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delegada Bárbara 
Lomba, deputada 
não só sabia como 
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ação criminosa que  

matou o marido 
Anderson do Carmo
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tranca 

idosa com 
40 cães na 
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Bota aprende ABC Bota aprende ABC 
da vitória pra não da vitória pra não 
ser Empatafogoser Empatafogo

Glorioso de Marco Antonio 
joga a vida hoje pela 

Copa do Brasil
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Vagadada

CHANCES 
DE ESTÁGIO

2.200

Babá diz que irmã de Jairinho
 e avó sabiam das agressões

MORTE DO MENINO HENRY 3
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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

VIOLÊNCIA

Anônimo
Deodoro

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

MEIA HORA multimídia

Arrastões em 
viaduto de Deodoro

 LO viaduto próximo ao Piscinão de 
Deodoro não tem policiamento e 
bandidos fazem arrastões direto. 
O local é de muito movimento por 
conta da estação de trem que fica 
ao lado. À noite, a iluminação é pés-
sima e acaba facilitando a ação dos 
bandidos, que se escondem aonde 
dá. Precisamos de um melhor poli-
ciamento no local. Ninguém aguen-
ta mais passar por essas situações.

VIOLÊNCIA

Falta de transporte 
em Queimados

 LVilar Grande, em Queimados, na 
Baixada Fluminense, sofre com a 
falta de transportes. As crianças do 
bairro andam muito para ir à escola. 
Como o bairro é bastante afastado 
do Centro do município, só existe 
uma linha de ônibus que passa por 
lá, mas não dá conta de todos os 
cidadãos que necessitam do trans-
porte. Quem não tem meio de trans-
porte próprio acaba ficando a pé.

Luciana Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Cratera em 
Jacarepaguá

 LUm buraco enorme se abriu na 
Estrada dos Três Rios, na altura do 
número 354, na Freguesia, em Jaca-
repaguá. Pela forma com que o bu-
raco surgiu, parece que algo muito 
pesado caiu e rachou o asfalto. No 
início da semana, não tinha nada e 
agora o asfalto apareceu danifica-
do. Como muitos ainda não sabem 
do buraco, acidentes podem ocorrer, 
caso um pneu seja furado.

Solange de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Sem busão 
depois das 21h

 L Após as 21h, ninguém consegue 
sair de Campos Elíseos, em Duque 
de Caxias. Os ônibus param de 
circular sem aviso prévio e os tra-
balhadores ficam na mão. Quem 
trabalha até tarde da noite e mora 
longe precisa gastar uma grana 
enorme para poder pedir um car-
ro de aplicativo até a estação ou 
bairro mais próximo, para aí, sim, 
conseguir uma condução.

Thadeu Maia
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Tiroteios ocorrem 
a 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!

Anônimo
Praça Seca

LIXO                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Galhos invadem apartamentos
 L Uma árvore na Rua Jorge Lacerda, em frente ao núme-

ro 125, no Jardim América, na Zona Norte do Rio, está 
com a copa muito cheia e os galhos estão entrando nos 
apartamentos do edifício que fica atrás. Ela está tão 
alta que já ultrapassou os postes de fiação. Se ocorrer 
uma chuva mais forte ou ventania, a árvore pode cair 
e causar um grande estrago no local.

José Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Serviços de 
limpeza

 LA Comlurb informa que já rea-
liza regularmente os serviços de 
limpeza no IAPC de Irajá, com a 
coleta domiciliar de lixo às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, 
no período noturno, varrição em 
dias alternados e roçada de 30 
em 30 dias. O local está limpo.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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POLÍCIA

Henry relatou

Babá afirma que o menino contou à mãe, em chamada 
de vídeo, que havia sido agredido por Dr. Jairinho

A
s novas versões dadas pela ba-
bá Thayná de Oliveira Ferreira, 
em um segundo depoimento 

à 16ª DP (Barra), na segunda-feira, 
apontam que Monique Medeiros não 
só sabia das agressões de Dr. Jairinho 
ao menino Henry Borel, de 4 anos, co-
mo ouviu relatos do próprio filho em 
uma ligação por vídeo. O conteúdo é 
parte do depoimento da babá, ao qual 
o MEIA HORA teve acesso.

A sessão de agressões de Dr. Jairi-
nho, relatada por Henry no dia 12 de 
fevereiro, quase um mês antes da sua 
morte, foi o ponto principal do no-
vo depoimento de Thayná. Ela con-
tou à Polícia Civil que, naquele dia, o 
vereador ficou um tempo com Hen-
ry no quarto. Ao sair, percebeu as le-

sões do menino e contou a Monique. 
“Quando a declarante relatou a dor na 
cabeça da qual Henry reclamava e em 
seguida mandou uma fotografia do 
joelho do menino, Monique lhe pediu 
para que pegasse o telefone de Henry e 
fizesse uma chamada de vídeo.” Nessa 

ligação, Henry “relatou à mãe as agres-
sões sofridas, exatamente como ha-
via feito” a Thayná e ainda pediu que 
a mãe “chegasse logo”.

Segundo a babá, Monique pediu 

para ela apagar “as mensagens de seu 
celular, para caso Jairinho quisesse 
pegar o aparelho”. 

Depois de Henry relatar à mãe e 
à babá as agressões sofridas, Jairinho 
retornou ao apartamento, “visivel-
mente exaltado”, segundo Thayná. 
Ele questionou o menino: “Henry, o 
que falou pra sua mãe?”, “você gos-
ta de ver sua mãe triste com o tio?”, 
“você mentiu pra sua mãe”. Henry, 
no colo de Thayná, “respondia, acua-
do, que não havia falado nada, que 
não havia feito nada”.

“Perguntada quanto tempo se 
passou desde que começou a narrar 
o episódio a Monique, até ela retor-
nar, (a babá) afirma que acredita que 
começou a contar para Monique por 
volta de 16h” e que Monique “só re-
tornou por volta de 19h”.

MONIQUE CHEGOU 
EM CASA CERCA DE 
TRÊS HORAS APÓS 
SABER DAS AGRESSÕES

 LEm seu novo depoimento, a babá 
Thayná de Oliveira Ferreira con-
tou que a avó materna da criança 
e a irmã de Dr. Jairinho sabiam das 
agressões. Thayná disse que, dias 
antes de ir depor, recebeu uma liga-
ção da irmã de Jairinho pedindo pa-
ra que conversassem e que ela falou 
para a babá não ser “juíza do caso 
do irmão dela”, que “menos é mais”. 

A avó materna de Henry também 
sabia sobre as agressões. Segundo a 
babá, antes de Monique ir a uma ses-
são numa psicóloga, a professora dei-
xou ela e o menino na casa da avó. Lá, a 
avó logo perguntou o que havia acon-
tecido com o neto. Thayná contou tu-
do para ela, que ficou assustada e in-
dagando para saber se Henry estava 
ou não mentindo.

 LA babá relatou pelo menos três epi-
sódios de agressão de Dr. Jairinho ao 
pequeno Henry. No dia 2 de feverei-
ro, o político chamou Henry de mi-
mado e para uma conversa a portas 
fechadas. “Ficaram cerca de 30 mi-
nutos com a porta fechada.” Após is-
so, ela perguntou o que tinha acon-
tecido e o menino disse que “tinha 
esquecido, que estava com soninho”. 

No dia 12 de fevereiro, Jairinho le-
vou a criança para o quarto. Minutos 
depois, Henry saiu alegando dores e 
mancando. O terceiro episódio foi na 
última semana de fevereiro. Segundo 
a babá, Jairinho chegou inesperada-
mente e chamou Henry. Quando o 
menino saiu do quarto, afirmou que 
havia caído da cama e estava com a 
cabeça doendo.

Avó sabia, 
segundo babá

Três episódios 
de agressão

O pequeno Henry tinha 4 anos

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

AGRESSÕES

REGINALDO PIMENTA

 L BRUNA FANTTI E YURI EIRAS

Monique Medeiros está presa, 
acusada de envolvimento na 
morte do próprio filho
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POLÍCIA

Polícia estoura caixinha do CV
 L PENSÃO DO CRIME

Agentes da Delegacia Espe-
cializada em Armas, Munições e 
Explosivos da Polícia Civil (De-
sarme) realizaram, ontem, uma 
operação contra lavagem de di-
nheiro do Comando Vermelho 
(CV), que montou um esquema 
para manter os luxos dos familia-
res de traficantes presos. A Ope-
ração Caixinha S/A cumpriu 
mandados de busca e apreensão 
em diferentes presídios do esta-
do contra criminosos que já es-
tavam presos. 

O delegado Gustavo Rodri-
gues, diretor da Desarme, disse 
que as investigações começaram 
há cerca de dois anos, após a pri-
são do traficante Elton da Con-
ceição, o PQD da CDD, em 2019.

Segundo Rodrigues, o Co-

mando Vermelho criou um fun-
do que conseguiu movimentar 
cerca de R$ 7 milhões em 44 con-
tas diferentes, com 84 pessoas en-
volvidas, 42 delas já presas. Só a 
mulher de um traficante recebia 
R$ 7 mil por semana para manter 

seu alto padrão de vida. “A cúpula 
da facção se beneficia desse fun-
do para financiamento de guer-
ras, bancar familiares e pagar me-
sadas”, revelou o delegado. O delegado Gustavo Rodrigues, da Desarme, comandou a operação

REGINALDO PIMENTA

 L ANDERSON JUSTINO

ESQUEMA 
BANCAVA VIDA 
DE LUXO DE 
FAMILIARES DE 
TRAFICANTES

A 
primeira delegada a in-
vestigar o assassinato 
do pastor Anderson do 

Carmo, marido da deputada 
Flordelis (PSD-RJ), Bárbara 
Lomba, afirmou, ontem, que 
nada aconteceria na casa dos 
dois sem o aval da parlamentar. 
Lomba prestou depoimento à 
Comissão de Ética da Câmara.

Durante o depoimento, a de-
legada disse que investigou as re-
lações de todos os envolvidos no 
crime e afirmou que, a partir da 
investigação, ficou claro que a de-
putada não só estava ciente da 
ação criminosa, mas que também 
estava envolvida. “Nada aconte-
ceria dentro daquela casa sem o 
aval final da deputada”, declarou 
Lomba. “Continuaria conside-
rando a deputada investigada... 
(Pela) Influência que exercia com 

as pessoas cujo o envolvimento foi 
comprovado na execução e plane-
jamento do crime”, reforçou. 

Bárbara Lomba foi substituída 
nas investigações pelo delegado 
Allan Duarte, em janeiro de 2020. 

Em sua defesa, a deputada 
declara que existe erro na con-
clusão das investigações e que 
não pode ser julgada e conde-
nada antes que todo o processo 
seja concluído. 

‘NADA 
ACONTECERIA 
DENTRO DAQUELA 
CASA SEM O AVAL 
DA DEPUTADA’

 L MORTE DO PASTOR ANDERSON DO CARMO

Influência sobre todos
Para delegada, Flordelis sabia da ação criminosa e estava envolvida

A deputada Flordelis (PSD) é investigada pela morte do marido

CLEVER FELIX / LDG NEWS / ESTADÃO CONTEÚDO

Policiais da 43ª DP (Guaratiba) 
resgataram, ontem, a idosa Maria 
das Graças de Sousa Rodrigues, de 
75 anos, que era mantida em cár-
cere privado em uma casa na Praia 
da Brisa, em Pedra de Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio. De acordo 
com agentes, o resgate só foi pos-
sível após denúncias.

A idosa foi encontrada tran-
cada em uma residência sem 
condições de higiene, magra, 

debilitada, vestindo trapos e em 
meio a fezes de animais encon-
trados na casa — 40 cães e 20 
pombos. “Eu não saio para lu-
gar nenhum. Nenhum mesmo. 
Só saio para levar o lixo”, disse ela 
a uma equipe do RJTV. 

A dona da casa foi autuada 
por cárcere privado, redução à 
condição análoga à escravidão e 
maus-tratos a animais. A polícia 
apura se a mulher se apropriava 
da aposentadoria da idosa. 

Polícia 
liberta 
idosa

 L COVARDIA

Dona Maria já na delegacia

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

A POLÍCIA APURA 
SE DONA DA CASA 
SE APROPRIAVA DA 
APOSENTADORIA 
DA IDOSA
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GERAL

Descanse em paz,
Editor-chefe do jornal O Dia, o jornalista morre, 
aos 56 anos, por complicações da Covid-19

É
tica, paciência, concentração, 
dedicação e, acima de tudo, 
calma e gentileza. São quali-

dades ressaltadas por todas as pes-
soas que tiveram o prazer de con-
viver e trabalhar com Aloy Jupiara, 
editor-chefe do jornal O Dia, que 
morreu por complicações da Co-
vid-19, segunda-feira. 

Aos 56 anos, Aloy Jupiara Braz 
Teixeira tinha no currículo pas-
sagens por jornais como O Glo-
bo, além de ter escrito os livros Os 
Porões da Contravenção e Deus 
Tenha Misericórdia Dessa Na-
ção, ambos em parceria com o 

jornalista Chico Otavio.
Apaixonado pelo trabalho, di-

vidia seu tempo com a paixão pe-
lo Carnaval, pela sua escola de co-
ração, o Império Serrano, e como 
integrante do Conselho Delibe-
rativo do Museu do Samba. “Nos 
momentos mais difíceis do Mu-
seu do Carnaval, Aloy sempre este-
ve à disposição para nos socorrer”, 
conta a fundadora do Museu do 
Samba, Nilcemar Nogueira.

Chico Otavio diz que ser amigo 
de Aloy foi um privilégio. “Era pra-
ticamente um irmão. Ético, crite-
rioso, sempre foi uma referência.”

O vereador Chico Alencar 
(Psol) citou Aloy em sua fala na 
Câmara, ontem: “Pacífico, demo-
crático, praticava o jornalismo in-
vestigativo e estimulava todos os 
jovens a fazer o mesmo”.

Presidente do Dia, Alexandre 
Rodrigues homenageou Aloy. 
“Um grande amigo, leal, dedi-
cado, acima de tudo totalmente 
comprometido com a empresa e 
com seus colegas de trabalho.”

Torcedor do Fluminense, Aloy 
ganhará homenagem de um mi-
nuto de silêncio no clássico entre 
Flamengo e Vasco, no Maracanã. 

ALOY JUPIARA
‘COLABORADOR 
INESTIMÁVEL PARA O 
ESTADO, COM OLHAR 
APURADO PARA OS 
PROBLEMAS SOCIAIS’

‘NOS MOMENTOS  
MAIS DIFÍCEIS, ALOY 
SEMPRE ESTEVE À 
DISPOSIÇÃO PARA 
NOS SOCORRER’

‘APAIXONADO 
PELA IDEIA DE UMA 
CIDADE UNIDA, SEM 
PRECONCEITOS. 
ADORAVA O MÉIER’

‘PACÍFICO,  
DEMOCRÁTICO 
E PRATICAVA O 
JORNALISMO 
INVESTIGATIVO’

‘FAZIA QUESTÃO 
DE ENTREGAR ÓTIMA 
QUALIDADE PARA 
O LEITOR. MUITO 
DETALHISTA’

‘LEAL, DEDICADO, 
COMPROMETIDO 
COM A EMPRESA E 
COM SEUS COLEGAS 
DE TRABALHO’

Henrique Figueira, 
presidente do TJ-RJ

Nilcemar Nogueira, funda-
dora do Museu do Samba

Aziz Filho, 
 jornalista

Chico Alencar, 
vereador (Psol)

Chico Otavio,  
jornalista

Alexandre Rodrigues,  
presidente do jornal O Dia

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

CNT / REPRODUÇÃOREGINALDO PIMENTA

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMARQUIVO PESSOAL

A
RT

E 
M

EI
A

 H
O

R
A

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 14/4/20216



GERAL

Frascos com menos doses

Caxias mudará 

calendário 
Uerj: vestibular 
adiado pra julho

Barreira sanitária em Niterói

 LA Prefeitura de Araruama informou nas redes sociais que vem regis-
trando desde 23 de março o recebimento de frascos da vacina contra a 
Covid-19, a CoronaVac, com menos doses do que o indicado. A denún-
cia causou estranheza. Segundo a nota, cada frasco deveria vir com 10 
doses, porém, nesse período de dois meses, a prefeitura recebeu quanti-
dade inferior em pelo menos 234 frascos. As perdas chegam a 281 doses. 

 LA Prefeitura de Caxias informou 
que vai reformular o calendário da 
primeira e segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 na cidade. 
Segundo a Secretaria de Saúde do 
município, foram recebidas pou-
cas doses do imunizante e foi ne-
cessário mudar o planejamento.

 LA Uerj decidiu adiar o 
Exame Único do Vestibu-
lar Estadual 2021, do dia 2 
de maio para 18 de julho, 
devido ao agravamento da 
pandemia no estado.

 LA Prefeitura de Niterói de-
cidiu implementar barrei-
ras sanitárias nos princi-
pais acessos ao município 
para conter o avanço da 
Covid-19. Elas estarão lo-
calizadas em pontos como 

na divisa com São Gonça-
lo e na Ponte Rio-Niterói, 
onde será feita medição de 
temperatura, que impedirá 
o acesso de quem apresen-
tar febre, um dos principais 
sintomas da doença. 

RAPIDINHAS...
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 L POLICIAIS E BOMBEIROS

Começa hoje!
Vacinação contra Covid para forças de segurança 

A 
vacinação para agentes das 
forças de segurança na ati-
va — policiais civis (apenas 

no Grande Rio), militares, penais 
e rodoviários federais, além de 
bombeiros — começa hoje em ba-
talhões da PM e unidades milita-
res. A decisão de um Calendário 
Único de Vacinação havia sido 
anunciada pelo governador Cláu-
dio Castro, em 30 de março. A pro-
gramação prevê dias e locais dife-
rentes para cada corporação.

Policiais da ativa: na primeira 
fase, serão destinadas doses para 
agentes com 50 anos ou mais. A 
vacina será a Coronavac/Butan-
tan. A vacinação das forças de se-
gurança ocorrerá nos batalhões da 
PM e outras unidades militares. A 
previsão é que sejam disponibili-
zados 20 postos, das 9h às 16h.

Hoje, é a vez de agentes com 
idade de 56 anos ou mais. Ama-
nhã, entre 52 e 55 anos e, na sexta-
-feira, agentes com 51 anos. 

Bombeiros da ativa: o Corpo 
de Bombeiros montou dois polos 
de vacinação. Um em Guadalupe 
e um em Campinho. Em Guada-
lupe, todos os militares lotados 
nas unidades que fazem parte do 
Complexo de Ensino e Instru-
ção serão vacinados. Em Cam-
pinho, estão listadas as unidades: 
8º GBM, Comando de Área I, 2º 
GBM, DBM 1/2, DBM 2/M, DBM 
1/8, 12º GBM, GPreve e Odonto-
clínica e Policlínica de Campinho.

Policiais da ativa vão ser vacinados em batalhões da PM e outras unidades militares

AGÊNCIA O DIA

CAMPANHA DE 
IMUNIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO DEVE 
COMEÇAR NA 
SEGUNDA-FEIRA

Vacinação contra a gripe
 L MUDANÇA NO CALENDÁRIO

A vacinação contra a gripe 
no Estado do Rio deve começar 
na segunda-feira para a popula-
ção. A programação era de que a 
campanha tivesse início já esta 
semana, mas a prioridade para 
a imunização contra a Covid-19 
fez com que a Secretaria Estadual 
de Saúde adiasse o cronograma. 
Apenas um grupo, o de profissio-
nais de saúde dos hospitais, será 
vacinado a partir de hoje.

A expectativa é que sejam 
imunizadas 6,8 milhões de pes-
soas, correspondente a 90% dos 

grupos prioritários. A população 
deve prestar atenção em algumas 

alterações no calendário. Ao con-
trário da imunização contra a Co-

vid-19, a primeira etapa da vacina-
ção contra gripe prioriza crianças 
menores de 6 anos, gestantes e ou-
tros profissionais de saúde.

Hoje, é a vez de trabalhadores 
da saúde dos hospitais. Entre se-
gunda-feira e 10 de maio: crianças 
maiores de 6 meses e menores de 6 
anos, gestantes, puérperas e indí-
genas. Entre 11 de maio e 8 de ju-
nho: idosos com 60 anos e profes-
sores. Entre 9 de junho e 9 de julho: 
pessoas com comorbidades, com 
deficiência permanente e profis-
sionais de transporte e segurança. 
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JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 76 anos de idade e sou 
jornaleiro há 25. Antes eu era ban-
cário e, na minha profissão, gosto 
de interagir com os clientes e fa-
zer amizades. Moro na Pavuna e o 
que eu mais gosto é da vizinhança. 
Torço para o Vasco e, nas minhas 
horas vagas eu gosto de descansar. 
Gosto de ler o caderno de esportes 
no MEIA HORA.

AILTON GUEDES — Rocha 
Miranda

JOSÉ MAR-
CELLO DE 
CAMARGO 
VALENTE
tem hoje 20 
anos. Ele 
desapareceu 
em 1º de 
abril de 2009, 
em Japeri 
(Baixada Fluminense), após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

A BOA 
TÁ COM O

 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Novo prazo para 
auxílio negado 

 LO Ministério da Cidada-
nia abriu novo prazo de 
contestação para quem te-
ve o Auxílio Emergencial 
negado. Quem se interes-
sar poderá pedir revisão a 
partir de hoje.

RAPIDINHA...

Mais de 2,2 mil vagas de está-
gio e jovem aprendiz estão dispo-
níveis no Estado do Rio. A Funda-
ção Mudes, por exemplo, oferece 
298 oportunidades, sendo 282 
vagas de estágio, nos níveis su-
perior, médio e técnico, além de 
dez vagas para jovem aprendiz e 
seis para pessoas com deficiência 
(PCD). A remuneração pode che-
gar a R$2.440. Para se candidatar, 
basta acessar www.mudes.org.br.

Em estágio, as carreiras do ensi-
no superior com o maior número 
de vagas são: Administração (62), 
Comunicação Social (46), Marke-
ting (24), Ciência da Computação 
(18), Informática (10), Ciências 
Contábeis (8), Design (8), Análi-
se de Sistemas (5) e Pedagogia (5). 
Ainda há vagas para cursos como 
Arquitetura, Direito, Economia e 

Enfermagem, entre outras.
Há chances para estágio no En-

sino Médio. Além delas, há opor-
tunidades para cursos técnicos, 
que somam 24 vagas. A candida-
tura e os processos seletivos estão 
sendo feitos de maneira remota.

O CIEE-Rio tem 1.983 opor-
tunidades de estágio para todo o 
estado. As vagas podem ser confe-
ridas em www.ciee.org.br.

Só pra aprendiz 
e estagiário

AS INSCRIÇÕES  
E OS PROCESSOS 
SELETIVOS SÃO 
REALIZADOS DE 
MANEIRA ON-LINE

 L QUINHENTÃO NA CONTA!

Aí são outros 500
Ambulantes de praia têm o auxílio garantido

O auxílio direcionado aos 
barraqueiros de praia será 
estendido por mais uma 

parcela de R$ 500, devido à conti-
nuidade às restrições da ocupação 
na orla para conter a Covid-19. O 
benefício também será válido aos 
auxiliares dos comerciantes. 

A decisão foi tomada, on-
tem, em reunião da Câmara 
Municipal do Rio com o secre-
tário de Fazenda do Rio, Pedro 
Paulo. Os vereadores Thiago 

Ribeiro e Márcio Ribeiro, além 
de 30 barraqueiros, também 
estiveram presentes. O presi-
dente da Câmara, Carlo Caia-
do, conduziu a reunião.

Segundo a prefeitura, existem 
hoje 2.200 comerciantes de praia 

cadastrados, que serão beneficia-
dos com o auxílio após um pedido 
feito pelos parlamentares. Ainda 
será estudada a suspensão tempo-
rária da cobrança da Taxa de Uso 
de Área Pública (Tuap) cobrada 
dos ambulantes.

A decisão foi devido às restrições na orla para conter a Covid-19

PREFEITURA 
TAMBÉM ESTUDA 
SUSPENDER POR UM 
TEMPO TAXA DE USO 
DE ÁREA PÚBLICA
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Copa do Brasil            Hoje             ABC            21h30 Frasqueirão
Carioca                        Sábado        Fluminense         16h Maracanã

Só um jeito de aliviar 

Em Natal, Fogão decide o seu futuro na Copa do Brasil

A PROMESSA MATHEUS 
NASCIMENTO, DE SÓ 17 
ANOS, SERÁ TITULAR NA 
PARTIDA DE HOJE

A PRESSÃO
V
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Welligton; Netinho, Hélito, Leandro e 
Vitor; Vinicius Paulista, Diego Valderrama, 
Janderson e Alan Pedro; Maycon Douglas 
e Walyson. Técnico: Sílvio Criciúma

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan 
e Rafael; Luiz Otávio, Frizzo e Ricardinho; 
Felipe Ferreira, M. Nascimento e Marco 
Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Frasqueirão, em Natal (RN)  
Árbitro: Dyorgines Padovani (ES)  
Assistentes: AFabiano da Silva Ra-
mires (ES) e Vanderson Zanotti (ES) 
Horário: 21h30  
TV: Globo, Sportv e Premiere

ABC

BOTAFOGO

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

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Rubem Leão

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

07/04
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

08/04
Criciúma-SC 1 (5) x 1 (4) Ponte Preta-SP
Vila Nova-GO 1 (4) x 1 (3) Juventude-RS

ONTEM
Paysandu-PA 1 x 2 CRB-AL
Cianorte-PR 1 x 0 Santa Cruz-PE
CSA-AL x Remo-PA *

HOJE
América-MG x Ferroviário-CE
ABC-RN x Botafogo-RJ
América-RN x Cruzeiro-MG

AMANHÃ 
4 de Julho-PI x Cuiabá-MT
Avaí-SC x Cascavel-PR
Joinville-SC x Atlético-GO
 * Não encerrado até o fechamento 
desta edição.

TODOS OS JOGOS 

DA SEGUNDA FASE 

DA COPA DO BRASIL

 LAinda em recuperação de um sério 
problema físico, o goleiro Gatito Fer-
nández viu por esses dias o Sport ma-
nifestar o desejo em sua contratação. 
Aos 33 anos, o jogador, no entanto, 
deve permanecer em General Seve-
riano O clube da Estrela Solitária já 
iniciou as conversas para manter 
o paraguaio. O jogador, que ainda 
não tem data para reaparecer no ti-

me titular, quer um contrato até o fim 
de 2023, mas o Glorioso acena com 
um vínculo até dezembro de 2022. No 
clube desde 2017, Gatito já manifes-
tou publicamente o seu desejo de per-
manecer e ajudar na reconstrução do 
Botafogo, que vai disputar a Série B do 
Campeonato Brasileiro. O goleiro está 
lesionado desde setembro de 2020 — 
edema ósseo no joelho direito.

Clube já negocia a renovação de Gatito

Há pouco mais de um mês à frente 
do comando do Botafogo, o téc-
nico Marcelo Chamusca tem ape-

nas três vitórias (uma pela Copa do Bra-
sil e duas pelo Campeonato Carioca) e só 
uma derrota (para os reservas do Flamen-
go, também pelo Estadual), mas o exces-
so de empates em dez compromissos até 
aqui (seis, todos pelo Carioca), já colocam 
uma certa pressão sobre o treinador. E a 
única maneira de aliviar o clima é vencen-
do o ABC hoje, às 21h30, em Natal, pela 
segunda fase da Copa do Brasil.

Além disso, as incons-
tantes atuações da 

equipe e as esco-
lhas equivoca-
das feitas por 
Chamusca po-
tencializam o 
problema. E 
não tem jeito, 
o Glorioso pre-

cisa vencer hoje, 
uma vez que o em-

pate leva a disputa da 
vaga para os pênaltis. Em 

jogo, além de mais tranquilidade para a 
sequência do trabalho do treinador, o Al-
vinegro pode levar R$ 1,7 milhão como 
bônus pela classificação. Até agora, pelas 
participações na primeira e na segunda 
fases, o clube já faturou R$ 2,5 milhões.

Sem o atacante Matheus Babi, ne-
gociado com o Athletico Paranaense 
depois de uma longa e chata novela, 

o seu substituto natural seria Rafael 
Navarro. No entanto, por causa de um 
problema muscular na coxa esquer-
da, ele está fora da partida. Quem her-
dou a vaga foi a jovem promessa Ma-
theus Nascimento (foto), de 17 anos, 
que, apesar de boas atuações no time 
profissional, ainda busca marcar o seu 
primeiro gol para deslanchar de vez.
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Victor Sá revela contato

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã Vasco 21h Maracanã
Carioca Sábado Portuguesa 21h05 Luso Brasileiro

Com a cara do professor
Rogério Ceni reconhece que Mengão assimilou rápido a sua maneira de jogar

 L ENCAIXADINHO

Campeão brasileiro de 2020 
e da Supercopa do Brasil 
deste ano, o técnico Rogé-

rio Ceni já decretou: o time do 
Flamengo agora tem a sua ca-
ra. Em entrevista ao programa 
‘Bem, Amigos!’, do Sportv, o co-
mandante rubro-negro reconhe-
ceu que conseguiu muito rápido 
fazer com que o grupo assimilasse 
sua maneira de jogar. Mas claro, 
ele não deixou passar a ajuda dos 
atletas mais experientes.

“O time está montado com a 
forma que eu quero jogar. Isso não 
garante taça, conquistas. Depende 
do esforço, que é grande de todos. 
Os mais velhos são exemplos. Die-
go, Filipe (Luís, lateral-esquerdo)... 
o (Willian) Arão é razinza, mas eu 
gosto muito dele. A ida dele pra 
zaga na temporada passada deu a 

qualidade que a gente queria”, des-
tacou Rogério Ceni.

Apesar de o Mais Querido ser 
mais uma vez apontado como fa-
vorito nas competições de 2021, 
o técnico faz um alerta. “Não são 
só Flamengo e Palmeiras. O Grê-
mio está se reforçando, 
o Atlético Mineiro, 
São Paulo... Ou-
tros vão brigar. 
O Flamengo 
tem um con-
junto formado 
desde 2019. É 
difícil dizer 
(quem é o 
melhor)”, 
finalizou 
o técni-
co.

 LNa mira do Rubro-Negro, o 
meia Victor Sá, do Wolfsburg, 
da Alemanha, revelou conta-
tos da diretoria pela sua contra-
tação. “Teve contato sim, com 
meus empresários, aí o desenro-
lar eu não sei dizer porque tem a 
questão da temporada aqui na 
Alemanha estar em andamento, 
não sei em que pé está, mas teve o 
contato com meus agentes”, afir-

‘A IDA DE ARÃO 
PARA A ZAGA DEU 
A QUALIDADE QUE 
A GENTE QUERIA’, 
DIZ O TÉCNICO

 LArtilheiro do Campeonato 
Carioca, com oito gols, o ata-
cante Alef Manga, do Volta Re-
donda, ainda tem o seu nome 
especulado na Gávea. Mesmo 
que seja uma excelente opor-
tunidade, a pesada concorrên-
cia no setor ofensivo deve afas-
tar o jogador. Além disso, para 
deixar o Voltaço, o clube pede 
pelo menos R$ 2,5 milhões pe-
lo jogador de 26 anos. Os seus 
representantes afirmam que 
Manga deverá, no mínimo, es-
tar em algum clube da Série A 
do Campeonato Brasileiro.

Alef Manga 
ainda no radar

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

Vitorioso, Rogério Ceni exaltou a qualidade do grupo de atletas

mou o jogador em entrevista ao 
site Goal.com. “Eu fico feliz pelo 
interesse e se tiver que aconte-
cer, com certeza seria um clube 
que seria uma honra para mim 
vestir a camisa”, completou o 
atleta, que está com 27 anos.
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A Federação de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro (Ferj) 

atendeu pedido do Flamengo e 
passou para amanhã, às 19h, no 
Maracanã, o jogo contra o Vas-
co que estava marcado para ho-
je. Foi a centelha necessária para 
aceder a chama da rivalidade. 

O Gigante da Colina reagiu ale-
gando que sequer foi consultado, 
expediu nota elencando danos à 
programação causados pela mu-
dança, falando em desrespeito e fe-
chou acusando a entidade de favo-
recer o adversário, promovendo 
desequilíbrio na competição. O 
Mais Querido apenas pediu e foi 

atendido. O alvo da fúria vascaína 
deve ser a Ferj, que errou se não fez 
a consulta sobre a mudança. No 
entanto, não vejo prejuízo técnico, 
ao contrário. Nas suas alegações, o 
Vasco destaca ter vindo de viagem 
cansativa e trabalhado fim de se-
mana. Por isso um dia a mais de 
repouso deveria ser comemorado. 

O fato pelo menos serviu 
para botar lenha na fogueira, 
agitando a galera e tornando o 
duelo particular entre os técni-
cos Rogerio Ceni e Marcelo Ca-
bo (foto) ainda mais atraente. O 
Clássico dos Milhões já vai co-
meçar em temperatura máxima.

 LFlamengo e Vélez Sárs-
field, Fluminense e River 
Plate, dois clássicos sul-a-
mericanos abrindo os tra-
balhos da dupla carioca na 
Copa Libertadores. Briga 
de cachorro grande.

 LO vice-presidente do Vas-
co, Carlos Osório, acusa a 
Ferj de subserviência ao 
Flamengo. Nos tempos do 
Eurico Miranda, o Flamen-
go acusava a entidade de 
subserviência ao Vasco.

 LA Conmebol, entidade máxima que 
controla o futebol na América do Sul, 
anuncia que receberá doação de cin-
quenta mil doses da vacina Corona-
Vac, que serão usadas na proteção de 
jogadores e jogadoras participantes 
das competições por ela promovidas.

 LAté agora não foram apuradas as 
causas e responsabilizados todos os 
envolvidos na pancadaria na entrada 
dos vestiários no final da Supercopa 
do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras. 
no último domingo, em Brasília. Uma 
verdadeira vergonha.

E olha que a bola ainda nem rolou

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Esse é o novo 
Fluminense

 LO momento obriga os clu-
bes a enfrentarem uma dura 
realidade. Quem tem mais di-
nheiro sofre menos, mas sofre 
e cedo ou tarde será alcançado 
pela crise. Veja o exemplo do 
Fluminense, que tem no exce-
lente trabalho de base, uma es-
pécie de poupança. Apertado, 
vende suas joias e as substitui 
por veteranos, agora mesmo 
anunciou cinco reforços, todos 
na casa dos trinta anos, que se 
juntarão a Fred, Nenê, Egídio e 
Paulo Henrique Ganso. Xerém 
terá que dobrar a produção.

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedro ainda 
é dúvida
Jogador participou da primeira 
parte do treinamento de ontem

 L DAQUI A POUCO ELE VOLTA

É 
remota, mas existe uma 
chance de o atacante Pe-
dro reaparecer no time 

do Flamengo diante do Vas-
co, amanhã, no Maracanã, pe-
lo Campeonato Carioca. O jo-
gador participou da atividade 
de ontem, no CT do Ninho do 
Urubu, mas segue em transição.

Pedro sofreu uma lesão na 
coxa esquerda no dia 24 de 
março, na vitória dos reservas 
do Mais Querido sobre o Bo-
tafogo (2 a 0), pelo Campeo-
nato Carioca. O centroavante 
deixou o campo bem no início 
do primeiro tempo. Desde en-
tão, vinha se recuperando bem.

Ontem, por exemplo, o jo-
gador esteve com o grupo na 
primeira parte dos trabalhos 
de campo. Até semana passada, 
o jogador vinha sendo acom-

panhado de perto pela equipe 
de fisioterapeutas do clube. Pe-
dro foi com a delegação para 
Brasília para a decisão da Su-
percopa do Brasil (triunfo do 

Mais Querido sobre o Palmei-
ras na decisão por pênaltis — 2 
a 2 no tempo normal), que ga-
rantiu o bicampeonato do tor-
neio), mas apenas para apoiar 
os seus companheiros.

O centroavante ainda continua em processo de transição física

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

PEDRO SE LESIONOU 
EM 24 DE MARÇO, 
NO TRIUNFO RUBRO-
NEGRO SOBRE O 
BOTAFOGO
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 L O BOM FILHO À CASA TORNA

Rômulo de volta
Volante foi campeão da Copa do Brasil de 2011

R
ômulo está de volta à Colina. 
Cria da base do Vasco, o vo-
lante, de 30 anos, foi anun-

ciado na noite de ontem como o 
sétimo reforço para a temporada. 
O contrato tem validade até o fim 
de dezembro de 2021 e segue a po-
lítica de “contrato de produtivida-
de e um salário fixo abaixo dos pa-
drões tradicionais”, de acordo com 
a nota oficial divulgada pelo clube.

Campeão da Copa do Brasil 
em 2011, o jogador estava no Shi-
jiazhuang Ever Bright, da China. 
Repatriado pelo Flamengo em 
2017, após cinco anos no Spar-
tak Moscou, da Rússia, o volan-
te foi prejudicado por uma série 
de lesões e não conseguiu repetir 
as boas atuações que o levaram à 
Seleção no ano da última grande 
conquista do Cruzmaltino.

Emprestado ao Grêmio, tam-
bém não reencontrou o melhor de 
seu futebol. Agora, ele busca um 
recomeço com o aval de Marcelo 
Cabo, que havia solicitado a con-
tratação de mais um volante. Ao 
site oficial do clube, Rômulo ex-
pôs toda sua felicidade pelo acerto.

“Não tenho palavras para 
agradecer ao clube por essa no-
va oportunidade. Lá atrás, quan-
do estava no Porto de Caruaru, o 
Vasco me descobriu, apostou em 
mim, acreditou no meu potencial. 
E agora está novamente abrindo 
as portas para mim. Se consegui 
conquistar coisas grandes no fu-
tebol, disputar Olimpíada, che-
gar na Seleção Brasileira, jogar na 
Europa e ajudar minha família foi 
por conta do Vasco”, afirmou.

O volante destacou sua felicidade de defender o Cruzmaltino de novo

DIVULGAÇÃO

 LAtualmente no Besiktas, da Tur-
quia, o volante Souza, que é cria 
da base do Cruzmaltino, revelou 
que tem evitado falar sobre o clu-
be. Antes de ir para o leste europeu, 
ele criou expectativas na galera so-
bre a possível volta a São Januário. 
“Recebi mensagens dos torcedores 
falando, ‘já que você não vai voltar 
para o Vasco não fala do Vasco’. E 

realmente, eu agora não falo mais 
que vou voltar, não quero mais 
criar expectativas e não cumprir. 
Se tiver que voltar um dia, eu volto. 
Torço muito para que o Vasco vol-
te (para a elite nacional). Eu como 
vascaíno fico acordado vendo os 
jogos, eu sofro também. Sou tor-
cedor e sofro vendo o Vasco nessa 
situação”, lamentou Souza.

Souza revela que sofre na Turquia

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA
 1º VOLTA REDONDA 20 9 6 2 1 16 10 6

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA
 2º FLAMENGO 19 8 6 1 1 18 4 14

 3º PORTUGUESA-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º FLUMINENSE 16 9 5 1 3 15 10 5

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO
 5º BOTAFOGO 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º MADUREIRA 12 9 2 6 1 8 10 -2

 7º RESENDE 11 9 3 2 4 8 14 -6

 8º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

ZONA NEUTRA
 9º BOAVISTA 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º NOVA IGUAÇU 9 9 2 3 4 11 13 -2

 11º BANGU 5 9 1 2 6 4 16 -12

REBAIXADO
 12º MACAÉ 1 9 0 1 8 4 21 -17

9ª RODADA
10/4

 MACAÉ  1 X 3 RESENDE

 PORTUGUESA-RJ  5 X 1 BANGU

 VOLTA REDONDA  2 X 2 BOTAFOGO

11/4

 MADUREIRA  0 X 0 BOAVISTA

 FLUMINENSE  3 X 1 NOVA IGUAÇU

AMANHÃ

 FLAMENGO X VASCO 21:00

10ª RODADA
SÁBADO

 MADUREIRA X MACAÉ 15:15

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 16:00

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 21:05

DOMINGO

 BANGU X VOLTA REDONDA 15:15

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 15:15

 BOAVISTA X VASCO 18:30

ARTILHARIA

 8 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)

 5 GOLS: Fred (Fluminense) e Rodrigo Muniz (Flamengo)

 4  GOLS:  Luiz Paulo (Madureira), João Carlos (Volta Redonda), 

Anderson Künzel (Nova Iguaçu) e Gabriel Pec (Vasco)

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
20/4

 VÉLEZ-ARG X  FLAMENGO 21:30 

22/4

 FLUMINENSE X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

2ª RODADA
27/4

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

28/4

 SANTA FE-COL X UNIÓN LA CALERA-CHI 21:00

3ª RODADA
4/5

 UNIÓN LA CALERA-CHI X  FLAMENGO 21:30 

12/5

 FLUMINENSE X SANTA FE-COL 21:00

4ª RODADA
11/5

UNIÓN LA CALERA-CHI X BOLÍVAR-BOL 21:30

12/5

 FLUMINENSE X SANTA FE-COL 21:00

5ª RODADA
18/5

 FLUMINENSE  X BOLÍVAR-BOL 21:30

19/5

 FLAMENGO  X LDU-EQU 21:00

6ª RODADA
25/5

 RIVER PLATE-ARG X FLUMINENSE 21:30

27/5

FLAMENGO  X VÉLEZ-ARG 21:00

O ATLETA DISSE 
NÃO PARA UMA 
OFERTA CHINESA 
COM UM SALÁRIO 
SEIS VEZES MAIOR

PRÓXIMOS JOGOS

Cariocão Amanhã             Flamengo       21h Maracanã

Cariocão Domingo               Boavista        18h30 Elcyr Resende
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado Botafogo 16h Maracanã
Libertadores 22/4         River Plate 19h Maracanã

D
epois de encaminhar os 
acertos com cinco refor-
ços para a Libertadores 

— os zagueiros Manoel e David 
Braz, os atacantes Bobadilla e Abel 
Hernández e o apoiador Cazares, 
a diretoria do Fluminense agora 
precisa ser ágil para regularizar as 
situações de todos para a estreia na 
fase de grupos da Libertadores da 
América, dia 22, contra os argen-
tinos do River Plate, no Maracanã. 
E o tempo é curto, afinal as inscri-
ções vão até o fim do sábado.

Ainda assim, o aproveitamen-
to dos contratados contra o Ri-
ver não é garantido. Com pouco 
tempo para entrosar os novos jo-
gadores até o duelo, o técnico Ro-
ger Machado deve manter a equi-
pe que vem jogando. A maioria 
das contratações já vem treinan-
do em seus clubes e não deve ter 
problema físico para ficar à dis-
posição, mas a tendência é que, 
no máximo, sejam relacionados, 
à exceção de algum imprevisto.

Mas tudo ainda dependerá das 
evoluções e avaliações a partir do 

momento das chegadas das no-
vas contratações. Cazares e Ma-
noel foram os primeiros, ontem, 
e os outros nos dias seguintes.

Mas uma coisa é certa, o torce-
dor já conhece o grupo do Time de 
Guerreiros que tentar a conquis-
ta inédita da Libertadores. Com 
o pacotão de contratações enca-

minhado, a diretoria tricolor não 
pretende mais buscar nomes no 
mercado neste momento. Aguar-
dará apenas Willian Bigode, que 
ainda não definiu seu futuro no 
Palmeiras. Já em relação ao expe-
riente atacante Raúl Bobadilla, do 
Guaraní, do Paraguai, é aguardado 
nas Laranjeiras ainda hoje.

Acelera isso 

aí, Fluzão
Diretoria tenta ter os reforços 
inscritos na estreia da Liberta

 L CORRIDA CONTRA O RELÓGIO

Roger Machado não sabe se poderá contar com os novos contratados para a estreia da competição

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

 LPrimeira pedreira para o Tri-
color das Laranjeiras na sonha-
da Libertadores, o River Plate 
virá para o Rio de Janeiro des-
falcado de duas peças conside-
radas importantes: o zagueiro 
Robert Rojas e o apoiador Jorge 
Carrascal. A dupla de jogadores 
foi expulsas no compromisso 
de volta da semifinal contra o 
Palmeiras, na edição de 2020. 
Logo, como quem avançou foi 

o Verdão, que foi campeão da 
edição passada na final contra 
o Santos (1 a 0, no Maracanã), a 
suspensão automática fica para 
a Libertadores de 2021. Flu e Ri-
ver estão no Grupo D da princi-
pal competição sul-americana. 
Além das duas equipes, a chave 
ainda conta com Independiente 
Santa Fe, da Colômbia, e Junior 
Barranquilla, outro colombia-
no, ou Bolívar, da Bolívia.

River Plate virá ao Rio desfalcado

CLUBE FECHOU COM 
CINCO REFORÇOS E 
AINDA ESPERA POR 
WILLIAN BIGODE, 
HOJE NO PALMEIRAS
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A GATA DA HORA

atualizou com sucesso a definição de ‘mulhe-

rão da p....’. Maravilhosa, toda boa e tatuadíssima, a beldade, 

que é torcedora do Mengão e tem apenas 19 aninhos, mora 

em Duque de Caxias e ganha a vida como modelo de even-

tos. Fique maluco com ela no Instagram: @eumarombataci.

TÁCITA ALMEIDA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LSabe quando você perde, mas 
ganha? Pois foi isso o que acon-
teceu ontem com o Paris Sain-
t-Germain. Na França, a equi-
pe de Mbappé (foto) e Neymar 
perdeu por 1 a 0 para o Bayern 
de Munique, da Alemanha, e 
avançou às semifinais da Liga 
dos Campeões. Como o PSG 
venceu o jogo de ida por 3 a 2, os 
gols marcados na Allianz Are-
na, em Munique, garantiram a 
vaga. O placar agregado foi de 
3 a 3. Na semifinal, o PSG vai 
pegar o vencedor de Borussia 
Dortmund, outro alemão, e 
Manchester City, da Inglater-
ra. As duas equipes jogam ho-
je, com vantagem dos Citizens, 
que venceram na ida por 2 a 1.

PSG vai às semifinais da Liga
FRANCK FIFE/AFP

anunciou a 
rescisão do contrato do 
atacante Walter, que 
disputou apenas quatro 
partidas pelo clube baia-
no — duas como titular 
e duas como reserva — e 
não fez gol. Segundo o 
jogador, sua saída foi por 
problemas particulares.

mundial de bas-
quete em 1994, a ex-pivô 
Ruth de Souza, de 52 anos, 
faleceu ontem de Covid-19. 
Ela estava internada desde 
o fim de março em uma UTI 
em Três Lagoas, no Mato 
Grosso do Sul. Rutão, como 
era conhecida, recebeu ho-
menagens nas redes sociais.

 LO VITÓRIA LCAMPEÃ
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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
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,
 

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.

 

SERRALHEIRO V/TEXTO
Precisa-se de Serralheiro com 
experiência em  Carteira. En-
trar em contato pelo Tel: 99858-
7856, das 8:00 às 17:00h.
 

VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Niterói. 
Ensino Fundamental. Salário 
+comissão, +passagem, +plano 
odontológico, +plano Saúde 
+Vr + Ajuda custo. Segunda/ 
sábado. Enviar currículo:
curriculo@admladela.com.br

 

AUX.ESCRITÓRIO 
Empresa na Barra contrata com 
experiência em DP, 2º Grau, boa 
digitação, Word /Excell. Salário 
R$1.600,00.
Enviar currículo: sic2004_escrito-
rio@globomail.com
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência em 
troca  correias, cabeçote e mecâ-
nica em  geral, Salário combinar. 
Início imediato. Comparecer Rua 
São Clemente, 169/Botafogo.
 

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
 

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

 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

VALÉRIA XANGÔ 
Trago a pessoa  amada  ao 
seus pés!!! Garrafada para 
impotência sexual. Búzios 
grátis!!! Trabalho pago após  
o resultado!!! T: 2452-5100/ 
98039-3732 ZAP

 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

ADMITE-SE 
Mulheres + 18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-99947-8903-whastApp

 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.

 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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BABADO
JULIANA PIMENTA (INTERINA) juliana.pimenta@meiahora.com 
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RELACIONAMENTO’ RELACIONAMENTO’ 
 LDois meses após ter denunciado Anderson Leonardo, 

do grupo Molejo, por estupro, MC Maylon afirma que os 
dois já viviam um caso há oito meses. “Eu não queria falar 
isso assim dessa maneira. Mas eu sou obrigado, porque 
as pessoas queriam saber a verdade. Oito meses de um 
relacionamento não são oito dias.”

Maylon também relata que os dois viviam um relacio-
namento abusivo. “O Anderson me botou de castigo por-
que teve um show em que eu dancei com um empresário. 
Quando você é namorado ou namorada dele, você não 
pode olhar para ninguém, você só pode olhar para ele.”

A defesa de Anderson negou a versão do MC. “Ob-
viamente que isso é mais uma história fantasiosa des-
se menino”, disse o advogado Ivo Peralta.

UM MÊS DE INTERNAÇÃO
 LOntem, o ator e humorista Pau-

lo Gustavo completou um mês de 
internação em um hospital no Rio 

por complicações da Covid-19. De 
acordo com os médicos, a situa-
ção clínica do artista é crítica.

SAÚDE E 
GRATIDÃO

 L Internado desde janei-
ro após uma infecção 
no pé, MC Marcinho 
recebeu alta ontem. 
“Quero agradecer a 
toda equipe do Hospi-
tal Bangu, de quem faz 
a faxina até o diretor 
muito obrigado, todos 
que oraram por mim.”
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SENSUALIDADE INTERNACIONAL

 L Juliana Paes aproveitou a viagem a Tu-
lum, no México, para posar junto aos ce-
nários paradisíacos da região e, claro, pa-
ra atualizar as fotos das suas redes sociais. 
Aos 42 anos, a atriz surgiu deslumbrante 
nos cliques e arrancou elogios de amigos 
famosos e fãs. Nos registros, a musa apa-
rece usando um look totalmente branco, 
com direito a saída de praia e biquíni cin-
tura alta. Além do corpão, a atriz também 
chamou atenção pelo visual natural, com 
os cabelos cacheados, que têm feito su-
cesso com o público.
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SEPARADOS DE NOVO

 LEm live feita 
no Instagram, 
Mayra Cardi pe-
gou seus segui-
dores  de sur-
presa. A musa 
fitness anunciou 
que terminou 
novamente seu 
relacionamen-
to com Arthur 
Aguiar. A nova separação aconteceu apenas 
oito dias após Mayra anunciar a reconciliação. 
“Vim dizer que eu entendi a minha missão com 
Deus. Entendi meu propósito”, declarou.

EM ALTA EM BAIXA
 LAos 63 anos, Edson Celu-

lari recebeu primeira do-
se da vacina contra Covid.

 LIvy Moraes lembrou can-
celamento: “Ameaçaram 
meu filho de morte”.

PROTETOR 
DOS ANIMAIS

 LFelipe Titto resolveu con-
tar, em suas redes sociais, as 
circunstâncias em que foi 
detido por desacato à au-
toridade no Rio Grande do 
Sul, na última semana. Se-
gundo o ator, ele teria des-
respeitado um policial após 
tentar impedir que um ho-
mem abandonasse um ca-
chorro. “Segui esse cara 
porque ele abandonou um 
cachorro. Não foi persegui-
ção de filme, eu fui atrás do 
cara”, explicou o ator.



RESUMO DAS NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS SALVE-SE QUEM PUDER CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE GÊNESIS IMPÉRIO

18h. Globo: Duca fala para Dalva que 
abandonará a investigação sobre Alan. 
Heideguer repreende Lobão. Cobra 
provoca Nat ao notar que ela observa 
uma foto de Alan. Dandara aconselha 
Mari a conversar com os pais. Nando 
decide dar uma festa. Pedro, Gael e 
João se surpreendem com Karina.

19h40. Globo: Kyra e Alexia conse-
guem se esconder de Renzo e Domini-
que. Luna pede a Zezinho e Ermelinda 
para continuar com eles. Petra reclama 
das gravações da novela com a produ-
tora. Zezinho e Ermelinda se arrepen-
dem e vão atrás de Luna, com Alexia e 
Kyra. Luna volta para casa.

21h. SBT: No Café Boutique, crian-
ças começam a passar mal devido 
ao cupcake e Junior decide cancelar 
a comercialização do produto. Carol 
apresenta a médica nutróloga Lilia-
ne Oppermann para as chiquititas 
e diz que ela ensinará a comer de 
maneira mais saudável.

18h30. Globo: Iná agradece a Lau-
delino pela surpresa que preparou para 
ela. Vitória não deixa Marcos falar so-
bre separação. Alice e Manuela entram 
na livraria em que Vitória está com a 
família e a treinadora fica furiosa. Mar-
cos descobre que sua esposa teve uma 
filha quando era mais nova.

21h. Record: Abrão não gosta do 
convite feito pelo faraó a Sarai. Ela é le-
vada para o harém do rei egípcio. Sarai 
se sente constrangida diante das espo-
sas do faraó. Abrão é consolado por Ló. 
Abrão fica indignado com Lúcifer. Sarai 
avisa que o bebê de Khen está prestes 
a nascer. Anziety descobre a verdade.

21h30. Globo: Maria Joaquina diz 
para José Alfredo que vai ajudá-lo a 
construir seu império. José Alfredo e 
Maria Marta pensam na construção da 
sua mansão e na inauguração da sua 
nova empresa. Eliane ganha quiosque 
no camelódromo. José Alfredo chega ao 
Monte Roraima e é atingido por um tiro. 

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BOMBA
BOMBA

‘ESTOU NA TORCIDA’

NA CAPA!

 LO ator Thiago Rodri-
gues voltou a falar sobre 
sua relação com Juliette.  
“Aconteceu em um blo-
co de Carnaval! Estou na 
torcida para ela vencer”, 
disse o galã nas redes.

 LEm menos de três meses, 
Caio e Gilberto perderam 
bastante peso, chamando 
atenção de internautas, 
que compararam fotos 
do início do BBB 21 com 
imagens atuais.

I Q U RÔ D R E M OO
 L DO YOUTUBE PARA A GLOBO

Só na espiadinha!
 Foquinha é comentarista do ‘Plantão BBB’

S
ucesso no YouTube e 
nas redes sociais, Foqui-
nha está agora na TV 

aberta. É que a influenciado-
ra digital, de 33 anos, se une à 
equipe de comentaristas do 
Plantão BBB, da Globo, para 
falar sobre os casos e acasos do 
Big Brother Brasil 21, de forma 
sincera e descontraída, ao lado 
da apresentadora Ana Clara.

“Fiquei muito empolgada 
com o convite. Como jornalista 
e apresentadora de entreteni-
mento, ser convidada para 
comentar em um pro-
grama sobre BBB to-
da semana, ao vivo 
e na Globo é um 
sonho. É a va-
lidação 

DIVULGAÇÃO

do meu trabalho. E estou muito 
feliz de fazer isso ao lado da Ana 
Clara, que está arrasando”, afirma.

Mas falar sobre o BBB 21 não 
é novidade para Foquinha. Ela já 
aborda o tema nas redes. “É uma 
edição mais pesada. Retrata o 
nosso cenário de pandemia e de 

sentimentos mais aflorados. 
Também traz pautas sociais 
e isso é natural. É o que está 
acontecendo no momento, 
não tem como ignorar”, diz a 
jornalista, que revela seu G4: 
“Eu ficaria muito feliz se Ju-
liette, Gil, Camilla e João fos-
sem para a final”.

Não é a primeira vez que 
Foquinha aparece na TV. Ela 
já apresentou festivais no Mul-
tishow e participou de pro-
gramas no GNT. Resultado 

do sucesso no YouTube, 
onde tem dois mi-

lhões de ins-
critos.

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 14/4/2021 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 14/4/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amor repelido é amor multiplicado.”

(Machado de Assis)

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 vai esbanjar criatividade 
para alcançar os seus sonhos. 
Pode ter contato com um an-
tigo amigo. Algumas brigas 
podem marcar a vida a dois.
Cor: vinho.
Números da sorte: 99, 81 e 72.

 LMuita sensibilidade e refina-
mento para você hoje. O seu 
magnetismo aumenta e tende 
a atrair muitas pessoas. No ro-
mance, problemas à vista.
Cor: âmbar.
Números da sorte: 55, 91 e 19.

 LBusque boas conexões para 
crescer profissionalmente. Há 
chance de começar uma gran-
de parceria. A sua vida amoro-
sa vai ser um arraso.
Cor: prata.
Números da sorte: 38, 47 e 92.

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

 LInspiração para fazer as suas ta-
refas com dedicação. Na saúde, 
exercite-se hoje. No romance, os 
desejos ficam intensos e tendem 
a renovar a união.
Cor: preto.
Números da sorte: 84, 30 e 21.

 LAs alianças profissionais vão 
se beneficiar da sua energia. 
Conte com a sorte para faturar 
hoje. Deve assumir o controle 
da sua vida amorosa.
Cor: dourado. 
Números da sorte: 76, 94 e 31.

 LVocê vai se dar bem no traba-
lho. Os negócios familiares vão 
estar numa grande fase. Sua 
mente pode cometer equívo-
cos no relacionamento.
Cor: pérola.
Números da sorte: 32, 50 e 77.

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

 LGrande momento para tur-
binar o orçamento. Você vai 
encontrar novas formas de ga-
nhar dinheiro. Ciúme e nervos 
podem atrapalhar o casal.
Cor: verde-claro
Números da sorte: 24, 96 e 15.

 LA conexão será muito praze-
rosa com amigos. Boas chances 
de realizar um sonho. O seu 
charme e apego vão se desta-
car. Aproveite na conquista.
Cor: magenta.
Números da sorte: 97, 88 e 16.

 LÁreas como arte e publicida-
de podem te beneficiar. Altas 
chances de sucesso. A vontade 
de se isolar pode surgir, o que 
pode te afastar do par.
Cor: verde-esmeralda.
Números da sorte: 71, 89 e 35.

SANTA LUDOVINA
Ludovina nasceu na cidade de 
Schiedan, na Holanda, em 1380, 
numa família caridosa e humilde. 
Ela herdou um modo de vida san-
to dos seus pais. Desde criança, 
Ludovina juntava roupas e alimen-
tos para doá-los para os doentes 
abandonados e os pobres. Aos 15 
anos, fraturou a coluna patinando 
com amigos. Passou sete anos sem 
comer nem beber nada. Recebia, 
como alimento, Jesus Eucarístico. 
Seus últimos meses de vida foram 
de muito sofrimento. No dia 14 de 
abril de 1433, entregou sua alma a 
Deus na serenidade e na paz.

SANTO DO DIA

LARANJA
O homem vende laranjas numa 
feira e fica gritando:
— Olha a laranja! Olha a laran-
ja! Olha a laranja!
Um senhor para e pergunta:
— É doce?
— Claro que não, moço! Se fos-

se, eu iria gritar: “Olha o doce! 
Olha o doce!”.

LAGOSTA
No restaurante chique, o fre-
guês faz uma reclamação:
— Garçom, esta lagosta está 
sem uma das garras!

— É que as lagostas são tão fres-
cas que brigaram umas com as 
outras na cozinha.
— Pois, então, leve esta e me 
traga a vencedora!

SONHO
Um paciente se queixa:

— Doutor, toda noite, quan-
do vou dormir, eu vejo croco-
dilos azuis.
— Você já viu um psicólogo?
O homem responde:
— Não, doutor, não vi. Eu só 
consegui ver crocodilos azuis 
mesmo!

ESCOLA
Após mais um longo dia de 
aula, Joãozinho chega em casa 
e diz para a mãe:
— Mãe, eu descobri o lado 
bom da escola.
— E qual é, meu filho?
— O lado de fora!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Caboclo Pena Branca.
MENSAGEM:
Sr. Pena Branca vem nos aler-
tando sobre a saúde frágil de 
pessoas próximas de nós. Ele 
nos avisa também que gran-
des desafios serão superados 
e que alguns acontecimen-
tos nos trarão alegria e su-
cesso duradouro.
SAUDAÇÃO:
Okê Caboclo!
CORES:
Branco e verde.
ELEMENTOS:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para fortalecer a saúde de 
alguém, monte uma cesta 
de frutas verdes, com seis 
unidades de cada fruta, en-
feite com seis bandeirinhas 
e fitas brancas, coloque o 

nome da pessoa e leve até 
uma árvore bonita. Acenda 
uma vela branca e entregue 
ao Sr. Pena Branca. Peça saú-
de e força para a pessoa que 
está precisando!

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

 LFoque em sua comunicação 
e fortaleça os seus contatos. 
Também aposte em atividades 
criativas. Deve pintar o desejo 
de avançar na paquera.
Cor: grená.
Números da sorte: 69, 60 e 78.

 LO seu instinto te ajuda a or-
ganizar as finanças. Aproveite 
o conforto do seu lar e cuide 
da saúde. A paixão vai marcar 
a vida a dois.
Cor: verde-claro.
Números da sorte: 25, 34 e 61.

 L Você vai estar receptivo ao 
contato com as pessoas. De-
dique-se aos estudos. Se tem 
um par amoroso, a relação 
vai se firmar.
Cor: preto.
Números da sorte: 44, 26 e 98.
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