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O MAIS LIDO DO RIO

l VASCÃO X TOMBENSE-MG: QUEM TOMBA HOJE?

BBB.O.

Delegacia de Crimes Raciais vai investigar 
Rodolffo, que comparou o cabelo de João Luiz 

com a peruca de um homem das cavernas

‘BIG BROTHER BRASIL’ VOLTA A TER CASO DE POLÍCIA 17

Sine oferece 
656 chances de 
emprego para 
várias regiões

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8

Competições 
previsíveis e 

pouco atrativas 
abalam futebol

APOLINHO

PÁGINA 10
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Ladrões 
tocam o terror 
no busão do 

INTO até o IML

ARRASTÃO 6

DOUTORA DO 

ENGANAVA 130 PESSOAS POR PLANTÃO

Falsa médica presa na Baixada receitava 
desde tarja preta pra dor abdominal até 

antialérgico pra coceira na pepeca 
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CRIME

FAMÍLIA QUER EXUMAR CORPO 16

Miliciano 
marombeiro 
toma ferro 

na academia
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Tom Veiga, 
o Louro José, 
pode ter sido 
envenenado
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KAYKAYKYKY:  A 1ª VEZ :  A 1ª VEZ 
A GENTE NUNCA A GENTE NUNCA 

ESQUECEESQUECE

Garoto conhece o Garoto conhece o 
prazer do gol como prazer do gol como 
profissional e Fluzão profissional e Fluzão 
bota o Macaé de 4bota o Macaé de 4
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

CONSTRUÇÃO

Anônimo
Praça Seca

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

MEIA HORA multimídia

Tiros ocorrem em 
qualquer hora

 LSempre ouvimos tiros aqui na Pra-
ça Seca. Isso acontece em diversos 
horários. Manhã, tarde e noite. 
Sempre acontece na ruas Barão, 
Baronesa, Doutor Bernardino, Ca-
pitão Machado e Capitão Meneses, 
além de todas as transversais com 
a Rua Marangá. Estamos largados, 
as forças de segurança não dão um 
basta nisso. Não nos sentimos segu-
ros aqui. Isso precisar parar!

VIOLÊNCIA

Juntos, misturados 
e com som alto

 LEstão acontecendo muitas aglo-
merações na Rua do Triunfo, em 
Sepetiba. Fica um entra e sai de me-
nores de idade, muito barulho, som 
muito alto e uma enorme falta de 
respeito, perturbando os vizinhos. 
A polícia poderia passar pelo local e 
fiscalizar essa baderna. Quem sabe, 
dessa forma, essa falta de noção 
diminuiria com os moradores do 
bairro. É muita bagunça!

Anônimo
Por e-mail

AGLOMERAÇÃO

Buraqueira em 
São Gonçalo

 LA Travessa 30 de Maio, em Neves, 
bairro de São Gonçalo, além de vá-
rias lâmpadas queimadas, também 
está repleta de buracos, que podem 
acabar ocasionando acidentes. Mo-
radores pedem providências à pre-
feitura há anos, pois não suportam 
mais tanto descaso com os morado-
res. Quem possui carro precisa fazer 
manutenção mensalmente, porque 
eles não suportam os buracos.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

BURACO

Motoqueiros 
em passarela

 LMotoqueiros ficam, todos os dias, 
circulando pela passarela do metrô 
de Inhaúma. As motos ficam atrás 
dos pedestres, forçando passagem. 
Não é correto, eles não são permi-
tidos naquela área, mas como não 
tem ninguém fiscalizando, fazem o 
que querem. Alguém pode acabar 
se machucando naquela passarela. 
Poderia ter um guarda, alguém ga-
rantindo que isso parasse.

Anônimo
Inhaúma

MOTOS

Guapimirim 
precisa de viaduto

 LOs moradores de Guapimirim 
pedem que a prefeitura do municí-
pio, em parceria com o Governo do 
Estado e com o Governo Federal, 
construa um viaduto na entrada da 
cidade, pois ao acessar a Rodovia 
Rio-Teresópolis para retornar ao Rio 
ou para subir a serra, os motoris-
tas estão se envolvendo em graves 
acidentes com mortos e feridos. O 
viaduto iria diminuir esses casos.

Mário Sodré
Por e-mail

LIXO                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Galhos e folhas impedem visão
 LEsta árvore localizada na Avenida Presidente Roosevelt, 

na altura do número 1.460, em Jardim Bom Retiro, São 
Gonçalo, está com os galhos muito extensos e com muitas 
folhas, impedindo a visão das pessoas que estão no ponto 
de ônibus que tem no local. Semana passada, eu acabei 
perdendo um ônibus porque não consegui enxergar o 
número, que estava tapado pela árvore.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Calçada 
limpa

 LSobre a carta publicada sobre 
resíduos na calçada em uma 
rua de Anchieta, a Comlurb in-
forma que o local já está limpo. 
A Comlurb reitera o apelo para 
que os moradores evitem colo-
car lixo fora dos dias de coleta, 
segundas, quartas e sextas.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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GERAL

Falsa

Presa em Caxias, universitária 
receitava remédio tarja preta 
para dor e antialérgico 
para infecção urinária 

R
emédio tarja preta para 
dor abdominal, antialér-
gico para quadro de infec-

ção urinária, mais de um medi-
camento com o mesmo efeito. 
Essas são as re-
ceitas médicas 
passadas por 
Bianca Cas-
telo Lopes, de 
39 anos. A fal-
sa médica foi 
presa na tarde 
de segunda-
-feira, no Pos-
to Médico Sa-
nitário de Imbariê, em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, 
por policiais da 58ª DP (Posse). 
A reportagem teve acesso aos 
boletins de atendimento médi-
co (BAM) feitos por Bianca mo-
mentos antes de ela ser presa e 

ACUSADA DISSE, 
EM DEPOIMENTO, 
QUE ATENDIA MAIS 
DE 130 PESSOAS 
POR PLANTÃO

MÉDICA

 L THUANY DOSSARES 
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enviou para médicos analisarem 
as prescrições. 

A Polícia Civil pede que pa-
cientes que tenham sido tratados 
por Bianca, que é universitária 
de Medicina e usava a identifi-
cação e o registro de uma médi-

ca, procurem a 
delegacia. Em 
d e p o i m e n -
to, ela chegou 
a dizer que 
atendia mais 
de 130 pes-
soas por plan-
tão, incluindo 
quem apre-
sentava sinto-

mas de Covid-19. 
No início da tarde de segun-

da-feira, um homem de 42 anos 
procurou a unidade de saúde e, 
durante a triagem, se queixou de 
dor abdominal. Mas durante a 
consulta, Bianca documentou 

 LEm outro atendimento, a falsa 
médica prescreveu antialérgico 
para uma jovem com sinais de 
infecção urinária. “A paciente 
se queixava de prurido e disú-
ria, que é ardência para urinar. 
Isso é sintoma típico de infec-
ção urinária ou candidíase. E na 
prescrição, ela coloca Fenergan, 

um anti-histamínico usado pa-
ra alergia ou para sedativo” ex-
plica a médica Luiza Travallo-
ni. Para paciente com sintomas 
de infecção urinária grave, fo-
ram receitados antibiótico in-
tramuscular, anti-inflamatório 
e remédio para dor, sem pedir 
exames mais aprofundados.

Infecção urinária ou alergia?

no prontuário que ele relatava 
crise de ansiedade e prescreveu 
os medicamentos Diazepam e 
Fenergam. 

“A queixa principal que está 
escrita na folha de triagem é dor 
em flanco esquerdo, que é na re-
gião abdominal à esquerda, e aí 

a anotação dela é de crise de an-
siedade e ela prescreve o Diaze-
pam e Fenergan, o que é incoe-
rente”, analisou a médica Luiza 
Travalloni. 

Segundo o diretor do Sindica-
to dos Médicos, o emergencista e 
cirurgião geral Pedro Archer, os 

dois remédios são de uso contro-
lado. “Esses dois medicamentos 
são fortes, tarja preta de uso con-
trolado. Pelo que pude observar, 
os boletins de atendimento mé-
dico são de emergência, onde o 
paciente é medicado no próprio 
hospital”, esclarece o especialista. 

 LAo analisar os BAMs, o diretor 
do Sindicato dos Médicos, Pedro 
Archer, não considerou as condu-
tas de atendimento adequadas. 
“Não são as melhores condutas 
médicas. Olhando os BAMs, con-
siderei ações de um médico ruim. 
Passa alguns remédios que não 
têm muito a ver com os casos re-

latados. Ela passa o medicamento 
Profenid para todo mundo, que 
é um anti-inflamatório para ti-
rar dor, mas ela usa indiscrimi-
nadamente, para quadros que 
não precisaria usar. Ela também 
passou Plasil e Bromoprida para 
um paciente e são medicamentos 
que têm basicamente o mesmo 

efeito. Ela não sendo médica, não 
estando registrada no Conselho 
(Regional de Medicina-CRM), 
isso é uma prática extremamen-
te ilegal. Ela não chegou a colocar 
ninguém em risco, mas eu consi-
deraria uma iatrogenia, que são 
os danos causados por excessos 
médicos”, finalizou.

Diretor de sindicato: ‘É uma prática extremamente ilegal’

Bianca Castelo Lopes foi presa em posto médico de Imbariê
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POLÍCIA

Polícia quebra 
conexão do CV
Operação no Salgueiro mata traficantes cearenses

 L EM SÃO GONÇALO

D
ois homens morreram 
em confronto com agen-
tes da Polícia Civil durante 

uma operação da Coordenado-
ria de Recursos Especiais (Core) 
e da Subsecretaria de Inteligên-
cia (SSINT) no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio, ontem. 
Eles são apontados como líderes 
de uma facção criminosa no Cea-
rá, no Nordeste. 

Contra José Erasmo de Sousa 
Filho e Carlos Menezes Bezerra, 
que eram alvos da Polícia Civil 
do Ceará, havia mandados de 
prisão em aberto. Erasmo era 
apontado como a maior lide-
rança em liberdade da Tropa do 
Lampião ou Bonde do Fantas-
ma, responsável por tráfico de 
drogas, homicídios e roubos, de 
acordo com as informações da 
polícia do Ceará, e que tem co-
nexões com o Comando Verme-

lho (CV), que domina o Com-
plexo do Salgueiro. 

A operação tinha o objetivo 
de localizar chefes do tráfico, 

entre eles Dalton Luiz Vieira 
Santana, acusado de assassi-
nar e esquartejar o corpo de 
Bianca Lourenço Silva, de 24 
anos, sua ex-namorada. 

Foram apreendidos dois fu-
zis, pistolas, carregadores, muni-
ção, grande quantidade de drogas 
e trajes camuflados conhecidos 
como Ghillie.

Helicópteros da Polícia Civil realizaram sobrevoos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

REPRODUÇÃO

MORTOS ERAM 
APONTADOS COMO 
LIDERANÇAS 
DE FACÇÃO 
NORDESTINA

Apontado como integran-
te de uma milícia que atua em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, Marcos Vinicius do Nas-
cimento Barbosa Cabral, de 29 
anos, foi preso por policiais da 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF), 
na noite de segunda-feira. Ele 

foi flagrado com uma pistola em 
uma academia no distrito de Xe-
rém, em Duque de Caxias. Con-
tra o acusado, foi cumprido um 
mandado de prisão preventiva 
por homicídio. 

Marcos Vinicius é filho de Do-
mingos Barbosa Cabral, conheci-
do como Domingão, que foi can-
didato a vereador em Nova Iguaçu 
e assassinado em outubro, às vés-
peras das eleições municipais.

Investigações da DHBF apon-
taram que Marcos Vinicius é sus-
peito de envolvimento em um as-
sassinato ocorrido em junho do 
ano passado, no bairro Valverde, 
em Nova Iguaçu, região domina-
da por bando conhecido como 
Milícia do Cabral, chefiada por 
seu tio, o PM André Barbosa Ca-
bral, o Cabral, preso desde julho 
do ano passado. 

Miliciano é preso 
em academia

 L VAI PUXAR FERRO NA CADEIA

Marcos: suspeito de homicídio 

REPRODUÇÃO

ACUSADO É FILHO 
DE CANDIDATO 
A VEREADOR 
ASSASSINADO EM 
OUTUBRO

PM frustra 
roubo de carga

 LPoliciais do 22º BPM (Maré) 
frustraram um roubo de car-
ga, avaliada em R$ 5 milhões, na 
Avenida Brasil, na altura da Fio-
cruz, em Manguinhos na Zona 
Norte do Rio, ontem à tarde. De 
acordo com a Polícia Militar, os 
PMs receberam a informação 
de que o roubo estaria em anda-
mento na pista central, na altura 
de Bonsucesso. A carga perten-
cia a uma empresa de compu-
tadores. Os criminosos fugiram 
em dois carros.

RAPIDINHAS...

Dois mortos 
no Cajueiro 
l PMs do 9º BPM (Rocha 
Miranda) foram atacados 
por homens armados em 
um dos acessos ao Mor-
ro do Cajueiro, em Ma-
dureira, na Zona Norte, 
na noite de segunda-fei-
ra. Durante o confronto, 
dois suspeitos foram ba-
leados e morreram. Duas 
pistolas foram apreendi-
das com a dupla.

 LUma mulher foi baleada den-
tro de casa, no bairro da Covan-
ca, em São Gonçalo, ontem. A 
vítima, Nair Silva dos Santos, 
de 58 anos, foi atingida no ab-
dômen e levada para o Pronto-
-Socorro de Zé Garoto. 

Segundo relatos, Nair estava 
vendo televisão quando sentiu 
uma ardência na região do abdô-
men e pediu ajuda aos vizinhos. 
De acordo com a Prefeitura de São 
Gonçalo, até o fechamento desta 
edição, o estado de saúde de Nair 
era estável. A bala ficou alojada en-
tre o coração e o pulmão. 

A PM informou que não 
fez operação na localidade. A 
ocorrência foi registrada na 72ª 
DP (São Gonçalo).

Baleada 
dentro de casa

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 7/4/20214
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Policiais da 32ª DP (Taqua-
ra) prenderam, ontem, uma 
mulher e um homem que in-
tegram uma das maiores or-
ganizações criminosas da Re-
gião Norte do país. Segundo as 
investigações, a acusada é res-
ponsável por enviar maconha 
do tipo skunk, de maior poder 
alucinógeno, produzida na Co-
lômbia, para comunidades do 
Rio. A prisão aconteceu no cen-
tro de Belo Horizonte (MG), 
em uma ação integrada de in-
teligência, da Secretaria de 
Operações Integradas do Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública, e policiais civis mi-
neiros.

De acordo com os agentes, 
a mulher e o homem, que não 

tiveram as identidades reve-
ladas, estavam em hotel pa-
ra negociar as drogas e, ao se-
rem abordados, apresentaram 
documentos falsos. Contra os 
dois havia mandados de prisão 
em aberto.

A mulher estava escondida 
havia dois anos na comunida-
de Nova Holanda, no Com-
plexo da Maré, na Zona Nor-
te do Rio, para onde trazia a 
droga e de onde comandava o 
tráfico no bairro Alvorada, em 
Manaus (AM), para o marido, 
que está preso em um presídio 
amazonense por tráfico e pe-
lo homicídio de um delegado.

Já o homem preso com ela 
durante a ação em Belo Hori-
zonte possui diversas anota-
ções por tráfico de drogas.

Casal roda 
em hotel 
de BH

 L TRANSAVAM SKUNK

A MULHER ESTAVA 
ESCONDIDA HAVIA 
DOIS ANOS NA 
COMUNIDADE 
NOVA HOLANDA

Bando rouba 
até os ovos

Adolescente 
some em Maricá

 LUm caminhão com car-
ga de ovos foi roubado, 
ontem de manhã, em Cos-
ta Barros, na Zona Norte. 
O roubo foi flagrado pe-
lo helicóptero da TV Glo-
bo, na comunidade Terra 
Nostra. O motorista foi li-
berado e, logo depois, po-
liciais militares entraram 
na comunidade e recupe-
raram parte da carga.

 LPoliciais da 82ª DP ( Maricá) 
investigam o desaparecimen-
to de João Victor da Rosa Cos-
ta Abreu, 17 anos, que sumiu 
após sair de casa para visitar 
um amigo, no bairro Flamen-
go, em Maricá. Os familiares 
temem que ela tenha sofrido 
um surto psicótico. Informa-
ções para 3731-9965 ou 9952 
(82ª DP) ou 2253-1177 (Dis-
que-Denúncia).

RAPIDINHAS...

Entrou em cana 
por ‘saidinhas’

 LA Polícia Civil prendeu, on-
tem, em Laranjeiras, na Zona 
Sul do Rio, um acusado de in-
tegrar quadrilha que praticava 
‘saidinhas’ de banco na região 
da Tijuca, na Zona Norte. João 
Charlopes Anisio Dias tinha 
três mandados de prisão em 
aberto por roubo qualificado e 
estava foragido da Justiça havia 
seis anos. A polícia agora pro-
cura outros membros do ban-
do, que já foram identificados 
durante as investigações.

D
ois homens armados fi-
zeram um arrastão em 
um ônibus da linha 490 

(Miguel Couto x Central) e le-
varam os pertences de todos os 
passageiros, ontem de manhã. 
De acordo com relatos das ví-
timas, o motorista tentou im-
pedir a entrada dos crimino-
sos, mas um deles ficou com a 
mão presa para dentro do ôni-
bus com a arma apontada para 
o condutor do veículo. 

“Eles subiram no INTO (Ins-
tituto de Traumato-Ortopedia, no 
Caju) quando dois passageiros 

iam descendo. Eles encurralaram 
os dois e mandaram subir. O mo-
torista fechou a porta e prensou a 
mão de um deles, mas a arma fi-
cou para dentro apontando pro 
motorista então ele foi obrigado 
a abrir a porta”, disse uma das ví-
timas que não quis se identificar.

Segundo a mulher, um dos 
criminosos ficou ao lado do mo-
torista e o segundo passou pela 
roleta e assaltou os passageiros.

“Um ficou apontando a ar-
ma pro motorista e o outro atra-
vessou a roleta assaltando todo 

“A ARMA FICOU 
PRA DENTRO, 
APONTANDO PRO 
MOTORISTA, ENTÃO 
ELE TEVE QUE ABRIR”

REPRODUÇÃO

mundo, gritando, colocando 
terror psicológico. Pegou a mo-
chila do primeiro passageiro e 
na própria mochila já foi jogan-
do os telefones, cordão, aliança, 
documento”, disse.

João Victor tem 17 anos
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Segundo ela, a ação durou 
menos de cinco minutos e os 
criminosos desceram próxi-
mo ao Instituto Médico Legal 
(IML), na Avenida Francisco 
Bicalho, em São Cristóvão.

A Transportadora Tinguá, 
responsável pela linha, infor-
mou que lamenta mais um epi-
sódio de violência na cidade. O 
caso foi registrado na 17ª DP 
(São Cristóvão).  

Levaram geralLevaram geral

Bandidos fazem Bandidos fazem 

arrastão no 490, arrastão no 490, 

na altura do na altura do 

INTOINTO

nono

O coletivo vinha de 
Miguel Couto, em Nova 
Iguaçu, para a Central

BUSÃOBUSÃO
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Cerca de 30 pessoas que parti-
cipavam de uma festa de suingue 
(troca de casais) a céu aberto, na 
noite de segunda-feira, na Praia da 
Reserva, na Zona Oeste, foram fla-
gradas por agentes da Coordena-
doria de Fiscalização de Estacio-
namento e Reboque (Cfer), que 
faziam ronda contra estaciona-
mento irregular.

De acordo com a prefeitura, 
enquanto a equipe do Cfer rebo-
cava os veículos, diversas pessoas 
saíram de dentro da mata para 
tentar recuperar seus carros. Al-
guns deixaram os veículos no 
local e fugiram. Outros pega-
ram seus automóveis e saíram 
às pressas. Ao todo, 10 carros fo-
ram autuados e três, rebocados. 

Prefeitura flagra 
suingue na praia

 L NA RESERVA

Justiça libera volta das aulas 
presenciais em escolas e creches 

A Justiça do Rio acatou, no 
Plantão Judiciário, recur-
so da Prefeitura do Rio e 

decidiu liberar o retorno das au-
las presenciais nas creches e escolas 
públicas e particulares do muni-
cípio. A nova liminar foi assina-
da pelo presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), 
desembargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira. 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação informou que a retomada 
presencial pode ser feita de for-
ma imediata e autorizou que os 
colégios particulares abrissem já 
na tarde de ontem. As 419 escolas 
e creches da prefeitura retomam 
hoje as atividades presenciais.

O retorno ocorreria na segun-
da-feira, mas decisão da Justiça, 
publicada na noite anterior, sus-
pendeu a volta, em liminar assi-
nada pelo juiz Roberto Câmara 
Lace Brandão, também do Plan-
tão Judiciário, que acolheu ação 
popular de vereadores e deputa-
dos estaduais. 

O deputado Flavio Serafini 
(PSOL) afirmou que vai recorrer 
da decisão do TJRJ. “Enquanto a 
gente estiver em bandeira roxa, 
têm que ser adotadas as medidas 
de restrição. Fechar as aulas pre-
senciais nas escolas é uma dessas 
medidas. Estou me dedicando a 
isso, porque as escolas são espa-

RAFAEL WALLACE/ALERJ

‘SÃO ESPAÇOS 
DE CONVÍVIO 
COLETIVO E MAIS 
SUSCETÍVEIS AO 
CONTATO’

 LO Governo do Rio deve publicar 
um decreto, ainda este mês, pa-
ra incluir pessoas com autismo, 
Síndrome de Down e paralisia 
cerebral no grupo prioritário de 
vacinação contra a Covid-19 no 
estado. A iniciativa do deputado 
federal Otávio Leite (PSDB) tam-
bém pretende beneficiar deficien-
tes institucionalizados ou que re-
cebam atendimento ambulatorial 
no grupo com prioridade. 

O parlamentar encaminhou 
à pasta um mapeamento com 72 
instituições, presentes em 41 mu-
nicípios fluminenses, que podem 
contribuir para a agilização da va-
cinação deste público-alvo, que 
compõe os grupos de risco para 
agravamento da doença. Um le-
vantamento preliminar, realiza-
do desde janeiro, dá conta de pe-
lo menos 7.091 pessoas a serem 
imunizadas prioritariamente. 

Decreto sobre vacinação

Queda de Queda de 
BRAÇOBRAÇO

ços de convívio coletivo e são, 
portanto, espaços mais suscetí-
veis ao contato”, afirmouo o de-
putado no Facebook.

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio (SES) informou que 
registrou, até ontem, 660.907 ca-
sos confirmados de Covid-19 e 
38.040 mortes por coronavírus 
no estado. Nas últimas 24h, fo-
ram contabilizados 1.670 novos 
casos e 347 óbitos. 

 LO Sindicato dos Profissionais 
de Educação (Sepe) protestou 
e reafirmou que os professores 
da cidade do Rio estão em gre-
ve e que a entidade nunca foi 
procurada para debater o re-
torno presencial. “Eles falam 
que o retorno é para preservar 
a saúde mental das crianças. 
Como fica a saúde mental dos 
profissionais da área da educa-
ção?”, questiona a coordenado-
ra geral do Sepe, Dione Lins.  

O Sindicato dos Professores 
de Escolas Particulares do Rio 
(Sinpro-Rio) também criticou 
a volta às aulas. “O Sinpro-Rio 
lamenta que, mais uma vez, a 
preservação da vida tenha fi-
cado em segundo plano em de-
trimento do lucro, manifesta-
da na decisão do presidente do 
Tribunal de Justiça”, disse a en-
tidade, em nota.

Professores 
criticam decisão 

O deputado O deputado 
Flavio Serafini Flavio Serafini 
(PSOL) afirma (PSOL) afirma 
que vai recorrer que vai recorrer 
da decisão do da decisão do 
TJRJTJRJ
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A Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 
(Cedae) desligou a Estação de Tra-
tamento do Guandu, às 19h de on-
tem, para tentar mais uma vez aca-
bar com a geosmina — elemento 
que tem deixado a água distribuí-
da no Rio com cheiro e gosto de 
terra desde janeiro de 2020.

Por conta da manobra, os mu-
nicípios da Região Metropolitana 
poderão sofrer com a falta d’água 
hoje. Em bairros do Grande Rio, o 
abastecimento só deve ser norma-
lizado na sexta.

A companhia explicou que o 
Rio Guandu ficará pelo menos 12 
horas parado para que uma bom-
ba seja instalada na lagoa de capta-
ção. Objetivo é renovar a água da 
estação e melhorar a situação.

Relatórios feitos pela Cedae 
mostram que a água captada para 
a estação de tratamento do Guan-

du teve níveis recordes de geosmi-
na do ano no fim de janeiro.

No último dia 30, cariocas 
voltaram a reclamar de gosto e 
cheiro da água. Em nota, a Ce-
dae informou que o problema 
ainda é a geosmina.

Bairros podem 
ficar sem água
Cedae bota bomba contra geosmina

 L ATÉ SEXTA-FEIRA
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 LTENHO 40 anos de idade e sou 
jornaleiro há seis. Antes eu era 
atendente de lanchonete e moro 
em Barros Filho. Na minha profis-
são eu gosto de atender ao público. 
Aqui no bairro precisa melhorar a 
segurança. Torço para o Fluminen-
se e nas minhas horas vagas gosto 
de passear. Gosto de ler o caderno 
de esportes do MEIA HORA.

EDILSON DA SILVA — Rocha 
Miranda

VITORIA 
NUNES 
BARCEL-
LOS DOS 
SANTOS 
tem atual-
mente 9 
anos. Ela 
desapareceu 
em 9 de 
janeiro de 2015, em Benfica (Zona 
Norte), após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LO SENADO aprovou ontem 
um projeto prorrogando o 
prazo de entrega da declara-
ção do Imposto de Renda pa-
ra Pessoa Física, de 30 de abril 
para 31 de julho. Como houve 
alterações, a proposta voltará 
para a Câmara dos Deputados 
antes de ser encaminhada à 
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro. O Planalto avalia vetar 
a prorrogação em função do 
impacto financeiro.

OLHO VIVO

NO ÚLTIMO DIA 
30, CARIOCAS 
RECLAMARAM DO 
GOSTO E DO CHEIRO 
DA ÁGUA

O Sistema Nacional de Em-
prego (Sine) oferece esta 
semana 656 oportunida-

des de emprego para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba e 
Norte Fluminense do Rio. O sis-
tema compara o perfil profissio-
nal de cada candidato cadastrado 
com o perfil da vaga disponibili-
zada pelo contratante.

Para se inscrever ou atualizar 
o cadastro, é necessário ir a uma 
unidade mais próxima, portando 
seus documentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e com-
provante de residência (endereços 
no link abre.ai/cuYI).

O grande destaque está nas 350 
vagas para a região Norte Flumi-
nense para 10 perfis profissionais, 
como eletricista, instrumentista 
e mecânico de refrigeração. Estas 
vagas são para atuar embarcado e 
exigem o cumprimento de algu-

mas especificações. Para concor-
rer a uma delas, é necessário fazer 
o cadastro no link: abre.ai/cuYM.

Na Região Metropolitana, são 
oferecidas 247 vagas, 105 delas pa-
ra operador de telemarketing.

Mais informações sobre as 
oportunidades através dos canais 
digitais: empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. O cadastro 
também pode ser realizado atra-
vés do envio do currículo para o 
e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br.

656 oportunidades

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

Vagada

NA REGIÃO 
METROPOLITANA, 
105 DAS 247 VAGAS 
DISPONÍVEIS SÃO 
DE TELEMARKETING 

Há vagas para telemarketing

REPRODUÇÃO
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PRÓXIMOS JOGOS

Supercopa Domingo Palmeiras 11h Brasília

Carioca 14/4 Vasco 21h Maracanã

PROFESSOR

Técnico Rogério Ceni é só elogios à postura do 
Mais Querido na goleada sobre o Madureira

N
ão foi apenas o expressivo 
resultado de 5 a 1 em si so-
bre o Madureira, até então 

único invicto na Taça Guanaba-
ra, que deixou Rogério Ceni sa-
tisfeito, segunda-feira, em Volta 
Redonda, pela oitava rodada do 
Campeonato Carioca. O técnico 
gostou muito do comportamen-
to do Flamengo em campo.

Envolvente, agressivo e, princi-
palmente, cirúrgico, a equipe ven-
ceu o Tricolor Suburbano em rit-
mo de treino. A diferença técnica 
entre as equipes foi abissal, o que 
fez Ceni elogiar a postura do gru-
po durante todo o compromisso: 

“Difícil de analisar pela dife-
rença de nível de competição. Foi 

melhor do que o último jogo (no 
3 a 0 diante do Bangu, também no 
Raulino de Oliveira), mais intenso, 
com mais chances e mais gols. O 

que vejo é um aumento significa-
tivo da parte física. Foram 14 dias 
trabalhando que serviram para 
revigorar. Todos focados em bus-

ca da vitória. Time teve a melhor 
postura que poderíamos esperar”. 

Agora, o Rubro-Negro faz uma 
pequena pausa no Estadual e vol-
ta suas atenções para a decisão da 
Supercopa do Brasil, domingo, em 
Brasília, contra o Palmeiras.

“Na temporada passada o 
Palmeiras ganhou dois títulos 
importantes, a Libertadores e 
Copa do Brasil. O Flamengo ga-
nhou o Brasileiro. O Palmeiras 
é forte, temos respeito. O que 
aconteceu na temporada passa-
da já ficou”, disse Rogério Ceni.

A equipe que faturar o título 
vai levar cerca de R$ 7 milhões co-
mo prêmio, enquanto que o vice 
ficará com ‘apenas’ R$ 2 milhões.
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QUEM VENCER 
A SUPERCOPA 
DO BRASIL LEVA 
R$ 7 MILHÕES DE 
BONIFICAÇÃO

 LO atacante Vitor Gabriel, que 
pertence ao Flamengo, vem se 
destacando pelo Braga B, de Por-
tugal, e as boas atuações podem 
fazer com que o time exerça a op-
ção de compra estabelecida ao tér-
mino do contrato, em junho des-
te ano, avaliada em R$ 10 milhões 
por 50% dos direitos econômicos. 
Pelo menos essa é a intenção da di-

retoria. Em contato com a repor-
tagem, um membro da cúpula ru-
bro-negra, que pediu para não ser 
identificado, comentou a situação. 
“A nossa ideia é exercer a opção de 
compra”, resumiu ao MEIA HORA.

Na temporada 2020/2021, Vi-
tor Gabriel já disputou 19 par-
tidas, com oito gols marcados e 
oito assistências. Pelo Mais Que-

rido, foram apenas cinco partidas 
no profissional, sendo duas em 
2018 e três em 2019, ano em que 
se destacou no Sub-20 ao marcar 
12 gols em apenas 20 jogos. O ata-
cante chegou ao Ninho do Urubu 
através da parceria que o Rubro-
-Negro tem com o Nova Iguaçu, 
que já rendeu bons frutos ao clube 
da Gávea em outras ocasiões.

Revelação da base pode render R$ 10 milhões ao clube

GOSTOUGOSTOU
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Se os clubes se dedicassem na 
área profissional exclusiva-

mente ao futebol, já seria difícil. 
Imagine tendo que arcar com 
as despesas dos esportes não 
rentáveis, que eram amadores, 
contando apenas com o que 
arrecadam nas fontes que não 
produzem o necessário. O mo-
delo associativo brasileiro afas-
ta investidores ao constatarem 
dívidas que em alguns casos su-
peram a casa de R$ 1 bilhão. Pa-
ra tentar equilibrar as contas, 
alguns clubes trabalham a ga-
rotada na base na expectativa 
do nascimento de estrelas que 
possam render em vendas pa-

ra o exterior, única forma de re-
duzir os prejuízos mesmo sem 
equilibrar a balança. Com a 
pandemia, a coisa se agravou, 
a distância técnica entre os que 
sofrem menos porque ainda 
têm folego, tipo Flamengo de 

Gabigol (foto), Palmeiras e Grê-
mio, por exemplo, e os que es-
tão com a água no nariz é cada 
vez maior, tornando as compe-
tições previsíveis e pouco atra-
tivas. Tempos difíceis para o fu-
tebol brasileiro.

 LO Flamengo e o Volta 
Redonda lutam pelo pri-
meiro lugar faltando três 
rodadas para as semifi-
nais do Cariocão. É o no-
vo normal.

 LO Corinthians treinou on-
tem sem saber se jogaria 

hoje, onde, com quem e a 
que horas. O futebol pau-
lista está bem enrolado.

 LA possibilidade de desis-
tência de países partici-
pantes assusta os organi-
zadores da Olimpíada de 
Tóquio.

 L O treinador Renato Gaúcho, afasta-
do por testar positivo para a covid-19, 
segue comemorando mais uma vi-
tória em Gre-Nal, erguendo brindes, 
mesmo que seja com xarope.

 LCom a partida resolvida, jogadores 
de Flamengo e Madureira se envolve-
ram em confusão, ofensas, empurrões 
e depois saíram de campo como se 
nada tivesse acontecido.

Futebol é para quem pode

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

SUPERCOPA 
SERÁ ÀS 11H

 L Flamengo campeão brasilei-
ro, e Palmeiras, campeão da 
Copa do Brasil, disputarão 
em jogo único, domingo, em 
Brasília, a Supercopa do Bra-
sil. Para atender a compromis-
sos comerciais com a televisão 
portuguesa, o jogo será às 11h 
para adequação ao fuso horá-
rio. Além da taça, o vencedor 
embolsará R$ 5 milhões. Bom 
teste para ambos: a Cavalaria 
Rubro-Negra do Rogério Ceni 
diante do Verdão Romântico 
Pragmático do Abel Ferreira.

MARCELO CORTES/FLAMENGO

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 FLUMINENSE 13 8 4 1 3 12 9 3

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 11 8 2 5 1 8 6 2

 6º MADUREIRA 11 8 2 5 1 8 10 -2

 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 8 0 1 7 3 18 -15

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 

5/04

 MADUREIRA 1  X  5  FLAMENGO

ONTEM

 MACAÉ 0  X  4  FLUMINENSE

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:  Fred (Fluminense), Luiz Paulo (Madureira), 
João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco) 
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Carioca Domingo Nova Iguaçu 18h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4             Botafogo 18h Maracanã

O ARTILHEIRO 
FRED MARCOU O 
GOL DE NÚMERO 
399 COMO 
PROFISSIONAL

Jonathan Ribeiro; Rossales, Alvaro, 
Patrick e Wagner; Helton, Marquinhos 
e Júnior Araújo; Kaique (Pedro Costa), 
Lopeu (Alemão) e Ronan (Edy). Técni-
co: Dário Lourenço

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martineli, Yago (Wellin-
gton) e Nenê (Ganso); Kayky (Gabriel), 
Luiz Henrique (Caio Paulista) e Fred 
(Lucca). Técnico: Roger Machado

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro: Philip Georg 
Bennett (RJ) Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Andréa Izaura Maffra 
Marcelino de Sá (RJ) Gols: 1º tempo: Kayky, aos 23. 2º tempo: Fred, aos 18, Ne-
nê, aos 33, e Paulo Henrique Ganso, aos 46 Cartões amarelos: Patrick e Egídio

MACAÉ 0 FLUMINENSE 4

Flu no G-4 e Macaé D-4
Tricolor goleia o lanterna do Carioca em noite de brilho de Kayky, Fred e Nenê

 L PASSOU O CARRO

U
h, vem que tem... Sim, te-
ve ‘moleque’ de Xerém 
em ação, mas a experiên-

cia também contou na vitória do 
Fluminense sobre o lanterna Ma-
caé por 4 a 0, ontem, no Raulino de 
Oliveira, pela oitava rodada da Ta-
ça Guanabara. Kayky, de 17 anos, 
não desperdiçou a chance em sua 
estreia como titular e deixou a sua 
marca, assim como Fred, que mar-
cou o gol número 399 da carrei-
ra. Nenê, de falta, e Ganso, no fim, 
contribuíram para levar o Tricolor 
das Laranjeiras de volta ao G-4, em 
quarto lugar, com 13 pontos. 

Com o reforço do zagueiro 
Luccas Claro, único titular que 
ainda não havia estreado na tem-
porada, Roger Machado colocou 
em ação o que tinha de melhor, 
mas não abriu mão de apostar em 
Kayky. Já negociado com o Man-
chester City, da Inglaterra, numa 
negociação de quase R$ 65 mi-
lhões, a joia mostrou a que veio no 
primeiro minuto, obrigando Jo-
nathan Ribeiro a fazer boa defesa.

Mas, aos 23, Luiz Henrique des-
colou o passe que originou o gol 
de Kayky, o primeiro como pro-
fissional, com um toque na saída 
de Jonathan. “Só tenho a agrade-
cer. É uma sensação que não tem 
como explicar”, disse a promessa 
na saída para o intervalo.

No segundo tempo, o show foi 
dos veteranos. Aos 18, Fred apro-

veitou o passe de Martinelli para 
acertar um chute seco, no canto di-
reito de Jonathan: gol de número 
399 na carreira e 181 com a camisa 
tricolor. Com o jogo mais aberto, 
o Macaé chegou a criar situações 
de perigo, mas o terceiro do Time 
de Guerreiros parecia mais perto.

Com o atuação sólida, Ro-
ger Machado sacou Kayky para 
a entrada de Gabriel Teixeira, ou-
tra joia da base, e reforçou o meio 
de campo com Wellington no lu-

gar de Yago. O treinador indicava 
um descanso para os medalhões. 
Nenê, aos 33, fez de falta e acabou 
com o jejum particular de 15 jogos 
sem marcar. O camisa 77 marcou 
pela 24ª vez em 84 compromissos 
pelo clube. Além disso, ele tam-
bém derrubou uma marca nega-
tiva do próprio Flu, que não cele-
brava um gol de falta há 224 dias. 

No apagar das luzes, aos 46, 
Ganso, sozinho, deixou o dele, 
colocando o Flu no G-4 e o Ma-
caé ‘D-4’, na lanterna do Carioca.

Até ele! Paulo Henrique Ganso, no último lance da partida, encontrou espaço para deixar sua marca

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO
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Carioca               14/4 Flamengo 21h Maracanã
Carioca               17 ou 18/4 Boavista A definir Elcyr Resende

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Felipe; David, Wesley Martin, Matheus 
Lopes e João Paulo; Jhemerson, Rodrigo 
e Paulinho Dias; Everton, Rodrigo Carioca 
e Daniel Amorim. Téc.: Eugênio Souza

Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Castan 
e Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza, 
Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel 
Pec e Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Almeidão, em Tom-
bos-MG  Árbitro: Leandro Pedro 
Vuaden (RS) Assistentes: Jorge 
Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo 
Calza (RS) Horário: 21h30 
TV: Globo, Sportv 2 e Premiere

TOMBENSE-MG

VASCO

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

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

Só não pode é 
TOMBAR!TOMBAR!
Grupo recebe três meses de atrasados antes 
de pegar o Tombense pela Copa do Brasil

D
epois da vitória do 
Vasco sobre Bangu 
por 4 a 2, no último 

sábado, pelo Campeonato 
Carioca, a diretoria apro-
veitou o bom momento 
para dar aquele incentivo 
a mais antes do compro-
misso de hoje, às 21h30, 
no município mineiro de 
Tombos-MG, diante do 
Tombense, pela segunda 
fase da Copa do Brasil. On-
tem, os cartolas quitaram 
três meses de salários atra-
sados com os jogadores e 
um com os demais funcio-
nários do Cruzmaltino.

É mesmo uma grana que 
chega em muito boa hora. 
Afinal, por ser jogo único, 
o Gigante da Colina precisa 
vencer para avançar à tercei-
ra fase e garantir um bônus 
de R$ 1,7 milhão. Até aqui, o 
clube já garantiu pouco mais 
de R$ 2,4 milhões pelas par-
ticipações na primeira e se-
gunda fases da competição. 
Se a partida terminar empa-
tada, a decisão da vaga sairá 
na disputa por pênaltis.

“A Caldense (adversária 
do Vasco na primeira etapa 
do torneio)... achei que fos-
se jogar pra cima, mas jogou 
mais fechada. Agora acho 
que o Tombense vem ainda 
mais fechado porque é um 
jogo só. Vão nos contra-ata-
ques. A gente tem que man-
ter os pés no chão, com hu-

mildade. Às vezes se fala ‘ah, 
financeiramente vai ser bom 
pro Vasco’, mas como atletas 
não estamos pensando no fi-
nanceiro. É importante para 
nossa carreira poder dispu-
tar uma Copa do Brasil e o 
título”, avaliou o lateral Ze-
ca, peça polivalente que atua 
nos dois lados da defesa.

Para esse compromisso 
importante em diversos as-
pectos para a equipe de São 
Januário, Marcelo Cabo terá 

todo o grupo à disposição. 
Recuperado de lesão na co-
xa direita, Ernando volta a 
ser opção na zaga.

Poupado no fim de sema-
na, o capitão Leandro Cas-
tan é outra alternativa que 
aumenta o leque de opções e 
acirra a disputa no setor, que 
ainda conta com Miranda e 
Ricardo Graça. Completam 
a lista de ‘reforços’ caseiros o 
lateral-direito Léo Matos, o 
meia-atacante Marquinhos 
Gabriel e o atacante argenti-
no Germán Cano, todos pre-
servados contra o Bangu.

A EQUIPE QUE 
PASSAR À 
3ª FASE LEVA 
R$ 1,7 MILHÃO 
DE PREMIAÇÃO

 LEm um momento financeiro di-
fícil, o Vasco tem mais um pro-
blema na Justiça. Segundo o site 
Esporte News Mundo, o volante 
Willian Maranhão, que defendeu 
o clube em 2018 e 2019, cobra R$ 
291 mil em uma suposta dívida. 
O valor é referente a pontos co-
mo verbas rescisórias, verbas in-

denizatórias, benefícios, tercei-
ro e férias proporcionais, além de 
multas. O Vasco já foi notificado. 
O caso corre na 16ª Vara do Tra-
balho do Rio de Janeiro do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 
Primeira Região (TRT-1). A pri-
meira audiência entre as partes 
foi marcada para o dia 11 de maio.

Maranhão aciona o clube na Justiça
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado  Volta Redonda  21h05 Cidadania

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

O peruano Lecaros ainda tem seu futuro indefinido no Alvinegro

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 LFora dos planos do treinador 
Marcelo Chamusca, o lateral-
-direito Barrandeguy recusou 
uma oferta da diretoria pa-
ra rescindir seu contrato, cuja 
validade vai até o fim de 2021. 
Assim como fez com Salomon 
Kalou, o Botafogo buscou um 
acordo financeiro baseado no 
tempo de contrato restante do 
jogador e uma solução para o 
uruguaio ficar livre, o que não 
foi aceito. Barrandeguy pos-
sui um dos maiores salários do 
atual grupo do Alvinegro e esse 
é o principal motivo para o clu-
be buscar uma solução rápida. 
Deve acontecer uma nova ne-
gociação muito em breve.

Barrandeguy 
recusa rescisão

66jogadores jogadores 
de fériasde férias

A
inda em um du-
ro e penoso pro-
cesso de refor-

mulação do grupo para 
a sequência da temporada, 
cujo ponto alto será a dispu-
ta da Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo conce-
deu ontem férias a seis jogado-
res que não estão nos planos do 
técnico Marcelo Chamusca.

De acordo com informações 
divulgadas pelo site Globoes-
porte.com, os laterais-direitos 
Federico Barrandeguy, Gustavo 
Cascardo e Kevin, além dos ata-
cantes Alexander Lecaros, Da-
vi Araújo e Rhuan entrarão em 

recesso enquanto o clube pro-
cura um novo destino ao sexte-
to, que não deu nem um pou-
co certo em General Severiano.

Nesta temporada, apenas 
dois destes jogadores tiveram 
chances no time titular. Kevin 
participou da estreia do Bota-
fogo na temporada, contra o 
Boavista, enquanto Davi Araú-
jo entrou no segundo tempo do 
compromisso contra o Bangu.

De todos, Lecaros era o que 
parecia ter a sua situação mais 
bem encaminhada, uma vez 
que ele estava praticamente 
acertado para defender o Avaí. 
No entanto, ontem o cenário 
mudou. O problema é que não 
houve acordo sobre a divisão 
dos direitos econômicos de-
pois do empréstimo, que seria 
até o final deste ano, o mesmo 
período em que acaba o contra-
to do peruano com o Glorioso.

O PERUANO 

LECAROS ESTAVA 
QUASE CERTO 
NO AVAÍ, MAS O 
NEGÓCIO TRAVOU

O sexteto 
já não 
participou do 
treinamento 
de ontem
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A GATA DA HORA

pira o cabeção da rapaziada de plantão com 
suas postagens sempre sensuais nas redes sociais. E que 
bronze é esse, hein! Baiana arretada e rubro-negra de co-
ração, a beldade já tem mais de 168 mil fãs no Instagram. 
Quer conferir e babar por ela? Veja lá em @vanessaaraujo13. 

VANESSA ARAÚJO

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

DIVULGAÇÃO

 LDepois da repercussão ne-
gativa, principalmente por 
parte de torcedores e de boa 
parte da imprensa, a Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
vai pedir ao governador em 
exercício Cláudio Castro 

que vete o projeto de mu-
dança de nome do Estádio 
Jornalista Mário Filho (Ma-
racanã) para Estádio Edson 
Arantes do Nascimento — 
Rei Pelé. A decisão foi confir-
mada ontem, em reunião do 
Colégio de Líderes da Alerj.

Alerj volta atrás em mudança
DIVULGAÇÃO

oficializou 
ontem a contratação do 
meia argentino Martín 
Benítez, ex-Vasco. O clu-
be pagou cerca de R$ 1,6 
milhão. Há ainda um cré-
dito de R$ 300 mil ao Gi-
gante da Colina, que tinha 
acordo com o ‘Ben 10’ até 
o meio desta temporada.

Tchê Tchê, 
ex-Palmeiras e São Pau-
lo, foi confirmado ontem 
como mais um reforço do 
Atlético-MG para a tem-
porada. Na Cidade do Ga-
lo, o jogador vai reencon-
trar o técnico Cuca, com 
quem trabalhou nos anos 
de 2016, 2017 e 2019.

 LO SÃO PAULO  LO VOLANTE
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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.
 

AUXILIAR DE OBRAS 
Masculino, 1° grau completo, 
senhor, mais de 30 anos, noções 
eletricidade, hidráulica. Infor-
mar pretensão salarial.  Tel: 
9-8941-2590/ 9-8654-0492
 

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

 

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
 

CENTRO LARISSA 
Mulher sedutora, cobiçadíssima, 
linda corpo/ rosto, carinhosa, sem 
frescuras, experiente, local discre-
to, confortável, aconchegante. R$ 
30,00. Prive T.96736-9391
 
RAICA 
Quase mulher,  loiraça, um fura-
ção de sensualidade, esculpida 
pelos deuses, insaciável, devora-
dora recém chegada  Rio. Atendi-
mento exclusivo motéis/ hotéis. T. 
99846-0238.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘IMPLORANDO 
PRA RESPIRAR’

 LSilvia Abravanel, filha de 
Silvio Santos, foi hospita-
lizada por conta da Co-
vid-19, na última segun-
da-feira. Ela falou sobre 
seu estado de saúde no 
Instagram e ressaltou que 
alguém de sua família foi 
o responsável por infectar 
diversos parentes. “Desde 
sábado me deu uma pio-
radinha aqui nessa tal de 
Covid, mas estou bem. Ti-
ve que ser hospitalizada 
porque minha saturação 
caiu. Cheguei implorando 
pra conseguir respirar”. 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

E 
V

ÍD
EO

‘ESTOU COM 
MUITA DOR’

 LCláudia Rodrigues, de 50 anos, 
usou seu Instagram, ontem, pa-
ra contar que está internada em 
um hospital de Curitiba.  “Estou 
com muita dor no corpo des-
de sexta, tive febre essa noite 
e acordei com dor no corpo e 
uma dor terrível no braço”, es-
creveu ela na legenda da publi-
cação. Vale lembrar que a atriz 
sofre de esclerose múltipla. 

DIVULGAÇÃO

ESTÃO DE VOLTA!ESTÃO DE VOLTA!

 LDonos do hit ‘É o Pente’, 
de 2010, os Havaianos reto-
maram a carreira com a for-
mação original e um novo 
nome: ‘Bonde dos Havaia-
nos’. Tudo porque Yuri resol-
veu ficar com o seu empre-

sário e assim seguir com ‘Os 
Havaianos’. Já Tonzão criou 
o ‘Bonde dos Havaianos’ com 
a formação original: ele, Gu-
gu, Dioguinho e Dj Bel. “A 
gente quer resgatar raiz de 
cantar nas favelas”.

ÁLBUM ÁLBUM 

DE FOTOSDE FOTOS

 LAndressa Urach exibiu 
ontem fotos de seu casa-
mento no civil com Thiago 
Lopes, em Porto Alegre, na 
última segunda-feira, no 

Instagram. “Oficialmente 
meu! Obrigada minha vi-
da por ser tão zeloso, leal 
e amoroso com nossa fa-
mília”, escreveu.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LJuliana Paes exibe o cor-
pão em forma durante 
viagem ao México. 

 LLeonardo posta vídeo e 
acaba com festa surpresa 
de Virgínia Fonseca.

A morte de Tom Veiga, dia 
1º de novembro de 2020, vol-
tou a ser assunto. É que familia-
res do intérprete do Louro José, 
do ‘Mais Você’, querem exumar 
o corpo do ator pois suspeitam 
de que ele teria sido envenena-
do. A informação é do colunis-
ta Leo Dias, do site Metrópoles. 
Na ocasião, um laudo prelimi-
nar do IML indicou que te-
ria sido aneurisma seguido de 
acidente vascular cerebral. No 
entanto, parentes de Tom di-
zem que a ex-mulher do ator, 
Cybelle Hermínio da Costa 
Veiga, teria conseguido que o 
artista fizesse um testamen-
to incluindo ela, com direito a 
uma pensão de R$ 18 mil. Tom 
teria tentado retirar o nome 
de Cybelle do inventário, mas 
morreu 20 dias depois. E de 
acordo com a colunista Fábia 
Oliveira, do Jornal O Dia, a fa-
mília de Tom acionou judicial-
mente a ex-mulher do apresen-
tador, Cybelle Hermínio, para 
retirá-la como herdeira do tes-

tamento do artista. Os fami-
liares acusam ela de ter contri-
buído para separação do casal 
oito meses após se casarem. O 
motivo seria um episódio de 

agressão no dia 4 de setem-
bro, quando Tom teria fugido 
de sua então mulher que cor-
ria atrás dele com uma garrafa 
quebrada em mãos, após uma 

série de agressões que resultou 
em escoriações pelo corpo do 
artista. O apresentador teria es-
capado pela garagem de casa e 
ido se abrigar na casa do amigo 
e apresentador André Marques. 

Ainda segundo Fábia Oli-
veira, Tom teria ido ao cartório 
revogar o testamento, o que ele 
teria deixado para fazer na se-
mana seguinte. Mas neste meio 
tempo, com a morte por AVC 
hemorrágico, prevaleceu o an-
tigo testamento que inclui a ex 
como herdeira de metade dos 
bens. Cybelle é considerada pe-
la família de Tom como ‘herdei-
ra indigna, mulher agressiva e 
ameaçadora’ e por isso os filhos 
do apresentador pedem a anu-
lação do testamento. Eles afir-
mam que Tom teria expressa-
do seu desejo de tirar a ex do 
documento aos amigos André 
Marques, Joilson Lopes e pa-
ra o próprio tabelião de notas. 
Também tramitam na Justiça 
as ações da execução do testa-
mento e do inventário.

Família quer enxumação de Tom
Parentes desconfiam que a morte do artista tenha sido por envenenamento, e não AVC



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Nat confirma seu apelido, 
mas desliga antes que Duca termine de 
falar. Pedro pensa em como fazer Bianca 
acreditar que Karina quer ficar com ele. 
Jade descobre que Bianca vai estrelar 
uma campanha e fica furiosa. Franz vê 
Jeff beijando Mari e termina o namoro 
com a menina. Nat ouve Heideguer e 
Lobão conversando com Cobra.

19h40. Globo: Hugo lembra a Helena 
que ninguém pode saber o que ela fez 
no México. Ermelinda incentiva Zezinho 
a se aproximar de Bel. Baggio contrata 
Luna como garçonete do Empório. Gra-
ziela aconselha Alan sobre a contrata-
ção de Kyra. Rafael marca um encontro 
com Renzo. Juan tenta convencer Mário 
a não vender a casa, depois que ela for 
reconstruída. Luna mente para Zezinho.

21h. SBT: Mili participa das filma-
gens do clipe de JP. A produção pede 
para Mili olhar como apaixonada 
para dar o clima especial no video-
clipe. Na diretoria do Café Boutique, 
Maria Cecília sugere um cardápio 
mais saudável para atrair mais clien-
tes. Enquanto isso, Armando sugere 
a implantação de uma substância 
nova, o superaçúcar.

18h30. Globo: Lourenço não conse-
gue esconder a sensação de alívio com o 
resultado negativo do teste de gravidez 
de Celina. Lúcio tenta convencer Eva a 
procurar um grupo de apoio. Marcos se 
declara para Dora e os dois se beijam. O 
livro de Lourenço é recusado mais uma 
vez pela editora. Manuela e Maria pro-
metem abrir um negócio juntas. Rodrigo 
vai para a festa com os amigos.

21h. Record: Abrão se despede de 
Terá e sua caravana deixa Harã. Agar 
é pressionada por Aat. A caravana de 
Terá se depara com um massacre no 
caminho. Disfarçado, Lúcifer tenta se 
infiltrar na caravana de Abrão. Issa 
tenta alertar Agar. O faraó se irrita ao 
saber da serva. Lúcifer se recorda de 
quando mudou a aparência.

21h30. Globo: O resumo do penúlti-
mo capítulo não foi divulgado.

Investigado por racismo
Polícia apura comentário de Rodolffo sobre cabelo de João no ‘BBB’

 L PROCEDIMENTO INSTAURADO

A 
Polícia Civil do Rio instau-
rou um procedimento pa-
ra investigar um comentá-

rio considerado racista feito por 
Rodolffo sobre João Luiz no Big 
Brother Brasil 21, no sábado. Na 
ocasião, o cantor comparou sua 
peruca de “homem das cavernas”, 
utilizada no Castigo do Monstro, 
com o cabelo do professor. Na se-
gunda-feira, João chorou ao falar 
sobre o episódio durante o Jogo 
da Discórdia. 

A investigação está a cargo da 

Delegacia de Crimes Raciais e De-
litos de Intolerância (DECRADI), 
que vai ana-
lisar ima-
gens do rea-
lity show da 
Globo en-
volvendo o 
comentário 
de Rodolffo. 
“De acordo 
com a De-
legacia de Crimes Raciais e Deli-
tos de Intolerância (DECRADI), 

foi instaurado procedimento pa-
ra apurar o crime de preconceito 

racial. Ima-
gens estão 
sendo anali-
sadas e as in-
vestigações 
seguem em 
andamento”, 
informou a 
Polícia Civil 
em nota.

Além das medidas legais, o epi-
sódio abriu debates sobre o tema 

nas redes sociais e na TV. “Isso não 
é piada, isso não é mais aceitável. 
O cabelo do João não parece com 
aquela peruca. Um bom exemplo 
de racismo estrutural é o cara nem 
saber que está sendo racista”, disse 
o ex-BBB Babu Santana no Para-
da BBB, da Globo. “João merece 
respeito! Quando machucamos 
as pessoas, desculpas não mudam, 
mas são o mínimo. Tô falando por 
ter ficado entalada com as lágri-
mas do João”, escreveu a cantora 
Marília Mendonça no Twitter. 

‘NÃO É PIADA, NÃO É 
ACEITÁVEL. EXEMPLO DE 
RACISMO ESTRUTURAL’, 
DIZ BABU SANTANA

 LApós o Jogo da Discórdia, Ro-
dolffo citou o penteado usado pe-
lo pai no passado para justificar o 
comentário sobre o cabelo black 
power de João. Segundo o cantor, 
Seu Juarez Dias tinha o mesmo 
corte quando jovem. O patriarca 
resolveu se manifestar em defesa 
do filho nas redes sociais. “É muito 
triste ver a tentativa de alguns per-

fis execrarem meu filho, fazer de-
le um monstro perante o público, 
mas não vão conseguir. Rodolffo 
tem um jeito chucro, interiorano, 
sem maldade, que fala o que vem 
à mente. Meu filho cresceu livre, 
começou a trabalhar cedo, numa 
realidade muito diferente dessa 
que vivemos”, escreveu. 

Apesar do jeito “chucro” de-

fendido por Rodolffo e sua famí-
lia, Camilla lembrou que o cantor 
tem dinheiro, acesso à internet, 
viaja e a desculpa de “falta de in-
formação” não cabe no século 21. 

Para o pai de Rodolffo, a dor de 
João e Camilla foi vista como uma 
forma de autopromoção. “Sou um 
pai que está vendo o filho atacado 
de forma desproporcional.”

Pai de Rodolffo sai em defesa do filho: ‘Sem maldade’

Rodolffo e o pai no passado

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

João Luiz foi às lágrimas ao relatar comentário de Rodolffo, que comparou peruca de homem das cavernas com  cabelo do professor 

FOTOS REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A admiração louva, o amor é mudo.”

(Börne)

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

 L Inicie o seu dia com muita 
paixão. Os negócios têm tudo 
para prosperar. Vai querer 
curtir a companhia do par e se 
divertir no amor.
Cor: nude.
Números da sorte: 11, 92 e 38.

 LBons contatos e grandes par-
cerias podem surgir. Tome cui-
dado com a generosidade sem 
limites. Pode se enganar. Uma 
paquera sedutora pode pintar.
Cor: ciano.
Números da sorte: 57, 48 e 03.

 LCuide do seu corpo e coma 
alimentos saudáveis. As emo-
ções podem afetar o trabalho. 
Flertes vão estar em grande 
momento na conquista.
Cor: areia.
Números da sorte: 67, 31 e 85.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LO seu lado simpático estará 
de plantão. Isso vai ajudar em 
suas relações pessoais e profis-
sionais. Utilize a sua intuição 
para se dar bem no romance.
Cor: terracota.
Números da sorte: 05, 32 e 59.

 LVocê estará de coração aber-
to para as pessoas queridas. Fi-
que em casa e aproveite com 
a família. A criatividade pode 
animar o amor e o sexo.
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 78, 60 e 69.

 LVocê pode se sentir inquieto 
e ter vontade de sair da roti-
na. Tome cuidado com a saúde 
nesse momento. A animação 
para paquera estará em baixa.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 52, 88 e 07.

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 signo vai estar aberto a 
novos contatos profissionais. 
Novos planos ambiciosos po-
dem surgir. No amor, vai ter 
mais sensibilidade.
Cor: preto.
Números da sorte: 35, 89 e 53.

 LO desejo de ganhar reputa-
ção na carreira vai aumentar. 
Na saúde, alguns problemas 
podem aparecer. Na vida a 
dois, dedique-se ao par.
Cor: carmim.
Números da sorte: 09, 63 e 99.

 LExperiências e assuntos dife-
rentes podem ampliar seus ho-
rizontes. Algumas mudanças 
na carreira podem ocorrer. Há 
chance de um novo romance.
Cor: branco.
Números da sorte: 01, 55 e 10.

SÃO JOÃO BATISTA 
DE LA SALLE
Nasceu em Reims, na França, em 
1651, e perdeu seus pais cedo, ten-
do que criar sozinho seus irmãos na 
vida sacramental. Atuou no campo 
da educação e decidiu cuidar e edu-
car de maneira virtuosa os homens. 
Fundador dos “irmãos das escolas 
cristãs”, São João Batista de La 
Salle teve suas escolas populares 
espalhadas por todo o mundo. La 
Salle teve sua santidade reconhe-
cida pela sociedade. Morreu no dia 
7 de abril de 1719, em Rouen, na 
França, e é intercessor dos mestres, 
educadores e professores.

SANTO DO DIA

QUESTÃO DE SAÚDE
Um homem vai ao consultó-
rio do médico, que receita 
para o paciente:
— Tome esse remédio e você 
vai se sentir melhor.
Depois de uma semana, o pa-
ciente volta ao consultório 

com os mesmos sintomas. O 
médico questiona:
— Mas você tomou o remé-
dio que eu receitei?
E o paciente responde:
— Impossível, doutor! É que, 
no vidro do remédio, dizia: 
“Conserve fechado”.

DESMEMORIADO
Dois amigos conversam:
— Sabe, antes do casamento, 
eu não dormi com a minha 
mulher. Eu sou muito religio-
so e isso é uma coisa em que 
eu acredito e que respeito 
muito. E você?

— Não me lembro! Como é o 
nome da sua mulher?

O BÊBADO
Um bêbado está cambalean-
do por um estacionamento, 
procurando seu carro e vai 
cutucando a porta de cada 

veículo com uma chave. Vem 
um guarda e o aborda:
— Qual é o problema?
— Perdi meu carro!
— Onde foi que você viu o 
carro pela última vez?
— Foi aqui mesmo, na ponti-
nha dessa chave.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Xangô.
MENSAGEM:
Xangô nos pede aperfeiçoa-
mento profissional. Dedique-
-se mais ao trabalho para obter 
bons resultados. Mantenha-se 
longe de fofocas e confusões.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê Xangô!
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para auxílio em casos na Jus-
tiça, escreva em um papel 
seu nome e o número do 
processo no qual deseja aju-
da, coloque-o dentro de uma 
garrafa de cerveja preta, leve 
a uma pedreira, acenda uma 
vela marrom e oferte tudo a 
Xangô fazendo seus pedidos.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA Lua vai te trazer sensibilida-
de e intuição. Vai pensar e fa-
lar o que o seu coração sente. 
Só evite ser ríspido.  Mergulhe 
na paixão na vida a dois.
Cor: verde-escuro.
Números da sorte: 44, 98 e 71.

 L Vai ter vontade de fortale-
cer os laços com a família. O 
humor pode ser imprevisível. 
Há risco de pintar um ciúme 
no relacionamento.
Cor: magenta.
Números da sorte: 45, 36 e 54.

 LO seu signo pode se refugiar 
em seus próprios pensamen-
tos. Pode preferir trabalhar só. 
No amor, aposte no seu jeito 
amável e generoso.
Cor: prata.
Números da sorte: 82, 01 e 64.
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