós deveríamos receber por 
exames realizados. Fizemos cerca 
de quatro mil exames por mês e 

calculo que temos a receber cerca 
de R$ 3 milhões da prefeitura. O 
único pagamento que recebemos 
até o momento foi de R$ 388.158 
em novembro, que é referente à 
parte do valor devido pelo mês de 

junho”, explica o médico Adriano 
Mofato Pinto, administrador da 
empresa, que diz ter arcado com 
os salários dos funcionários, por 
conta própria, por seis meses.

No último sábado, os portões 
que davam acesso ao tomógrafo 
da Rocinha, que fica no estaciona-
mento da Igreja Universal do Rei-
no de Deus, estavam trancados 
com cadeados. “Os portões fica-
vam sempre abertos e tinha um 
movimento intenso de ambulân-
cias. Várias pessoas deram de cara 
na porta, inclusive ambulâncias”, 
disse uma vendedora ambulante 
que trabalha em frente, e preferiu 
não se identificar. 

A Secretaria municipal de Saú-
de informou que não poderá re-
novar o contrato com a empre-
sa devido a inconformidades no 
contrato emergencial realizado 
pela gestão Crivella, sendo obri-
gada a suspender a operação dos 
tomógrafos temporariamente.

 L FALTA DE PAGAMENTO

Tomógrafos estão off
Empresa alega dívida de R$3 milhões e interrompe atividade

Tomógrafo da Rocinha é um dos 12 que estão fora de operação

DANIEL CASTELO BRANCO

 L BERNARDO COSTA

Agnaldo Timóteo é sepultado
 L DESPEDIDA! 

O corpo de Agnaldo Timó-
teo foi sepultado no cemitério 
Jardim da Saudade, em Sulacap, 
ontem. Não houve velório, já que 
o cantor, de 84 anos, morreu em 
decorrência de complicações da 
Covid-19. A despedida foi permi-
tida apenas para os familiares mais 
próximos devido às restrições.

Antes de morrer, o cantor con-
tou que seu maior desejo era vol-
tar aos palcos. Timotinho, sobri-
nho de Agnaldo, postou um vídeo 

Cantor teve 
complicações 
da Covid-19

REPRODUÇÃO

A Secretária de Ordem Públi-
ca (Seop) realizou, ontem, mais 
uma interdição de evento. Desta 
vez, a festa estava sendo realiza-
da em Vargem Grande. Quando 
a equipe de fiscalização chegou, 
mais de 100 pessoas estavam 
presentes, porém a estrutura 
do evento era mais para mais de 
500. A casa contava ainda com 
piscina e camarotes. O equipa-
mento de som e as bebidas do 
evento foram apreendidas. O 
local foi interditado e o respon-
sável pelo evento, multado.

Além dessa festa em Vargem 
Grande, a Seop impediu, sába-
do, um evento com música ao 
vivo num bar de Rocha Mi-
randa, que foi divulgado atra-
vés das redes sociais. As equi-
pes flagraram a montagem da 
estrutura. Havia cerca de 50 
pessoas no estabelecimento. 
O bar foi multado e teve pro-
dutos apreendidos.

Prefeitura 
impede 
festa

 L 100 CONVIDADOS

Policiais fecharam um bingo 
clandestino com grande aglo-
meração em São Gonçalo, no 
sábado. Fiscais da Prefeitura fo-
ram ao Clube Tamoio após rece-
beram denúncia anônima. 

Ao serem notificados do even-
to, os militares foram ao local e 
perceberam um estacionamento 
lotado, além da presença de cer-
ca de 200 pessoas, a maioria sem 
máscara, reunidas no salão do clu-
be para a prática ilegal. Os respon-
sáveis pelo bingo foram encami-
nhados para a 73ª DP (Neves).

Bingo 
ilegal é 
fechado

 L EM SÃO GONÇALO 

onde ele contava sobre seu desejo 
horas antes de anunciar o faleci-
mento. “Tá tudo bem, Timóteo?”, 
pergunta Timotinho enquanto fil-
ma o tio. “Eu acho que sim! Só tá 
faltando poder ir no Jassa para po-
der pintar o cabelo e voltar aos pal-
cos, porque o Ministério Público 
não deixou”, respondeu o cantor.

Nas redes sociais, famosos la-
mentaram a morte, entre eles: So-
nia Abrão, Wesley Safadão, Rober-
ta Miranda e Serginho Groisman.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/4/20216
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Uma bebê apressadinha
 L PM AJUDOU NO PARTO

Uma menininha apressadi-
nha nasceu, ontem, Domingo 
de Páscoa, pelas mãos de poli-
ciais militares de Belford Roxo, 
Baixada Fluminense. De acor-
do com a corporação, a mãe 
pediu ajuda para os agentes, 
que perceberam que não daria 
tempo de chegar ao hospital.

Ainda segundo a PM, a mu-
lher estava em um carro a ca-

minho do Hospital Municipal 
de Belford Roxo quando en-
trou em trabalho de parto. O 
motorista acionou a equipe do 
39° BPM que fazia o patrulha-
mento na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Parque São Vi-
cente e os militares iniciaram 
os primeiros socorros.

Mãe e filha deram entrada na 
unidade de saúde e passam bem.

E este não é um caso inco-
mum no município, no últi-
mo dia 30, policiais da guar-
nição 03 do mesmo batalhão 
auxiliaram no nascimento de 
outra criança. Após o auxilio 
à grávida, os agentes a con-
duziram para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Lote XV. A moça teve seu 
filho sem complicações.

Reboque invade 
casa e mata dois
As vítimas tinham 20 anos. Outra pessoa foi ferida

 L EM SÃO JOÃO DE MERITI 

D
uas pessoas morreram e 
uma ficou ferida, sába-
do, após um caminhão 

de reboque invadir a casa onde 
estavam, em São João de Meri-
ti, na Baixada Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, o caminhão avançou e invadiu 
a parede de uma casa na Avenida 
Getúlio Moura, no bairro Agosti-
nho Porto. A corporação, aciona-
da às 17h55, contou com o apoio 
do quartel de Duque de Caxias, 

mas ao chegarem ao local já en-
contraram duas vítimas sem vida.

Os mortos foram identifica-
dos como Wanderson Souza e 
Sheila Souza, ambos de 20 anos. 

Já a vítima ferida, Edmilson San-
tos, de 39, foi levada para o Hospi-
tal Estadual Adão Pereira Nunes, 
em Caxias. Até o fechamento des-
ta edição, não havia informações 

sobre seu estado de saúde.
No local, algumas pessoas 

também foram socorridas por 
uma equipe de uma ambulân-
cia do Samu.

Duas pessoas morreram e uma ficou feridas no acidente em Meriti

REPRODUÇÃO

QUANDO O CORPO 

DE BOMBEIROS 
CHEGOU AO LOCAL, 
AS VÍTIMAS JÁ 
ESTAVAM SEM VIDA
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 LTENHO 57 anos de idade e sou 
jornaleira há dez meses. Moro aqui 
mesmo em Bento Ribeiro e goso da 
tranquilidade do bairro. Antes de ser 
jornaleira eu era dona de casa. Na 
minha profissão eu gosto do conta-
to com o público. Nas minhas horas 
vagas eu gosto de ficar em casa assis-
tindo televisão. Adoro ler as fofocas no 
Jornal MEIA HORA.

ZILMA MARTINS — Bento Ribeiro

SKARLLA-
TE LEÃO 
DOS  
SANTOS
tem atual-
mente 27 
anos. Ela 
desapareceu 
em 13 de 
outubro de 
1997, em Copacabana, após ser 
sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Forças Armadas 
na vacinação

 LJair Bolsonaro disse on-
tem que as Forças Arma-
das podem ajudar na va-
cinação contra a Covid. O 
prefeito Eduardo Paes já 
fez uma solicitação ao Mi-
nistério da Defesa.

RAPIDINHA...

C
omeça  hoje a 4ª edição da 
Feira Virtual Senac RJ com 
ofertas com mais de 2 mil 

oportunidades de empregos em 
empresas parceiras no Rio. As 
chances são para as áreas de servi-
ço, varejo, alimentação, turismo e 
saúde. O evento de empregabili-
dade integra a campanha Rio de 
Mãos Dadas, conjunto de inicia-
tivas do Sistema Fecomércio RJ 
(Sesc RJ e Senac RJ) para envolver 
as pessoas em um clima de positi-
vidade em 2021 e impulsionar o 
desenvolvimento social e econô-
mico do estado.

Até sexta-feira, os candidatos 
terão acesso a vagas de diferentes 
níveis profissionais, disponíveis na 
plataforma oficial da feira: www.rj.
senac.br/feiravirtual. Poderão na-
vegar entre os estandes virtuais das 
empresas, conhecer seus projetos 
e participar de chats com as mar-

cas empregadoras e, também con-
sumir conteúdo de qualificação e 
aprimoramento profissional, des-
de preparação para entrevistas, ví-
deo currículo, gestão de tempo e 

dicas para se destacar no merca-
do de trabalho. A participação é 
gratuita para visitantes e empresas.

“Gerar empregos é um ganho 
para o estado. É o maior programa 

social que pode existir. A Fecomér-
cio RJ tem o compromisso social 
de impulsionar o setor de Comér-
cio, Serviços e Turismo no estado 
do Rio de Janeiro. O comércio está 
em toda parte e é o motor da nossa 
economia e os comerciantes estão 
prontos para reagir, investir, gerar 
empregos tendo a segurança no 
futuro. E nós, da Fecomércio RJ e 
do Senac RJ, estamos sempre jun-
to deles, trabalhando de mãos da-
das para desenvolvimento e pela 
retomada econômica do nosso 
estado”, diz Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, presidente do Sis-
tema Fecomércio RJ.

Atualmente, a plataforma já 
soma mais de 17 mil empresas 
parceiras e historicamente já 
registrou mais de 85 mil opor-
tunidades de emprego e orien-
tou profissionalmente mais de 
70 mil estudantes.

Mais de 2 mil oportunidades
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

 LOutras atrações serão bate-pa-
pos, fóruns e chats com especia-
listas de recursos humanos, psico-
logia, comunicação, marketing e 
administração, também apresen-
tadas na plataforma oficial. A fei-
ra, que já contou com várias em-
presas participantes, cerca de 8,8 
mil vagas oferecidas e mais de 140 
mil candidaturas, terá uma lista de 
empresas parceiras formada por 
grandes marcas como: America-
nas, UnitedHealth Group - Amil, 
Unimed-Rio, Dasa, Drogarias Pa-
checo, Drogaria Venâncio, Arma-
zém do Grão, Guanabara, Royal 
Supermercados, Habib’s, Zinzane, 
Grupo Soma, IBM, Telecall, CIEE, 
Nube e Arena Hotéis.

Vagas, fóruns 
e bate-papos

Oportunidades de diversas empresas estarão disponíveis no site

MARCELLO CASSAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

JORNALEIRO JORNALISTA
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FOGÃOFOGÃO

O Botafogo teve atuação 
decepcionante ontem, 
contra a Portuguesa, 

no Estádio Giulitte Coutinho. 
Apesar de ter marcado no pri-
meiro minuto, com Felipe Fer-
reira, e ter atuado a maior par-
te do jogo com um homem a 
mais, o Glorioso levou o empa-
te da equipe da Ilha, que mar-
cou um golaço com Chay. Mes-
mo assim, o Botafogo chegou a 
11 pontos e fica momentanea-
mente no G-4 do Carioca. 

Logo no primeiro minu-
to de jogo, Marcinho avançou 
pela esquerda, invadiu a área e 
achou Felipe Ferreira livre para 
marcar. Aos 40 minutos, quan-
do o Botafogo chegava bem em 
contra-ataque com Rafael Na-
varro, Muniz agarrou o jogador 
do Botafogo com as duas mãos, 
fez uma falta grotesca e foi ex-
pulso. O banco da Portuguesa 
ficou indignado, alegando que 
o volante não era o último ho-
mem de marcação e deveria ter 
recebido apenas o amarelo.

Na segunda etapa, o time da 
Ilha não teve medo de se lan-
çar ao ataque. Aos 30, a zaga 
do Botafogo rebateu mal pa-
ra fora da área, Chay dominou 
de primeira, bateu sem deixar 
a bola cair e acertou o ângulo 
de Douglas Borges para marcar 
um golaço.

TROPEÇATROPEÇA

Navarro foi 
quem mais deu 
trabalho à Lusa

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O FOGÃO, COM 
11 PONTOS, ESTÁ 
MOMENTANEAMENTE  
NA QUARTA POSIÇÃO

 LO zagueiro Gilvan não gos-
tou nada da postura do Bo-
tafogo no empate em 1 a 1 
com a Portuguesa. Após a 
partida, ele fez um duro de-
sabafo sobre a postura do ti-
me, que saiu na frente com 
um gol relâmpago, mas ce-
deu o empate.

“O Botafogo não jogou, 

pelo amor de Deus. Estive-
mos com um a mais o tem-
po todo e não conseguíamos 
jogar, o adversário impon-
do o jogo contra nós… Não 
pode isso. Falei contra o No-
va Iguaçu que precisávamos 
evoluir e melhorar muito, e 
não foi à toa”, disse Gilvan à 
Botafogo TV.

Zagueiro Gilvan desabafa

 Douglas Borges, Jonathan, Kanu, 
Gilvan e Paulo Victor (David Sousa); 
Ricardinho (Marco Antônio), Matheus 
Frizzo, Marcinho (Matheus Nascimen-
to) e Felipe Ferreira (Ronald); Rafael 
Navarro e Matheus Babi (Kayque). 
Técnico: Marcelo Chamusca.

Neguete, Watson, Pedro Carrere-
te, Diego Guerra e Luis Gustavo; 
Muniz, Mauro Silva e Cafu (Rafael 
Pernão); Romarinho, Jhulliam (Emer-
son Carioca) e Chay (Lucas Santos). 
Técnico: Felipe Surian.

Local: : Estádio Giulite Coutinho. 
Juiz: Bruno Arleu de Araújo.  
Gols: 1º tempo: Felipe Ferreira  
(1º minuto). 2º tempo:  e Chay  
(30 minutos).  Cartões amarelos: 
Matheus Babi, Jonathan, David 
Sousa, Marcinho, Marco Antônio, 
Matheus Frizzo e Paulo Victor; Chay. 
Cartão vermelho: Muniz 

BOTAFOGO 1

PORTUGUESA 1

Com um a 
mais desde o 
primeiro tempo, 
Alvinegro sofre 
empate da 
Lusa. Mas 
entra no G-4

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/4/2021
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Carioca 10 ou 11/4  Volta Redonda  A Definir Cidadania
Copa do Brasil 14/4  ABC  21h30 Natal-RN
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Participei de um bolão com 
companheiros da Super 

Rádio Tupi sobre quantos dos 
quatro grandes do Rio — Fla-
mengo, Fluminense, Botafogo e 
Vasco — estariam nas semifinais 
do Campeonato Carioca. Opi-
nei por dois e não me espanta-
rei se só Flamengo  de Rogério 
Ceni (foto) se classificar. O Flu-
minense pode ser outro, mas es-
tá ameaçado. Botafogo e Vas-
co, que sofreram duro golpe da 
queda para Segunda Divisão do 
Campeonato Brasileiro, se agar-
ram a chances matemáticas. O 
raciocínio é simples, enquanto 

os grandes ralavam no Brasilei-
rão, outros não tiveram o mes-
mo desgaste, trabalharam suas 
equipes com calma e tempo de 
sobra. Volta Redonda, Madureira 
e Portuguesa se destacaram; No-
va Iguaçu, Resende e Boavista no 
degrau inferior; Bangu e Macaé 
decepcionando e lutando contra 
o rebaixamento. A nova fórmula 
da disputa, com os doze jogando 
entre si para classificar quatro pa-
ra as semifinais, está aprovada. 
Não fosse esse abre e fecha que 
forçou mudanças de datas, locais 
e horários dos jogos, o resultado 
seria bem melhor.

 LO técnico português Abel 
Ferreira declarou que está 
montando no Palmeiras um 
futebol romântico/pragmá-
tico. Não é mesmo um fofo? 

 LFederações deveriam exigir 
qualidade nos gramados sob 

pena de interdição. 
 LOs árbitros se sentem segu-

ros e confortáveis sem aque-
les chatos do VAR palpitando 
em seus ouvidos

 LFred condenado a pagar R$ 
20 milhões ao Atlético-MG.

 LPara todos aqueles que conhecem a 
excelente estrutura do Volta Redonda 
não é nenhuma surpresa ou algum 
tipo de golpe de sorte a boa partici-
pação no Campeonato Carioca, cujas 
as expectativas no clube são de voos 
ainda mais altos na competição.

 LA Federação Paulista de Futebol 
(FPF) anuncia a realização das par-
tidas do Campeonato Paulista com 
intervalos de 48 horas, segundo ela 
com o total acordo dos jogadores, fe-
rindo a lei das 66 horas e colocando a 
saúde em seu segundo plano.

O PONTO FRACO DOS FORTES

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Dureza lá na 
Cidade do Aço

 LA partida entre Flamengo e 
Madureira, no Estádio da Ci-
dadania, em Volta Redonda, é a 
atração desta segunda-feira pe-
lo Cariocão. O técnico Alfredo 
Sampaio sabe da força do ad-
versário e preparou a sua equipe 
para resistir à pressão da cava-
laria rubro-negra, e conseguir 
pelo menos um empate, ponto 
que manteria invencibilidade 
e encaminharia a classificação. 
Líder, e agora com os titulares, 
o Flamengo sobra na turma, é 
favoritíssimo ao título, mas não 
deve pegar nenhuma moleza.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

GRUPO A: ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA 

A SEMIFINAL DA TAÇA RIO

 1º VOLTA REDONDA 19 8 6 1 1 14 8 6

 2º FLAMENGO 16 7 5 1 1 13 3 10

GRUPO A: ZONA NEUTRA

 3º PORTUGUESA-RJ 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º BOTAFOGO 11 8 2 5 1 8 6 2

 5º MADUREIRA 11 7 2 5 0 7 5 2

 6º FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

GRUPO B: ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA 
A SEMIFINAL DA TAÇA RIO

 1º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

 2º NOVA IGUAÇU 9 8 2 3 3 10 10 0

GRUPO B: ZONA NEUTRA

 3º BOAVISTA 9 8 2 3 3 10 10 0

 4º RESENDE 8 8 2 2 4 5 13 -8

 5º BANGU 5 8 1 2 5 3 11 -8

 6º 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.

8ª RODADA

SÁBADO

 VASCO 4 X 2  BANGU 

ONTEM

 RESENDE 1 X 4  BOAVISTA 

 BOTAFOGO 1 X 1  PORTUGUESA-RJ 

 VOLTA REDONDA 3 X 2   NOVA IGUAÇU 

HOJE

 MADUREIRA X  FLAMENGO 21:00

AMANHÃ

 MACAÉ X  FLUMINENSE 21:35

9ª RODADA

10 OU 11/4

 VOLTA REDONDA  X  BOTAFOGO 

 MACAÉ  X  RESENDE 

 MADUREIRA  X  BOAVISTA 

 PORTUGUESA-RJ  X  BANGU 

 FLUMINENSE  X  NOVA IGUAÇU 

14/04

 FLAMENGO  X  VASCO 

 

ARTILHARIA

 7 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)
5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo)
 4  GOLS:  Alexandro (Sampaio Corrêa), Gustavo Coutinho (Cabofriense), João 
Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco) 

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/4/202110



ESPORTES
RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/4/2021 · MEIA HORA 11

Pela primeira vez na 
temporada 2021, o za-
gueiro Rodrigo Caio foi 

relacionado pelo Flamengo 
para uma partida. O defen-
sor, que se recuperava de uma 
lesão na coxa esquerda sofri-
da na reta final do Campeo-
nato Brasileiro, está na lista 
de jogadores que irão para o 
jogo contra o Madureira, ho-
je, às 21h, no Estádio Rauli-
no de Oliveira, pelo Carioca.

Apesar de estar retornan-
do de lesão, a tendência é que 
Rodrigo Caio já seja titular. A 
exemplo do que ocorreu no fim 
do Brasileirão, ele deve formar 
a dupla de zaga ao lado de Wil-
lian Arão, que segue escalado na 
posição. Os dois participaram 
juntos da atividade do último 
sábado, no Ninho do Urubu.

A entrada do camisa 3 deve 
ser a única alteração em rela-
ção ao jogo da última quarta-
-feira, contra o Bangu. A ideia 
do técnico Rogério Ceni é dar 
ritmo aos titulares, já que o 
duelo é o último antes da dis-
puta da Supercopa do Brasil, 
contra o Palmeiras, no próxi-
mo domingo, em Brasília.

PRÓXIMOS JOGOS

Supercopa 11/4 Palmeiras 16h Brasília
Carioca 14 ou 15/4 Vasco A Definir Maracanã

A TENDÊNCIA 
É QUE RODRIGO CAIO 
JÁ SEJA TITULAR HOJE, 
FORMANDO DUPLA 
COM ARÃO

Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Breno 
Calixto, Maurício Barbosa e Juninho 
Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; 
Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo. 
Técnico: Alfredo Sampaio

Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo 
Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Raulino de Oliveira.  
Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda 
Assistentes: Gabriel Conti Viana e  
Thiago Gomes Magalhães 
Horário: 21h TV: Fla TV + e PPV da Ferj

MADUREIRA

FLAMENGO

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

Mengão pega oMengão pega o

Recuperado
de lesão,
Rodrigo Caio
disputará hoje
a sua primeira
partida nesta
temporada

 LLéo Pereira chegou ao 
Flamengo em 2020 co-
mo a grande aposta para 
substituir Pablo Marí. Mas 
não conseguiu fazer bons 
jogos e amargou a reserva 
durante a maior parte da 
temporada. Em entrevista 
ao site “Globo Esporte”, o 
camisa 4 analisou seu iní-
cio no clube e admitiu que 
ainda pode evoluir. “Foi 
uma primeira temporada 
de muito aprendizado. 
Faço muito uma autocrí-
tica em relação ao meu 
trabalho e sei que tenho 
muito a evoluir e apren-
der no dia a dia”, afirmou 
o jogador ao “GE”.

Em busca da 
evolução

MADUREIRAMADUREIRA
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Rodrigo Caio se Rodrigo Caio se 
recuperava de lesão recuperava de lesão 
sofrida na reta final sofrida na reta final 

do Brasileirãodo Brasileirão
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O 
atacante Fred está 
perto de atingir mar-
cas importantes. De 

acordo com levantamento 
feito pelo site “GE”, o camisa 
9 está a dois gols de alcançar 
os 400 na carreira e a quatro 
de assumir a vice-artilharia 
da história do Fluminense.

Dos 398 gols feitos por 
Fred na carreira, a maioria 
foi marcada pelo Fluminen-
se, clube onde se tornou ído-
lo. Foram 180 bolas na rede. 

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã Macaé 21h35 Cidadania
Carioca 10 ou 11/4 N.Iguaçu A Definir Maracanã

O CAMISA 9  
FEZ 180 G0LS PELO 
FLUMINENSE. PELO 
CRUZEIRO, FORAM 
81 MARCADOS

Perto dosPerto dos

Fred precisa balançar as redes Fred precisa balançar as redes 
mais duas vezes para atingir a mais duas vezes para atingir a 
expressiva marca na carreira expressiva marca na carreira 

400 GOLS400 GOLS

Fred pode assumir 
a vice-artilharia 
da história do 
Fluminense
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Em segundo, bem distante, 
vem o Cruzeiro, com 81 gols 
marcados.

Com esse número, Fred está 
cada vez mais perto de se tor-
nar o vice-artilheiro da história 
do Fluminense. Ele está a qua-
tro gols de Orlando Pingo de 
Ouro, que defendeu o Tricolor 
entre os anos de 1945 e 1953. 
Na liderança isolada, muito 
distante, está Waldo, com 319 
gols. Fred terá mais uma opor-
tunidade de atingir suas mar-

minense perdeu dois jogos 
e empatou um. 

O Tr icolor pegou as 
sensações do Estadual em 
suas dependências. Assim, 
contra a Portuguesa-RJ, os 
jovens do sub-23 jogaram 
mal e perderam para o ti-
me da Ilha do Governador. 
Já no outro revés em casa, 
foi a vez de ser superado 
pelo Volta Redonda. Con-
tra o Vasco, o Fluminense 
empatou.

cas amanhã, contra o Ma-
caé, às 21h35, em  Volta 
Redonda, pelo Campeo-
nato Carioca.

Falta vitória como mandante

No atual Carioca, o Flumi-
nense vem realizando uma 
campanha irregular. No en-
tanto, dentre as correções que 

Roger Machado terá 
de fazer a sua equi-
pe, ainda há uma 
questão importan-
te a ser debatida: a 
falta de vitórias 
como mandan-
te. Até aqui, neste 

quesito, o Flu-

O Athletico quer fechar a 
contratação de Matheus Ba-
bi, pretendido pelo Fluminen-
se, nos próximos dias. O Fu-
racão mantém a proposta de 
R$ 10 milhões pela compra 
dos 60% dos direitos econô-
micos do atacante. A negocia-
ção é vista com bons olhos pe-
la diretoria do Botafogo. 

A negociação estava bem 

encaminhada, até que o Flu-
minense apareceu com a pro-
posta de R$ 6,7 milhões, por 
25% dos direitos econômicos 
do Serra Macaense e um pa-
cote de jogadores ao Botafogo: 
Daniel Bolt, Frazan, Yuri, Caio 
Vinicius, Wallace e Samuel. O 
Glorioso pediu compensação 
financeira em vez de envolver 
atletas.

180 gols pelo Fluminense
81 gols pelo Cruzeiro
43 gols pelo Lyon
42 gols pelo Atlético-MG
34 gols pelo América-MG

Waldo: 319 gols em 403 
jogos (1954-1961)
Orlando Pingo de Ouro: 
184 gols em 310 jogos 
(1945-1953)
Fred: 180 gols em 312 
jogos (2009-2021)
Hércules: 165 gols em 
176 jogos (1935-1942)
Telê: 164 gols em 559 jo-
gos (1950-1961)

GOLS DE FRED

NA CARREIRA:

ARTILHARIA

DO FLUMINENSE:

SEGUE A DISPUTA POR BABI
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PRÓXIMOS JOGOS

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

PRÓXIMOS JOGOS

Copa do Brasil     Quarta Tombense 21h30 Tombos-MG
Carioca           14 ou 15/4 Flamengo A definir Maracanã

Vascão naVascão na
Elenco cruzmaltino viaja hoje para Minas Gerais, onde Elenco cruzmaltino viaja hoje para Minas Gerais, onde 
enfrenta o Tombense, na quarta-feira, pela Copa do Brasilenfrenta o Tombense, na quarta-feira, pela Copa do Brasil

O 
próximo compromisso 
do Vasco será pela ter-
ceira fase da Copa do 

Brasil. De olho na classificação, 
o Cruzmaltino encara o Tom-
bense-MG, na quarta-feira. A 
partida será realizada no Está-
dio Antônio Guimarães de Al-
meida, o Almeidão, na cidade 
de Tombos, localizada a 350 
km da capital Belo Horizonte.

A logística para a importan-
te partida foi definida na últi-
ma semana pelo departamento 
de futebol. A delegação treina 
na manhã de hoje no CT do 
Almirante. Depois do almo-
ço, por volta das 13h, o elenco 

cruzmaltino embarca de ôni-
bus para Minas Gerais.

Os veículos escolhidos para 
a viagem fo-
ram os mes-
mos utiliza-
dos na partida 
contra a Cal-
d e n s e - M G , 
q u a n d o  o 
Vasco empa-
tou em 1 a 1 e 
avançou à se-
gunda fase da 
Copa do Bra-
sil. São dois ônibus da moda-
lidade leito-cama com distan-
ciamento e total conforto para 

atletas e membros da comissão 
técnica. A estrutura proporcio-
nará um acréscimo positivo 

ao processo 
de recupera-
ção dos joga-
dores, tanto 
após o treino 
que antecede 
o embarque 
quanto após 
o importante 
jogo pela Co-
pa do Brasil.

O desem-
barque está previsto para o fim 
da noite de hoje, por volta das 
21h30. Antes da partida deci-

siva pela Copa do Brasil, o téc-
nico Marcelo Cabo comandará 
um último treinamento. A ati-
vidade será realizada no Cen-
tro de Treinamento do Tom-
bense, amanhã, às 16h30.

QUINTETO RETORNA 
O Vasco também confirmou 

a reapresentação dos atletas 
Lucas Santos, Henrique, Mar-
cos Jr, Neto Borges e Werley pa-
ra a tarde de hoje. 

Os jogadores seguirão uma 
programação específica para 
que tenham o melhor apro-
veitamento de suas respecti-
vas pré-temporadas.

ESTRADAESTRADA

Leandro Castán na 
viagem da primeira 

fase para o jogo 
contra a Caldense
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VASCO BUSCA A 
CLASSIFICAÇÃO 
PARA A TERCEIRA 
FASE DO TORNEIO 
NACIONAL

 LO Vasco entrou em campo 
no sábado, contra o Bangu, 
com toda a equipe forma-
da em São Januário. Média 
de idade de 19 anos. A equi-
pe saiu atrás no placar, mas 
empatou, virou, ampliou 
e sustentou a vitória até o 
fim. Suficiente para para 
Marcelo Cabo valorizar o 
feito dos comandados.

“Jogo muito bom dos 
meninos. Tinha convic-
ção na tomada de decisão 
pela resposta dos meni-
nos nos treinos. No cole-
tivo da semana, o Húnga-
ro (Eduardo, coordenador 
de transição) me disse que 
via os meninos com “ou-
tra passada”. A equipe que 
iniciou o jogo foi de joga-
dores todos formados na 
base”, afirmou.

Atuação 
elogiada
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A GATA DA HORA

tem a ousadia como a sua marca registrada. Toda 

boa e exalando sensualidade, a paranaense se encantou pe-

la Cidade Maravilhosa. Foi amor à primeira vista! A beldade 

vai participar esse ano do ‘Mais Belo Bumbum do Brasil’. Se-

rá que ela leva? No Insta, ela quebra tudo como @silitrascz.

SILI TRASCZ

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

ARQUIVO PESSOAL

 LNeymar pode ser punido 
com três jogos de suspensão 
por sua expulsão contra o 
Lille, no último sábado, pe-
lo Campeonato Francês. O 
craque e camisa 10 do Paris 
Saint-Germain será julga-
do pela Comissão Discipli-
nar da Liga de Futebol Pro-
fissional da França (LFP) na 
próxima quarta-feira. A co-
missão também deve avaliar 
o que aconteceu após a par-
tida, quando, já no túnel de 
acesso aos vestiários do Par-
que dos Príncipes, o brasi-
leiro partiu para cima do za-
gueiro português Tigo Djaló 
e os dois precisaram ser se-
parados pelos seguranças.

Neymar pode pegar gancho
FRANCK FIFE / AFP
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . 
c o m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

BOMBEIRO CIVIL 
Empresa do ramo de segurança 
contra incêndio,
localizada na zona norte do rio 
de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSIVA-
MENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso. Interessados entrar em 
contato através do seguinte 
endereço de email: 
bombeirocivilpcd@atacfire.
com.br
 

VIDRAÇEIRO V/TEXTO
Que trabalhe com alumí-
nio pergolado, guarda corpo 
etc... inicio imediato. Trabalhar 
na Ilha Governador salario a 
partir R$3.500,00 Tel:3472-9561/ 
96725-1598
 

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/
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

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
 

CENTRO LARISSA 
Mulher sedutora, cobiçadíssima, 
linda corpo/ rosto, carinhosa, sem 
frescuras, experiente, local discre-
to, confortável, aconchegante. R$ 
30,00. Prive T.96736-9391
 

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

 

Segunda-feira, 5.4.2021 
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

A PÁSCOA DOS FAMOSOS
 LVários famosos usaram as redes sociais para 

mostrar como curtiram domingo de Páscoa. Ze-
ca Pagodinho curtiu a data com a esposa Mônica 
Silva, e os dois netos, Catarina e Noah (1). O can-
tor ainda divertiu os internautas ao surgir na foto 
com uma touca do pernalonga. Já Ticiane Pinhei-
ro e as filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli (2), 
posaram juntinhas vestidas de coelho. Tatá Wer-
neck encantou os internautas ao mostrar a filha, 
Clara Maria (3), imitando o coelhinho. Thaís Fer-
soza e Michel Teló postaram foto com os filhos, 
os fofos Teodoro e Melinda (4). Lucas Lucco curtiu 
a data em dose dupla. É que além de comemo-
rar a Páscoa, o cantor celebrou seu aniversário de 
30 anos. O ator compartilhou uma série de fotos 
com o filho, Luca (5), que nasceu no último dia 19.  

‘SAUDADE DA MÃE DOS MENINOS’

 LGusttavo Lima confessou 
que estava sentindo falta de 
Andressa Suita durante a live 
que fez, na noite do último 
sábado. O sertanejo dispa-
rou durante sua apresenta-
ção: “Saudade da mãe dos 
meninos”. Leonardo, que 
participava da transmissão 
ao vivo, caiu na gargalhada 
com a declaração. Segun-
do os internautas, a mode-
lo “respondeu” o cantor. É 

que pouco tempo depois, 
ela compartilhou uma fo-
to usando um colar grifado 
com a legenda: “E a mãe es-
tá como?”. Na imagem, An-
dressa ainda bebia um vinho. 
Gusttavo e Andressa são pais 
de Gabriel e Samuel. Os dois 
anunciaram o término do 
casamento em outubro do 
ano passado. No entanto, há 
boatos de que os dois teriam 
se reconciliado.

MELHORAS
 LGabi Brandt está inter-

nada na Clínica São Vi-
cente, na Zona Sul do 
Rio, para tratamento 
de um quadro grave de 
Pielonefrite, uma infec-
ção no rim, desde a ma-
drugada de sábado. A 
informação foi confir-
mada pela assessoria de 
imprensa da digital in-
fluencer através do Ins-
tagram, ontem. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

NADA DE LOVE
 LNo Domingão do Faus-

tão, ontem, Sarah descar-
tou um possível relaciona-
mento com Rodolffo aqui 
fora. “O Rodolffo foi mui-
to meu amigo lá, mas como 
casal isso não aconteceria. A 
gente é muito diferente. Se 
fosse com outras pessoas eu 
até que pensaria, mas com 
ele não daria certo.”

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Maravilhosa!
 LCleo Pires arrancou suspiros 

dos internautas ao posar com 
um maiô cavado e cheio de re-
cortes. Ela publicou a foto no 
Instagram, ontem, e sua boa 
forma chamou a atenção. “Pra 
quem diz que eu só uso biquí-
ni!”, brincou ela na legenda. 

EM ALTA EM BAIXA

 LZé Alexanddre, do time 
Claudia Leitte, é o vence-
dor do ‘The Voice +’.

 L‘Quis lacrar’, diz Nego Di 
sobre discurso antirracista 
de Ludmilla no ‘BBB 21’.

FOTOS REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

1 4

2
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3



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Karina fica furiosa por Pe-
dro ter passado mal na roda-gigante. 
Jeff não consegue tirar do seu dedo o 
anel que Mari ganhou de Franz. Pedro 
e Tomtom atrapalham o namoro de Del-
ma e Marcelo. Franz obriga Mari a voltar 
para Joaçaba com ele. João conta para 
Dandara sobre o vídeo de Bianca.

19h40. Globo: Luna aproveita a dis-
tração do segurança e entra no Empório 
Delícia. Rafael percebe que suas manias 
voltaram. Mário agradece o apoio de 
Juan. Graziela nota a felicidade de Petra 
por ganhar o papel que era de Alexia. 
Luna fica mexida ao ver Helena e acaba 
desmaiando. Alexia e Zezinho se beijam.

21h. SBT: Mili consola Carol, que fi-
ca triste com a partida de Dani. Bruno 
mostra seu apartamento para Dani. 
Como o apartamento é pequeno, de 
apenas um quarto, a menina precisa 
dormir na sala. Samuca cria um novo 
invento para detectar sintomas da 
paixão. Ele usa o invento com Vivi.

18h30. Globo: Jonas propõe que Lou-
renço seja o doador para a fertilização 
de Cris. Rodrigo tem dificuldades de 
conseguir um emprego por ser filho de 
Jonas. Manuela começa a trabalhar na 
ONG de Lúcio. Eva reclama da equipe 
de enfermagem do hospital. Manuela 
e Iná preparam uma recepção.

21h. Record: Terá nomeia o vilarejo 
com o nome do seu filho morto: Harã. 
Abrão fica magoado com a cobrança 
do pai. Aat elogia Agar. Deus fala com 
Abrão e chora. Lúcifer é exaltado pe-
las pessoas de Sodoma. Aat dá uma 
nova missão para Agar. Simei e Lotam 
negociam o casamento dos filhos. 
Adália se surpreende com Massá.

21h30. Globo: Thelma tenta despis-
tar Danilo, que desconfia da atitude da 
mãe. Érica garante para Benjamin que 
Davi despertará do coma. Durval aju-
da Danilo a descobrir os segredos de 
Thelma. Davi acorda do coma e Érica e 
Miguel comemoram. Betina aconselha 
Marina sobre seu namoro com Ryan. 
Lucas informa o paradeiro de Álvaro.

O 
Big Brother Brasil é o assun-
to do momento. A aposta 
da Globo no reality show 

é tanta que, além da exibição diá-
ria na grade, o jogo extrapola a TV 
com uma programação especial 
no Gshow e Globoplay. Rhudson 
Victor é o apresentador da Rede 
BBB, quadro que debate os acon-
tecimentos na casa.

Nascido em São João de Meri-
ti, o jovem, de 23 anos, conta que 
nem acreditou quando recebeu o 
convite para entrar para o elenco 
de apresentadores do BBB 21. “Foi 
bem inesperado, porque eu esta-
va vivendo um momento difícil da 
minha vida profissional. Eu esta-
va em casa escrevendo uns textos, 
coisa de rotina, quando recebi um 
e-mail com o título ‘TV Globo’. A 
princípio, achei estranho, pensei 
até que pudesse ser uma trollagem 
(risos), mas, no corpo do e-mail, 
dizia para entrar em contato por 
um certo número. Eu comemorei 
muito, só não mais que a minha 
mãe”, brinca Rhudson.

O apresentador afirma já ser 
admirador do programa há anos. 
“Sempre achei fascinante a ideia 

de haver um recorte da sociedade 
dentro de uma casa em que nós 
pudéssemos observar as relações 
e refletir sobre as escolhas que as 
pessoas tomam. Eles são um es-
pelho da sociedade. Assistir ao 
Big Brother é se assistir. Chega a 
ser confuso, né? Mas eu gosto des-
sa ideia! Por isso sou fã!”, diz.

Mesmo de fora, Rhudson vive 
o reality show tão intensamente 
quanto os participantes. “Tenho 
vivido o BBB 26 horas por dia (ri-
sos). Quando não estou assistin-
do, estou lendo o que a galera nas 
redes está falando. Às vezes, até 
quando estou vendo algum pro-
grama, fala-se de BBB também. 
Mesmo se eu não quisesse, seria 
muito difícil, porque o BBB cau-
sa muitas discussões e as pessoas 
gostam de falar sobre, de opinar.” 

‘TENHO VIVIDO O 
‘BBB’ 26 HORAS POR 
DIA. QUANDO NÃO 
ESTOU ASSISTINDO, 
ESTOU NAS REDES’

 LMesmo sendo fã do programa, 
Rhudson faz questão de não se 
comprometer e nem indicar fa-
vorito entre os participantes. “Eu 
torço para os 20 (agora 11). Ao en-
trar naquele estúdio e lidar com 
toda equipe, torço para que eles 
deem um show para a gente, assim 
nós conseguimos ter um ótimo 
entretenimento”, diz o apresenta-

dor, que jura, inclusive, nunca ter 
tido ranço de nenhum eliminado. 
“Pelo contrário. Gosto de conver-
sar com todos os eliminados, por-
que é um jogo. Gosto de tentar en-
tender o que passou pela cabeça da 
pessoa dentro da casa. Eles vivem 
com muita pressão. Os ânimos de-
vem ficar à flor da pele. Tudo vira 
uma tempestade em copo d’água. 

Então, consigo distinguir bem o 
lado humano do lado jogador. Isso 
faz bastante diferença para enten-
der as atitudes dos participantes 
dentro da casa”, afirma.

Rostinho novo para o público, 
Rhudson, que já trabalhava como 
comediante, usou o bom humor 
para conquistar os fãs e se consa-
grar no programa. “O humor salva 

em todos os aspectos. Ele pode ser 
usado para informar, para quebrar 
o gelo, para tornar o papo mais di-
nâmico e, claro, para brincar mes-
mo. Quando alguma coisa foge do 
esperado, é só você não se levar tão 
a sério. Toda vez que você não se le-
va a sério, abre caminhos para vá-
rios tipos de piadas, que ajudam 
a driblar situações difíceis”, conta.

Da Baixada pro
‘BIG BROTHER’
Nascido em São João, Rhudson 
Victor apresenta a ‘Rede BBB’
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Rhudson não 
acreditou 

quando recebeu 
o convite 

para entrar 
no elenco de 

apresentadores 
do ‘BBB 21’

 L JULIANA PIMENTA

‘Gosto de conversar com todos os eliminados, porque é um jogo’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia onde se 

encontram remédios para os males.” (Voltaire)

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

 LAs emoções vão te dominar 

hoje. Busque compreender 

o que você deseja, acima de 

tudo. Utilize a criatividade a 

seu favor para agradar o par.

Cor: vermelho
Números da sorte: 99, 27 e 18.

 LAlgumas preocupações com 

o futuro podem te desanimar. 

Busque meditar ou ajuda espe-

cializada, se precisar. A paque-

ra vai bem, aproveite.

Cor: laranja.
Números da sorte: 19, 28 e 73.

 L O clima de romance vai fer-

ver hoje. Há uma possibilida-

de de gravidez. Na saúde, há 

risco de uma doença provo-

cada por estresse.

Cor: carmim. 
Números da sorte: 47, 20 e 65.

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

 L Os assuntos de casa vão do-

minar a sua cabeça. A Lua te 

deixa mais racional. No amor, 

terá facilidade de se envolver 

com paixões.

Cor: lavanda.
Números da sorte: 30, 21 e 57.

 LVocê vai se sentir inquieto. 

Também terá um maior inte-

resse pelos parentes. Aprovei-

te para conversar. Na paquera, 

será difícil surgir algo.

Cor: magenta.
Números da sorte: 13, 04 e 31.

 LO desejo por estabilidade vai 

surgir. Aproveite a sua sorte 

para faturar em jogos e se 

tranquilizar. Na vida a dois, 

vai se divertir.

Cor: preto. 
Números da sorte: 68, 77 e 59.

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

 LVocê vai ter vontade de mu-

dar os rumos da sua vida pro-

fissional. Se agir com cautela, 

pode atingir suas ambições. 

Saia da rotina no amor.

Cor: rosa.
Números da sorte: 06, 60 e 69.

 L Reflita sobre os seus sen-

timentos mais profundos. 

Você terá um impulso extra 

para as suas ideias. Vai ter 

facilidade na conquista.

Cor: branco.
Números da sorte: 07, 97 e 79.

 L Muita sensualidade na vida 

a dois. A vontade de sair da 

rotina pode pintar. Seja à 

distância ou presencial, deve 

procurar conhecimento.

Cor: preto.
Números da sorte: 26, 08 e 53.

SÃO VICENTE FERRER
Vicente nasceu em Valência, na 
Espanha, em 1350. Aos 17 anos, 
já tinha se formado em Filosofia e 
Teologia e logo se tornou professor. 
Em 1378, foi ordenado sacerdote 
no convento dos dominicanos, em 
Valência. A data coincide com o 
Grande Cisma do Ocidente, que 
durou até 1417. Percorreu a Europa, 
onde, segundo a tradição, um fato 
milagroso costumava acontecer em 
suas pregações: falava na língua 
materna e os fiéis de outras línguas 
o entendiam. Um homem de peni-
tência e da verdade que semeava a 
unidade do Senhor.

SANTO DO DIA

A CONVIVÊNCIA
Percival e Ritinha têm 18 
anos de idade e, com apenas 
um mês de namoro, já estão 
completamente apaixona-
dos. Eles vão para a praça 
do bairro comer um ham-
búrguer e tomar um refrige-

rante. O rapaz, babando por 
Ritinha, senta ao lado dela 
no banco e diz:
— Olha a Lua, meu amor! 
Ela está se escondendo! 
Deve estar com vergonha 
da sua beleza!
— Que lindo, meu amor! 

— responde Ritinha, toda 
apaixonada.
Vinte anos depois, os dois es-
tão casados e têm três filhos. 
Eles estão sentados no mes-
mo banco, na mesma praça.
— Olha a Lua, meu amor! 
Está se escondendo! — ob-

serva Percival, romântico.
— Não vê que vai chover, sua 
anta? — diz Ritinha.

AUDIÇÃO
Depois da operação, o mé-
dico dá a boa notícia para 
o paciente:

— Tudo correu muito bem. 
Sua audição está ótima e o 
senhor já pode ir pra casa.
— Que bom, doutor! E quan-
to é que eu lhe devo?
— Três mil reais!
— Seis mil?
— Isso mesmo!

 PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu.
MENSAGEM:
Exu nos traz os caminhos 
abertos e a chave do sucesso 
na parte financeira. No amor, 
renove as energias e pensa-
mentos e abuse do sexo com 
quem ama. Entregue-se um 
ao outro. Cuidado com brigas 
e discussões inesperadas.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, mojubá!
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para destruir um inimigo, 
pegue sete velas pretas e es-
creva com um prego o nome 
do inimigo em cada vela. 
Depois, espere a meia-noi-
te e acenda as sete velas de 

cabeça para baixo, pedindo 
a Exu que tire as forças do 
inimigo e que suma com ele 
do seu caminho.

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

 LO seu lado inovador vai ren-

der ganhos. Ajudar a sua famí-

lia vai te trazer conforto. No 

amor, vai precisar sentir con-

fiança do seu par.

Cor: rosa-claro. 
Números da sorte: 96, 78 e 87.

 LO seu dia vai trazer a ten-

dência de se isolar um pouco. 

Aproveite para criar projetos 

para o futuro. O romance vai 

estar num grande momento.

Cor: lavanda.
Números da sorte: 34, 52 e 07.

 LPense duas vezes antes de 

se envolver emocionalmen-

te com alguém. Trabalhar 

em home office será melhor. 

Chance de compromisso.

Cor: caramelo. 
Números da sorte: 71, 08 e 35.
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