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R$ 1

Rio recorrerá 
da liminar que 
suspende aula 

presencial

NA CAPITAL 7

Dopou casal e 
roubou bebê 
pra vender 

por R$ 35 mil

NA BAIXADA 4

PÂNCREAS 16
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Cacau 
Protásio é 

internada em 
estado grave

ESPORTE

Danilo Gentili 
surge com rosto 

desfigurado e 
assusta fãs

‘TENSO’

PÁGINA 16

Rodolffo é o 
mais cotado 
hoje para ser 

eliminado

‘BBB 21’

PÁGINA 17

VÍTIMAS DA NOSSA DOENÇA CRÔNICA

MAIS FAMÍLIAS
DEVASTADAS
PELA VIOLÊNCIA

Dor e revolta 
nos enterros 
da jovem 
baleada no 
trem e do 
porteiro 
espancado 
por motoboy
PÁGINAS 3 E 5
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“LAMENTÁVEL 
BATER EM UM 
SENHOR COM 
TROMBOSE E 
QUE SOFREU 

UM AVC 
HÁ POUCO 
TEMPO”

AROLDO MENDONÇA, 
MORADOR DO PRÉDIO 

ONDE O PORTEIRO 
JORGE TRABALHAVA
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“A GENTE 
VÊ MÃE E PAI 

CHORANDO NA 
REPORTAGEM 
E NÃO ESPERA 
QUE UM DIA 
SEJA NOSSA 

HORA”
SILVANA DOS SANTOS, 
MÃE DA CUIDADORA 
DE IDOSOS JÉSSICA 
DOS SANTOS SOUZA

TEVE RECORDE DO GABIGOL!

Mengão Mengão 

atropela o atropela o 

Madureira, Madureira, 

por 5 a 1, e por 5 a 1, e 

camisa 9 vira camisa 9 vira 

artilheiro do artilheiro do 

Mais Querido Mais Querido 
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

ÁGUA

                                                                                                                                                                                   INSETOS

Anônimo
Duque de Caxias

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

MEIA HORA multimídia

Assalto em 
Bonsucesso

 LRecentemente, tentaram invadir o 
Atacadão de Bonsucesso. Desde en-
tão, os funcionários estão morrendo 
de medo de circular por lá, pois eles 
saem tarde e, nesse horário, as ruas 
de Itaoca estão desertas. Poderiam 
nos ajudar colocando patrulha-
mento em alguns horários durante 
a noite? Assim teríamos bem mais 
segurança no horário em que a gen-
te saísse do trabalho.

Odor insuportável 
após a feira

 LNa Rua Prefeito José Carlos Lacer-
da, no Centro de Duque de Caxias, 
ao final da feira dos domingo, o 
cheiro fica insuportável. Há mais de 
um ano a rua não é lavada quando 
a feira termina. Nós que moramos 
aqui temos que ficar sentindo o 
cheiro ruim a semana toda, pois 
ninguém vem lavar a rua. Pra ser 
sincero, Caxias é uma bagunça, não 
só na feira de domingo.

Luana Brazil
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Ruas do Cabuçu 
em condições ruins

 LA Rua Mossoró, em Cabuçu, Nova 
Iguaçu, precisa ser asfaltada ur-
gentemente! Quando chove, tudo 
vira lama. Poucas ruas nesse bairro 
são devidamente pavimentadas. As 
que possuem asfalto são repletas de 
buracos. A prefeitura não olha para 
nós. Só se preocupam em manter 
os bairros do centro do município 
em boas condições, os do interior 
sofrem! Precisamos de ajuda!

Adriano Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Obras em lugares 
inapropriados

 LEnquanto estamos na quarentena, 
mais uma obra inapropriada está 
ocorrendo na beira do Rio Arroio 
Fundo, na Cidade de Deus. Depois 
de construído, não tem como tirar. 
Alguém precisa fiscalizar isso que 
está sendo construído irregular-
mente na Av. Cidade de Deus. Na 
Av. Arroio Fundo, antes da chegada 
ao CT do Vasco, também estão cons-
truindo moradias irregulares.

Anônimo
Cidade de Deus

CONSTRUÇÃO

Austin sofre com 
torneiras secas

 LMais uma vez peço a atenção da 
Cedae e da Prefeitura de Nova Igua-
çu, para acabar com a falta de água 
na Rua Jorge Campelo, localizada 
em Austin, na Baixada Fluminense. 
Há mais de uma semana estamos 
sem uma gota de água. As cister-
nas e caixas d’água das casas que 
possuem já estão esvaziando. Os 
moradores estão sofrendo com isso. 
Desde já agradeço.

Ricardo Nelson
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Canal largado em Bangu
 LEsse é o estado em que se encontram os rios que se 

cruzam nas esquinas das Ruas Engenheira Pires Rebelo 
e Barão de Capanema, em Bangu, na altura do número 
221. Todas as vezes que chove, eles transbordam e a água 
invade as casas. Fora a quantidade de bichos e insetos 
que podem trazer doenças. É um desespero! Pedimos 
que alguém tome providências urgentes!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Light poda 
árvore

 LEm atenção à solicitação do 
leitor Josias Barbosa ao MEIA 
HORA, a Light informa que rea-
lizou o serviço de poda de árvore 
e em galhos que estavam em 
contato com a rede elétrica na 
Rua Florianópolis, esquina com 
a Rua Inhamuns, na Praça Seca.

Assessoria de Imprensa
da Light

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2198
05/04/2021

01 04 05 07 09
11 12 13 15 17
18 20 21 22 23

QUINA concurso 5532
05/04/2021

12 16 19 20 68
Quina: acumulou (R$ 725.178,23)

Quadra: 108 (R$ 3.645,08)

Terno: 6.638 (R$ 89,18)

Duque: 122.516 (R$ 2,65)
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POLÍCIA

Vítima da Delegacia de Homicídios da Capital 
apura morte de Jéssica dentro do 

vagão do trem da SuperVia

F
amiliares da técnica de 
enfermagem Jéssica dos 
Santos Souza, morta num 

tiroteio em um trem da Super-
Via, estiveram na manhã de on-
tem, no Instituto Médico Legal, 
no Centro do Rio, para reco-
nhecer o corpo da vítima. Jés-
sica estava indo trabalhar como 
cuidadora de idosos na Tijuca, 
quando foi atingida, durante 
um assalto, na estação Sam-
paio. O trem seguia de Japeri 
para a Central do Brasil, por 
volta de 7h no domingo de Pás-
coa. A jovem, de 25 anos, e foi 
enterrada na tarde de ontem, 
no cemitério de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense.

“A gente vê na reportagem 
mãe e pai chorando e não es-
pera que um dia seja nossa ho-
ra. A gente, como mãe, quer ir 

primeiro. O certo é o filho en-
terrar os pais”, desabafou, bas-
tante emocionada, Silvana dos 
Santos, mãe de Jéssica.

A jovem era enfermeira, 
prestava faculdade de Assis-
tência Social e trabalhava co-
mo cuidadora de idosos na Ti-
juca, na Zona Norte. Casada e 
evangélica, ela planejava traba-
lhar na Marinha.

“Ela tinha muitos sonhos. 
Se formou enfermeira, estava 
esperando a outra formatura. 
Estava tudo pago. Ela estava fa-
zendo faculdade de Assistência 
Social, queria seguir a carrei-
ra militar. Ela falava para os ir-
mãos: vamos estudar, nós va-
mos chegar lá, e quando chegar 
vamos ajudar nosso pai”, disse 
Silvana, sobre a filha.

Procurada pelo MEIA HORA, 
a Polícia Civil informou que a 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) instaurou in-
quérito para apurar a morte de 
Jéssica. Dois criminosos foram 
presos e dois fugiram.

 LParte da família estranhou o fa-
to de Jéssica não ter respondido as 
mensagens no celular e soube do 
tiroteio quase ao mesmo tempo 
que a imprensa. “Nos tornamos 
reféns do medo e da violência. Ela 
estava indo trabalhar num plan-
tão de quarenta e oito horas. O es-
poso estava saindo de um plantão 

também. Uma amiga viu que ela 
não estava chegando no traba-
lho. Basicamente quase que sou-
bemos pela imprensa. Antes de 
o esposo dela saber, já estava na 
imprensa. Uma Páscoa, no do-
mingo, perdeu a vida, acabou o 
sonho”, lamentou a cunhada Ro-
sângela Fernandes.

 LSegundo testemunhas, crimino-
sos entraram no vagão que Jessica 
estava e anunciaram o assalto. Um 
policial à paisana reagiu e houve 
uma troca de tiros. A técnica de en-
fermeira foi atingida na axila e pas-
sageiros que estavam na mesma 
composição tentaram socorrê-la. 
Ela chegou a ser levada ao Hospital 

Salgado Filho, no Méier, mas não 
resistiu. Outro homem ficou feri-
do, mas dispensou atendimento. 
Dos quatro assaltantes, dois fugi-
ram. Outros dois foram baleados: 
um foi levado ao Hospital Souza 
Aguiar, no Centro, mas não resis-
tiu. O outro está internado na UPA 
do Engenho Novo.

‘Reféns do medo e da violência’ Troca de tiros dentro do vagão

VIOLÊNCIA

Família de Jéssica dos 
Santos compareceu ao 
IML para reconhecer o 

corpo da jovem

LUCIANO BELFORD

 L YURI EIRAS

 “O CERTO É O 

FILHO ENTERRAR 
OS PAIS. A GENTE 
COMO MÃE QUER 
IR PRIMEIRO”
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POLÍCIA

Bebê roubado é 
resgatado em MG
Sequestradora tinha intenção de vender o neném

 L NOVELA DA VIDA REAL

N
em o roteiro de novela mais 
dramático poderia repro-
duzir o desespero vivido 

pelos pais de um bebê de três me-
ses. O casal foi dopado por uma fa-
mília e teve a criança sequestrada 
neste domingo de Páscoa, em Du-
que de Caxias. A história teve final 
feliz: o neném foi encontrado, com 
vida e saudável, em Minas Gerais.

Os pais receberam uma supos-
ta proposta de emprego, por inter-
médio de uma conhecida, e foram 
convidados para entrevista na casa 
dela, em Santa Cruz da Serra, no 
sábado. Lá, foram dopados ao be-
berem um suco e permaneceram 
desacordados até o dia seguinte. 
Somente quando acordaram, no 

domingo, que se deram conta de 
que o bebê havia sido levado.

Enquanto dormiam, a autora 
do golpe roubou o bebê e partiu 
com a filha, que ajudou no seques-

tro, para Minas Gerais. A criança 
só foi resgatada ontem, após nego-
ciação. A sequestradora confessou 
que tinha a intenção de vender o 
bebê por R$ 35 mil.

“Como a pessoa que levou era 
conhecida dos pais, eles consegui-
ram contato rastreando o celular. 
A sequestradora já estava em Mi-
nas Gerais. Diante da repercussão 
do caso, ela aceitou devolver o be-
bê, com a condição de não ter o 
rosto divulgado para a imprensa”, 
contou uma amiga do casal víti-
ma do golpe.

Eles tiveram que ir até Mi-
nas Gerais pessoalmente bus-
car o neném, sem a garantia de 
que a criança estaria viva. Mãe 
e filha que cometeram o crime 
seguem foragidas.

A Polícia Civil do estado foi 
acionada e trabalhou junto com a 
Civil fluminense. A 59° DP (Du-
que de Caxias) investiga o caso e 
tenta identificar os suspeitos.

Bebê de três meses foi sequestrado em Duque de Caxias e levado para Minas Gerais por família de golpistas

FOTO ENVIADA PRO WHATSAPP DO MEIA HORA

OS PAIS  

FORAM DOPADOS 
EM UMA FALSA 
ENTREVISTA DE 
EMPREGO

Pelos menos duas pessoas fo-
ram mortas e outras duas baleadas 
em confronto entre PMs e bandi-
dos no Barro Vermelho, em São 
Gonçalo. Segundo a Polícia Mili-
tar, todos são suspeitos de envol-
vimento com o tráfico de drogas e 
estavam dentro de um carro que 
praticava assaltos na região. Teste-
munhas relataram que o tiroteio 
ocorreu na Rua da Feira, perto de 
um evento organizado por trafi-
cantes chamado de ‘Páscoa Chi-

nesa’, em que houve distribuição 
de chocolates e brinquedos.

Um Caveirão blindado auxi-
liou a saída dos policiais do local. 
Os dois baleados socorridos para 
o Hospital Alberto Torres, no Co-
lubandê, permaneceram presos 
sob custódia. A PM recuperou um 
carro roubado e apreendeu drogas 
e um revólver calibre 38.

A Prefeitura de São Gonça-
lo proíbe a realização de eventos 
com aglomerações na pandemia.

Mortos na festa 
em São Gonçalo

 L TIROTEIO EM EVENTO DE PÁSCOA

Caveirão auxiliou a saída de policiais do local; carro foi recuperado

Ciclista causa 

acidente no BRT

 LUm ciclista, de 54 anos, caiu e ma-
chucou o ombro e a mão enquan-
to seguia na contramão no sentido 
Campo Grande da pista exclusi-
va do BRT, na Avenida Cesário de 
Melo, na altura da estação Cos-
mos, Zona Oeste. Ele passou pelo 
articulado que tinha acabado de 
sair da garagem para fazer a linha 
10 (Santa Cruz x Alvorada). En-
caminhado para o Hospital Mu-
nicipal Rocha Faria, ele foi libera-
do com os devidos cuidados após 
ser submetido à sutura e curativos.

RAPIDINHAS...

Esfaqueado em 
posto na BR-101

Um funcionário de um 
posto de gasolina na BR-
101, altura de Guaxindiba, 
em São Gonçalo, foi esfa-
queado na perna em ten-
tativa de assalto na madru-
gada de ontem. Anilton da 
Silva, 51 anos, foi levado 
para o Hospital Alberto 
Torres, no Colubandê. Na 
manhã de ontem, seu esta-
do era estável.

 L YURI EIRAS
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GERAL

A manhã foi de caos para os 
trabalhadores cariocas ontem. 
Segundo a SuperVia, todos os 
ramais ficaram com intervalos 
irregulares em função do agrava-
mento de ações de vandalismo e 
furto de cabos de sinalização em 
vários trechos dos ramais Sara-
curuna (Central-Gramacho), 
Japeri e Santa Cruz.

Os trens aguardaram ordem 
de circulação, uma vez que o con-
trole das composições passou a ser 
feito via rádio e não de forma au-
tomática. Os intervalos ficaram 
irregulares. Os clientes foram in-
formados pelo sistema de áudio. 
Às 9h15, foram normalizados os 
intervalos dos ramais Japeri e Sa-
racuruna (Central-Gramacho) e, 
às 9h40, os do ramal Santa Cruz. 

Este ano, o número de furtos de 
cabos de sinalização dos trens da 
SuperVia já chega a 128 registros, 
totalizando 5.986 metros de cabos. 

Furto de 
cabos afeta 
circulação 

 L NO TREM

Cabos de sinalização furtados

DIVULGAÇÃO

ESTE ANO, 

NÚMERO DE 
FURTO DE CABOS 
JÁ CHEGA A 128 
REGISTROS

O 
corpo do porteiro Jorge Jo-
sé Ferreira, de 57 anos, foi 
enterrado, ontem, no Ce-

mitério Jardim da Saudade, em 
Sulacap. Ele morreu no sábado, 
após ser agredido pelo motoboy 
Marcus Vinícius Gomes em um 
prédio na Barra da Tijuca.

Cerca de 70 pessoas foram ao 
sepultamento para se despedir de 
Jorge. Amigos e familiares do por-
teiro gritaram pedindo por justiça. 

O policial federal Aroldo 

Mendonça, de 59 anos, mora-
dor do prédio onde Jorge tra-
balhava e que chegou no con-
domínio após o incidente, disse 
que, quando passou pela porta-

ria, viu o porteiro ensanguen-
tado no chão, gritando: “Seu 
Aroldo, ele tentou me matar”, 
apontando para o motoboy. 

O morador afirmou que Jor-
ge tinha trombose, era cardíaco, 
sofreu um AVC e por isso tinha 
dificuldade para andar. Contou 
ainda que o motoboy não tinha 
nenhuma marca de agressão pe-
lo corpo e que ele, inclusive, já ha-
via arrumado confusão no con-
domínio recentemente. “Ele não 
respeitava as normas”, lembrou. 

O policial federal relatou tam-

bém que, quando tentou socorrer 
o funcionário, Jorge falou que ti-
nha sido chamado de “macaco” e 
“crioulo safado” pelo entregador. 
“No hospital, um dos filhos falou 
que o pai estava com vergonha de 
ter apanhado e de ter sido chama-
do de ‘macaco’ e ‘crioulo safado’.” 

Aroldo lamenta ter chega-
do no local depois da confu-
são. “Se eu chego antes, tinha 
algemado e levado para a dele-
gacia. Lamentável bater em um 
senhor, com trombose, que so-
freu um AVC há pouco tempo.” 

‘UM DOS FILHOS 

FALOU QUE O 
PAI ESTAVA COM 
VERGONHA DE TER 
APANHADO’

 L SOB PEDIDOS DE JUSTIÇA

Despedida de porteiro
Corpo de funcionário de prédio agredido por motoboy é enterrado

 L CAROLINA FREITAS

Parentes e amigos se emocionam no enterro do porteiro Jorge José Ferreira, de 57 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap

DANIEL CASTELO BRANCO 

Ladrões de residências vão em cana
 L NA ZONA OESTE

Policiais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Cargas (DRFC) 
e da Delegacia de Roubos e Fur-
tos (DRF) prenderam, ontem, no 
Tanque, em Jacarepaguá, na Zo-
na Oeste do Rio, cinco integran-
tes de uma quadrilha especializada 
em roubos a residências. Gabriel 
Silva Lopes, Felipe Luzitano Cas-

tro Ezequiel, Paulo Gabriel da Sil-
va, Maydson Gonçalvez de Aragô 
dos Santos e Carlos Henrique Nu-
nes Candido foram presos no mo-
mento em que se preparavam para 
assaltar uma casa em Jacarepaguá.

Segundo a polícia, o bando 
atuava na Barra, Recreio, Méier e 
Jacarepaguá. Na ação, os agentes 

apreenderam uma pistola e um re-
vólver, além de veículos suspeitos 
de serem clonados.

Um dos presos, Paulo Gabriel, 
o Di Meiota, é apontado como ge-
rente do tráfico da localidade Ka-
ratê, na Cidade de Deus, em Ja-
carepaguá. Nas redes sociais, ele 
ostentava fotos com fuzil.

Todos os presos já tinham ano-
tações criminais por roubo de car-
ga, roubo em residência, tráfico 
de drogas, quadrilha e homicídio. 
Eles responderão por associação 
criminosa e porte ilegal de arma, 
além de receptação dos veículos 
caso a perícia confirme os sinais 
de adulteração e delito anterior.
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 LEm nota, a Gama Filho come-
morou a notícia e disse que desa-
propriação da antiga sede da uni-
versidade trará muitos benefícios 
para a região. “Durante anos tra-
vamos uma luta judicial para con-
seguir trazer para a massa falida o 
campus de Piedade, o que ocor-
reu apenas no mês passado. A no-
tícia da desapropriação é benéfica 

não só para a comunidade que te-
rá finalmente o prédio novamente 
ocupado, como para os credores 
que foram prejudicados com a fa-
lência que atingiu a Universidade 
Gama Filho. Com o pagamento 
do valor do imóvel, trabalhadores, 
fornecedores, ex-alunos poderão 
finalmente receber seus direitos”, 
destacou uma parte da nota.

Gama Filho comemora a decisão

Novo espaço para a

EDUCAÇÃO
Prédio da Gama Filho vai virar centro de ensino

 L ACABOU A CONFUSÃO

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), assinou on-
tem um decreto para desa-

propriar a sede da antiga Univer-
sidade Gama Filho na Piedade, na 
Zona Norte do Rio. Em seu Twit-
ter, o político adiantou que a ideia 
é fazer uma parceria com a Fede-
ração do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro (Fecomércio RJ) para via-
bilizar um grande centro de ensi-
no e conhecimento. Ainda não há 
data para início das obras e o cro-
nograma não foi anunciado.

O deputado estadual Waldeck 
Carneiro, presidente da Comis-
são de Ciência e Tecnologia da 
Alerj, se pronunciou sobre a de-

sapropriação: “Considero ótimo 
que haja uma parceria não ape-
nas com a Fecomércio, mas even-
tualmente com outros órgãos, de 

modo que aquela região da Pie-
dade, do Grande Méier, Quin-
tino, Engenho de Dentro possa 
ser revigorada pela retomada de 

uma atividade intensa de forma-
ção, qualificação, produção de co-
nhecimento no antigo campus”.

Há anos, desde que a uni-
versidade foi fechada, em 2014, 
o edifício é alvo de invasões e 
abandonado. A Universida-
de Gama Filho e a UniverCi-
dade acabaram sendo descre-
denciadas pelo Ministério da 
Educação por baixa qualidade 
acadêmica e o grave compro-
metimento financeiro da ins-
tituição. Desde então, a mas-
sa falida do prédio ficou sob a 
responsabilidade de adminis-
tradores judiciais. Em novem-
bro do ano passado, o prédio foi 
atingido por um incêndio.

O IMÓVEL É ALVO 
DE INVASÕES 
E PICHAÇÕES. 
UNIVERSIDADE 
FECHOU EM 2014

Sede da Gama Filho 
na Zona Norte do 

Rio pode virar novo 
centro de ensino

Fogo no Souza Aguiar
 L SUSTO

Um incêndio que aconte-
ceu na noite de ontem atingiu 
uma enfermaria do terceiro 
andar do Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no Centro da Ci-
dade, causando muita fumaça. 
De acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros, uma 
equipe foi acionada para ir ao 
local por volta das 18h. Dez mi-
nutos depois do chamado ini-
cial, o primeiro foco de incên-
dio já havia sido controlado 
pelos agentes do Quartel Cen-
tral, que fica localizado bem 
próximo da unidade hospitalar.

Ainda de acordo com os 
bombeiros, que não tiveram 
trabalho para controlar o fogo, 
o problema teria sido causado 

após um curto em um ar-condi-
cionado. Ninguém ficou ferido.

Em sua conta oficial no 
Twitter, o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 

informou que estava no Sou-
za Aguiar. “Tudo bem por aqui, 
nenhum ferido”, tranquilizou 
Soranz na rede social.

Uma das enfermarias que 
funciona no local do princípio 
de incêndio é destinada ao tra-
tamento de pacientes com Co-
vid-19. Em função do excesso 
de fumaça, os doentes tiveram 
que ser transferidos para uma 
outra parte do Souza Aguiar. A 
Secretaria municipal de saú-
de, no entanto, não soube in-
formar até o fechamento des-
ta reportagem quantas pessoas 
tiveram que ser remanejadas.

Em um vídeo enviado ao 
MEIA HORA, é possível ver 
funcionários do local carre-
gando pacientes para os corre-
dores em meio à fumaça. Nas 
imagens, uma mulher também 
pede calma diante da situação. 

INCÊNDIO NO 
TERCEIRO ANDAR 
DO HOSPITAL FOI 
CAUSADO POR UM 
CURTO-CIRCUITO

 LGUIA de turismo Cosme Felippsen passeava pela Gamboa, no último domingo, 
e se espantou com o que viu no Cais do Valongo: o sítio arqueológico, reconhecido 
como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, em 2017, estava alagado. 
Segundo a CDURP, houve um “problema pontual na alimentação de energia elétrica 
da Light que mantém as três bombas submersas de drenagem no Cais do Valongo”.

CAIS DO VALONGO FICA ALAGADO

LUCIANO BELFORD
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 L ESCOLAS NA CAPITAL

Vai recorrer da liminar
Prefeitura é contra decisão da Justiça que suspendeu volta de atividades presenciais

A 
Prefeitura do Rio vai re-
correr da liminar que sus-
pendeu o retorno das aulas 

presenciais nas creches e escolas 
públicas e privadas da cidade, se-
gundo informou o secretário Mu-
nicipal de Educação, Renan Fer-
reirinha, nas redes sociais. A volta 
dos alunos da rede municipal es-
tava prevista para hoje. Ontem, re-
tornariam estudantes das escolas 
privadas. Caso não cumpra a de-
terminação, a prefeitura pode ser 
multada em R$ 50 mil.

A decisão foi concedida pelo 
plantão judiciário do Tribunal de 

Justiça do Rio, que atendeu ação 
popular proposta por um grupo 
de vereadores e deputados esta-
duais. A prefeitura ainda não ha-
via sido notificada da decisão, se-
gundo ele, mas pretende recorrer.

Para o secretário, a iniciativa 
“ignora a Ciência e as sequelas de 
manter crianças afastadas da sala 
de aula”. Já os parlamentares argu-
mentam que a capital passa pelo 
pior momento da pandemia. 

A decisão pegou muita gente 
de surpresa, principalmente pais 
e alunos. Em Botafogo, por exem-
plo, algumas unidades escolares 
chegaram a receber os estudantes, 
mas tiveram que cancelar as aulas. 
“Elas sentem falta das amigas, mas 
esse distanciamento é necessário 
para o momento”, disse a empre-
sária Samira Rosa Ribeiro, mora-
dora da Vila da Penha.

A Prefeitura do Rio vai recorrer da liminar que suspendeu o retorno das aulas presenciais nas creches e escolas públicas e privadas

REGINALDO PIMENTA

ALGUNS PAIS E 
ALUNOS FORAM 
PEGOS DE 
SURPRESA PELA 
DECISÃO JUDICIAL

 LCinquenta doses de vacinas Co-
ronaVac foram furtadas no Cen-
tro Municipal de Saúde (CMS) 
Professor Carlos Cruz Lima, no 
Colégio, na Zona Norte, durante 
a madrugada de domingo.

Em nota, a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) informou que 
o arrombamento foi constatado 
pelo vigilante da unidade e con-

firmado pelas imagens do circui-
to interno. Um homem foi iden-
tificado pelo registro. Ele chegou 
por volta das 4h e forçou a entra-
da na sala de imunização, furtando 
cinco frascos da vacina.

A polícia foi chamada pela di-
reção da unidade. Uma perícia foi 
realizada no local e o caso foi re-
gistrado na 6ª DP (Cidade Nova).

Cinquenta doses de vacina furtadas
 LInaugurado no sábado, o hospi-

tal modular de Nova Iguaçu, bati-
zado de Hospital Estadual Dr. Ri-
cardo Cruz (HERCruz), começou 
a receber os primeiros pacientes 
para tratamento da Covid-19. 

Pela manhã de domingo, a pri-
meira a chegar foi uma mulher de 
64 anos que estava na UPA Nova 
Iguaçu II, no bairro Botafogo. Até 

ontem, 33 pacientes já tinham sido 
internados na unidade, sendo 17 
na UTI e 16 na enfermaria.

Segundo a Secretaria de Estado 
de Saúde, as transferências foram 
realizadas por meio da Central Es-
tadual de Regulação de forma gra-
dativa e segura. A SES informou 
que está averiguando as condições 
de transporte de cada pessoa. 

33 pacientes em hospital modular 

 L ANDERSON JUSTINO
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PRODUTO EQUIVALENTE VALOR DIÁRIO R$

Carne Menos de 1 bife 3,05

Leite Menos de 1/2 copo 0,48

Feijão 1 1/2 concha 0,40

Arroz 3 colheres 0,18

Farinha Menos de 1/4 xícara 0,09

Batata 1/2 unidade 0,50

Tomate 1 unidade 0,90

Pão 1 1/2 1,06

Café Menos de 1/2 xícara 0,17

Banana 1 unidade 0,85

Açúcar 4 colheres 0,11

Óleo 2 colheres 0,10

Manteiga Menos de 1 colher 0,44

TOTAL  R$ 8,33

Fonte: Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Elaboração: Dieese, 2021. 

Considerando o custo de aquisição da cesta básica na cidade de São Paulo. 
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 LTENHO 69 anos de idade e sou jor-
naleiro há 10 anos. Moro em Curicica 
e, antes de ser jornaleiro, era fiscal de 
ônibus. O que eu mais gosto na minha 
profissão é atender o público. Gosto 
dos moradores do bairro, mas precisa 
melhorar a segurança. Torço para o 
Flamengo e, nas minhas horas vagas, 
gosto de curtir a família. Leio muito o 
caderno de esporte do MEIA HORA.

PAULO JORGE SILVA — Campinho

NICOLAS 
HENRIQUE 
BORGES DE 
MENDON-
ÇA
tem hoje 15 
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

Aumento 
do gás

 LA Petrobras informou 
que os preços de venda do 
gás natural para as distri-
buidoras terão aumento 
de 39% a partir do dia 1º de 
maio. Medido em dólares, 
o aumento será de 32%. 

RAPIDINHA...

Nova rodada do auxílio 
Com valores que variam de R$ 150 a R$ 375, benefício começa a ser pago hoje

 L QUATRO PARCELAS

C
om quatro parcelas de R$ 
150 a R$ 375, dependendo 
da família, o auxílio emer-

gencial começa a ser pago hoje 
para quem recebia o benefício em 
dezembro de 2020. Também é ne-
cessário cumprir outros requisitos 
para ter direito à nova rodada.

O auxílio será depositado nas 
contas-poupanças digitais dos tra-
balhadores informais e inscritos 
no Cadastro Único de Programas 
Sociais do Governo Federal, on-
de poderá ser movimentado pelo 
aplicativo Caixa Tem. Somente de 
duas a quatro semanas após o de-
pósito, o dinheiro poderá ser saca-
do em espécie ou transferido para 
uma conta-corrente.

Para os beneficiários do Bol-
sa Família, o pagamento ocorre 
de forma distinta. Os inscritos no 

programa podem sacar o dinhei-
ro nos 10 últimos dias úteis de cada 
mês. O auxílio emergencial só será 
pago quando o valor for superior 
ao benefício do Bolsa Família.

Este ano, o valor do auxílio será 
de R$ 150 para pessoa que mora 
sozinha; de R$ 375 para mãe sol-
teira que sustenta a família; e de R$ 
250 para as demais famílias. 

Especialistas apontam que os 

valores do benefício deste ano es-
tão defasados. Como mostrou um 
levantamento do Dieese, atual-
mente, o valor da cesta básica ul-
trapassa os R$ 600 nas maiores 
capitais do país. No Rio, o preço 
médio está em R$ 629,82, cerca 
de quatro vezes mais do que os R$ 
150 oferecidos pelo governo para 
pessoas que moram sozinhas.

O Dieese apontou o que é pos-
sível comprar diariamente, no 
caso de família que vá receber R$ 
250. Para uma família de quatro 
pessoas, que teria só o auxílio co-
mo fonte de renda, o gasto diário 
ficaria, em média, R$ 8,33, com-
patível ao poder de compra para 
adquirir menos de um bife por dia, 
meio copo de leite, uma concha e 
meia de feijão e três colheres de ar-
roz. Confira a tabela ao lado. 

COM PARCELA  
DO AUXÍLIO, 
NÃO DÁ PRA 
COMPRAR 
CESTA BÁSICA

COM AUXÍLIO DE R$ 250/MÊS, FAMÍLIA DE 4 PESSOAS PODE COMPRAR POR DIA:

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 6/4/20218
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Carioca Hoje Macaé 21h35 Cidadania

Carioca 11/4             Nova Iguaçu 18h Maracanã

Uma doce lembrança
Contra sua primeira vítima pelo Fluzão, Fred 
reencontra o Macaé, hoje, em Volta Redonda

E
m uma tarde ensolara-
da do dia 15 de março 
de 2009, no Maracanã, 

Fred fez contra o Macaé os 
seus dois primeiros gols com 
a camisa do Fluminense. 
Agora, depois de longos 12 
anos e mais 180 bolas na rede, 
o atacante, de 37 anos, encara 
hoje, às 21h35, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda, a 
sua primeira vítima no fute-
bol carioca para manter a boa 
fase particular no Estadual.

Além de poder ajudar ao 
Time de Guerreiros a voltar 
ao G-4 (a equipe é a sexta co-
locada, com dez pontos), o 
camisa 9 pode alcançar lo-
go mais uma marca históri-
ca. Com 398 gols na carreira, 
Fred tem uma boa chances 
de celebrar o de número 400.

O artilheiro também está a 
quatro de Orlando Pingo de 
Ouro, nome que marcou 184 

vezes com a camisa tricolor 
entre os anos de 1945 e 1953.

Adversário do Flumi-
nense logo mais, o Macaé 
vive situação dramática no 

Campeonato Carioca. Com 
apenas um ponto em se-
te jogos, a equipe do Nor-
te Fluminense está isolada 
na lanterna da competição. 
O clube é o único que ainda 
não conseguiu nenhuma vi-
tória e pode ser a presa ideal 
para o Fluzão se reencontrar 
com a vitória no Estadual.

M
A

IL
SO

N
 S

A
N

TA
N

A
/F

LU
M

IN
EN

SE
 F

C

ARTILHEIRO 
TRICOLOR ESTÁ 
A DOIS GOLS DO 
NÚMERO 400 DE 
SUA CARREIRA

Jonathan; Pedro, Álvaro, Barba e Fábio 
(Edinho); Taira (Patrick), Ronan, Mar-
quinho e Wagner Carioca; Rossales e 
Lopeu. Técnico: Dário Lourenço 

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

Local: Estádio Raulino de Oliveira (RJ)  
Árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)  
Assistentes: Daniel do Espírito Santo 
Parro (RJ) e Andréa Izaura Maffra (RJ) 
Horário: 21h35  
TV: Record e PPV

MACAÉ FLUMINENSE

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Gerson

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

 LNa próxima sexta-fei-
ra, o Fluminense irá co-
nhecer os seus adver-
sários na Libertadores. 
O zagueiro Nino, de 23 
anos, admite que es-
tá ansioso para o sor-
teio da fase de grupos. 
“É um momento mui-
to importante. E é claro 
que desejamos que seja 
um bom caminho pela 
competição, mas, quan-
do nos classificamos, 
sabíamos que entra-
ríamos em uma com-
petição de alto nível. E 
quando você entra nu-
ma competição de alto 
nível você tem que es-
tar preparado”, disse ao 
Globoesporte.com.

Nino vive 
expectativa

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 6/4/2021
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E
m ritmo de treino, o Fla-
mengo não tomou conheci-
mento do Madureira, atro-

pelou o adversário — até então 
o único invicto do Campeonato 
Carioca — e venceu por 5 a 1. O 
resultado manteve a equipe na li-
derança isolada do Estadual, com 
os mesmos 19 pontos que o Volta 
Redonda, mas com vantagem no 
saldo de gols (14 contra 6).

Gabigol, duas vezes, sendo um 
de pênalti, Gerson, Diego e Ar-
rascaeta foram os protagonistas 
do show em vermelho e preto, 
enquanto Luiz Paulo descontou 
para o Tricolor Suburbano.

Além da grande apresentação, 
a noite foi mais do que especial pa-
ra Gabigol, que com os dois gols 
marcados se tornou o maior ar-
tilheiro do Fla no Século 21, su-
perando Renato Abreu: já são 73 
bolas nas redes em 105 compro-
missos com o Manto Sagrado.

“É incrível, fantástico, bater 
uma meta dessa com 24 anos, 
com pouco tempo de clube. Es-
tou muito feliz no Flamengo, 
com os jogadores que eu jo-
go, cada dia tentando ser me-
lhor, com o treinador que te-
mos, a torcida que temos... Isso 
me motiva. Estou muito feliz e 
orgulhoso e espero bater mais 
recordes”, destacou o camisa 9. 
Dos 73 gols de Gabigol, três de-
les foram marcados em três jo-

gos na temporada 2021, 27 em 
43 partidas na de 2020 e 43 em 
59 jogos no histórico ano de 
2019, quando o time foi cam-
peão brasileiro e da Copa Li-
bertadores da América.

Agora, o próximo compro-
misso do Rubro-Negro será no 
domingo, contra o Palmeiras, 
em Brasília, em jogo único pelo 
bicampeonato da Supercopa do 
Brasil. O campeão leva para ca-
sa R$ 5 milhões, enquanto o vice 
ganhará “apenas” R$ 2 milhões.

“Esse Flamengo tem casca. 
É um time campeão, que sabe 
jogar de várias formas. Creio eu 
que esse início de ano foi im-
portante para treinarmos, evo-
luirmos. Acho que pode ser um 
ano ainda mais especial do que 
já aconteceu, individual e co-
letivamente. Nos motivamos 
muito no dia a dia para ser 
campeões, bater recordes e fa-
zer o Rio de Janeiro feliz”, en-
cerrou o atacante após o jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

Supercopa Domingo Palmeiras 16h Brasília

Carioca 14/4 Vasco 21h Maracanã

Mengão dá novo show
Gabigol faz dois e se torna o maior artilheiro do Mais Querido no Século 21

 L NOITE HISTÓRICA 

Gabigol chegou aos 73 gols pelo Flamengo: ‘É incrível, fantástico, bater uma meta dessa com 24 anos’

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ARTILHEIRO
CHEGOU AOS 73 
GOLS PELO MAIS 
QUERIDO EM 105 
COMPROMISSOS

Felipe; Rhuan (Bruno), Breno, Maurício 
e Juninho; Victor Feitosa (Humberto), 
Rodrigo (Gutemberg) e Nivaldo (Eber-
son); Sillas, Luiz Paulo e Bruno Santos. 
Técnico: Alfredo Sampaio

Diego Alves; Isla (Vitinho), Arão, Ro-
drigo Caio (Bruno Viana) e Filipe Luís; 
Diego (Hugo), Gerson (Gomes), E.Ri-
beiro (Muniz) e Arrascaeta; Gabigol e 
Bruno Henrique. Técnico: R. Ceni

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de 
Miranda (RJ) Auxiliares: Gabriel Conti Viana (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ) 
Gols: 1º tempo: Gabigol, aos 16 (pênalti) e aos 28; Gerson, aos 20; e Diego, aos 
43. 2º tempo: Luiz Paulo, aos 12; e Arrascaeta, aos 19 Cartões amarelos: Breno, 
Vitinho, Arão, Muniz, Bruno Henrique e Gabigol Cartão vermelho: Bruno

MADUREIRA 1 FLAMENGO 5
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 L VALE A PENA?

Investimento alto
Mengão compra mais 25% dos direitos de Renê

O 
Demonstrativo Finan-
ceiro do Flamengo de 
2020, que a reporta-

gem do MEIA HORA teve aces-
so antes de a diretoria divulgar 
em seu site oficial, mostrou que 
o clube rubro-negro adquiriu 
mais 25% dos direitos econô-
micos do lateral-esquerdo Re-
nê. Antes, o Mais Querido deti-
nha 50% pertencia do jogador.

Para tirar o atleta do Leão da 
Ilha do Retiro, em 2017, o Fla-
mengo desembolsou R$ 3,9 mi-
lhões para fechar o negócio. Em 
janeiro de 2020, quando o clube 
estendeu o contrato do jogador 
até dezembro de 2022, outro in-
vestimento foi feito para pegar 
mais 25%, que pertenciam à 
empresa ‘MP Eventos’, por pou-
co mais de R$ 7 milhões.

Ou seja, até agora a diretoria 
do Mais Querido fez um inves-
timento de quase R$ 11 milhões 
para abocanhar 75% dos direi-
tos econômicos de Renê, que já 
viveu momentos de altos e bai-
xos com a torcida. O restante se-
gue em posse da empresa ‘MP 
Eventos’ por conta de um acor-
do firmado entre o clube per-
nambucano e a companhia.

Renê é um dos jogadores 
mais antigos do atual grupo do 
Flamengo. De 2017 para cá, o 
lateral esquerdo disputou 182 
partidas com a camisa rubro-
-negra e fez apenas cinco gols. 
Atualmente, o piauiense de 28 
anos é reserva direto de Filipe 
Luís. O jogador já esteve por di-
versas vezes para deixar a Gávea. Renê ainda tem contrato com o clube da Gávea até o fim de 2022

MARCELO CORTES/FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

O INVESTIMENTO 

DO MENGÃO ATÉ 
AQUI FOI DE QUASE 
R$ 11 MILHÕES NO 
LATERAL-ESQUERDO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º FLAMENGO 19 8 6 1 1 18 4 14

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º VOLTA REDONDA 19 8 6 1 1 14 8 6

 3º PORTUGUESA-RJ 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º BOTAFOGO 11 8 2 5 1 8 6 2

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º MADUREIRA 11 8 2 5 1 8 10 -2

 6º FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

 7º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

 8º NOVA IGUAÇU 9 8 2 3 3 10 10 0

ZONA NEUTRA

 9º BOAVISTA 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º RESENDE 8 8 2 2 4 5 13 -8

 11º BANGU 5 8 1 2 5 3 11 -8

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.

8ª RODADA
3/04

 VASCO 4 X 2  BANGU 

4/04

 RESENDE 1 X 4  BOAVISTA 

 BOTAFOGO 1 X 1  PORTUGUESA-RJ 

 VOLTA REDONDA 3 X 2   NOVA IGUAÇU 

ONTEM

 MADUREIRA 1  X  5  FLAMENGO

HOJE

 MACAÉ X  FLUMINENSE 21:35

9ª RODADA

SÁBADO

 MACAÉ  X  RESENDE 15:30

 PORTUGUESA-RJ  X  BANGU 15:30

 VOLTA REDONDA  X  BOTAFOGO 21:05

DOMINGO

 MADUREIRA  X  BOAVISTA 15:30

 FLUMINENSE  X  NOVA IGUAÇU 18:00

14/04

 FLAMENGO  X  VASCO 21:00

 

ARTILHARIA

 7 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)
5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo)
 4  GOLS:  Alexandro (Sampaio Corrêa), 
João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco) 
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Copa do Brasil     Amanhã Tombense 21h30 Tombos-MG

Carioca               14/4 Flamengo 21h Maracanã

Após anunciar o 

goleiro Vanderlei, 

que estava no 

Grêmio, diretoria 

do Vascão busca 

duas contratações

D
epois de sacramentar a che-
gada do goleiro Vanderlei, 
que estava no Grêmio, o 

Vasco ainda não fechou suas con-
tratações para a disputa do Cam-
peonato Carioca. De acordo com 
informações do canal Atenção, 
Vascaínos!, a diretoria observa o 
mercado e pode buscar mais dois 
reforços antes do começo da Série 
B do Campeonato Brasileiro.

Os nomes ventilados não são 
conhecidos, mas o Gigante da 
Colina tem observado esses atletas 
que vem se destacando em equi-
pes de menor investimento nos 
campeonatos regionais, não ape-
nas no Rio, mas também em ou-
tros estados. O atacante Alef Man-
ga, destaque do Volta Redonda e 
artilheiro isolado do Carioca, com 
sete gols, foi oferecido aos cartolas.

Para a disputa da Série B do 
Brasileirão, a equipe de São Ja-
nuário sabe que precisa de pe-
ças experientes. A avaliação in-
terna é de que ainda há muitas 
carências em quase todas as po-
sições no atual grupo dirigido 
pelo técnico Marcelo Cabo.

Após bater o Bangu — 4 a 2, 
no sábado, no Raulino de Olivei-
ra, em Volta Redonda — o Vasco 
agora vira a chave para a segun-
da fase da Copa do Brasil. A equi-
pe de São Januário vai enfrentar 
o Tombense, na amanhã, em Mi-
nas Gerais. Quem vencer avança, 
mas em caso de empate a vaga sai-
rá nos pênaltis. O bônus para o ti-
me classificado é de R$ 1,7 milhão.

O meia-atacante Laranjeira se diverte com filhote de cachorro que ‘invadiu’ o treinamento do time antes do embarque para Minas Gerais

RAFAEL RIBEIRO/VASCO/DIVULGAÇÃO

 LCom novidades entre os pas-
sageiros, a delegação do Vasco 
embarcou, de ônibus, na tarde 
de ontem para Pedra Doura-
da, município de Minas Gerais 
que faz divisa com Tombos, lo-
cal do confronto com a Tomben-
se, amanhã, às 21h30, pela Copa 
da Brasil. Regularizados, os ata-
cantes Léo Jabá e Morato podem 

estrear. Recuperado de uma lesão 
na coxa direita, Ernando volta a 
ser opção na zaga. Poupado no 
fim de semana, o capitão Lean-
dro Castan é outra alternativa. 
Completam a lista de ‘reforços’ 
o lateral-direito Léo Matos, o 
apoiador Marquinhos Gabriel 
e o atacante Cano, também pre-
servados diante do Bangu.

Morato e Léo Jabá podem estrear
 LFora dos planos para a tempo-

rada, o quinteto formado por 
Lucas Santos, Henrique, Marcos 
Junior, Werley e Neto Borges se 
reapresentaram ontem. Os atle-
tas receberam férias estendidas e 
farão trabalhos específicos à parte. 
A ação faz parte do processo de re-
formulação do grupo. O zagueiro 
Werley, de 32 anos, e o lateral Hen-

rique, de 26, já receberam algumas 
sondagens para deixar o Vasco, 
mas as negociações não evoluí-
ram. Outro lateral, Neto Borges 
chegou recentemente ao Cruz-
maltino e tem contrato até julho. 
Marcos Júnior e Lucas Santos, que 
têm contratos até o fim de 2021 
e fim de 2022, respectivamente, 
ainda não receberam ofertas.

Quinteto volta após férias estendidas

A DATA DE 
APRESENTAÇÃO 
DO GOLEIRO 
VANDERLEI AINDA 
NÃO FOI DEFINIDA

Mais reforços àMais reforços à  

VISTAVISTA
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Sábado  Volta Redonda  21h05 Cidadania

Copa do Brasil 14/4  ABC  21h30 Natal-RN

13

 L BYE, BYE, BABI!

Destino escolhido
Flu sai de cena e Athletico-PR deve levar o jogador

O 
Athletico Paranaen-
se será o novo clube de 
Matheus Babi. De acor-

do com informações do portal 
UOL, o Fluminense desistiu da 
contratação do jogador do Bo-
tafogo. Depois de ter acertado 
as bases salariais com o atleta 
e firmado acordo com o Serra 
Macaense, o Tricolor das La-
ranjeiras foi surpreendido pela 
mudança de ideia do Alvinegro.

Ontem, a cúpula de futebol 
do clube das Laranjeiras teria 
uma reunião com representan-
tes do atleta, mas foi informada 
em cima da hora pelo Botafogo 
que o encontro estava cancela-

do, uma vez que Babi teria dado 
seu aval para os agentes fecha-
rem com o clube paranaense.

O Furacão ofereceu 1,2 mi-
lhão de euros por 60% (cerca 
de R$ 10 milhões, na cotação 
atual), que serão pagos à vista 
ao Serra Macaense, dono dos 
direitos econômicos do jogador.

Proporcionalmente, a propos-
ta do Fluminense era maior: 1 mi-
lhão de euros (cerca de R$ 6 mi-
lhões, também na atual cotação 
de mercado) por 25% dos direi-
tos econômicos. No entanto, os 
valores seriam parcelados. Além 
disso, o Botafogo não topou rece-
ber atletas do rival das Laranjeiras.

Ao site Netflu, o presidente do 
Serra Macaense, Rodrigo dos San-
tos, foi pego de surpresa. “Foi por 
isso (valorização por conta da dis-
puta da Libertadores) que eu acei-
tei a proposta do Fluminense, mas 
o Botafogo não aceitou”, contou.

Matheus Babi está muito perto de dar adeus a General Severiano

VITOR SILVA / BOTAFOGO

A PROPOSTA  
DO FURACÃO PELO 
CENTROAVANTE 
É DE QUASE 
R$ 10 MILHÕES 

 LO atacante Lecaros está em 
negociação avançada com o 
Avaí. O peruano tem contrato 
com o Botafogo até dezembro 
e está próximo de ser empres-
tado ao Leão até o fim do ano. 
O Alvinegro aguarda apenas a 
documentação para finalizar a 
operação. Revelado pelo Real 
Garcilaso, do Peru, o jogador 
chegou no começo do ano pas-
sado. Ele esteve em campo em 
14 jogos com a camisa alvine-
gra e não fez gol. Antes de en-
caminhar o acordo com o Avaí, 
Lecaros chegou a ser ventilado 
como possível reforço do Go-
doy Cruz e no Talleres, dois clu-
bes do futebol argentino.

Lecaros com 
um pé no Avaí
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A GATA DA HORA

impressiona com seu corpão cheio de curvas. É 
pura abundância de beleza e sensualidade em uma morenaça de 
parar o trânsito de qualquer grande cidade. Natural de Rio Bran-
co, no Acre, a beldade já foi capa de uma grande revista masculi-
na e arrasou. No Insta, ela aparece como @wanessa_boyeroficial.

WANESSA BOYER

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

DIVULGAÇÃO

 LJair Ventura não é mais téc-
nico do Sport. A diretoria per-
nambucana fez o anúncio on-
tem, dois dias após o 4 a 0 para 
o Ceará, pela Copa do Nor-
deste. Contratado em agosto, 
o treinador renovou até o fim 
de 2021 depois de livrar o clube 
da Série B no Brasileirão, mas o 
péssimo início de temporada 
pesou. Com Ventura, o Sport 
venceu 3 em 12 partidas na 
temporada, além de 6 derrotas 
e 3 empates, com o time ocu-
pando a penúltima colocação 
no Grupo B da Copa do Nor-
deste, com somente 5 pontos. 
Em sete meses de trabalho de 
Jair Ventura, foram 14 vitórias, 
8 empates e 23 derrotas.

Sport demite Jair Ventura
DIVULGAÇÃO/SPORT

Alex, que 
brilhou no Cruzeiro, Pal-
meiras, Seleção Brasileira 
e Fenerbahçe, da Turquia, 
foi confirmado ontem co-
mo o técnico da equipe 
Sub-20 do São Paulo. O 
ex-meia assinou com o 
Tricolor do Morumbi por 
duas temporadas.

Jorgi-
nho foi anunciado ontem 
como o mais novo coman-
dante do Atlético Goianien-
se, único representante de 
Goiás na Série A de 2021. 
Aos 56 anos, o ex-lateral di-
reito esteve à frente do Co-
ritiba no Campeonato Bra-
sileiro do ano passado.

 LO EX-CRAQUE LO TETRACAMPEÃO
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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
 

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
 

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

 

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
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

CACAU CACAU 
PROTÁSIOPROTÁSIO

ESTÁESTÁ
INTERNADAINTERNADA

 L Cacau Protásio foi internada em estado 
grave num hospital no Rio e precisará pas-
sar por uma nova cirurgia. A atriz foi hos-
pitalizada na madrugada de quarta-feira 
com pancreatite aguda, uma inflamação 
no pâncreas que causa fortes dores. No Ins-
tagram, a equipe de Cacau publicou um 
comunicado sobre o estado de saúde dela. 
“Muito obrigada pelas mensagens e pelas 
orações, Cacau está bem. Está internada 
desde a madrugada de quarta-feira devi-
do a uma crise de pancreatite aguda. Fez a 
primeira cirurgia, deu tudo certo e vai fazer 
a segunda semana que vem. Só precisou in-
ternar por ser muito grave. O medo é gran-
de devido a esse momento tão terrível da 
Covid, mas agora ela está bem”, diz o texto.
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MAYRA CARDI E ARTHUR AGUIAR REATAM

 LMayra Cardi postou um ví-
deo nas redes sociais para 
anunciar que voltou com o 
ex-marido, Arthur Aguiar. 
Na publicação, a ex-B-
BB ainda filosofou. “Você 
voltou? Não. Porque voltar 
é fazer o mesmo caminho. 

Eu me separei, prossegui-
mos com a papelada de se-
paração para finalizarmos 
o nosso ciclo. Hoje é tem-
po de ressurreição e é assim 
que eu gostaria que fosse 
essa nova vida, da morte 
para a vida”, disse Mayra.

JUNTINHOS 
NA TELINHA

 LFernanda Lima e Rodrigo Hil-
bert vão apresentar o progra-
ma Bem Juntinhos, no GNT. 
A atração tem data de es-
treia marcada para o dia 15, 
às 21h30. O programa já tem 
uma lista de convidados de 
peso, como Claudia Raia, Du-
du Bertholini, Bela Gil, Gaby 
Amarantos, Maria Bopp, Dani 
Calabresa, entre outros. 
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‘PERÍODOS TENSOS’

 LDanilo Gentili contou 
que passou por maus bo-
cados na Páscoa após in-
gerir medicamentos que 
não podia e teve um cho-
que anafilático. “Agora 
que estão melhorando os 
meus olhos. Mas eu tive 
períodos tensos, fiquei em 
observação. Se a minha 
traqueia não regredisse, 
eu ia precisar ser entuba-
do”, disse no Instagram.

VOLTA À ‘PRAÇA’

 LApós se curar da Covid-19, 
Carlos Alberto de Nóbrega, 
de 84 anos, usou as redes 
sociais para comemorar a 
volta das gravações de A 
Praça É Nossa. “Tirei a bar-
ba. Sabe por quê? Porque 
no dia 13 estou gravando 
o primeiro inédito do ano! 
Vamos começar tudo de 
novo. Fiquei mais jovem, 
fala a verdade, né?”, brin-
cou no Instagram. 

LEONARDO NONES / SBT

‘SINAIS DE 
MELHORA’

 LA assessoria de Paulo Gustavo 
informou que o ator, internado 
com Covid-19 num hospital no 
Rio, segue com quadro estável 
e apresentou sinais de evolu-
ção. “O ator permanece em te-
rapia intensiva e fazendo uso 
de ECMO, adotada para permi-
tir uma melhor recuperação da 
função pulmonar. O paciente 
foi submetido a uma pleuros-
copia, quando foi identificada 
uma fístula bronco-pleural que 
impedia a adequada ventilação 
mecânica. Desde então, alguns 
importantes sinais clínicos e la-
boratoriais de melhora torna-
ram-se mais evidentes.”

EM ALTA EM BAIXA
 LGal Costa tomou a se-

gunda dose da vacina 
contra o coronavírus.

 LMãe de Luciana Gimenez, 
Vera minimizou racismo: 
“Geração mimimi”.



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Cobra consegue sair da 
casa de Jade antes que Lucrécia o veja. 
Gael se desculpa com João. Karina beija 
Pedro após ouvir a música que o meni-
no fez para ela. Mari pensa em Jeff en-
quanto arruma sua mala. Sol e Wallace 
tentam tirar o anel de Mari do dedo de 
Jeff. Nat liga para Duca e Bianca atende.

19h40. Globo: Alan hesita em con-
tratar Kyra. Dionice pensa em contar à 
família de Bia que ela voltou a treinar. 
Alexia fica chocada ao saber que Petra 
ficou com seu papel na novela. Renzo 
fala para Lúcia que vai doar o dinheiro 
que ganhou ilegalmente. Alexia não 
gosta do interesse de Bel por Zezinho.

21h. SBT: Cintia fala para Carmen 
que está com Gabriela e que, se a vilã 
não colaborar em lhe entregar uma 
das telas, vai revelar a verdade sobre 
Gabi para todos. Cintia dá um prazo 
de 24 horas para Carmen recuperar 
a tela. Janu e Mosca estão cada vez 
mais próximos e Mili fica enciumada.

18h30. Globo: Passa-se um mês. 
Manuela combina com Rodrigo de ir a 
uma consulta de Júlia no consultório de 
Celina. Lourenço esconde o desconforto 
com a notícia de uma possível gravidez 
de Celina. Wilson comenta com Moema 
que Laudelino nunca mais falou em Iná. 
Dora e Marcos combinam um encontro.

21h. Record: Aat dá uma nova mis-
são para Agar. Simei e Lotam nego-
ciam o casamento dos filhos. Adália 
se surpreende com Massá. Abrão 
conta a novidade para seu pai. Terá 
não gosta da revelação de Abrão. 
Sarai se emociona com o aviso de 
Abrão. Agar é aprovada no seu teste. 
Massá e Adália disfarçam a tensão.

21h30. Globo: Penha chega para 
resgatar Álvaro. Danilo sonda Thelma 
sobre o sítio. Raul e Sandro se desespe-
ram ao não conseguir falar com Vitória. 
Nuno conta para Danilo que Thelma dei-
xou o hospital com outro bebê após o 
incêndio. Durval pede ajuda a Carol para 
não revelar seu novo emprego para Na-
tália. Davi volta à ativa e Álvaro se irrita.

Enquanto o som 
do paredão toca...
Segundo enquetes, Rodolffo é o mais cotado para ser eliminado hoje

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

O paredão de hoje promete 
levar algumas respostas 
do púbico para os confi-

nados do Big Brother Brasil 21, 
da Globo. É que, na berlinda, 
estão Gilberto, Caio e Rodolf-
fo, que se movimentam por ca-
minhos, aliados e percepções 
diferentes no jogo. 

Se, de um lado, Gil se sente en-
fraquecido pela eliminação de 
Sarah, sua principal parceria na 
casa mais vigiada do país, do ou-

tro, Caio e Rodolffo acreditam 
que, por serem aliados no jogo 
e amigos, têm vantagem sobre o 
economista. Principalmente pe-
lo fato de o sertanejo ter sido sal-
vo em três paredões nesta edição.

Gil foi indicado por Vihh Tube, 
líder da semana, enquanto Caio e 
Rodolffo acabaram no paredão 

pela casa, no domingo à noite. 
Confiante, Rodolffo acredita que 
Gil será eliminado com alto índi-
ce de rejeição. “Ele não queria sair 
com 90 e tantos por cento? Ago-
ra, ele vai conseguir”, comentou o 
cantor sertanejo com o amigo fa-
zendeiro, ontem.

Mas de acordo com enque-

tes realizadas na internet, o 
resultado vai na contramão 
da autoconfiança do Bastião. 
Coadjuvante na disputa, Gil 
aparece em terceiro lugar nas 
intenções de voto. Já Rodolf-
fo é o mais cotado para deixar 
a casa, enquanto Caio está em 
segundo lugar nas pesquisas. 

Caio, Gilberto e Rodolffo disputam a preferência do público no paredão de logo mais 

FOTOS DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

TRISTE
TRISTE

BOMBA
BOMBA

FELIZ
FELIZ

A MAIS SEGUIDA! AMEAÇAS DEU RUIMVIRALIZOU
 LJuliette ultrapassou Viih 

Tube e se tornou a parti-
cipante do BBB 21 mais 
seguida no Instagram. 
Ela conta com 18,8 mi-
lhões de seguidores.

 LFiuk está recebendo 
ameaças nas redes sociais. 
“Repúdio aos comentá-
rios ofensivos”, afirmou 
Cristina Kartalian, mãe do 
ator e cantor. 

 LEliminada, Sarah acom-
panhou a formação do 
paredão e bateu de fren-
te com Viih Tube nas re-
des. “Falsa. Tira meu no-
me da boca, cobra.”

 LCamilla de Lucas brincou 
com Arthur dizendo que 
é filha de Lázaro Ramos 
e Taís Araújo. O vídeo vi-
ralizou e o casal de atores 
compartilhou. 

I Q U RÔ D R E M OO

RODOLFFO E 
CAIO ESTÃO 
CONFIANTES DE 
QUE VÃO SE DAR 
BEM NA BERLINDA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Se puder ensinar a bondade e o amor a alguém e não 

fizer, você perde um irmão.” (Provérbio chinês)

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 finanças vão ter um gran-
de momento. O seu lado cria-
tivo deve te ajudar com tra-
balhos artísticos. Com o par, a 
fase é de muita harmonia.
Cor: preto.
Números da sorte: 73, 19 e 55.

 LAlgumas responsabilidades 
podem surgir no trabalho. Uti-
lize isso para amadurecer e se 
realize. Na vida a dois, aventu-
ras serão bem-vindas.
Cor: creme.
Números da sorte: 47, 65 e 56.

 LFoque nos seus objetivos. 
Hoje, podem surgir ganhos 
inesperados, como herança e 
pensão. Pode criar coragem e 
conquistar alguém.
Cor: roxo.
Números da sorte: 21, 12 e 03.

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

 LMuito equilíbrio vai marcar 
o seu dia. Aja com responsabi-
lidade e cautela. Tende a ficar 
sociável nas suas relações e vi-
ver bons momentos no amor.
Cor: azul-turquesa.
Números da sorte: 22, 58 e 85.

 LAssuntos familiares podem 
surgir. Muitas energias pode-
rosas vão ajudar a sua saúde. 
A atração deve falar alto na 
paquera. Arrase demais.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 95, 05 e 50.

 LAproveite o dia para ter con-
versas leves. Estudos vão estar 
numa grande fase. Pode ter 
sorte em jogos e oficializar 
uma união em breve.
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 06, 60 e 24.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO seu trabalho vai ficar em 
evidência. A relação com os 
colegas flui bem e pode conse-
guir o que quiser. Na paquera, 
você vai ter iniciativa.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 61, 16 e 97.

 L A sua ambição vai crescer. 
Só fique de olho no orgulho. 
Seu signo deve ganhar mais 
impulsividade para agir. Há 
sinal de amor secreto.
Cor: preto.
Números da sorte: 62, 26 e 17.

 LVocê vai se interessar por 
tudo que abra seus horizontes. 
Vai querer ficar mais na sua e 
ser prático. No romance, deve 
ficar mais sentimental.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 27, 63 e 36.

SÃO MARCELINO
O martírio de São Marcelino, alto 
funcionário imperial e amigo de 
Santo Agostinho, está relaciona-
do com o cisma donatista que 
dividiu por mais de um século a 
Igreja africana. Foi definido por 
Santo Agostinho como homem 
notável pela estima de todos 
e pela religiosidade. Marcelino 
acumulava dois cargos: tabelião 
e tribuno. Era bom pai de família 
e cristão exemplar. Morreu em 
1840. A Igreja considera a data 
da sua morte um marco, pois acre-
dita que é o momento que sela a 
passagem para a vida eterna.

SANTO DO DIA

NAMORADAS
Desolado, Geraldo desabafa 
com um amigo:
— Minha mãe nunca gos-
tou de nenhuma das minhas 
namoradas. Nenhuma era 
suficientemente boa para 
mim. Uma era alta demais, 

outra era baixa demais, ou-
tra era muito gorda, outra 
era muito magra, outra era 
burra demais. Enfim, sempre 
achava um defeito. Até que, 
finalmente, achei a mulher 
ideal! A minha atual namo-
rada se parece com a minha 

mãe, fala como a minha mãe, 
anda como a minha mãe. É a 
cópia exata de minha mãe!
— Mas você não parece estar 
muito feliz. Qual é o proble-
ma? — pergunta o amigo.
— Agora, quem não gosta 
dela é meu pai!

A MENSAGEM
Um cachorro pastor alemão 
entra numa agência dos Cor-
reios, pega um formulário de 
telegrama e escreve:
— Woof, woof, woof, woof, 
woof, woof, woof, woof, 
woof.

O atendente examina o pa-
pel e afirma:
— Só tem nove palavras aqui. 
Você poderia mandar outro 
woof pelo mesmo preço.
O cachorro responde:
— Mas aí perderia todo o 
sentido...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ogum.
MENSAGEM:
Hoje, Ogum vem nos prote-
gendo de toda maldade e 
feitiçaria. Obedecer regras 
e ordens é o segredo para 
o sucesso e para uma boa 
convivência. Habilidade e 
estratégia se farão neces-
sárias no dia de hoje. 
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, patakurí!
COR:
Azul-escuro.
ELEMENTO:

Fogo.
SIMPATIA:
Para obter proteção no seu 
carro, em uma terça-feira, 
antes de utilizar o veículo, 
pegue uma cerveja e derra-
me sobre as quatro rodas, 
pedindo proteção a Ogum.

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

 LLide com as finanças de for-
ma séria. O esforço no mundo 
profissional vai recompensar. 
O conforto do lar será perfeito 
para a vida a dois.
Cor: índigo.
Números da sorte: 88, 07 e 16.

 LVocê vai ficar mais na sua. Seu 
lado comunicativo ganha des-
taque e te ajuda a ser feliz. Na 
intimidade do amor, seu lado 
ousado vai pintar.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 53, 71 e 98.

 LEsconder suas emoções pode 
gerar problemas. Recarregue 
as energias ao lado das pessoas 
queridas. Seu magnetismo vai 
render na paquera.
Cor: magenta.
Números da sorte: 54, 90 e 63.

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 6/4/2021 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 6/4/2021


