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R$ 1

ESPORTES

Multa por 
aglomeração 
pode chegar 

a R$ 1.100

Witzel chora 
no paredão: 

‘Deixa o 
povo julgar’

Ex-Flu morre 
baleado em 
tentativa 
de assalto

Amanhã já 
terá pedágio 

na Linha 
Amarela

PROJETO DE LEI IMPEACHMENT

ZONA NORTE R$ 4

4 5
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Vascão 
faz 2 a 1, 

já que é pra 
tombar o 
Tombense 
Com gols de Pec e 
Andrey, Gigante 
da Colina avança 
na Copa do Brasil

TRAUMAS E MARCAS DE QUEM VIU DE PERTO O INCÊNDIO 8

Rodolffo: ‘Fui a 
ponte de ensino 

para muitas 
outras pessoas’

CABELO DO JOÃO

PÁGINA 17

Marido detalha 
tratamento e 

recuperação de 
Paulo Gustavo

FORÇA!

PÁGINA 16

REPRODUÇÃO

FUNCIONÁRIA 
DEIXA O FLA E 
CONTA CENAS 

DE TERROR 
DA TRAGÉDIA 

DO NINHO
‘De cinco extintores, 

só um funcionou’
Daniele, auxiliar de serviços gerais 
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                                                        TOMA... TOMA...     TOMA ALGEMA... HOOOOOOOOOOOOO!

VISÃO VISÃO 
ALÉM DO ALÉM DO 
ALCANCE ALCANCE 

DA POLÍCIA DA POLÍCIA 
PRENDE PRENDE 

MUMM-RAMUMM-RA

Espírito do mal Espírito do mal 
escolhido por Ecko escolhido por Ecko 
pra chefiar favelas pra chefiar favelas 
parou igual múmia parou igual múmia 
ao ver o ‘Olho de ao ver o ‘Olho de 
Thundera’ da CivilThundera’ da Civil
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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

Disque-Denúncia 2253-1177

TREM

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Poste quase caindo 
e escuridão

 LNo portão de entrada da própria 
Light, na Pavuna, um poste está 
para cair faz tempo. Acho que só vão 
tomar alguma providência quando 
alguém for vitimado. Imploramos 
por providências. Esse poste fica na 
Estrada Chrisóstomo Pimentel de 
Oliveira (antiga Estrada Rio do Pau), 
em frente ao portão da Light. Além 
disso, a via é muito escura, contri-
buindo para muito assaltos no local.

ILUMINAÇÃO

Problema continua 
sem solução

 LEu já reclamei, mas ninguém re-
solveu nada até agora. Na Rua Luiz 
Beltrão, na Vila Valqueire, sempre 
que chove, as árvores esbarram 
na fiação e saem muitas fagulhas. 
Também acontecem estrondos mui-
to altos. A Light poderia vir aqui e 
fazer manutenção antes que acon-
teça algo pior. Várias pessoas re-
clamaram além de mim, mas nada 
mudou. O problema continua.

Paulo Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Circulação 
é irregular

 LMoradores do bairro Caonze, em 
Nova Iguaçu, estão penando na 
mão da empresa de ônibus Miran-
te, responsável por muitas linhas 
que fazem o trajeto ligando o bairro 
ao Centro do município. Durante a 
semana, a circulação é irregular. Aos 
sábados, só circula duas vezes ao 
dia e, aos domingos, não tem mais 
carros. Os moradores são obrigados 
a fazer o trajeto andando.

Mário Sodré
Por e-mail

ÔNIBUS

Filas e ônibus 
lotados no BRT

 LO correto é evitar aglomerações, mas 
precisamos ir trabalhar de transporte 
público. O que está acontecendo no 
BRT de Santa Cruz é um descaso total: 
filas quilométricas e os ônibus lotados. 
Muito tumulto e confusão. Isso precisa 
ser melhor organizado para evitar o 
contato com muitas pessoas. Na sema-
na que fizeram matérias na televisão, 
melhorou, mas agora já voltou tudo ao 
“normal”. Filas imensas!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

AGLOMERAÇÃO

SuperVia responde 
carta de leitor

 LNas últimas semanas, o ramal Japeri 
tem sido alvo de furto de cabos de si-
nalização. A retirada desses cabos pro-
voca falha no sistema automático de 
sinalização. Por medida de segurança, 
aumenta-se o tempo entre os trens e 
os maquinistas precisam aguardar a or-
dem do Centro de Controle Operacional 
para seguir viagem. Essa situação pode 
provocar irregularidade nos intervalos 
em alguns períodos.

Assessoria de Comunicação
da SuperVia

LIXO                                                                                                                                                                                   LIXO

É preciso ter consciência ambiental
 LEsta é a situação da Baía de Guanabara, na altura do Museu 

do Amanhã, na Praça Mauá. Todos os governantes que já pas-
saram pelo Rio de Janeiro prometem recuperar a Baía, que é 
um símbolo do nosso estado, mas nada nunca é feito. Mesmo 
com a diminuição do número de pessoas circulando pelas 
ruas, a quantidade de lixo vista no mar ainda é muito grande. 
Precisamos ter mais consciência social e ambiental.

Alexandre Nicacio
Por e-mail

Serviço 
realizado

 LA Comlurb informa que realizou 
o serviço de roçada da vegeta-
ção na praça da Rua Rodolfo 
Carvalho, próximo à Estrada da 
Ligação, em Jacarepaguá, que 
é atendida mensalmente com o 
trabalho. Também serão vistoria-
dos os brinquedos da praça.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$
FEDERAL concurso 5553

07/04/2021

Número Prêmio

1º 069860 R$ 500.000,00
2º 048245 R$ 27.000,00
3º 036062 R$ 24.000,00
4º 069447 R$ 19.000,00
5º 030083 R$ 18.329,00
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A 
Prefeitura do Rio anun-
ciou, ontem, uma série de 
medidas para melhorar o 

serviço do BRT e das linhas co-
muns de ônibus na cidade. Hoje, 
a Secretaria Municipal de Trans-
portes vai apresentar o plano de 
recuperação do BRT para a Câ-
mara dos Vereadores para auto-
rização da execução de cerca de 
R$ 133 milhões.

Atualmente, 40 ônibus co-
muns realizam um trajeto emer-
gencial entre Santa Cruz e Alvora-
da nas calhas do BRT. Chamado 
de Diretão, esse modelo deve ser 
estendido e chegar a 90 veículos. 

Na próxima semana, serão incluí-
das na linha emergencial as esta-
ções Pingo D’Água, Mato Alto e 
Magarça, no corredor Transoes-
te. Com isso, articulados serão li-
berados para atuar na Estação Ma-
dureira, no corredor Transcarioca. 

O prefeito Eduardo Paes reco-
nhece que as medidas não vão dei-
xar o serviço ótimo a curto prazo. 
“Mas as medidas vão amenizar o 
sofrimento da população”, disse.

A Secretaria Municipal de 
Transportes pretende reabrir 46 
estações fechadas em até seis me-

GERAL

Acerta o rumo, 
Prefeitura do Rio anuncia uma 
série de medidas para melhorar 
o serviço, como mais veículos 
no modelo Diretão 

PLANEJAMENTO 

PODE ALTERAR E 
RECRIAR LINHAS 
DE ÔNIBUS NOS 
PRÓXIMOS MESES

 LO prefeito Eduardo Paes 
(DEM) disse ontem que o se-
cretário Municipal de Ordem 
Pública, Breno Carnevalle, vai 
anunciar “o mais breve possí-
vel” o BRT Presente. O serviço 
de segurança nas estações será 
feito, a princípio, com a contra-
tação de horas de folga de guar-
das municipais e policiais mi-
litares. Segundo o texto, “serão 
designados pelo menos dois 
agentes de segurança por esta-
ção do BRT, que ficarão fixos a 
fim de coibir infrações e zelar 
pela segurança dos usuários”. A 
contratação do programa será 
por convênio específico a ser 
firmado pela prefeitura.

 L Dentro do planejamento 
que a Prefeitura do Rio pre-
tende executar para melhorar 
a operação do BRT na cidade 
está a criação de um terminal 
do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) próximo à rodoviária 
do Rio que integre o modal 
ao BRT TransBrasil e a linhas 
de ônibus. “A ideia é usar a es-
trutura de transportes que já 
temos no Centro do Rio e va-
lorizar o VLT, que está sendo 
subutilizado”, explicou a se-
cretária Municipal de Trans-
portes, Maína Celidônio, du-
rante coletiva de imprensa, 
ontem. O VLT será estendido 
até o terreno do Gasômetro, 
na Zona Portuária. As obras 
do corredor TransBrasil de-
vem ser concluídas até o fim 
de 2022. 

BRT Presente 
nas estações

Integração 
com VLT 

O prefeito Eduardo Paes

BEATRIZ PEREZ

BRT!
REPRODUÇÃO/BRT

 L BEATRIZ PEREZ

ses. Atualmente, 88 estações estão 
funcionando. A prefeitura planeja 
reintroduzir articulados, confor-
me reparos forem feitos, e chegar 
a 241 BRTs circulando em setem-
bro. Até sábado, 150 articulados 
devem estar nas ruas.

A interventora Cláudia Secin 
ressaltou a degradação da frota ve-
rificada pela intervenção. Ela disse 
que há 297 veículos nas garagens.  

A secretária Municipal de 
Transportes do Rio, Maína Celi-
donio, disse que está trabalhando 
na revisão das suspensões de li-
nhas de ônibus. A secretaria iden-
tifica áreas que deixaram de ser 
atendidas por mudanças nos tra-
jetos. O plano pode alterar e recriar 
linhas nos próximos seis meses. 

BEATRIZ PEREZ

Problema detectado pela intervenção é a degradação da frota

REPRODUÇÃO/BRT
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Chega de aglomeração
Multa pode chegar a R$ 1.100 para quem desrespeitar medidas contra pandemia

 L PROJETO APROVADO PELA ALERJ

A 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou ontem, 

em discussão única, o projeto de 
lei 3.778/21, que autoriza o Gover-
no do Estado a realizar sanções ad-
ministrativas, como advertências 
e multas, para quem participar de 
aglomeração em ambientes públi-
cos ou privados sem motivo justo 
durante a pandemia de Covid-19. 

As penalidades farão parte do 
Cadastro Estadual de Infratores 
das Normas Sanitárias. A medida, 
de autoria do deputado Pedro Ri-
cardo (PSL), seguirá para o gover-
nador em exercício, Cláudio Cas-
tro, que tem até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou vetá-la.

As multas já foram definidas 
pela Lei 8.859/20, que obriga o 
uso de máscaras durante o esta-
do de calamidade pública em de-
corrência da pandemia. Além da 
advertência, a multa é de cerca de 
R$ 110. Em caso de reincidência, 
R$ 220, podendo chegar até R$ 
1.100. Já as empresas que promo-
verem aglomerações podem rece-
ber uma multa de cerca de R$ 740 
e, em caso de reincidência, o valor 
da multa pode chegar a R$ 3.700.

O Poder Executivo regulamen-
tará a norma por meio de decretos. 
“Atitudes inaceitáveis como a re-
cusa ao uso de máscara e a parti-
cipação em aglomerações festivas 
ou recreativas revela indiferença e 
negação à realidade que está pos-
ta: disseminação de um vírus seve-
ro e letal”, declarou Pedro Ricardo. Alunos foram monitorados na porta das escolas no primeiro dia de volta às aulas no Município do Rio

REGINALDO PIMENTA

ADVERTÊNCIA 

É VÁLIDA PARA 
QUEM AGLOMERAR 
E SE RECUSAR AO 
USO DE MÁSCARA

 LDepois do imbróglio na Justi-
ça, entre a Prefeitura do Rio e um 
grupo formado por vereadores e 
deputados estaduais, as aulas pre-
senciais foram retomadas na ca-
pital fluminense, ontem. Cerca 
de 500 unidades de ensino, entre 
creches e escolas públicas e parti-
culares foram reabertas, segundo 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção. Mesmo com a decisão da jus-
tiça, dando parecer favorável à Pre-
feitura do Rio, a movimentação 
na entrada das escolas foi baixa na 
parte da manhã. Alguns pais, ain-
da desconfiados, optaram por co-
locar seus filhos na sala de aula. A 
SME garante que as 419 unidades 
da rede municipal estão prepara-
das para receber os alunos.

 LA Prefeitura de Niterói ampliou 
a faixa etária do grupo prioritário 
para receber a imunização contra 
a Covid-19 na cidade. A atualiza-
ção de datas começa a valer hoje, 
quando serão vacinados idosos a 
partir de 67 anos e trabalhadores 
da área de saúde com 50 anos ou 
mais. O cronograma foi acelera-
do e segue até o próximo dia 24. A 
partir do dia 26, o município in-
formou que seguirá o calendário 
unificado com as prefeituras do 
Rio de Janeiro, Maricá e Itaguaí. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, a vaci-
nação contra a Covid-19 está sen-
do programada de acordo com a 
quantidade de vacinas repassada 
pelo Governo do Estado.

Volta às aulas 
no Município

Niterói amplia 
calendário
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Uma fonte ouvida sob con-
dição de anonimato pelo jornal 
MEIA HORA, que teve acesso ao 
laudo pericial feito pela Polícia 
Civil após a morte de Tom Vei-
ga, conhecido por dar vida ao 
boneco Louro José, do Mais Vo-

cê, da Globo, disse que o exame 
atesta que a morte não foi pro-
duzida por veneno. 

“Laudo atestou cabalmente na 
necropsia que não houve identifi-
cação de veneno. Essa informação 
que circulou sobre a suspeita não é 
verdadeira”, diz a fonte, após notí-
cias de que a família teria interesse 
em exumar o corpo por suspeitar 
de morte por envenenamento.

Fonte nega 
morte por 
veneno

 L CASO TOM VEIGA

Tom Veiga: morto em 1º/11/2020

REPRODUÇÃO

‘ATESTOU  NA 
NECROPSIA QUE 
NÃO HOUVE 
IDENTIFICAÇÃO DE 
VENENO’

Witzel e Edmar Santos 
trocam acusações
Governador afastado e ex-secretário prestam depoimento

 L INVESTIGADOS POR CORRUPÇÃO

C
om troca de acusações. 
Foi assim que o governa-
dor afastado do Rio, Wil-

son Witzel, e o ex-secretário de 
Saúde, Edmar Santos, conduzi-
ram seus depoimentos ontem 
em sessão do Tribunal Espe-
cial Misto, que julga o impea-
chment do governador. Witzel 
afirmou que Santos já integrava 
um esquema criminoso antes 
mesmo de chegar ao governo. 
E que foi surpreendido quan-
do as investigações de desvios 
na Saúde vieram à tona. Santos, 
no entanto, relatou que foi avi-
sado em uma ocasião por Wit-

zel que iria, “na canetada”, re-
qualificar uma OS comandada 
por Mario Peixoto e investigada 
por fraudes em contratos. 

“O senhor me comunicou na 
varanda de seu gabinete que iria, 
de canetada, requalificar a Unir 
Saúde (OS). Eu afirmei de forma 
veemente que isso era ‘batom na 
sua cueca’”, afirmou Santos.

Os dois são investigados por 
irregularidades em contratações 
de OSs com a Unir Saúde e a Ia-
bas. Witzel sustentou que Santos 
tinha como chefe o empresário e 
pastor Edson Torres, a quem cha-
mou de “bandido profissional”. 

Em dois momentos 
Wilson Witzel chorou 
durante o depoimento

LUCIANO BELFORD

‘EU AFIRMEI  DE 
FORMA VEEMENTE 
QUE ISSO ERA 
BATOM NA SUA 
CUECA’

 L BERNARDO COSTA 

E YURI EIRAS 

 LEm dois momentos, no início e 
no fim de seu depoimento, Wit-
zel chorou. “Esse processo de im-
peachment é muito doloroso. É 
muito cruel o que estão fazendo 
com minha família, com a minha 
esposa. Entrei na política por um 
ideal. Uma das minhas missões 
era ter uma saúde exemplar, mas 
o secretário Edmar não entendeu 

dessa forma”, disse Witzel. “Deixa 
o povo julgar. Em 2022 teremos 
eleições. Não vejo um movimento 
‘Fora Witzel’. Estou sendo julgado 
pelo STJ, vamos colocar a carroça 
em frente dos bois?”, completou.

Já Santos conseguiu liminar no 
Superior Tribunal de Justiça para 
impedir que a imprensa gravasse 
seu interrogatório, sob a justificati-

va de “proteção de sua imagem”. A 
defesa alega que Edmar teve uma 
“grande exposição midiática” em 
seu último depoimento ao Tribu-
nal Especial Misto, o que poderia 
afetar sua “segurança pessoal”. O 
depoimento foi feito atrás de um 
biombo de madeira e um cartaz. 
Ele chegou ao tribunal escondido 
atrás de um lençol vermelho.

Após o choro de um, o outro chega e depõe escondido
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POLÍCIA

O ex-zagueiro do Fluminen-
se Márcio Roberto dos Santos Ri-
beiro, o Márcio Baby, de 48 anos, 
morreu ontem, no Hospital Ge-
túlio Vargas, na Penha, na Zona 
Norte. Baby deu entrada na uni-
dade na terça e chegou a passar por 
cirurgia, após ser baleado em ten-
tativa de assalto, na Vila da Penha.

O caso é investigado pela 27ª 

DP (Vicente de Carvalho). Os 
agentes buscam imagens e teste-
munhas que possam ajudar na 
identificação do autor do crime. 

Márcio Baby foi revelado pelo 
Fluminense e estreou nos profis-
sionais em 1992. Foram 49 parti-
das, sendo 33 como titular, e dois 
gols. “O Fluminense lamenta pro-
fundamente a trágica morte do ex-
-jogador Márcio Baby, que atuou 
de 92 a 94 pelo Tricolor. O clube 
deseja muita força aos amigos e fa-
miliares neste momento tão difí-
cil”, postou o clube no Twitter.

Morre  
ex-craque  
do Flu

 L BALEADO

Márcio Baby tinha 48 anos

REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

MÁRCIO BABY  
FOI REVELADO 
PELO FLUMINENSE 
NO INÍCIO DA 
DÉCADA DE 1990

Casal golpista 
vai em cana

Presídios: dois 
agentes presos

 LPoliciais da 62ª DP (Im-
bariê) prenderam em 
flagrante, na terça-fei-
ra, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminen-
se, um casal que tentava 
aplicar golpe em idosos 
aposentados através de 
falso empréstimo con-
signado. Os nomes dos 
criminosos não foram 
divulgados pela polícia.

 LDois agentes peniten-
ciários e outras duas pes-
soas foram presos, ontem, 
na Operação Simetria, 
de combate ao tráfico de 
drogas nas penitenciárias 
Carlos Tinoco da Fonseca 
e Dalton Crespo de Cas-
tro, em Campos, no Norte 
do estado. Durante a ação 
foram apreendidas dro-
gas em celas.

RAPIDINHAS...

Passageiro  
é baleado 

Miliciano preso 
volta pro Rio

 LUm passageiro foi baleado du-
rante assalto a ônibus, ontem à 
tarde, na Avenida Automóvel 
Clube, em São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense. Dois 
menores acusados pelo roubo 
foram apreendidos logo depois 
por policiais do 21º BPM (São 
João de Meriti). A vítima foi so-
corrida para o Posto de Atendi-
mento Médico (PAM) Meriti 
e, até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações so-
bre seu estado de saúde.

 LO miliciano Toni Ângelo se Sou-
za Aguiar voltou ao Rio de Janei-
ro e cumpre isolamento social no 
presídio Laércio da Costa Pelle-
grini (Bangu 1), na Zona Oeste. O 
ex-policial militar, que já foi chefe 
da milícia Liga da Justiça, estava 
no Presídio Federal de Mossoró, 
no Rio Grande do Norte, e con-
seguiu uma decisão judicial fa-
vorável à sua volta. Toni, foi pre-
so em julho de 2013, depois de ser 
baleado em uma briga de bar de 
Campo Grande, na Zona Oeste. 

Agentes da Delegacia de 
Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas 

(Draco) prenderam na ter-
ça-feira, o miliciano Welling-
ton de Moraes Silva, conheci-
do pelos apelidos de Tenente 
ou Mumm-Ra (em referência 
ao vilão do desenho animado 
japonês Thundercats, sucesso 
na TV Brasileira entre as déca-
das de 1980 e 1990.

Investigações apontam que 
o criminoso comanda os gru-
pos paramilitares que atuam 

nas comunidades do Terreirão, 
Dois Irmãos, Gardênia Azul e 
Santa Maria, todas na Zona 
Oeste do Rio. O miliciano foi 
detido em seu carro enquanto 

CRIMINOSO 
COMANDAVA 
QUATRO 
COMUNIDADES DA 
ZONA OESTE

 L CHEFÃO NA ZONA OESTE

O decadente Mumm-Ra
Principal homem de confiança de Ecko roda na Transolímpica

Criminoso aparecia como procurado em cartaz do Disque-Denúncia

REPRODUÇÃO

passava na via expressa Tran-
solímpica. Ele estava armado 
com uma pistola, mas não re-
sistiu à prisão. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, Mumm-Ra é um dos prin-
cipais homens de confiança do 
maior miliciano do estado do 
Rio, Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, daí o apelido também 
de Tenente, já que Ecko é trata-
do pelos comparsas de Major.

Escolhido pelo chefe
Ele teria sido escolhido pe-

lo chefe para assumir as quatro 
comunidades da Zona Oeste 
após as prisões de Pedro Paulo 
Silva de Oliveira, o Neném, e 
André Costa Barros, conhecido 
como Boto, que também são da 
milícia conhecida do Bonde do 
Ecko, a antiga Liga da Justiça, a 
maior do estado, com ramifica-
ções na Baixada Fluminense e 
Região dos Lagos.

Segundo investigações, 
Mumm-Ra foi quem coordenou 
a invasão de milicianos na comu-
nidade Santa Maria, na Taquara, 
na semana passada. 
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 LTENHO 57 anos de idade e sou 
jornaleira há 22 anos. Antes, era 
professora. Moro no Méier e acho 
que precisa melhorar a segurança 
pública. Na minha profissão, eu 
gosto do contato com as pessoas. 
Torço para o Flamengo e, nas mi-
nhas horas vagas, gosto de passear 
com a família. Gosto de ler tudo no 
jornal MEIA HORA.

ANA MARIA — Rocha Miranda

WENDELL 
SANTOS 
COSTA
tem hoje 13 
anos. Ele 
desapareceu 
em 14 de 
janeiro de 
2018, em 
Nova Aurora, 
Belford Roxo, após sair de casa e 
não voltar. 
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Bebê leva 
choque e morre

 L Um acidente domésti-
co resultou na morte de 
um bebê de 8 meses em 
Goiás. A criança encos-
tou no fio de chapinha 
de cabelo e morreu ao le-
var choque.

RAPIDINHA...

 L ESTAÇÃO DO GUANDU É RELIGADA

‘Não está contaminada’
Cedae diz que a população pode consumir a água com segurança

A 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro (Cedae) di-

vulgou ontem nota desmen-
tindo a má qualidade da água 
que fornece aos seus consumi-
dores. O órgão afirmou que 

“a população pode consumir 
a água com segurança, que os 
padrões estão de acordo com a 
legislação vigente”. 

A companhia se referiu à ma-
téria do jornal O Globo, publica-

da ontem, dando conta de que a 
água estaria contaminada com 
produto tóxico. “A água distri-
buída pela Cedae é segura para 
o consumo e não está contami-
nada com metal pesado”, ga-
rantiu a Cedae, na nota. A com-
panhia ainda completou: “Na 
matéria, há erro na descrição do 
uso do Phoslock, ou argila lan-

tânica, produto que contém 5% 
de lantânio; Como divulgado 
desde 2020, o produto foi usa-
do no combate às algas produto-
ras de geosmina/MIB na Lagoa 
Grande, próxima ao Rio Guan-
du; O lantânio não é metal pe-
sado, é terra rara, usado inclusi-
ve em remédios para humanos; 
A aplicação do produto em bai-

xíssimas dosagens foi um pro-
cedimento regular e autorizado 
pelos órgãos ambientais compe-
tentes, Inea e Ibama; Não houve 
lançamento da argila lantânica 
na água tratada e distribuída à 
população”. 

O Minis tér io  Públ ico 
(MPRJ) e a Defensoria Pública 
(DPERJ) determinaram que a 
Cedae deve apresentar, em até 
três dias, explicações sobre as re-
clamações de consumidores so-
bre os padrões de potabilidade 
no fornecimento e falta d’água 
no município do Rio.

Por volta das 6h de ontem a 
Cedae religou a Estação de Tra-
tamento do Guandu. O desliga-
mento foi realizado na terça, por 
volta das 19h, para tentar acabar 
com a geosmina. Em bairros do 
Grande Rio, o abastecimento só 
deve ser normalizado amanhã. 

Uma bomba foi instalada na lagoa de captação do Guandu

DIVULGAÇÃO / COMITÊ GUANDU

CEDAE TERÁ 
QUE SE EXPLICAR 
AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E À 
DEFENSORIA

A Lamsa, concessionária que 
administra a Linha Amarela, in-
formou ontem à noite que acei-
tou a proposta encaminhada pelo 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Luiz Fux, 
em audiência realizada na segun-
da-feira. A concessionária resta-
belecerá a cobrança do pedágio a 
partir da 0h de amanhã, com tarifa 
provisória de R$ 4. 

A briga entre a Prefeitura do 
Rio e a Lamsa vem se arrastando 
desde 2018, quando ainda era o 
governo de Marcelo Crivella (Re-
publicanos). Em fevereiro, após a 
negociação com a Lamsa ficar in-
definida, a prefeitura assumiu a 
administração da Linha Amarela.

A audiência de conciliação de 
16 de março terminou sem acor-
do. Em nova reunião na segunda-
-feira foi feita a proposta de Fux, 
aceita ontem pela Lamsa.

Pedágio 
vai voltar 
amanhã

 L LINHA AMARELA
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Ex-funcionária do Fla dá detalhes 
sobre a tragédia no Ninho do 
Urubu e diz que o clube não lhe 
ajuda a bancar os seus remédios

H
oje, o Flamengo completa 
26 meses do dia mais tris-
te de sua história. O incên-

dio no Ninho do Urubu, que ma-
tou dez jovens da base — Arthur 
Vinicius, Athila Paixão, Bernardo 
Pisetta, Christian Esmério, Ged-
son Santos, Jorge Eduardo, Pablo 
Henrique, Rykelmo de Souza Via-
na, Samuel Thomas e Vitor Isaías 
—, ainda marca quem viveu de 
perto a tragédia. É o caso da auxi-
liar de serviços gerais Daniele da 
Silva. Primeira testemunha do in-
cêndio, ela foi demitida no último 
dia 24 após cinco anos de clube.

Em entrevista ao MEIA HO-

RA, Daniele deu detalhes das ce-
nas de terror que viu. “Não usei 
extintores. Porém, vi que apenas 
um funcionou, do total de cin-
co. Depois de um tempo, avistei 
uns atletas na porta do contêiner 
e uma fumaça preta com clarão 
saindo pelo teto. Saí correndo pa-
ra a portaria, onde havia passado 

AFP

DEZ JOVENS 

JOGADORES, COM 
IDADES ENTRE 14 E 
16 ANOS, PERDERAM 
AS SUAS VIDAS

 L LUCAS FELBINGER 

E VENÊ CASAGRANDE

 LAinda com muitos traumas por 
causa daquele dia do mais puro 
horror, Daniele da Silva confir-
mou que o seu tratamento psi-
cológico segue mantido pelo Fla-
mengo. No entanto, de acordo 
com o seu relato, a diretoria do 
Rubro-Negro jamais a ajudou na 
compra de seus remédios, que cus-
tam, em média, R$ 150 por mês. 

Ele tem dificuldades para realizar o 
tratamento da maneira mais cor-
reta. “Sempre enviei as receitas pa-
ra Roberta Tanure (chefe do RH). 
Ela visualiza as minhas mensagens 
e nada. Às vezes, fico sem tomar os 
medicamentos por não ter condi-
ções de comprá-los. Eles alegam 
que compram, mas não é verda-
de”, desabafou a ex-funcionária. 

Dificuldade para comprar medicação

 LA reportagem entrou em con-
tato com o Flamengo na última 
terça-feira e ontem para ouvir 
a posição do clube. Nos dois 
dias, a resposta dada foi ape-
nas que “o departamento jurí-
dico disse que poderá se mani-
festar amanhã, após o término 
do lockdown (no Rio de Janei-
ro), quando o clube deverá rea-

brir”. O MEIA HORA também 
pediu um posicionamento de 
Roberta Tannure, chefe do RH, 
e Luiz Humberto, Gerente do 
CT, funcionários do Rubro Ne-
gros citados por Daniele du-
rante a entrevista, e o retorno 
foi o seguinte: “qualquer tipo 
de posicionamento só parti-
rá do departamento jurídico”.

Questionado, clube sai pela tangente

‘De cinco‘De cinco  extintores,extintores,

alguns instantes antes, e chamei 
o segurança. Ele veio correndo 
para ajudar. Quando chegamos 
em frente ao contêiner, o fogo já 
estava intenso. Foi muito rápido. 
Fiquei parada vendo aquilo tu-
do na esperança de não ter mais 
ninguém lá dentro. Mas logo saiu 
um menino e disse: ‘tia, tá cheio 

de gente lá dentro’. Eu pirei na ho-
ra. O fogo já tinha tomado con-
ta da única porta de entrada do 
contêiner”, relembrou Daniele.

Ao ‘Fantástico’, da TV Glo-
bo, no último dia 21, Benedi-
to Ferreira, o segurança citado 
por Daniele, também já havia 
alertado que alguns extintores 
não funcionaram naquele dia. 
Em seus depoimentos à Justiça, 
eles não falaram sobre a falha, 
mas garantem não terem sido 
questionados. “No início, usei 
um extintor. Um garoto tentou 
utilizar o segundo, não funcio-
nou. Me passou, não funcio-
nou. Teve um terceiro, que não 
funcionou”, afirmou Ferreira.

A tragédia no CT ainda deixa 
marcas nas pessoas que 

presenciaram aquelas cenas 
de mais puro desespero

SÓ UM SÓ UM FUNCIONOU’FUNCIONOU’

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 8/4/20218
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Supercopa Domingo Palmeiras 11h Brasília

Carioca 14/4 Vasco 21h Maracanã

Mengão táMengão tá

DE OLHODE OLHO

Volante Lucas Volante Lucas 
Torreira pode Torreira pode 
pintar no clubepintar no clube

O 
volan-
te Lucas 
Tor re i r a , 

que defende o Atlético 
de Madrid, da Espanha, 
e pertence ao Arsenal, da 
Inglaterra, estaria na mira do 
Flamengo, segundo 
informações do 
site UOL. O jo-
gador, de 25 
anos, é nascido 
no Uruguai e já 
manifestou publicamente o de-
sejo de voltar à America do Sul o 
quanto antes.

Pouco aproveitado no líder do 
Espanhol, o atleta acabou de per-
der a mãe vítima da Covid-19. Por 
conta disso, Lucas estaria decidido 
a deixar a Europa para ficar mais 

perto da sua família. Revelado pe-
lo Montevideo Wanderers, o joga-
dor atuou pelos italianos Pescara 
e Sampdoria, antes de chegar aos 
Gunners, na temporada de 2018. 

Se fechar com o Rubro-Negro, 
Torreira reencontrará o meia Ar-
rascaeta. Ambos são amigos de 
infância, fortaleceram a relação 
na seleção do Uruguai e até hoje 
estão em contato. O jogador tem 
contrato até junho de 2023 e cus-
tou 30 milhões de euros em 2018.

Apesar da informação do por-
tal, o Mais Querido, via assesso-
ria de imprensa, nega que tenha 
interesse na contratação de Lucas 
Torreira neste momento.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ATLETA É AMIGO 
DE INFÂNCIA DO 
MEIA ARRASCAETA. 
PROXIMIDADE 
PODE AJUDAR

 LDeslocado para a zaga do Fla-
mengo, Willian Arão ainda se 
considera um volante. Segun-
do o jogador, em entrevista à 
ESPN, apesar da nova função, 
ele está satisfeito com as deter-
minações feitas por Rogério 
Ceni. “Eu gosto de ser chama-
do de volante porque é minha 

posição de origem. Eu estou de 
zagueiro, mas não sou zagueiro, 
sou volante. Estou cumprindo 
uma função que o técnico de-
terminou, ele acha que posso 
agregar mais para o time assim. 
Mas tenho feito meu melhor 
como zagueiro e acho que te-
nho feito um bom papel”, disse.

Arão quer ser chamado de volante

O uruguaio atua 
hoje pelo Atlético de 
Madrid, da Espanha
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O
s dias que prometiam 
ser decisivos para o fu-
turo de Matheus Babi 

ainda não trouxeram uma res-
posta sobre a transferência do 
atacante. Botafogo e Athletico 
Paranaense, equipe que está in-
teressada no atleta, estão com 
dificuldade para chegar em um 
acordo no sentido de valores de 
transferência e o negócio en-
trou em compasso de espera.

Segundo o Lance!, as últimas 
horas foram complicadas. A 
expectativa era que tudo fosse 
resolvido ontem, mas as partes 
não chegaram a um consenso 
quanto ao 
va lor  que 
será  pago 
pela trans-
ferência e a 
porcenta-
gem dos di-
reitos que o 
Alv inegro 
manterá.

Entre  o 
Furação e o Serra Macaense, 
equipe dona dos direitos de Ba-
bi, tudo certo: 1 milhão de euros 
(R$ 8 milhões, na cotação atual) 
por 60% do centroavante.

O que separa a negociação 
de um aperto de mão é um 
acordo entre o clube para-
naense e o Botafogo, que pos-
sui 40% de taxa de vitrine tem 
peso na decisão sobre o futu-
ro do atacante. Inicialmente, o 
Athletico pagaria uma taxa en-
tre R$ 2 a 3 milhões pelo joga-
dor, além de manter uma por-
centagem de venda futura do 
jogador para o Botafogo. Uma 
nova rodada de conversas de-
verá acontecer em breve.

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado  Volta Redonda  21h05 Cidadania

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

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.

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

10ª RODADA

18/04

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 

 MADUREIRA X MACAÉ 

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 

 BANGU X VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA X VASCO 

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 

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)

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 LA prefeitura do Rio sancionou 
uma lei que dá o nome de Agnal-
do Timóteo ao calçadão do Es-
tádio Nilton Santos, localizado 
no Engenho de Dentro, na Zona 
Norte do Rio. O projeto foi san-
cionado ontem e é uma homena-
gem ao cantor, que no último sá-
bado morreu vítima da Covid-19, 
aos 84 anos. Timóteo era um tor-

cedor apaixonado do Botafogo. 
No último jogo, os jogadores en-
traram em campo carregando 
uma faixa com os dizeres “Agnal-
do, nosso eterno torcedor”. O pro-
jeto, de autoria do vereador Cesar 
Maia, foi aprovado por unanimi-
dade na Câmara dos Vereadores 
do Rio, eles também assinaram a 
proposta como coautores. 

Homenagem a Agnaldo Timóteo

Negociação deNegociação de

BABIBABI
podepode  BABARBABAR

OS DIRIGENTES 

DOS DOIS CLUBES 
DEVEM SENTAR 
PARA CONVERSAR 
DE NOVO EM BREVE

Botafogo Botafogo 
e Furacão e Furacão 

ainda não se ainda não se 
acertaram e acertaram e 
a transação a transação 

travoutravou
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PRÓXIMOS JOGOS

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

C
om dose de tensão nos mi-
nutos finais de uma parti-
da corrida, o Vasco segurou 

bem a vitória sobre o Tombense 
por 2 a 1, em Tombos (MG), on-
tem, e garantiu a sua passagem pa-
ra a terceira fase da Copa do Brasil. 
Gabriel Pec e Andrey marcaram 
para o Gigante da Colina. Daniel 
Amorim descontou para os donos 
da casa na segunda etapa.

A próxima etapa da competi-
ção está prevista para acontecer 
nos dias 2 e 9 de junho. O time de 
São Januário ainda não conhece o 
adversário, que será definido por 
sorteio. Além de se manter na luta 
pelo título, o Vasco coloca mais R$ 
1,7 milhão no bolso como bônus.

A terceira fase da Copa do Bra-
sil será disputada pelos 20 classi-
ficados (veja os duelos no qua-
dro ao lado) mais os 12 clubes 
que entram 
diretamente 
nessa etapa: 
os oito brasi-
leiros que es-
tão na Copa 
Libertado-
res (Atlético 
Mineiro, In-
ternacional, 
Flamengo, 
Palmeiras, 
São Paulo, Fluminense, Grê-
mio e Santos, além de Chape-
coense (campeão da Série B do 
Brasileiro), Ceará (campeão da 
Copa do Nordeste), Brasilien-
se (campeão da Copa Verde) e 
o Athletico Paranaense (nono 
colocado do Brasileirão).

“Fico muito feliz de ter aju-
dado com o gol. Fundamento 
que tenho trabalhado muito 
com o Marcelo (Cabo, técni-
co). Os jogos são sempre difí-
ceis, as equipes do interior são 
boas. A equipe soube sofrer e 
o importante é a classificação”, 
disse Andrey depois da partida.

PRÓXIMOS JOGOS

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

O CLUBE DE SÃO 
JANUÁRIO LEVOU 
R$ 1,7 MILHÃO 
DE BÔNUS PELA 
CLASSIFICAÇÃO

Felipe Garcia; David (Elivelton), Wesley, 
Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo 
(Rubens), Paulinho Dias e Jhemerson 
(Marquinhos); Galdino, Daniel e Rodrigo 
Carioca (Caique). Técnico: Bruno Pivetti

Lucão; Léo Matos, Castan, Ernando (Ri-
cardo) e Zeca; Andrey, Galarza (Léo Jabá) 
e Marquinhos Gabriel (Miranda); Gabriel 
Pec (Bruno Gomes), Morato (Figueiredo) 
e Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Almeidão, em Tom-
bos (MG) Árbitro: Leandro Pedro 
Vuaden (RS) Auxiliares: José 
Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo 
Bernardi (RS) Gols: 1º tempo: 
Gabriel Pec, aos dois minutos. 2º 
tempo: Andrey, aos quatro, e Daniel 
Amorim, aos 37 minutos Cartões 
amarelos: João Paulo, Jhemerson, 
Zeca e Marquinhos Gabriel 

TOMBENSE-MG 1

VASCO 2Vascão avançou!
Gigante da Colina garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil

 L SOFREU UM POUCO...

Esperto, Gabriel Pec 
não deu mole logo 
no início do jogo e 
abriu o caminho para 
a classificação

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

26/03
Corinthians-SP 1 (5) x (3) 1 Retrô-PE

01/04
Luverdense-MT 1 x 2 Bragantino-SP

06/04
Fortaleza-CE 1 x 0 Ypiranga-RS
Coritiba-PR 3 x 2 Operário-PR

ONTEM
Bahia-BA 4 x 1 Manaus-AM
Picos-PI 0 x 1 Boavista-RJ
Juazeirense-BA 3 (4) x (2) 3 V. Redonda
Vitória-BA 2 x 0 Rio Branco-ES
Tombense-MG 1 x 2 Vasco

HOJE
Criciúma-SC x Ponte Preta-SP
Vila Nova-GO x Juventude-RS

13/04
CSA-AL x Remo-PA
Paysandu-PA x CRB-AL
Cianorte-PR x Santa Cruz-PE

14/04
América-MG x Ferroviário-CE
ABC-RN x Botafogo-RJ
América-RN x Cruzeiro-MG

15/04 
4 de Julho-PI x Cuiabá-MT
Avaí-SC x Cascavel-PR
Joinville-SC x Atlético-GO

TODOS OS JOGOS 
DA SEGUNDA FASE 
DA COPA DO BRASIL

Torcedores do Vasco se aglomeram em obra ao lado do Almeidão. Polícia foi acionada e dispersou a galera

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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A
gora a um gol de chegar 
aos 400 na carreira co-
mo profissional, o ata-

cante Fred, de 37 anos, já come-
ça a pensar em seu futuro fora 
das quatro linhas. E a sua tra-
jetória após a aposentadoria já 
está muito bem definida: con-
tinuar trabalhando em prol do 
Fluminense. O centroavante 
tem contrato até julho de 2022 
com o Tricolor das Laranjeiras.

“O meu sonho é realmen-
te permanecer no lugar que eu 
tenho prazer de estar todos os 
dias, onde tenho carinho e pra-
zer de me dedicar todos os dias. 
Sair de baixo e dar a volta por 
cima, ganhar, fazer gols. Está na 
minha veia o DNA de vitória 
e o Fluminense tem esse DNA 

de sempre ganhar, conquistar 
algo. Mas não sei o que será no 
futuro”, destacou o camisa 9.

Ciente de que o tempo co-
mo jogador profissional está 
cada vez próximo do fim, ele 
agora pretende desfrutar de 
tudo o que o futebol ainda lhe 
pode proporcionar. Pelo Time 
de Guerreiros, o atacante tem 
no currículo dois Campeona-
tos Brasileiros (2010 e 2012) 
e um Campeonato Carioca 
(2012).

“Quero aproveitar o má-
ximo possível esse um ano 
e três meses que tenho de 
contrato, que depois eu 
paro, se Deus quiser. É o 
planejamento. Depois 
vamos ver o que Deus 
tem pra gente. Seria 
um prazer muito gran-
de poder ajudar de al-
guma forma”, encerrou 
o atacante em coletiva 
de imprensa logo de-
pois da excelente vi-
tória tricolor sobre o 
Macaé, na última ter-
ça-feira, por 4 a 0, em 
Volta Redonda. 

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo Nova Iguaçu 18h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4             Botafogo 18h Maracanã
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O CAMISA 9 PODE 
CHEGAR AO GOL 
NÚMERO 400 NO 
DOMINGO, NO 
MARACANÃ

 LAlvo para reforçar o ataque, Wil-
lian Bigode tem pouquíssimas 
chances de desembarcar nas La-
ranjeiras. Pelo menos num curto 
prazo. Isso porque o atacante tem 
compromissos importantes com 
o Palmeiras. O time paulista dis-
putará a Recopa Sul-Americana e 
a Supercopa do Brasil. Em entre-
vista ao NETFLU, o empresário 
do jogador, Eduardo Uram, con-

Willian Bigode está mais distante
firmou que uma negociação neste 
momento é para lá de improvável.

“O Palmeiras tem duas finais 
essa semana. Passado isso, o clube 
vai fazer um planejamento mais 
profundo na temporada e aí, as 
chances podem crescer ou não. 
Agora, há uma chance remota de 
ele ir para o Fluminense”, avisou.

Caso feche com o Tricolor das 
Laranjeiras, Willian Bigode, que 
seria a maior contratação para 
2021, terá dois anos de contrato e 
o maior salário do grupo. A direto-
ria não tem um plano B. O vínculo 
com o Verdão vai até o fim de 2021.

de seguir de seguir 
no Fluzãono Fluzão

DESEJODESEJO  

Artilheiro tem contrato com o 

Tricolor até meados de 2022



ESPORTES

 L GESTÃO PROFISSIONAL

Edital em 3 meses
Nova administração do Maracanã será por 35 anos

E
m até três meses, o Comple-
xo do Maracanã deverá ter 
pronto um novo edital de li-

citação. Segundo o secretário da 
Casa Civil, Nicola Miccione, até 
o fim do ano a licitação deverá ser 
concluída pelo governo do Estado. 

“Temos recebido algumas 
empresas. A ideia é que uma 
SPE (Sociedade de Propósito Es-

pecífico) possa explorar o está-
dio. Alguns clubes também es-
tão agendados para conversas”, 
afirmou o secretário, durante 
uma transmissão ao vivo da AK 
NEWS, do deputado estadual 
Alexandre Knoploch (PSL).

Todo o complexo poderá ser 
gerido por um clube, ou no caso 
dois, ou até mesmo por uma ou-
tra empresa pelos próximos 35 
anos. Vale lembrar que hoje a ges-
tão é feita em conjunto por Flumi-

nense e Flamengo, cujo contrato 
termina no dia 30 de abril. A dire-
toria do Vasco oficializou ontem, 
em reunião com o governador 
Cláudio Castro, o desejo de parti-
cipar da gestão do Maracanã.

Flamengo e Fluminense são os atuais administradores do complexo

DIVULGAÇÃO

A DIRETORIA DO 
VASCO OFICIALIZOU 
ONTEM O DESEJO 
DE PARTICIPAR DA 
NOVA GESTÃO
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A GATA DA HORA

apareceu com o tanquinho bem sarado, hein. 

Se verde está assim, imaginem madura! Depois dessa piada 

de tiozão do churrasco, só temos que enaltecer todo o charme 

e sensualidade dessa palmeirense de tirar o nosso fôlego. No 

Instagram, ela quebra todo como a estonteante @lihmarassi.

LIVIA MARASSI

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

DIVULGAÇÃO

 LNo Piauí, o Boavista ba-
teu o Picos por 1 a 0, gol de 
Michel Douglas, aos 18 mi-
nutos do primeiro tempo, 
e avançou à terceira fase da 
Copa do Brasil. Com o resul-
tado, a equipe de Saquarema 
garantiu mais R$ 1,7 milhão, 
após somar R$ 1,2 milhão 
nos dois primeiros jogos. 

Mas quem pagou o maior 
mico foi o Volta Redonda, 
que foi à Bahia, abriu 3 a 0 
sobre o Juazeirense, permi-
tiu o empate dos donos da 
casa já nos acréscimos e, na 
decisão por pênaltis, acabou 
eliminado: derrota por 4 a 
2 (Marcinho e Alef Manga 
perderam para o Voltaço).

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

contou com o ta-
lento de Mbappé (dois 
gols) e Neymar (duas as-
sistências) para derrotar 
o Bayern de Munique por 
3 a 2, ontem, na Alema-
nha, e abrir vantagem 
nas quartas de final da Li-
ga dos Campeões. A par-
tida de volta será terça.

da CBF, Ro-
gério Caboclo, afirmou 
que a entidade não fará 
uma nova rodada de ‘au-
xílio emergencial’ aos clu-
bes. Porém, para a tempo-
rada de 2021, a ação foi 
considerada inviável. O 
público também não vol-
tará aos estádios esse ano.

 LO PSG LO PRESIDENTE

Boavista está classificadoBoavista está classificado
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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
 

PIEDADE R$400,00
Quartos, temos outros R$300,00 
com banheiro/  Água/ IPTU/,  
junto Gama Filho,  Rua Ma-
noel Vitorino  457 fundos. Tel.
(21)2591-0540/ 98801-0829. Após 
14:00hs
 

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
 

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

 

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

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

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘A VACINA É 10’

 LJorge Perlingeiro, de 
76 anos, compareceu ao 
Parque Olímpico, na Bar-
ra, para receber a segun-
da dose da vacina contra 
a Covid-19, ontem. “A 
vacina é 10, nota 10!”, 
disse Perlingeiro.

FABRICIO SILVA / AGNEWS

‘CAMINHO É LONGO’‘CAMINHO É LONGO’
 LThales Bretas, marido de Paulo Gustavo, atua-

lizou os seguidores do Instagram com notícias 
do humorista. Segundo o médico, Paulo teve 
que receber transfusão de sangue devido ao 
tratamento ECMO (oxigenação por membra-
na extracorporal). “Nosso amado segue melho-
rando aos pouquinhos. O caminho é longo e 
tortuoso. Às vezes, encontramos umas pedras, 
mas o destino final certamente é a cura. Sabe-
mos que, por causa da ECMO, ele tem que ficar 
anticoagulado, (isso faz com que ele) perca um 
pouco de sangue e, por isso, precisou tomar al-
gumas bolsas de sangue”, contou Thales, que 
também aproveitou e pediu para as pessoas 
doarem sangue. “Certamente milhares de pes-
soas estão precisando de sangue nos hospitais 
e a pandemia dificulta as doações, mas os ban-
cos de sangue estão tomando as medidas de 
cuidado necessárias”, disse.

 LBárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, estão curtin-
do lua de mel na Tanzânia. A modelo e o empresário apro-
veitaram a passagem pelo país do continente africano para 
fazer uma nova cerimônia de casamento. “Nosso casamen-
to simbólico aqui em Zanzibar”, disse Bárbara no Instagram.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

INTERNADO

 LHeitor Martinez, de 52 
anos, está internado com 
Covid-19. Segundo a colu-
nista Fábia Oliveira, do jor-
nal O Dia, o ator está em 
hospital na Gávea desde 
sábado, em observação, e 
apresenta baixa na satura-
ção de oxigênio no sangue.

DIVULGAÇÃO

BABADINHOS

 LCACAU Protásio está respondendo bem ao tratamento con-
tra uma pancreatite aguda. A humorista foi internada no dia 
31, em estado grave, para uma cirurgia de emergência. 

 LCLAUDIA RODRIGUES, de 50 anos, foi diagnosticada com 
uma fissura no ombro e inflamação severa nos ligamen-
tos devido a uma nova lesão na coluna. A atriz foi hospita-
lizada em Curitiba, após sentir fortes dores no corpo e no 
braço. Claudia luta contra a esclerose múltipla desde 2000.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘GOLPE TÁ AÍ’ 
 LJojo Todynho falou sobre 

o romance rápido que teve 
com o jogador Polidoro Jú-
nior, zagueiro do São Caeta-
no. “Eu só pego bofe baba-
do. Infelizmente, o golpe tá 
aí, às vezes a gente cai. Por-
que o negócio no meio de 
campo é bom pra c*”, dis-
se a cantora, que resolveu 
terminar o relacionamento 
após descobrir que o atleta 
mantinha várias namoradas 
ao mesmo tempo. 

EM ALTA EM BAIXA

 LChico Buarque tomou a 
segunda dose da vacina 
contra o coronavírus.

 LEm meio a debate racial, 
Sonia Abrão surgiu de black 
power e gerou revolta.

CASÓRIO NO EXTERIORCASÓRIO NO EXTERIOR



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Nat e Duca discutem na 
frente de Bianca e Cobra se aproxima 
para ajudar a lutadora. Bete acolhe Mari 
em sua casa. Lucrécia percebe o sumi-
ço da bailarina da sua caixa de música. 
Jade procura Cobra e encontra sua bai-
larina. Pedro pede Karina em namoro na 
frente de todos da academia. Marcelo 
fica tenso na presença de Roberta.

19h40. Globo: Rafael se emociona 
quando Alexia reproduz o áudio gra-
vado por Kyra. Juan convence Mário a 
participar do concurso de culinária pro-
movido por Martinez. Alexia assiste à 
entrevista de Petra e fica revoltada com 
o depoimento da irmã. Tammy tenta 
convencer Bia a se afastar de Tarantino. 
Alexia garante para Kyra que Rafael 
continua apaixonado por ela.

21h. SBT: Armando começa a reu-
nião na filial e diz para os acionistas 
que ficou encarregado de conduzir a 
reunião. Armando apresenta o proje-
to do superaçúcar, em vez do projeto 
selecionado por Junior, com alimen-
tos saudáveis. Bruno chega em casa 
e vê Carol. Maria Cecília chega à 
reunião. Armando finge que todos 
preferiram a proposta dele.

18h30. Globo: Lourenço se surpreen-
de com o valor do cheque que Jonas lhe 
dá. Nina convida Rodrigo para dormir 
na sua casa. Cris fica radiante quando 
Jonas afirma que resolverá seu proble-
ma para engravidar. Lúcio leva Eva para 
o grupo de apoio. Rodrigo chega em ca-
sa e tenta se explicar para Iná. Lourenço 
pensa em aceitar a proposta de Jonas.

21h. Record: Abrão é enganado por 
Lúcifer. A caravana de Abrão chega a 
Canaã, mas eles têm uma surpresa 
desagradável. O faraó descobre que 
suas duas esposas estão grávidas. 
Abrão conversa com Manre, Escol e 
Aner. Ele agradece a hospitalidade. 
Anziety se declara para Agar. Abrão 
reclama da ideia de Sarai em ter filho 
com outra esposa.

21h30. Globo: O resumo do último 
capítulo da novela não foi divulgado.

‘Fui ponte de ensino para 
muitas outras pessoas’
Rodolffo se diz arrependido de comentário racista no ‘BBB 21’

 L PARTICIPAÇÃO NO ‘MAIS VOCÊ’

R
odolffo pediu desculpas 
para quem tenha se senti-
do ofendido por suas fa-

las racistas no Big Brother Brasil 
21, da Globo, durante o tradi-
cional café da manhã com o eli-
minado no Mais Você de ontem. 
O cantor deixou o reality show 
na terça-feira, com 50,48% dos 
votos no paredão disputado 
com Caio e Gilberto.

Rodolffo se disse arrependi-
do por comparar peruca de ho-
mem das cavernas com o cabelo 
de João Luiz — comentário que 

fez a Polícia Civil abrir investiga-
ção por preconceito racial.  “Eu 
realmente entendi que aquilo 
machucou, que aquilo causou 
dor. Eu mudei a opinião sobre 
o meu comentário. Eu odeio a 
possibilidade de causar dor a 
qualquer raça, a qualquer se-
xualidade. E acredito que acon-
teceu para o bem de muitas ou-
tras pessoas. Eu fui a ponte de 
ensino para muitas outras pes-
soas”, disse o cantor.

Ana Maria Braga seguiu fa-
lando sobre racismo e questio-
nou Rodolffo sobre o aprendiza-
do dele em relação ao tema nos 
últimos anos, destacando que 
conhece pessoas do interior do 
país que são esclarecidas sobre o 
assunto. “Falha minha nunca ter 
aprofundado”, afirmou o cantor.

Após sair do ‘BBB 21’, Rodolffo participou do café da manhã com o eliminado no ‘Mais Você’ 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BOMBA
BOMBA

COBRA
COBRA

CHOROU DÍVIDA MILIONÁRIA UÉ?!

 LBoninho disse que cho-
rou assistindo ao discur-
so de Tiago Leifert sobre 
racismo antes da elimina-
ção de Rodolffo, na terça-
-feira, no BBB 21.

 LPocah está com uma dí-
vida de R$ 4,68 milhões 
por rescindir um contra-
to dias antes de entrar no 
BBB 21. As parcelas serão 
pagas em 13 anos. 

 LApós emparedar Gil e 
ele não ser eliminado, 
Viih Tube disse estar feliz 
com a permanência do 
economista na casa. “Le-
gal ele no Top 10.”

I Q U RÔ D R E M OO

‘EU ENTENDI 

QUE AQUILO 
MACHUCOU, QUE 
CAUSOU DOR. 
MUDEI A OPINIÃO’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A mente tem um passo ligeiro, mas o coração vai 

mais longe.” (Ditado 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

 LVocê pode se afastar de ami-
zades desagradáveis. Nos es-
tudos, tende a aprender muita 
coisa. Vai querer ficar junto do 
seu par durante todo o dia.
Cor: cereja.
Números da sorte: 66, 75 e 57.

 LBusque viver experiências no-
vas. Conte com a sua intuição 
para não ter problemas. Com 
o par, a relação tende a ficar 
mais profunda.
Cor: grafite.
Números da sorte: 94, 85 e 58.

 LA sua organização vai ser 
deixada de lado. Embarque 
em experiências diferentes e 
aposte em parcerias. No ro-
mance, não vai sentir firmeza.
Cor: magenta.
Números da sorte: 23, 14 e 95.

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

 L Os astros prometem uma 
i m a g i n a ç ã o  i n o v a d o r a . 
Aposte em uma alimentação 
mais saudável. Vai buscar cui-
dados na vida a dois.
Cor: rosa-claro.
Números da sorte: 06, 51 e 60.

 LO seu signo vai estar com in-
tuição afiada. Isso vai ajudar 
os seus relacionamentos pes-
soais. Aproveite a sua sorte e 
participe de um sorteio.
Cor: lilás.
Números da sorte: 61, 70 e 88.

 LRestrições e rotina devem 
sumir do seu vocabulário. 
Modernize o serviço e os seus 
deveres. No amor, deve rolar 
uma ligação forte.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 89, 08 e 26.

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

 L Os assuntos financeiros es-
tarão em foco. A sua criativi-
dade estará a todo vapor. Se 
pintar uma paquera, pare e 
pense se vale a pena.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 18, 72 e 63.

 L Você vai querer fugir da so-
lidão. Envolva-se em ativida-
des sociais. Sinal de sucesso 
em reuniões. No romance, 
chance de renovação.
Cor: laranja.
Números da sorte: 19, 28 e 46.

 LFoque nos assuntos profissio-
nais, evite distrações. Novas 
metas e ambições podem sur-
gir. Há sinal de paixonite com 
alguém do trabalho.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 65, 29 e 74.

SANTO ALBERTO
Nasceu na Itália, em 1150. Tornou-
-se religioso na Ordem Agostiniana. 
Depois, tornou-se padre e superior 
de uma comunidade. Foi cami-
nhando na vontade do Senhor, que 
o queria servindo à Igreja de Cristo. 
Foi enviado como missionário para 
a Terra Santa, em Jerusalém. Apai-
xonado por Deus, por sua Igreja, 
pela verdade e pelo mistério pascal. 
Entre os cristãos e não cristãos, ha-
via aqueles que perseguiam Santo 
Alberto. Até que, no dia da Exalta-
ção da Santa Cruz, ele estava com 
todo o clero e foi apunhalado por 
um fanático anticristão.

SANTO DO DIA

MANGAS
Dois malucos andavam em 
uma rua quando viram um 
pé de manga. Então, come-
çaram a jogar pedras. Cansa-
do, Mauro disse para Márcio:
— Já tem um tempão que es-
tamos jogando pedras e não 

derrubamos nenhuma man-
ga. Vai procurar uma escada.
Depois de um tempo, Márcio 
chegou com uma escada.
— Está aqui a escada, Mauro.
— Agora, suba para ver se 
tem alguma madura, Márcio.
Márcio subiu e, lá de cima do 

pé de manga, falou:
— Essa aqui está madura!
— É mesmo. Então, desce pra 
gente poder jogar pedra.

PASTO
Um caipira percebe que uma 
das vacas adoeceu. Então, ele 

decide pedir ajuda para al-
guém na fazenda ao lado.
— Minha vaca está doente! 
Quando a sua adoeceu, o 
que você fez?
— Eu dei um pasto especial. 
Se você quiser, eu lhe dou o 
que sobrou e você usa com 

sua vaca!
O caipira pega o pasto e vai 
embora. Dias depois, ele diz 
para o vizinho:
— Não vai acreditar! Eu dei 
o pasto à vaca e ela morreu!
— Olha que coincidência! A 
minha também!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obaluayê.
MENSAGEM:
Obaluayê diz que estamos 
em um ótimo período para 
mudanças em casa e para re-
solver problemas com famí-
lia. Uma boa conversa pode 
mudar o fim da história. 
SAUDAÇÃO:
Atotô, Ajuberô!
CORES:
Branco, preto e terracota.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para conseguir ter um dia 
de boas resoluções e de 
atitudes positivas, ao ama-
nhecer, tome um banho de 
arruda da cabeça aos pés. 
Logo em seguida, coloque 
uma roupa clara e se perfu-
me com absinto.

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

 LSeu signo deve ficar mais ou-
sado nos seus contatos. É um 
bom momento para fazer um 
balanço financeiro. Evite falar 
de inseguranças na paquera.
Cor: violeta.
Números da sorte: 45, 72 e 09.

 LBusque novas maneiras de 
ganhar dinheiro. Você pode 
ter independência financeira. 
Nos assuntos do coração, pode 
sentir vontade de sossegar.
Cor: grafite.
Números da sorte: 37, 19 e 55.

 LVocê deve esbanjar perspicá-
cia. Tem tudo para aprender 
coisas novas e persistir nos seus 
sonhos. Não vão faltar criativi-
dade e fantasia no amor.
Cor: carmim.
Números da sorte: 92, 11 e 38.
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