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Pequena Emanuelly iria 
ganhar de surpresa no sábado 
uma festa de aniversário de 
6 anos. Motorista foge com 

medo de ser linchado

Com dois do capitão, Time de Guerreiros vence o Santa Fe por 2 a 1 na ColômbiaCom dois do capitão, Time de Guerreiros vence o Santa Fe por 2 a 1 na Colômbia

ESTAVA A CAMINHO DA IGREJA COM A MÃE 7

TRAGÉDIA NA ZONA NORTE

l FOGÃO QUER SER DECLARADO TRI MUNDIAL. NO MENGÃO, GABIGOL PODE SUPERAR ZICO

SE ELES TÊM FÉ, O FLU TEM FREDSE ELES TÊM FÉ, O FLU TEM FRED
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Moradores com 
medo dos tiros

 LNa Rua Amália, que fica entre os 
bairros de Quintino Bocaiúva e Ca-
valcanti, os tiroteios estão aconte-
cendo praticamente todos os dias. 
Os moradores estão muito assus-
tados e não aguentam mais essa 
situação. A polícia não aparece e a 
guerra entre os próprios traficantes 
transforma os moradores em reféns 
dentro de suas próprias casas. Pre-
cisamos de ajuda!

VIOLÊNCIA

Zona Oeste sofre 
com falta de busão

 LBairros da Zona Oeste sofrem com a 
falta de ônibus desde sempre, mas pio-
rou na pandemia. As linhas 17 (Santa 
Cruz-Campo Grande), 858A (Paciência-
-São Fernando) e 870A (Santa Cruz-Se-
petiba) deixaram de operar. As linhas 
426P, 430P e 573P (Itaguaí-Santa Cru-
z-Campo Grande), da Expresso Real, 
também sumiram nos fins de semana. 
Apesar do isolamento social, precisa-
mos sair, regularizem já!

Reinaldo Ferreira de Araujo 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Correspondências 
não entregues

 LO serviço dos Correios em Belford 
Roxo está uma vergonha! Principal-
mente na CDD Parque São Vicente. 
Pagamos fretes caros e não recebemos 
as encomendas em casa. Eles dão a des-
culpa de que é área de risco. Alguns têm 
que pagar passagem para poder pegar 
a encomenda. O horário de atendimen-
to foi reduzido. Antes, era até 17h. Ago-
ra, vai até no máximo 15h. Não estão 
entregando nossas correspondências!

Anônimo 
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

CORREIOS

 Ponto clandestino 
atrapalha trânsito

 LO trânsito na Rua Voluntários da Pá-
tria, altura do número 190 e na Rua 
Real Grandeza 108 se encontra cons-
tantemente atrapalhado pelo ponto de 
táxi clandestino. Alguém precisa fazer 
alguma coisa. Ali o trânsito já é muito 
ruim e congestionado. Com mais os tá-
xis, fica impossível de transitar de carro 
pela região. Veículos que atuam na clan-
destinidade precisam ser multados o 
quanto antes. Não dá para ficar assim!

Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

TÁXI

Falta lugar para se 
vacinar no K11

 LOs 20 mil moradores do K11, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, pedem a instalação de um 
posto de vacinação contra o Covid 
no bairro. Existem muitos locais que 
não são aproveitados e podem ser-
vir para tal serviço. Hoje, as pessoas 
que vão se vacinar precisam percor-
rer longas distâncias, arriscando-se 
a pegarem coronavírus. Um absurdo 
essa situação!

Mário Sodré
Por e-mail

LIXO                                                                                                                                                                                   LIXO

Rua virou lixão em Nilópolis
 LUm verdadeiro lixão se formou na Avenida Mirandela, 

em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A prefeitura até o 
momento nada fez. É possível encontrar lixo todos os 
dias no local. Não dá nem para andar na calçada. Além 
da sujeira, o odor também não é dos mais agradáveis. 
Como pode uma das principais vias de Nilópolis estar 
tão abandonada? Alô, prefeitura, faça alguma coisa!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Resíduos 
removidos

 LA Comlurb informa que a Rua 
Campos da Paz, no Rio Compri-
do, é atendida diariamente com 
varrição. Ontem, foram remo-
vidos os resíduos depositados 
irregularmente nos ralos e buei-
ros e recolocadas as tampas que 
estavam fora dos mesmos.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

QUINA concurso 5551
28/04/2021

07 12 21 58 74

Quina: acumulou (R$ 5.697.584,58)

Quadra: 91 (R$ 6.839,33)

Terno: 7.162 (R$ 130,67)

Duque: 170.786 (R$ 3,01)
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MEGA-SENA concurso 2366
28/04/2021

04 27 33 35 38 41
Sena: acumulou (R$ 27.791.608,55)
Quina: 76 (R$ 37.685,71)
Quadra: 4.869 (R$ 840,33)



POLÍCIA

Baleado com um crachá Parentes de 
marceneiro 
atingido em 
confronto 
denunciam que 
ele foi tratado 
como bandido

F
amiliares do marceneiro Ge-
merson Patrício de Souza, ba-
leado em confronto entre PMs 

e bandidos, na terça-feira, em Tomás 
Coelho, acusam policiais de o terem 
tratado como bandido, apesar de ele 
estar com um crachá do trabalho nas 
mãos. Além disso, segundo parentes, 
a mochila com todos os seus perten-
ces sumiu. Gemerson morreu a ca-
minho do hospital.

A enteada do marceneiro, Yasmin 
Cristina, contou que uma testemu-
nha relatou a ela como ocorreu a ação 
na passarela da estação do metrô, on-
de ele passava. Ao ouvir os tiros en-
tre agentes do 41º BPM (Irajá) e tra-
ficantes, Gemerson se agachou, mas 
foi atingido.

“Quando 
eles (PMs) 
c h e g a r a m 
perto, ele es-
tava gritan-
do que era 
trabalhador 
e um poli-
cial branco, 
meio gordi-
nho, abriu a 
mochila de-
le, chamou 
outro e co-
chichou sobre algo que estava nela. 
E ele estava com um crachá na mão. 
Jogaram a mochila dele na viatura”, 
relatou a testemunha.

O primeiro corpo a ser colocado 
na viatura teria sido de Gemerson, 
pois, segundo a testemunha, ele grita-
va ininterruptamente que era traba-
lhador. Em seguida, outros baleados 
foram colocados com ele. 

“Sumiram com as coisas dele, tra-
taram como bandido. Ele estava com 
o crachá da empresa, era marceneiro, 
na mochila estava o uniforme, o celu-
lar, os documentos, tudo sumiu”, de-
nunciou a enteada da vítima.

NAS MÃOS
REPRODUÇÃO

MOCHILA

DA VÍTIMA TERIA 
SUMIDO APÓS 

SER COLOCADA 
DENTRO DE UMA 
VIATURA DA PM, 
ACUSA ENTEADA  LApós as 12 horas de pavor para mo-

radores da Zona Norte do Rio, que 
resultou em nove mortes na terça-
-feira, a Defensoria Pública Estadual 
disse que pretende pedir ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) que se pro-
nuncie sobre as ações da Polícia Mi-
litar. Em junho, O STF determinou a 
suspensão de operações em comuni-
dades do Rio por causa da pandemia. 

Em nota, a PM afirmou que não 
fez operações. Segundo a corpora-
ção, o que aconteceu na terça-feira 
é que as equipes foram atacadas por 
traficantes nos morros do Juramen-
to, da Providência e dos Prazeres, e 
revidaram. Entre os 18 baleados, es-
tavam também um vigilante e uma 
caixa de supermercado. Ele morreu.

Defensoria pede 
intervenção do STF 

 LA conduta dos policiais militares, 
relatada no depoimento da testemu-
nha, será investigada pelas polícias 
Civil e Militar. A Divisão de Homi-
cídios da Capital apreendeu as armas 
dos policiais militares que participa-
ram do confronto para um exame 
balístico. Além de Gemerson, outras 
três pessoas morreram, e segundo a 
PM elas eram suspeitas de integrar 
o tráfico no Morro do Juramento.

A Polícia Civil informou que tes-
temunhas prestaram depoimento 
e diligências estão sendo realizadas 
para esclarecer as mortes. Questio-
nada sobre as denúncias da família 
do marceneiro, a PM informou que 
o caso está sendo investigado.

Ação dos policiais 
será investigada

Gemerson foi 
alvejado perto 
do metrô de 
Tomás Coelho
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POLÍCIA

A Polícia Civil investiga duas 
empresas de provedores 
de internet que atuam nas 

zonas Norte e Oeste do Rio e esta-
riam furtando cabos de energia de 
operadores tradicionais. Ontem, 
policiais da 19ª DP (Tijuca) reali-
zaram a Operação Fio Desencapa-
do para capturar os responsáveis 
pela Power Net e Conexão MB. 

Segundo as investigações, as 
empresas exploram sinal de inter-
net na região do Alto da Boa Vista, 
Morro do Banco e Rio das Pedras 
e estariam sendo beneficiadas por 
esquema ilícito, que conta com 
ameaça e intimidação de bandi-
dos a funcionários de empresas 
concorrentes que tentam atuar 

nos locais, mas são impedidas. 
Um relatório da distrital 

aponta que a empresa Power Net 
usa em suas caixas pretas fios que 
seriam de exclusividade da Oi. A 

mesma ainda estaria furtando 
energia elétrica de postes para ali-
mentar seus equipamentos. 

A 19ª DP investiga se os crimi-

nosos responsáveis pelas ameaças 
seriam milicianos. As investiga-
ções começaram após denúncias. 
Eles estariam cobrando uma taxa 
para permitir que outras empresas 
possam trabalhar. 

Ontem, as sedes das empresas 
foram interditadas pela polícia. 
Segundo o delegado Gabriel Fer-
rando, os responsáveis pelas em-
presas serão autuados por recep-
tação qualificada por fazerem uso 
de material ilícito na exploração da 
atividade. “As investigações pros-
seguem visando melhor apurar a 
atuação associada das empresas, 
alvos da operação, a grupos crimi-
nosos e o repasse de valores a título 
de participação nos lucros.” 

A reportagem procurou as em-
presas, mas não obteve retorno até 
o fechamento desta edição. 

Civil faz Operação 
Fio Desencapado
Polícia investiga empresas de provedores de internet 

 L ESQUEMA ILEGAL

Policiais da 19ª DP (Tijuca) na sede da Power Net, em Rio das Pedras, que foi interditada

DIVULGAÇÃO 

 L THUANY DOSSARES 

E BRUNA FANTTI 

OS RESPONSÁVEIS
PELAS EMPRESAS 

SERÃO AUTUADOS 

POR RECEPTAÇÃO 

QUALIFICADA

Policiais civis da 24ª DP 
(Piedade) prenderam, na 
terça-feira, um miliciano 
apontado como líder da or-
ganização criminosa que 
explora os bairros da Posse, 
Camari, São Jorge e Luiz de 
Lemos, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. O acu-
sado foi localizado em um 
apart-hotel de luxo na Bar-
ra da Tijuca, na Zona Oes-
te do Rio, após cruzamentos 
de dados do Setor de Inteli-
gência da unidade policial e 
de ação de campo. Contra o 
suspeito, havia um mandado 
de prisão preventiva por ho-
micídio e furto qualificado.

De acordo com as inves-
tigações, o miliciano esta-
ria envolvido em um homi-
cídio ocorrido em junho do 
ano passado. Na ocasião, ele 
e outros criminosos teriam 
interceptado o carro da ví-
tima na saída de um bar, em 
Nova Iguaçu, e fizeram di-
versos disparos contra ela. O 

crime teria acontecido devi-
do ao envolvimento passa-
do da vítima com o tráfico 
de drogas.

O acusado ainda teria par-
ticipado de outro homicídio, 
também em Nova Iguaçu. A 
vítima foi morta enquanto 
fazia serviço de manuten-

ção da calçada. O milicia-
no e um comparsa se iden-
tificaram como policiais e, 
depois, atiraram na vítima. 
A motivação do assassinato 
também seria o envolvimen-
to com o tráfico, além de ser 
ex-presidiário.

Miliciano roda 
em apart-hotel 
de bacana

 L NA BARRA

PRESO É
ACUSADO DE 

CHEFIAR BANDO 

QUE ATUA EM 

NOVA IGUAÇU

RAPIDINHA...

Ladrão em fuga atropela pedestres
 LPoliciais da 42ª DP (Recreio 

dos Bandeirantes) prende-
ram, ontem, um homem que é 
apontado como autor de diver-
sos roubos de veículos na região 
da Barra da Tijuca e adjacên-
cias, na Zona Oeste do Rio. Na 
tentativa de fugir dos agentes, 
o acusado roubou um carro 
no Recreio dos Bandeirantes e 
atropelou duas pessoas. Ele foi 
capturado em seguida. 

De acordo com os agentes, 
as investigações apontam que 
o acusado tem nove passagens 
criminais por roubo de veícu-
lo e de carga, além de porte ile-
gal de arma de fogo. Ele foi lo-
calizado após monitoramento 
do Setor de Inteligência da 
unidade policial e vai respon-
der por roubo majorado e le-
são corporal na direção de veí-
culo automotor.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 29/4/20214
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POLÍCIA

Um homem suspeito, que 
não teve o nome divulgado 
pela Polícia Civil, ficou ferido 
ontem durante um confron-
to entre policiais militares e 
traficantes de drogas no Mor-
ro dos Macacos, em Vila Isabel, 
na Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, uma 
equipe do 6º Batalhão da Polí-
cia Militar (Tijuca) foi atacada 
a tiros na localidade conhecida 
como Pantanal, enquanto fa-
zia o patrulhamento de rotina, 
e houve reação dos agentes.

Logo após a troca de tiros, 
um rapaz foi encontrado ba-
leado, próximo ao local onde 
ocorreu o confronto. Com ele, 
os policiais apreenderam uma 
granada, drogas e um rádio 
transmissor.

O suspeito foi socorrido pe-
los PMs e levado para o Hospi-
tal Federal do Andaraí. Não há 
informações sobre seu estado 

de saúde. Nenhum militar fi-
cou ferido durante o tiroteio.

Após a repercussão do ca-
so, moradores da região rela-
taram aos jornalistas que fo-
ram ao local que pelo menos 
três pessoas morreram duran-
te esse confronto com a PM, 

que teria acontecido próximo 
a uma boca de fumo da região. 
A corporação, entretanto, não 
confirmou essa informação e 
divulgou apenas a ação com 
o homem suspeito ferido.

Um baleado 
após tiroteio

 L MORRO DOS MACACOS

INFORMAÇÕES
DE MORADORES E 

DA POLÍCIA MILITAR 
DIVERGEM QUANTO 

AOS FERIDOS

Um idoso foi preso, na tar-
de de ontem, acusado de estu-
prar a própria filha em Saqua-
rema, na Região dos Lagos do 
Rio de Janeiro. De acordo com 
a Polícia Militar, ele vinha sen-
do monitorado por agentes da 
Superintendência de Inteligên-
cia e Análise (SIA) da Coorde-
nadoria de Polícia Pacificadora 
e também pelos policiais que 
atuam no setor de inteligência 
do 25º BPM (Cabo Frio).

De acordo com informa-
ções de agentes que atuaram 
no caso, o crime de estupro 
aconteceu em 2004, e o moti-

vo surpreendeu até mesmo os 
policiais: o pai teria violenta-
do sexualmente a filha por não 
concordar com a orientação se-
xual dela. Desde então, o sus-
peito estava foragido. 

Ele foi preso em casa e não 
resistiu. Contra ele, já havia um 
mandado de prisão.

O caso foi registrado na 126ª 
Delegacia de Polícia de Cabo 
Frio. Com a prisão do acusado, 
a Superintendência de Inteli-
gência e Análise (SIA) registra, 
somente em 2021, 48 monito-
rados presos, além de 21 armas 
que foram apreendidas.

Idoso preso por 
estuprar a filha

 L EM SAQUAREMA

No intuito de traçar um perfil 
de mãe amorosa à opinião 
pública, a defesa de Moni-

que Medeiros, mãe de Henry Bo-
rel, 4 anos, analisa um diário que 
teria sido escrito pela professora 
nos dias que se seguiram à morte 
do filho, ocorrida em 8 de março. 

Para a polícia, ela sabia das 
agressões que a criança sofria por 
Jairo Souza, o Dr. Jairinho. Ambos 
estão presos acusados de homicí-
dio, resultado das 23 lesões que a 
criança sofreu no apartamento do 
casal, na Barra da Tijuca.

Nas páginas do diário, que fo-
ram entregues pelos pais de Moni-
que aos advogados, ela relata que 
a gravidez de Henry foi desejada, 
um momento de grande alegria. 

A afirmação é rebatida pelo pai de 
Henry, Leniel Borel, que por di-
versas vezes já disse que Monique 
levou um susto ao saber que esta-
va grávida, inclusive chegou a fi-
car triste por saber que seu corpo 
mudaria, já que havia feito uma li-
poaspiração na época.

Nos textos, que ocupam 50 pá-
ginas, ela se diz vítima de coação 
por Jairinho. A babá do menino, 
num segundo depoimento, disse 
que foi Monique quem pediu para 
ela mentir no seu primeiro relato.  

Diário da mãe é 

trunfo da defesa
Ela diz que desejou gravidez, mas pai contesta

 L CASO HENRY BOREL

Monique teria produzido os escritos nos dias seguintes à morte do filho

REPRODUÇÃO/TV RECORD

 L BRUNA FANTTI

LENIEL
DIZ QUE PROFESSORA 

FICOU TRISTE 
PORQUE GESTAÇÃO 

MUDARIA SEU CORPO

 LA Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj) po-
de homenagear o menino Hen-
ry Borel dando o nome dele a 
uma escola pública da rede esta-
dual de ensino. Um projeto de lei, 
assinado pela deputada Martha 
Rocha (PDT), foi protocolado na 
terça-feira e publicado ontem no 
Diário Oficial. “Como forma de 

lembrar que tragédias como es-
sa jamais deveriam acontecer em 
nossa sociedade, melhor forma 
não há do que homenagear o me-
nino Henry”, explica a deputada. 

 LEla aguarda o parecer das co-
missões de Constituição e Justiça; 
Educação; e Assuntos da Criança, 
do Adolescente e do Idoso. Após, 
segue para votação em plenário.

Escola deve ganhar nome do menino

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 29/4/20216



GERAL

RAPIDINHAS...

Colisão na pista do BRT Transcarioca mata idosa

 LUma idosa de 74 anos 
morreu na última terça-
-feira depois de invadir 
com um carro a pista do 
corrredor Transcarioca do 
BRT e ser atingida por um 
ônibus. O acidente foi na 
Avenida Abelardo Bueno, 
em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio. O Consór-
cio BRT divulgou nota la-
mentando o acicente.

Corpo para trens
 LA Supervia, que administra os 

trens do Rio, interrompeu tem-
porariamente, na manhã de on-
tem, a circulação no ramal Sara-
curuna por causa de um corpo 
que foi encontrado nos trilhos, 
nas proximidades da estação de 
Campos Elíseos, em Duque de 
Caxias, na Baixada. Por volta das 
7h, a circulação das composi-
ções voltou ao normal. A Polícia 
Militar foi acionada para a ocor-
rência, mas não divulgou infor-
mações sobre a vítima. A Polícia 
Civil vai investigar o caso. 

A Viação Acari informou, na 
manhã de ontem, que vai en-
cerrar as atividades definitiva-
mente. A decisão foi informa-
da à direção do Sindicato dos 
Rodoviários. Com mais esse 
fechamento, já chega a um to-
tal de 12 empresas do setor de 
transportes que fecharam as 
portas nos últimos oito anos.

Sebastião José, presidente 
do sindicato, disse aque aguar-
da a notificação oficial para to-
mar as medidas judiciais que 
devem resguardar o direito dos 
cerca de 600 funcionários. O 
presidente disse que o objetivo 
é garantir o pagamento de salá-
rios atrasados, 13º, cestas bási-
cas e tíquete-refeição, além das 
rescisões contratuais.

O Sindicato Rio Ônibus 
lamentou o fechamento de 
mais uma empresa por causa 
do agravamento da crise eco-
nômica. A viação, segundo o 
Sintraturb, tinha 150 ônibus 
e operava na cidade do Rio há 
59 anos. A empresa integra os 
consórcios Internorte e Trans-
carioca, que transportam cer-
ca de 40 mil passageiros diaria-
mente no município.

Viação 
Acari: fim 
da linha

 L É A CRISE!

Menina morre após ser 
atropelada por ônibus     
Motorista do 685 alegou que fugiu por medo de ser linchado

 L TRAGÉDIA EM COLÉGIO

A 
pequena Emanuelly Vi-
tória, que faria 6 anos no 
próximo sábado, mor-

reu anteontem ao ser atropela-
da por um ônibus da linha 685 
(Irajá x Méier) por volta das 7h, 
na Avenida Pastor Martin Lu-
ther King Jr., no bairro Colégio, 
na Zona Norte do Rio. O mo-
torista fugiu alegando medo de 
ser linchado por testemunhas.

A menina estava de mãos 
dadas com a mãe, que ainda 
carregava um bebê de colo. Elas 
haviam saído de casa e iam pa-
ra uma igreja quando o ônibus 
surgiu em uma curva e atrope-
lou Emanuelly Vitória. O avô, 
Fernando Jorge, disse que o 
motorista não conseguiu des-
viar. Segundo a Polícia Militar, 
ele fugiu com ajuda de uma tes-
temunha ao perceber que seria 
linchado. A Polícia Civil infor-
mou que o condutor vai res-
ponder por homicídio culpo-

so (sem intenção). O sindicato 
Rio Ônibus não se manifestou.

Sei que vai ser muito, mui-
to, muito difícil. Sei que vai ser 
difícil demais. Tô tremendo até 
agora, ela ia fazer seis aninhos 
agora dia primeiro. Estávamos 

combinando de fazer um ne-
gocinho pra ela surpresa. Mais 
um anjo que se foi, eu nunca 
pensei que iria passar por isso, 
eu pensei que eu iria primeiro. 
Nunca mais eu vou poder abra-
çá-la”, lamentou o avô. A mãe da menina (com roupa escura) chora e é amparada no IML 

REGINALDO PIMENTA 

EMANUELLY

IA FAZER 6 ANOS NO 
SÁBADO E FAMÍLIA 
PLANEJAVA UMA 
FESTA-SURPRESA

EMPRESA

FUNCIONAVA 
HÁ 59 ANOS E 

CONTAVA COM 600 
FUNCIONÁRIOS

REPRODUÇÃO
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Alguns municípios do Rio se-
guem com problemas no abaste-
cimento de CoronaVac. Ontem, 
muitos idosos deram com a “cara 
na porta” nos postos de vacinação 
e tiveram que voltar para casa, sem 
perspectiva de quando consegui-
rão tomar a segunda dose do imu-

nizante contra a Covid-19.
Jeuvah Gonçalves Affonson, de 

68 anos, lamentou a falta do imu-
nizante na Clínica da Família Ja-
cutinga, em Mesquita, na Baixada 
Fluminense, e disse que pediram 
para ele retornar ao local todos os 
dias para ver se a vacina já chegou.

“Eu estava marcado para tomar 
a segunda dose ontem, dia 27, aí 

cheguei aqui e tive que voltar em 
casa e quando retornei a funcioná-
ria disse que tinha acabado a vaci-
na. É triste”, lamentou. 

Nas redes sociais, o prefeito de 
Mesquita, Jorge Miranda, admitiu 
que o estoque de vacina de segun-
da dose da CoronaVac do muni-
cípio ficou zerado na terça-feira.

Idosos sem a 
segunda dose 

 L CORONAVAC

Jeuvah foi à clínica em Mesquita

LUCIANO BELFORD

 L JESSYCA DAMASO

PREFEITO DE 

MESQUITA

ASSUME QUE ESTOQUE 
DA CORONAVAC 
CHEGOU AO FIM 

Idosa tem alta 
após 5 meses

 L Esperança e alegria. Sandra 
Lúcia Boente, pensionista de 
68 anos, teve Covid-19 e ficou 
internada durante 145 dias, ou 
seja, quase cinco meses. On-
tem, ela teve alta do Hospital 
Unimed, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, onde es-
tava se tratando da doença 
desde o dia 4 de dezembro de 
2020. Sandra ficou 20 dias en-
tubada e passou três meses e 
meio dependendo de ventila-
ção mecânica.

RAPIDINHAS...

Rodou por 
falsa vacina

 LAgentes da 134ª DP (Cam-
pos) prenderam um estelio-
natário em flagrante, terça-
-feira, acusado de vender 
supostas vacinas contra a 
Covid-19, após oferecê-las 
em grupos de aplicativos de 
mensagem. Após a denún-
cia, os policiais monitora-
ram a conta bancária na qual 
os interessados deveriam de-
positar o pagamento.

 LO ARCEBISPO do Rio de Janei-
ro, cardeal Dom Orani Tempesta, 
tomou a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19, terça-feira. 
Após a aplicação, ele aproveitou 
para abençoar os agentes de 
saúde no Planetário da Gávea, 
na Zona Sul do Rio, onde foi imu-
nizado. Dom Orani recebeu no 
dia 30 de março a primeira dose. 
“É sempre um momento muito 
importante esta nossa respon-
sabilidade social, que cuida não 
somente da gente mesmo, mas 
do povo. Primeira e segunda 
dose aplicadas e, depois, com a 
responsabilidade, continuar se 
cuidando”, disse no Instagram. 

DOM ORANI RECEBE A SEGUNDA DOSE 
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 L IMUNIZAÇÃO

Luta contra Covid
Cidades vacinam pessoas com comorbidades

A
lém do Rio, outros muni-
cípios da Região Metropo-
litana também iniciaram a 

vacinação de pessoas com comor-
bidades, seguindo o calendário do 
PNI. A capital registrou aumen-
to na procura por atestados mé-
dicos nas clínicas de saúde. Mas 
o paciente pode apresentar qual-

quer documento que comprove 
doença crônica grave. 

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde, caso a pessoa não te-
nha o atestado, serão aceitos as três 
últimas receitas contendo a pres-
crição de medicamentos contra 
doenças que estejam contempla-
das como comorbidades, desde 
que emitidas nos últimos seis me-

ses ou laudo de exame diagnóstico.
Atestados devem conter QR 

Code para validação de auten-
ticidade, conforme modelo do 
Cremerj, ou serem originais com 
assinatura do médico, sem pre-
juízo da confirmação no mo-
mento da vacinação.

A Prefeitura de Niterói co-

meça a vacinar na segunda-
-feira. Já a Secretaria de Saúde 
de São Gonçalo começou a va-
cinar na terça-feira quem tem 
comorbidades a partir de 57 
anos e grávidas com comorbi-
dades. Hoje, será a vez de pes-
soas que apresentem  comorbi-
dades a partir de 56 anos.

ARQUIVO

PARA SE VACINAR,

É PRECISO APRESENTAR 
QUALQUER 

DOCUMENTO QUE 
PROVE A DOENÇA
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Carioca             Sábado             Volta Redonda        21h05 R. de Oliveira

Libertadores     Terça              LDU         21h30 Equador

Na cola deNa cola de  

Atacante fez dois gols Atacante fez dois gols 
na vitória sobre o La Calerana vitória sobre o La Calera

Gabigol já é o Gabigol já é o 
artilheiro do artilheiro do 

Flamengo nesta Flamengo nesta 
temporadatemporada
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O 
treinador Rogério Ce-
ni destacou a marca al-
cançada por Gabigol na 

goleada do Flamengo sobre o 
Unión La Calera, na terça-fei-
ra. O jogador chegou aos 14 gols 
com a camisa rubro-negra na Li-
bertadores. O número coloca o 
artilheiro a dois de igualar os nú-
meros do maior ídolo da história 
do Flamengo.

“Gabriel empatou comigo em 
Copa Libertadores e está a dois 
gols do Zico. Está evoluindo. O 
Arrascaeta fez um bom gol e fez 
o jogo fluir. 
Mas num 
time que 
você tem 
coragem de 
botar seu 
camisa 10 
de primei-
ro volante, 
você passa 
por isso. Eu 
opto pelos 
melhores jogadores que tenho. 
Gabriel foi eleito o melhor em 
campo? Merecido. Se fosse o Ar-
rascaeta também, Gérson, Die-
go fez um grande jogo”, afirmou.

Sobre o resultado conquis-
tado no Maracanã, Ceni ressal-
tou a sua importância, mas já 
fez projeções em relação a se-
mifinal do Carioca. O Rubro-
-Negro entra em campo no sá-
bado contra o Volta Redonda.

“É importantíssimo. Vitó-
ria traz bom ambiente, traz 
alegria, confiança... Isso é 
importante para sequência 
da competição. Agora, temos 
um jogo fora de casa e preci-
samos seguir bem. Vamos vol-
tar a atenção para o Carioca e 
precisamos levar o Flamengo 
à final”, disse o treinador.

GABI TEM

14 GOLS EM 

LIBERTA E 

O GALINHO 

TEM 16 ZICOZICO

 LOntem foi de folga para o elenco do Fla-
mengo, com uma exceção: Rodrigo Caio. 
O zagueiro, que se recupera de uma fibro-
se na coxa direita, fará trabalho integral no 
Ninho do Urubu. A expectativa da comis-
são técnica é de que Rodrigo já esteja à dis-
posição de Ceni para a semifinal do Cam-
peonato Carioca, contra o Volta Redonda, 
no próximo sábado. Apesar da boa pers-
pectiva, a ordem é só liberar o atleta quan-
do a questão física estiver 100% superada.

Rodrigo Caio sentiu um incômodo 
na coxa na partida contra a Portugue-
sa, no último dia 17. Desde então, vem 
sendo desfalque na zaga do Flamengo. 
Em seu lugar, Ceni tem alternado en-
tre Gustavo Henrique e Bruno Viana.

Rodrigo Caio  
em tratamento
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Taça Rio Sábado           Madureira  15h15 Consel. Galvão

Taça Rio 08/05          Madureira 16h00 São Januário

No estilo 

EUROPEU

Rei das 
assistências, 
Léo Jabá faz 
elogios ao 
trabalho de 
Marcelo Cabo

A
pós ficar um ano e 
meio quase sem jo-
gar pelo PAOK, da 

Grécia, o atacante Léo Jabá, 
de 22 anos, vem recebendo 
elogios dos torcedores nos 
primeiros jogos pelo Vas-
co. No empate em 2 a 2 com 
o Boavista, deu assistência 
para Gabriel Pec. Na vitó-
ria por 3 a 1 sobre o Resen-
de, infernizou os adversários 
com velocidade, fez boa du-
pla com Léo Matos na direi-
ta e deu assistência para um 
dos gols de Cano.

A receita do começo po-
sitivo tem o dedo do técni-
co Marcelo Cabo. “O traba-
lho está sendo muito bom. 
O Marcelo Cabo é um trei-
nador que conversa muito 
com os jogadores, que tem 
uma ideia de trabalho mui-
to boa, bem parecida com 
o estilo europeu. São traba-
lhos intensos, que mexem 
muito com o jogador pa-
ra que ele se entregue cada 
vez mais. Isso faz com que 
todo elenco esteja em sin-

tonia. Estou gostando mui-
to”, disse ao UOL.

Revelado pelo Corin-
thians, Jabá foi muito cedo 
para o futebol europeu, on-
de atuou na Rússia e na Gré-
cia. O fato de ter reencontra-
do velhos conhecidos no 
elenco foi um facilitador pa-
ra a sua readaptação ao país.

“Encontrei companhei-
ros que já joguei antes. O 
Léo (Matos), na Grécia, o 
Andrey, na Seleção (de base). 
Eles dão conselhos e ajudam 
a ficar mais à vontade na ro-
tina de treinos e jogos. Tudo 
isso torna o ambiente ainda 
mais agradável”, disse.

JOGOU COM

LÉO MATOS 
NA GRÉCIA E 
ANDREY NA 

SELEÇÃO

 LAutor do primeiro gol do 
Vasco na vitória de sábado 
por 3 a 1 sobre o Resende, o 
volante Bruno Gomes, de 
20 anos, falou sobre a con-
corrência com Rômulo, que 
retornou ao clube após no-
ve anos: “É uma disputa sa-

dia, e todos saem ganhan-
do. Quero sempre estar 
jogando, com minutagem 
alta, mas depende exclusi-
vamente da minha regula-
ridade e do meu trabalho. 
Vejo o Vasco com um equi-
líbrio na função que exerço”.

Bruno Gomes fala sobre Rômulo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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Domingo Portuguesa 16h Luso Brasileiro

06/05 Junior Barranquilla 19h Estadio Metropolitano

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
20/04

 VÉLEZ-ARG 2 X 3  FLAMENGO 

22/04

 FLUMINENSE 1 X 1  RIVER PLATE-ARG

2ª RODADA
27/04

 FLAMENGO 4 X 1 UNIÓN LA CALERA-CHI

ONTEM

   SANTA FE-COL 1 X 2 FLUMINENSE 21:00

3ª RODADA
TERÇA

 LDU-EQU X  FLAMENGO 21:30 

6/5

 JR. BARRANQUILLA-COL  X  FLUMINENSE 19:00

4ª RODADA
11/5

UNIÓN LA CALERA-CHI   X FLAMENGO 21:30

12/5

 FLUMINENSE X SANTA FE-COL 21:00

5ª RODADA
18/5

 FLUMINENSE  X  JR. BARRANQUILLA-COL 21:30

19/5

 FLAMENGO  X LDU-EQU 21:00

6ª RODADA
25/5

 RIVER PLATE-ARG X FLUMINENSE 19:15

27/5

   FLAMENGO  X VÉLEZ-ARG 21:00

Castellanos; Alexander Porras, Torija-
no, Jeisson Palacios e Mosquera; Gi-
raldo, Pico e Seijas (Caballero); Osorio 
(Jersson González), Árias (Valdés) e 
Jorge Ramos. Técnico: Harold Rivera

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Yago Felipe, Martinelli, Nene (Ca-
zares); Luiz Henrique (Caio Paulista), Kayky 
(Gabriel Teixeira, depois Danilo Barcelos) e 
Fred (Bobadilla). Técnico: Roger Machado

Local: Estádio Centenário, Armênia (COL) 
Juiz: Andrés Cunha (URU)  
Auxiliares: Andres Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU) 
Gols: 1º tempo: Fred aos 5. 2º tempo: Fred a 1 minuto e Giraldo aos 5.  
Cartões amarelos: Jorge Ramos, Giraldo (SFE), Egídio, Bobadilla (FLU) 
Cartão vermelho: Egídio (FLU)

SANTA FE 1 FLUMINENSE 2

Noite histórica de Fred
Artilheiro garante vitória na Colômbia e atinge marcas com a camisa do Fluzão  

 L VOVÔ-GAROTO!

N
ão foi fácil, mas o Flumi-
nense conseguiu a sua 
primeira vitória na Li-

bertadores. Contra o Santa Fé, o 
Tricolor contou com o artilheiro 
Fred em grande noite, mas, com a 
expulsão de Egídio, levou sufoco. 
No fim, derrotou os colombianos 
por 2 a 1 e soma quatro pontos na 
sua chave ao lado do River Plate-
-ARG, que ontem bateu o Junior 
Barranquilla-COL pelo mesmo 
placar, na Argentina.

Com os dois gols, o centroa-
vante se tornou o segundo maior 
artilheiro da história do Flu (185 
bolas na rede) e o quarto maior 
brasileiro em Libertadores (21) 
ao lado de Jairzinho.

No domingo, contra a Portu-
guesa, pelas semifinais do Cario-
ca, Roger Machado deverá escalar 
uma equipe alternativa.

O jogo começou da melhor 
maneira para o Fluminense. 
Com 5 minutos, o Tricolor pu-
lou na frente do placar. Após be-
la jogada pela direita, Nenê deu 
passe de calcanhar e Fred apare-
ceu bem para finalizar: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o 
Fluminense ofereceu campo para 
o Santa Fe, mas conseguiu manter 
a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo começou 
novamente com bola na rede tri-
color. Novamente, Fred. Após be-

la jogada de Kayky, Egídio foi no 
fundo e cruzou na medida para o 
centroavante marcar.

No entanto, a vantagem de 
dois gols duraria pouco tem-
po. Logo no lance seguinte, o 
clube colombiano diminuiu. 
Após levantamento para a área, 
a defesa do Fluminense parou 
e Giraldo apareceu para tirar 
do goleiro Marcos Felipe e fa-
zer o primeiro gol para os co-
lombianos.

A situação piorou aos 25 minu-
tos. Egídio recebeu o segundo car-
tão amarelo e deixou o Fluminen-
se com um jogador a menos na 
partida. A partir deste momento 
foi um jogo de ataque contra defe-
sa. Os colombianos pressionaram 
e por muito pouco não consegui-
ram o empate. O goleiro Marcos 
Felipe teve grande atuação e sal-
vou o Tricolor, que conseguiu tra-
zer três pontos para o Rio. Capitão Fred corre abraçado com Nenê, que deu belo passe de calcanhar no primeiro gol tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

AOS 25 DA ETAPA 

FINAL, EGÍDIO 
RECEBEU O SEGUNDO 
CARTÃO AMARELO E 
FOI PRO CHUVEIRO
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ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

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

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com to-
das as ferramentas completas. 
Diária R$120,00. +almoço, +pas-
sagem. Contato no Tel.:(21) 
98694-0590/ 2691-8719 Marcelo
 

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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro

.
 

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 V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem 
experiência, para trabalhar 
melhor casa massagem Centro. 
Inicio imediato com excelente 
remuneração semanal. whatsa-
pp 96654-4828

 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalismo, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-7841

 
RAICA 
Quase mulher,  loiraça, um fura-
ção de sensualidade, esculpida 
pelos deuses, devoradora recém 
chegada  Rio. Atendimento ex-
clusivo motéis/ hotéis. T. 99846-
0238.
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Domingo Nova Iguaçu 18h Niltão
09/05 Nova Iguaçu 18h A Definir

CAMPEONATO CARIOCA

ARTILHARIA

 9 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda) 
6  GOLS: Anderson Künzel (Nova Iguaçu) e Luiz Paulo (Madureira)  
5 GOLS: Cano e Gabriel Pec (Vasco); Fred (Fluminense);  
e Rodrigo Muniz (Flamengo)

SEMIFINAIS DO CARIOCA

SÁBADO

 VOLTA REDONDA X FLAMENGO 21H05

DOMINGO

 PORTUGUESA X FLUMINENSE 16H

08/05

 FLAMENGO X VOLTA REDONDA 21H05

09/05

 FLUMINENSE X PORTUGUESA 16H

SEMIFINAIS DA TAÇA RIO

SÁBADO

 MADUREIRA X VASCO 15H15

DOMINGO 

 BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU 18H

08/05

 VASCO X MADUREIRA 16H

09/05

 NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO 18H

 L CAMPEÕES EM 1967, 1968 E 1970

Reconhecimento
Ídolos querem ir à Fifa pleitear títulos mundiais

E
m 2020, o Botafogo mani-
festou o desejo de ir à Fifa 
tentar reconhecer como tí-

tulos mundiais as conquistas no 
Troféu Triangular de Caracas de 
1967, 1968 e 1970, cujo torneio 
foi disputado na  Venezuela entre 
os anos de 1958 e 1981. Agora, li-
derados por Paulo Cézar Caju, os 
próprios jogadores campeões se 
ofereceram para pleitear o título.

“Pegamos Barcelona, Peñarol, 
Santos, todos com jogadores fa-
mosos, e conquistamos três vezes 
o Mundialito de Caracas, mas isso 

nunca foi oficializado pela Fifa. O 
Botafogo tem hoje jogadores que 
foram campeões do mundo e resi-
dem no Rio: Gerson, Roberto Mi-
randa, Jairzinho, eu”, afirmou PC.

Em 67, o Glorioso empatou 
com o Peñarol-URU (0 a 0) e ba-
teu o Barcelona-ESP (3 a 2). Em 
68, derrotou a seleção da Argenti-
na (1 a 0) e o Benfica-POR (2 a 0). 
Em 70, superou a seleção da União 
Soviética (1 a 0) e o Spartak Trna-
va-ESL (1 a 0). “Se tivesse um re-
conhecimento do que esses joga-
dores fizeram pelo clube com um 
título de embaixadores, seria mais 
fácil. É um dos erros de todos os di-
rigentes que passaram pelo clube. 
O Botafogo é tricampeão mun-
dial”, completou PC.

Gerson, o Canhotinha de Ouro, foi craque do Fogão de 1963 a 69

DIVULGAÇÃO\ BOTAFOGO

O GLORIOSO

DERROTOU TIMES 
COMO BARCELONA 
E BENFICA, ALÉM DA 
SELEÇÃO ARGENTINA



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 29/4/202114

A GATA DA HORA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 LEm dois tempos bem dis-
tintos, o Manchester City fez 
valer o melhor momento e 
derrotou ontem, de virada, o 
Paris Saint-Germain por 2 a 
1, na capital francesa. Agora, 
um empate ou mesmo uma 
derrota por 1 a 0 no jogo da 
volta garantirá o time de Pep 

Guardiola na final da Liga dos 
Campeões. No primeiro tem-
po, Marquinhos abriu o pla-
car para o PSG, após cobran-
ça de escanteio. Na segunda 
etapa, De Bruyne empatou 
e Mahrez virou para o City. 
Neymar e Mbappé tiveram 
atuação abaixo do esperado.

City bate PSG de virada: 2 a 1
AFP

pode desfal-
car o Real Madrid no jogo 
de volta das semis Liga 
dos Campeões, contra o 
Chelsea, no dia 5 de maio. 
O lateral foi convocado 
para ser mesário na elei-
ção para a Assembleia de 
Madrid, um dia antes.

da Europa League, 
que será disputada no pró-
ximo dia 26 de maio, no Es-
tádio Gdansk, na Polônia, 
pode acontecer diante de 
10 mil torcedores. A Uefa e 
as autoridades locais traba-
lham para que a decisão te-
nha público, segundo o jor-
nal inglês Daily Mail.

 LMARCELO

 LA FINAL

é Miss Bumbum ES 2021 e Musa do Palmeiras 

2019. Linda, sensual, provocante e ousada, a loiraça de 29 

anos leva todos à loucura com suas curvas e se destaca atra-

vés de cliques onde demonstra seu bumbum GG de 105 cm. 

Babe mais no Instagram @josiane_freitasofc

JOSI FREITAS

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

 LTENHO 59 anos e sou jornaleiro 
há 10. Moro no Engenho Novo e, an-
tes, trabalhava como rodoviário. Na 
minha atual profissão, eu gosto de 
atender o público. Gosto da vizinhan-
ça do bairro, mas é preciso melhorar 
a segurança. Torço para o Flamengo e, 
nas horas vagas, gosto de descansar. 
O que mais gosto no MEIA HORA é 
o caderno de esportes.

SÉRGIO CARNEIRO — Méier

MATHEUS 
MARIANO 
SILVA DE 
ARAÚJO
tem hoje 18 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
em 7 de agos-
to de 2019, 
em Nilópolis 
(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

 LCONCURSO DO IBGE: Mesmo 
com o cancelamento do Censo 
deste ano, o Instituto Brasileiro 
de Geografia (IBGE) vai manter 
aberto o processo seletivo para 
6.500 vagas temporárias. As pro-
vas serão aplicadas neste domin-
go e os inscritos poderão consul-
tar hoje o local no site cebraspe.
org.br. Serão selecionados Agen-
tes de Pesquisas e Mapeamento, 
Supervisores de Coleta e Quali-
dade e Supervisores de Pesquisa.

OLHO VIVO

Cunha: passaporte segue retido

A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda disponibi-
liza esta semana 413 oportu-
nidades, através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), 
para as regiões Metropoli-
tana (314), Médio Paraíba 
(28), Norte Fluminense (35) 
e Serrana (36) do Rio. 

Na Região Metropolitana, 
210 das vagas são para atuar 
como operador de telemar-
keting, que exige o Ensino 
Médio completo. Já em Ma-
caé, há oportunidades para 
trabalhar embarcado.

O Sine realiza uma análise 
comparativa do perfil profis-
sional de cada candidato ca-
dastrado com o perfil da vaga 

disponibilizada pelo contra-
tante. Por isso, é importan-
te que o cidadão mantenha o 
seu cadastro atualizado.

Cadastro

Sobre informações refe-
rentes a pré-requisitos e re-
muneração, o candidato deve 
ser cadastrado no Sine e con-
sultar de maneira presencial 
em uma unidade ou pelos ca-
nais digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Si-
ne Fácil. O cadastro também 
pode ser realizado enviando 
o currículo para o e-mail va-
gas@trabalho.rj.gov.br. Pelo 
mesmo canal, ainda é possí-
vel esclarecer dúvidas.

Oportunidades de 
emprego: 413

O 
ex-presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, teve 

sua prisão revogada, ontem, 
pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-4). As in-
formações são da CNN Brasil.

A decisão foi tomada de 
forma unânime pelo Tribu-
nal Regional Federal após 
um pedido de habeas cor-
pus impetrado pela defesa 
de Cunha. Em 2017, o polí-
tico foi condenado a 15 anos 
de prisão pelos crimes de cor-
rupção passiva, lavagem de 
dinheiro e evasão de dívidas.

Cunha estava em prisão 

domiciliar desde março do 
ano passado. Depois da de-
cisão do TRF-4, ele não pre-

cisará mais usar tornozelei-
ra eletrônica. Seu passaporte, 
porém, seguirá retido.

Eduardo Cunha tem 
prisão revogada
O político foi condenado a 15 anos em 2017 

 L DECISÃO DO TRF

EX-PRESIDENTE DA

CÂMARA ESTAVA EM 
PRISÃO DOMICILIAR E 
NÃO PRECISARÁ MAIS 
USAR TORNOZELEIRA

DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 29/4/2021 · MEIA HORA 15



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 29/4/202116

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

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MULHER FILÉ 
É INTERNADA

 LYani de Simone, a Mulher 
Filé, precisou ser interna-
da ontem no Hospital San 
Gennaro, em São Paulo, 
após apresentar complica-
ções nas próteses de silicone 
dos seus seios. A ex-partici-
pante de A Fazenda 6, da 
Record, entrou em cirurgia 
depois de ser diagnostica-
da com contratura capsu-
lar grave há duas semanas.

MAYRA CARDI FAZ 
JEJUM DE SETE DIAS 

VEM AÍ O 
‘POWER COUPLE’!

 LA Record começou a divulgar 
os casais de famosos que vão 
participar da quinta tempora-
da do Power Couple, que estreia 
dia 9. MC Mirella e Dynho Alves; 
Jonathan Costa e Carolina San-
tos; Thiago Bertoldo e Geórgia 
Fröhlich; Renata Domínguez e 
Leandro Gléria; e Mirela Janis 
e Yugnir já estão confirmados. 

INDENIZAÇÃO
 L Rodrigo Sant’Anna 

recebeu uma inde-
nização de quase R$ 
100 mil da RedeTV!. 
De acordo com o site 
Notícias da TV, o ator 
venceu um processo 
contra a emissora por 
plágio da personagem 
Valéria Vasques, inter-
pretada pelo humo-
rista e conhecida pelo 
bordão “Ai, como eu 
tô bandida”. 

REPRODUÇÃO

BABADINHO

 LYASMIN BRUNET, mulher 
de Gabriel Medina, postou 
várias indiretas nos Stories, 
do Instagram, na madruga-
da de ontem. O surfista teria 
cortado relações com a mãe 
por causa da esposa. Sem 
citar nomes, Yasmin falou 
sobre “gastar tempo com 
quem não merece”. 

DIVULGAÇÃO

EM ALTA EM BAIXA
 LAngélica fez bazar e ar-

recadou R$ 19 mil para o 
Retiro dos Artistas.

 LCris Dias desabafou sobre 
críticas: “Ditadura estética e 
de juventude eterna”.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LMayra Cardi foi criticada por internautas nas re-
des sociais após dizer que fez um jejum durante 
sete dias. Segundo a coach, a opção por não co-
mer nada foi para elevar sua mente, corpo e espí-
rito. “Sete dias de jejum e não imaginava que iria 
ser tão mágico. Gratidão”, escreveu Mayra no Ins-
tagram. Nos comentários da publicação e no Twit-
ter, internautas censuraram a atitude da ex-BBB. 
“Mayra com seis milhões de seguidores normali-
zando e romantizando um comportamento ano-
réxico enquanto se vangloria com a magreza. Que 
má influência”, criticou um internauta. “Desservi-
ço é pouco!”, escreveu outro. No post, Mayra ain-
da contou que decidiu adotar novamente o cru-
divorismo (só comer comidas cruas).



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER 

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18H. GLOBO: Duca e Cobra se enfren-
tam no campeonato. Roberta se enfure-
ce com a desistência de Marcelo. Delma 
e Marcelo namoram. Nat se aproxima 
de Dalva, e Duca acaba se distraindo 
com a movimentação da lutadora. Nan-
do questiona René sobre sua relação 
com Ana, e João ouve. 

19H30. GLOBO: Úrsula promete pro-
var a Téo que Luna/Fiona é interesseira. 
Dominique fica furiosa ao ser ameaçada 
por Lúcia. Alexia e Zezinho se beijam, e 
a casa pega fogo. Helena ampara Úr-
sula, que toma remédios e adormece 
no escritório. Ivo flagra Zezinho e Alexia 
juntos no sítio. 

21H. SBT: Mili tenta afastar Miguel 
de Maria e o acusa de ter batido em 
Marian. Miguel se defende e afirma 
que jamais agrediria uma criança e 
pede a confiança de Mili. Os meninos 
passam por mais um treinamento 
com o mestre Chen. É a primeira vez 
que pai e filha conversam.

18H30. GLOBO: Manuela consegue 
se comunicar com Ana. Manuela conta 
para Rodrigo que Ana esta se recupe-
rando. Marcos e Dora fazem planos 
para um novo encontro entre eles e 
as filhas. Manuela vela o sono de Julia. 
Alice conta para Manuela sobre sua 
desconfiança em relação à Renato. 

21H. RECORD: Michal se entrega a 
Manre. Lúcifer consegue a confiança 
de Abrão. O exército do rei Bera bata-
lha contra os homens do rei Quedor-
laomer. Manre cai na provocação de 
Gyasi. O exército de Quedorlaomer 
leva vantagem na batalha. O rei Bera 
precisa se humilhar para se manter 
vivo. 

21H. GLOBO: Magnólia inventa uma 
desculpa para José Alfredo, mas é ex-
pulsa da casa de Maria Ísis. José Pedro 
pede que Marisa lhe dê a folha de pa-
gamento da empresa. José Alfredo fala 
para Maria Ísis que a mulher que estava 
com ele é sua filha. João Lucas garante 
a Du e Helena que vai descobrir quem é 
a amante de seu pai. 

‘Sou romântico, sou o 
cara que manda flores’
No ‘Mais Você’, Arthur fala do romance com Carla Diaz no ‘BBB 21’

 L ‘CARTHUR’ AINDA VIVE?

E
liminado do Big Brother Bra-
sil 21, da Globo, com 61,34% 
dos votos na terça-feira, Ar-

thur foi recebido para o tradicio-
nal café da manhã com Ana Maria 
Braga, no Mais Você de ontem. No 
bate-papo, o instrutor de crossfit 
falou sobre sua trajetória no rea-
lity e o romance com Carla Diaz.

Julgado pelo público pela 
relação com a atriz, ele foi cate-
górico: “Confesso que não era 
a minha ideia entrar no pro-
grama e me relacionar. Estava 
bastante tempo solteiro. Mas 
foi muito bom, sabe? Me pe-
gou de surpresa”, disse.

Definido pela apresentadora 
como um homem carinhoso, po-
rém nada romântico, Arthur disse 
que não é bem assim: “Acho que a 
gente se daria muito bem aqui fo-
ra. Eu sou romântico, sim, sou o 
cara que manda flores, toca violão, 
uma musiquinha. Não mostrei a 
minha melhor versão. Poderia ter 
dado o melhor para a Carla, por-
que ela é uma pessoa incrível”.

Ele disse que sua mãe aprova 
a relação com a atriz. Ana Maria 
mostrou um VT polêmico. Em 
uma conversa com Projota e Viih 
Tube, ele disse que queria conhe-
cer amigas da youtuber: “Eu estava 
sendo babaca. É o momento que 
você faz uma piada e depois tem 
que arcar com as consequências”.

No tradicional Café da Manhã com o Eliminado, Arthur avaliou sua passagem pelo reality show da Globo

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

BANANA

BANANA

RISOS
RISOS CORAÇÃO

CORAÇÃO

NA ANA MARIA... ESQUENTOU!  OS NAMORADINHOS?

 LE por falar em Arthur... 
O ex-brother ficou cons-
trangido quando Ana 
Maria Braga falou para 
ele sobre os benefícios da 
banana no ‘Mais Você’

 LO clima esquentou entre 
Fiuk e Juliette e, durante 
uma conversa, o cantor 
pediu para a paraibana 
beijar seu mamilo. Ela  
não se negou a fazer.

 LJuliette e Camilla conver-
saram no Quarto do Líder 
sobre quem seriam seus 
‘crush’ na casa: a advoga-
da respondeu que ficaria 
com Rodolffo e Fiuk.

I Q U RÔ D R E M OO

ELIMINADO DO 

‘BBB 21’

ARTHUR AGORA 
QUER ENCONTRAR 

CARLA DIAZ
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

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

 LA Lua indica que você terá 
responsabilidade nos negó-
cios. Vai se destacar em áreas 
que envolvem o público. Pode 
sentir uma nova atração.
Cor: menta. 
Números da sorte: 06, 51 e 42. 

 LOs astros favorecem os seus 
relacionamentos. Deve apren-
der bastante com as pessoas. 
Com boas ideais, vai preparar 
um programa especial a dois.
Cor: preto. 
Números da sorte: 34, 61 e 79.

 L No trabalho, você vai es-
banjar organização. Dedi-
que-se para cumprir as suas 
tarefas e se sentirá bem. Se 
jogue na paquera.
Cor: verde-esmeralda. 
Números da sorte: 62, 44 e 17. 

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 Você vai ter ótimas ideias. 
Oportunidades para se di-
vertir e curtir seu tempo livre 
vão pintar. Pode paquerar al-
guém do trabalho. 
Cor: bordô. 
Número da sorte: 36, 81 e 72. 

 L Vai conseguir faturar bas-
tante no dia de hoje. Será ca-
paz de decidir onde e como 
gastar dinheiro. No amor, o 
clima vai ser excelente.
Cor: branco. 
Números da sorte: 55, 64 e 28.

 L Grande fase para falar e es-
crever, mas sem ultrapassar 
os limites. Na saúde, boas 
soluções. No romance, clima 
de romantismo.
Cor: âmbar. 
Números da sorte: 20, 92 e 02.  

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

 LFortaleça o contato com seus 
amigos e familiares. Tenha dis-
ciplina para concluir as suas ta-
refas. Uma pessoa misteriosa 
entrará na sua vida. 
Cor: coral. 
Números da sorte: 21, 39 e 84. 

 LHá sinal de boas ofertas e 
oportunidades profissionais 
hoje. Deve ter planos grandio-
sos. No amor, a intimidade tem 
tudo para ser um arraso.
Cor: grafite.
Números da sorte: 22, 94 e 04. 

 LEstará mais responsável e 
atento aos detalhes. Vai sen-
tir muita curiosidade e fazer 
pesquisas. No amor, é um bom 
dia para conversar.
Cor: magenta. 
Números da sorte: 59, 77 e 23. 

SANTA CATARINA DE SENA 
Foi uma das mulheres que marcaram  
a história da Igreja. Reconhecida 
como Doutora da Igreja, ela nasceu 
em 1347, em uma enorme e pobre 
família de Sena, na Itália. Tinha 23 
irmãos. Recebeu real e espiritual-
mente as chagas do Cristo, além de 
manter uma profunda comunhão 
com Deus Pai, por meio da qual teve 
origem sua obra O Diálogo. Através 
de cartas às autoridades, embora 
analfabeta e de frágil constituição 
física, conseguia mover homens 
para a reconciliação e paz como um 
gigante. Morreu aos 33 anos, vítima 
de um derrame.

SANTO DO DIA

JUIZ
No meio de um julgamento 
conturbado, o juiz que preside 
a sessão avisa: 
— O próximo que abrir a 
boca vai pra rua!
Sem perda de tempo, o acu-
sado logo berra:

— Viva o juiz!

ACIDENTE
Uma senhora de meia-idade 
chega ao hospital toda ma-
chucada, vítima de um aci-
dente. O médico a examina, 
enquanto a enfermeira vai 

anotando numa ficha:
— Escoriações na cabeça, fra-
tura no braço direito, luxação 
na clavícula, desarticulação do 
tornozelo esquerdo... Qual a 
sua idade, minha senhora? — 
pergunta o doutor, virando-se 
para a mulher.

— Trinta e cinco!
O médico olha para a enfer-
meira e afirma:
— Anote aí também: “Perda 
de memória”.

CIRURGIA
O paciente, indignado, fala 

para o médico:
— Trinta mil reais por uma 
cirurgia que não dura nem 
uma hora? O senhor deve 
estar rico, não?
— Até que não! Nesse hospital, 
só me pagam pelas cirurgias 
bem-sucedidas!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Oxum.
MENSAGEM: 
Oxum vem trazendo a certe-
za de que tudo valerá a pena 
e será recompensado de al-
guma forma. Oxum nos avisa 
sobre mudanças, de casa ou 
serviço, e pede para colocar-
mos um ponto final em pro-
blemas familiares.
SAUDAÇÃO: 
Orayêyê-ô.
CORES: 
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTO:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para trazer a paz e o equilí-
brio para o lar, afastar pro-
blemas e brigas, espalhe ra-
mos de alfazema pela casa 
e defume a residência com 
bastante pó de café e açúcar.

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

 L Priorize investimentos se-
guros. Nos gastos, agirá com 
responsabilidade. Você vai 
viver uma paixão com al-
guém inteligente.
Cor: azul-royal. 
Números da sorte: 66, 57 e 30. 

 LSuas amizades e sua vida so-
cial vão se destacar. Uma ami-
zade antiga pode ressurgir. No 
amor, a Lua ressalta as emo-
ções positivas.
Cor: malva. 
Números da sorte: 04, 31 e 40. 

 LAdote uma postura confiante 
e ambiciosa no dia de hoje. Há 
sinal de mudanças positivas. 
Pode ganhar um dinheiro ou 
começar a namorar.
Cor: azul-petróleo. 
Números da sorte: 14, 95 e 23. 
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