
AVANÇO DAS MORTES 
POR COVID NO BRASIL 

DESDE MARÇO DE 2020:

1 a 100 mil: 149 dias

100 mil a 200 mil: 152 dias

200 mil a 300 mil:    76 dias

300 mil a 400 mil:    36 dias
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 30/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

MOSQUITO

Vinícius Andrade
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Site da PM 
não funciona

 LO site da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro está horrível para preen-
chimento do BRAT on-line. Simples-
mente não funciona! Estou há mais de 
uma semana tentando registrar uma 
ocorrência sobre um acidente com um 
veículo da empresa em que trabalho, 
mas não consigo! O site é cheio de 
defeitos e, quando preencho todas as 
lacunas, aparece que não foi possível 
fazer o BRAT. Não sei mais o que fazer!

POLÍCIA

Direção imprudente 
na linha 565

 LUm motorista do ônibus nº 
C30331, da linha 565 (Tanque-Gá-
vea), estava dirigindo de forma mui-
to imprudente. Semana passada, eu 
estava levando minha filha para a 
escola e, quando fui levantar para 
puxar a cordinha, o ônibus entrou 
em alta velocidade em uma curva. 
A minha filha caiu no chão e o moto-
rista nem para pedir desculpas. Isso 
é um verdadeiro descaso!

Anônimo
Por e-mail

ÔNIBUS

Rebocado em 
área permitida

 LHá uma semana, parei meu carro 
na Rua Viveiros de Castro, em Copa-
cabana, onde é permitido estacio-
nar dos dois lados, existem placas 
sinalizando essa permissão. Porém, 
o veículo foi rebocado sem mais 
nem menos. Tentei recorrer com o 
Detran, a Guarda Municipal e a Pre-
feitura, mas não obtive êxito. Paguei 
quase mil reais, somando reboque, 
diária do pátio e multa.

Sérgio Castro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CARRO

Onde está a 
fiscalização?

 LAs vans de transporte público, que 
fazem o trajeto da Avenida Brasil 
para o Méier, não estão aceitando 
a segunda passagem do Bilhete 
Único, que seria de graça para o 
passageiro. O cobrador só deixa 
entrar no veículo quem vai pagar no 
dinheiro ou fará a primeira viagem 
com o cartão de transporte. Isso é 
um absurdo! Cadê a fiscalização 
para evitar isso?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

VAN

Canal precisa ser 
limpo em Curicica

 LTodas as casas da Avenida Canal 
Arroio Pavuna, em Curicica, estão 
infestadas de mosquitos. Algumas 
casas já contrataram dedetização 
particular, mas não adianta. O canal 
que margeia a avenida precisa ser 
limpo o quanto antes. Esses insetos 
acabam atraindo animais maiores, 
como sapos e rãs. Até cobras já fo-
ram vistas em algumas casas. Preci-
sam cortar o mato e dedetizar!

Julianne Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ESGOTO                                                                                                                                                                                   ILUMINAÇÃO

Escuridão em São Gonçalo
 LVândalos arrebentaram  fios, durante a madrugada, em algum 

dia desta semana, no  fim da Rua Maurício de Abreu, esquina 
com a Rua Marechal Deodoro, ponto final do ônibus 56, em 
Neves, São Gonçalo, deixando algumas lâmpadas queimadas. 
Pedimos que a prefeitura agilize o conserto e a polícia faça uma 
ronda pelo local. As árvores da região também estão muito 
cheias, causando ainda mais escuridão.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Reparo 
realizado

 LA respeito de uma carta pu-
blicada no dia 25 de abril, infor-
mando um vazamento de esgo-
to na Rua Guilherme Moreira, 
na altura do número 112, na 
Gardênia Azul, a Cedae informa 
que uma equipe foi até o local 
e realizou o reparo necessário. 
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae
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GERAL

Triste Após mais de um ano, Brasil enfrenta 
dificuldades no combate à Covid-19 e 

passa da marca de 400 mil mortes O 
Brasil bateu mais um 
triste recorde: o país ul-
trapassou ontem a mar-

ca de 400 mil mortos pela Co-
vid-19, chegando a 401.186 
vidas perdidas e 14.590.678 ca-
sos, de acordo com os dados do 
Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass). 

Segundo o Conass, 69.389 
novos casos foram confirma-
dos em 24 horas. Já a média 
móvel dos últimos sete dias foi 
de 60.386 novos diagnósticos/
dia. O levantamento também 
aponta que o Brasil teve 99 dias 
seguidos com a média móvel de 
mortes acima de mil e 44 dias 
acima de 2 mil mortos por dia.

Os erros continuam, apon-
tam especialistas. Após mais de 
um ano de pandemia, o país 
tem dificuldades, como lenti-
dão na vacinação, denúncias de 
fura-filas e de fraudes e falta de 
doses. Nesta semana, o Senado 
instalou uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar a responsabi-
lidade do Governo Federal na 

omissão do combate ao coro-
navírus. Os especialistas dizem 
que o Brasil viverá uma tercei-
ra onda, com possível pico de 
casos em junho, por causa do 
Dia das Mães, devido aos en-
contros familiares, além da fle-
xibilização do isolamento so-
cial em diversos estados.

“Com a baixa adesão às 
medidas de proteção indivi-
dual, como não se aglomerar, 
usar máscaras e lavar as mãos, 
e levando em consideração o 
contexto que a gente ainda es-
tá muito acanhado no que diz 
respeito à vacina, a terceira on-
da é uma questão de tempo”, 
prevê a médica e presidente da 
Sociedade Brasileira de Infec-
tologia no Rio, Tânia Vergara.

RECORDE

Paciente infectado com o coronavírus é hospitalizado: falta de leitos para terapia intensiva vem agravando a situação em vários estados

DANIEL CASTELO BRANCO

 L KARILAYN AREIAS

ESPECIALISTAS

ACREDITAM EM 
TERCEIRA ONDA COM 
PICO DE CASOS APÓS 

DIA DAS MÃES

 L10 de abril de 2020: Número de pessoas mortas 
pela Covid-19 passa de mil no Brasil.

 L16 de abril de 2020: A primeira morte comple-
ta um mês. O presidente Jair Bolsonaro exonera o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quem 
assume a pasta é o médico oncologista Nelson Teich.

 L9 de maio de 2020: Brasil supera a marca de 10 
mil mortos decorrentes do novo coronavírus.

 L15 de maio de 2020: Ministro Nelson Teich 
pede demissão com menos de um mês no cargo. 
Ele alertou sobre riscos da cloroquina e defendeu 
o distanciamento social, criticado por Bolsonaro.

 L8 de agosto de 2020: País ultrapassa 100 mil 
mortos e mais de 3 milhões de pessoas infectadas.

 L16 de setembro de 2020: O general do Exér-

cito Eduardo Pazuello toma posse como o terceiro 
ministro da Saúde.

 L7 de janeiro de 2021: Após as festas de fim de 
ano, o Brasil registra 200 mil mortes e bate outro 
recorde no mesmo dia: 1.841 mortes em 24 horas.

 L17 de janeiro de 2021: A enfermeira Mônica 
Calazans foi a primeira pessoa a ser vacinada con-
tra a Covid-19 no Brasil. Ela recebeu o imunizante 
CoronaVac, desenvolvido pelo Instituto Butantan.

 L10 de março de 2021: Após pronunciamento 
de Lula, Bolsonaro muda o tom do discurso, surge de 
máscara e passa a defender o uso das vacinas como 
forma de combater a Covid-19.

 L23 de março de 2021: O médico Marcelo Quei-
roga toma posse como ministro da Saúde. Ele é o 

quarto homem a ocupar o posto, assumindo o lugar 
de Pazuello no momento em que até então era con-
siderado o pior da pandemia no país.

 L6 de abril de 2021: Brasil registra pela primeira 
vez mais de 4 mil mortes por Covid-19 em 24 horas. 
Dois dias depois, no dia 8, o país volta a bater a mes-
ma marca, com 4.249 óbitos.

 L25 de abril de 2021: Nos quatro primeiros meses 
de 2021, o Brasil registrou mais mortes do que em 
todo o ano de 2020.

 L27 de abril de 2021: Inicia-se no Senado a CPI 
que vai investigar as ações e omissões do governo 
federal durante a pandemia no Brasil.

 L29 de abril de 2021: O Brasil atinge a triste mar-
ca de 401.186 mortos em decorrência da Covid-19.

CRONOLOGIA DE UMA TRAGÉDIA: DATAS E FATOS QUE MARCARAM A PANDEMIA NO PAÍS

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 30/4/2021 · MEIA HORA 3



GERAL

O secretário de Saúde de Ita-
tiaia, Marcus Vinicius Rebello Go-
mes, e outras quatro pessoas fo-
ram presas, ontem, durante uma 
operação da Polícia Civil e do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro. 
Eles são acusados de fraudes em 
processo de compra de equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) usados em hospitais duran-
te o combate contra a Covid-19.

Além dos cinco mandados de 
prisão preventiva, a 1ª Vara Crimi-
nal Especializada da Capital tam-
bém expediu 17 mandados de 
busca e apreensão em endereços 

ligados a integrantes do grupo e a 
pessoas próximas no Rio, em Ita-
tiaia e em Barra Mansa. A opera-
ção foi batizada de Apanthropía. 

O ex-secretário de Planeja-
mento de Itatiaia, Marcelo de Oli-
veira Pinheiro, também foi preso 
em um condomínio de luxo no 
Recreio, na Zona Oeste. 

A Prefeitura de Itatiaia com-
prou sem licitação, em um con-
trato emergencial, EPIs “em 
quantidades notoriamente des-
proporcionais à sua realidade”, em 
valor de R$ 3 milhões, da empre-
sa Latex Hospitalar. Porém, mes-
mo com o pagamento de uma pri-
meira nota fiscal no valor de R$ 
1.458.995, atestada falsamente, 
os materiais não foram entregues.

A ação contou com o apoio 
do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado, 
com o apoio da Coordenadoria de 
Segurança e Inteligência em par-
ceria com a Polícia Militar.

Secretário 
de Saúde 
é preso

 L ITATIAIA

GRUPO

É ACUSADO DE 
FRAUDES NA COMPRA 
DE MATERIAIS USADOS 

EM HOSPITAIS

Medidas restritivas 

podem ser flexibilizadas 
Motivo é leve queda nas taxas de internação em leitos de UTI

 L NA CIDADE DO RIO

O 
prefeito Eduardo Paes e o 
secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, se 

reuniram ontem com membros 
da pasta para definir os novos ru-
mos do combate à pandemia do 
coronavírus na cidade do Rio. É 
possível que Paes anuncie hoje a 
flexibilização de medidas restriti-
vas, durante a apresentação do Bo-
letim Epidemiológico.

Mais cedo, na inauguração de 
um ponto de vacinação na base aé-
rea do Galeão, na Ilha do Gover-
nador, Paes confirmou que pode, 
sim, flexibilizar as medidas, dian-
te da leve redução nas taxas de in-
ternações em leitos de UTI Co-
vid e no atendimento em redes de 
urgência e emergência. A taxa de 
ocupação de leitos está em 90%. 
“A partir dos dados, se puder re-
laxar, flexibilizar ainda mais para 
que a cidade funcione dentro des-
se novo normal, a gente vai rela-
xar. Mas só informo amanhã (ho-
je), vendo os dados da pandemia”, 
disse o prefeito.

Atualmente, praias e banho de 
mar, parques e cachoeiras estão 
permitidos durante a semana; am-
bulantes e barraqueiros das areias 
também podem voltar a trabalhar 

nos dias úteis; atividades não es-
senciais podem funcionar até 22h, 
com 40% da capacidade em locais 
fechados. 

Entretanto, permanecem sus-
pensos o funcionamento de boa-
tes, danceterias, salões de dança 
e casas de espetáculo; atividades 
econômicas nas areias das praias, 
incluindo o comércio ambulante 

fixo e itinerante, nos sábados, do-
mingos e feriados; permanência 
de pessoas nas vias, áreas e praças 
públicas do município entre 23h 
e 5h; permanência de pessoas nas 
areias das praias, em parques e ca-
choeiras nos sábados, domingos e 
feriados; realização de eventos, co-
mo shows, festas e rodas de samba, 
em áreas públicas e particulares; e 
outras medidas. Eduardo Paes inaugurou novo ponto de vacinação no Galeão

BETH SANTOS / DIVULGAÇÃO

‘A PARTIR

DOS DADOS, SE 
PUDER RELAXAR, A 

GENTE VAI RELAXAR’, 
DIZ PAES

 LO prefeito Eduardo Paes e o se-
cretário de Saúde, Daniel Soranz, 
garantiram ontem que não há ris-
co de faltar a segunda dose da Co-
ronaVac no Rio. A escassez da vaci-
na produzida pelo Butatan já afeta 
pelo menos 10 municípios do es-
tado. “Apesar de ter liberação de 
não reservar a segunda dose, a gen-
te tomou cuidado de fazer reserva 

técnica. Temos condição de fazer 
isso até o fim de semana. Chegan-
do doses segunda, a gente prosse-
gue. Quem está no calendário vai 
tomar a segunda dose”, garantiu 
Paes na inauguração de um pon-
to de vacinação no Aeroporto do 
Galeão. A cidade deve receber do-
ses da AstraZeneca hoje e outra re-
messa da CoronaVac na segunda. 

Garantia da segunda dose na capital
 LA Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio (SES) informou que re-
gistrou, até ontem, 737.844 ca-
sos confirmados de Covid-19 e 
43.965 óbitos por coronavírus 
no estado. A taxa de letalidade da 
Covid-19 no Rio está em 5,96%, 
a maior do país. Entre os casos 
confirmados, 685.269 pacientes 
se recuperaram da doença. 

Segundo o painel de dados 
desenvolvido pela pasta, a taxa 
de ocupação de Unidades de Te-
rapia intensiva (UTI) para a Co-
vid-19 no estado é de 87,2%. Já 
a taxa de ocupação nos leitos de 
enfermaria é de 67%. No mo-
mento, a fila de espera por um 
leito de UTI tem 173 pessoas e a 
de enfermaria, 59.

Quase 44 mil mortos no estado

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 30/4/20214
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Passageiros da Estação Ma-
to Alto, em Guaratiba, na Zona 
Oeste do Rio, passaram a contar 
desde ontem com o serviço bati-
zado de “Diretão” para compor 
a frota de BRT. A linha com ôni-
bus comuns vai funcionar nos 
horários de maior movimento 
da manhã e da tarde e tem o ob-
jetivo de diminuir a lotação nos 
coletivos. O projeto é realizado 
pela equipe de intervenção do 
BRT e a Secretaria Municipal 
de Transportes.

Sem parada em nenhuma 
estação, os veículos seguirão 
pela pista exclusiva do BRT 
em direção ao Terminal Alvo-
rada, na Barra da Tijuca, das 
5h às 9h. No Mato Alto, o em-
barque e desembarque se dará 
na baia para ônibus existen-
te na Avenida Dom João VI, 
em frente à estação, sentido 
Santa Cruz. De acordo com a 
equipe de intervenção do con-
sórcio, isso vai proporcionar 
mais conforto e menos risco 
aos passageiros.

‘Diretão’ 
chega ao 
Mato Alto

 L BRT

Táxis isentos 
de pedágios

 LUm projeto de lei, de au-
toria da vereadora Vera 
Lins (Progressistas),  pre-
vê a isenção de pagamen-
to dos pedágios da Linha 
Amarela e Transolímpica 
para taxistas regularizados 
e credenciados pela Prefei-
tura do Rio. Para que o mo-
torista seja isento do valor, 
ele terá que utilizar uma ca-
bine exclusiva que será des-
tinada pela administração 
da via ou pela prefeitura.

RAPIDINHA...

 L JENIFER ALVES

A 
forte chuva que atingiu a 
cidade do Rio de Janeiro, 
na madrugada de ontem, 

deixou 11 famílias desalojadas na 
comunidade Pavão-Pavãozinho, 
em Copacabana, na Zona Sul do 
Rio. Os imóveis foram interdita-
dos pela prefeitura depois de um 
deslizamento de terra.

Moradores afirmam que ou-
tras quatro casas foram interdi-
tadas. A cozinheira Ana Carolina 
Mendonça, de 30 anos, uma das 

vítimas do desabamento, contou 
que conseguiu abrigo com aju-
da de outros moradores da co-
munidade. “Estamos vivos gra-
ças a Deus, mas a sensação é de 
impotência, perder tudo do na-
da. Consegui sair com meu ma-
rido e minhas filhas. O pessoal 
da comunidade me cedeu um 
abrigo”, disse.

Ana Carolina e o marido 
precisaram resgatar as crian-
ças de um quarto. “A casa tre-
meu e gritei minhas filhas. Lo-
go em seguida, tudo desabou. 
Eu comecei a quebrar a porta 
pra elas saírem. Meu marido ti-
rou as duas”, relatou.

 L CHUVA

Deslizamento em Copa
Famílias ficaram desalojadas na comunidade Pavão-Pavãozinho

Chuva causou deslizamento de terra no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, e deixou famílias desalojadas

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

‘ESTAMOS VIVOS,

MAS A SENSAÇÃO 
É DE IMPOTÊNCIA, 
PERDER TUDO’, DIZ 

MORADORA

 LA maior concentração de chu-
va foi na Zona Sul. A Avenida 
Niemeyer, que liga o Leblon 
até São Conrado, foi fechada. A 
capital entrou em estágio de 
atenção por volta de 23h30 de 
quarta-feira. O Centro de Ope-
rações Rio (COR) confirmou 
que a Defesa Civil foi acionada 

por volta de 2h20 para um des-
lizamento de terra no Pavão-
-Pavãozinho, em Copacabana. 

O estágio de atenção sig-
nifica que uma ou mais ocor-
rências já impactam o muni-
cípio. Também na Zona Sul, 
foram acionadas as sirenes das 
comunidades do Cantagalo, 

Cabritos, Babilônia, Chapéu 
Mangueira e Tabajaras. 

De acordo com o Alerta Rio, 
a previsão para hoje é de chuva 
fraca a moderada, em pontos 
isolados, com céu nublado ou 
parcialmente nublado. A chuva 
dá trégua a partir de amanhã e o 
sol volta a aparecer no domingo.

Maior concentração de chuva foi na Zona Sul do Rio

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 30/4/20216
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Suspeita recai em PMs
Amigos de marceneiro baleado em Tomás Coelho dizem que só policiais atiraram

 L MORTO A CAMINHO DO TRABALHO

A
migos de Gemerson Pa-
trício de Souza acredi-
tam que o marceneiro 

tenha sido morto pelo dispa-
ro de um policial militar. Se-
gundo eles, moradores do local 
onde a vítima foi atingida, na 
passarela da estação do metrô 
de Tomás Coelho, contaram 
que PMs estavam à espera dos 
bandidos e começaram a atirar 
quando eles passaram. Gemer-
son, de 47 anos, foi alvejado a 
caminho do trabalho, na ma-
nhã de terça-feira. Ele deixou 
mulher e dois filhos.

“Os moradores contam 
que havia uma troca de tiros 
no Morro do Juramento. Uma 
parte dos policiais militares já 
estava de tocaia perto da pas-
sarela, aguardando os bandi-
dos passarem para o Juramen-
tinho, do outro lado. Quando 
eles atravessaram, os PMs co-

meçaram a atirar. Tinha muito 
trabalhador passando na hora. 
Foi uma operação mal planeja-
da”, criticou um amigo de Ge-
merson, que foi sepultado on-
tem no Cemitério Memorial 
do Rio, em Cordovil.

Colegas de trabalho de-
nunciaram que os pertences 
do marceneiro foram levados 
pelos policiais. O MEIA HO-

RA procurou as polícias Civil 
e Militar, mas até o fechamento 
desta edição não obteve retor-
no dos questionamentos. Mulher de Gemerson dá o último adeus ao marido no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil

LUCIANO BELFORD

 L BERNARDO COSTA

TESTEMUNHAS

CONTARAM QUE 

EQUIPE ESPREITAVA 

TRAFICANTES EM 

PASSARELA

Família vai acionar viação 
 L MENINA ATROPELADA POR ÔNIBUS

O corpo de Emanuelly Vi-
tória, de 5 anos, atropelada 
por um ônibus na terça-feira, 
foi enterrado ontem no Cemi-
tério de Irajá. Ela foi atingida 
por um veículo da linha 685 
(Irajá-Méier) na Avenida Pas-
tor Martin Luther King Junior, 
em Colégio. A família vai pro-
cessar a Viação Três Amigos.

Além da morte trágica da 
neta, o avô de Emanuelly, Fer-
nando Jorge, disse que a em-

presa prometeu enviar um ôni-
bus para os parentes irem ao 

enterro, mas não cumpriu. A 
menina ia fazer 6 anos amanhã.

Moradores dizem que, além 
da iluminação precária, aquele 
trecho da Martin Luther King 
Junior não tem redutor de ve-
locidade. Vizinha da família de 
Emanuelly, Solange Domingas 
contou que um irmão também 
foi atropelado pelo 685, há um 
mês, no mesmo local e fraturou 
um dos braços.

O motorista foi indiciado 
por homicídio culposo (sem 
intenção). O sindicato Rio 
Ônibus disse que a empresa 
ajuda nas investigações da 40ª 
DP (Honório Gurgel).Parentes e amigos se despedem da menina no Cemitério de Irajá

YURI EIRAS

 L ANDERSON JUSTINO 

E YURI EIRAS

EMANUELLY

VITÓRIA, DE 5 ANOS, 

FOI ENTERRADA 

ONTEM, NO 

CEMITÉRIO DE IRAJÁ
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A Rodovia BR-101 foi cená-
rio de duas ocorrências poli-
ciais, entre a noite de quarta-
-feira e a manhã de ontem, que 
deixaram um morto, cinco fe-
ridos e muitas pessoas em pâ-
nico. Num arrastão promovido 
por assaltantes no Km 304, no 
Jardim Catarina, em São Gon-
çalo, quatro carros foram rou-
bados. Numa tentativa de as-
salto dentro de um ônibus, um 
dos suspeitos foi morto.

O ataque dentro do coleti-
vo, que fazia a linha Candelá-
ria-Venda das Pedras, aconte-
ceu por volta das 20h de quarta, 
na altura do Barreto, em Nite-
rói. Dois homens anunciaram 
o assalto, mas foram surpreen-
didos por um dos passageiros, 
que era um policial militar de 
folga. O PM reagiu e houve tro-
ca de tiros. Um assaltante foi 
baleado e morreu na hora. O 
outro foi socorrido em estado 

grave por bombeiros.
Dois passageiros também 

foram atingidos. Um homem 
levou um tiro no pé e uma mu-
lher foi baleada de raspão. Eles 
foram levados para o Hospital 

Estadual Azevedo Lima, em 
Niterói, e passam bem. Outros 
dois passageiros foram feridos 
por estilhaços.

O arrastão de ontem foi por 
volta de 11h30. Um dos carros 
roubados foi abandonado e re-
cuperado pelo próprio dono.

U
m casal morador de Jaca-
repaguá, na Zona Oeste do 
Rio, viveu momentos de 

pânico, na manhã de ontem, ao 
entrar por engano na Favela No-
va Grécia, no bairro Tribobó, em 
São Gonçalo. Os dois tinham mar-
cado encontro com um homem 
que negociava a venda de um veí-
culo com eles e acabaram tendo o 
carro metralhado por traficantes. 

O motorista, de 60 anos, con-
tou à polícia que ele e a mulher se 
interessaram por um carro que vi-
ram em um anúncio da internet 
e foram até a cidade encontrar o 

vendedor. No caminho, entraram 
na Nova Grécia e foram surpreen-

didos por dois homens em outro 
veículo. A dupla teria mandado o 

idoso parar, mas ele se assustou e 
acelerou o seu Sandero, capotando 
logo em seguida.

Segundo testemunhas, en-
quanto os bandidos cercavam o 
carro, marido e mulher desembar-
caram e correram, conseguindo se 
esconder em uma casa da comu-
nidade. O homem contou que o 
veículo foi alvejado por diversos ti-
ros disparados pelos criminosos, 
mas ele e a mulher conseguiram 
escapar sem ferimentos. Os dois 
foram resgatados por policiais do 
7º BPM (São Gonçalo). Nenhum 
dos bandidos foi preso.

POLÍCIA
DIVULGAÇÃO

Casal tem carro 

METRALHADO
Entraram por engano em favela de São Gonçalo

Veículo das vítimas acabou capotando após idoso se assustar ao ver os traficantes e acelerar 

Tiros, roubos 
e morte na BR 

 L RODOVIA DO MEDO

PASSAGEIROS

FICARAM NO MEIO 
DO FOGO CRUZADO 

DENTRO DE UM 
ÔNIBUS NO BARRETO

Sufoco: cabo da PM é assaltada

Ladrões fazem refém em Caxias

 LUma policial militar foi assal-
tada, na manhã de ontem, em 
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio. A cabo, lotada 
no 31º BPM (Recreio dos Ban-
deirantes), estava em seu dia de 
folga e seguia para o serviço adi-
cional que faz no Programa de 
Segurança Niterói Presente, em 

Niterói. Ela teve o seu carro in-
terceptado por bandidos.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o crime ocorreu na Rodo-
via RJ-104, na altura do bairro 
Colubandê. Além do carro da 
vítima, os bandidos fugiram le-
vando sua farda e a arma fun-
cional. A policial não se feriu. 

 LUm funcionário virou re-
fém durante um assalto, na 
madrugada de ontem, na 
Fundação de Apoio à Esco-
la Técnica, Ciência, Tecno-
logia (Fundec), em Duque 
de Caxias, Baixada Flumi-

nense. Segundo a prefeitu-
ra, criminosos arrombaram 
um caixa eletrônico no lo-
cal. O funcionário foi amar-
rado, amordaçado e tranca-
do em uma sala, mas passa 
bem. Ninguém foi preso.

RAPIDINHAS...

IDOSO 

E A MULHER 
ESCAPARAM DA 

MORTE SE ABRIGANDO 
EM UMA CASA 
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C
om um início de tempora-
da digno de seus melhores 
momentos na carreira, Fred 

chegou a oito gols em sete jogos 
após marcar duas vezes na vitória 
fora de casa do Fluminense por 2 
a 1 sobre o Santa Fe (COL), pe-
la Libertadores. Graças a esse de-
sempenho, o ídolo da torcida tri-
color tornou-se o segundo maior 
artilheiro da história do clube e se 
emocionou. Mas não deve parar 
apenas nessa marca.

Ao chegar a 185 gols e superar 
Orlando Pingo de Ouro (184), 
Fred sobe mais um degrau na sua 
idolatria. Além disso, o camisa 9 já 
é o maior goleador do Fluminen-
se em Libertadores, marcando 11 
vezes (fez os três do time nesta edi-
ção), e tornou-se o quarto maior 
artilheiro brasileiro da competi-
ção, com 21 gols ao todo. Se con-

PRÓXIMOS JOGOS

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

FALA FRED

‘ESTOU FELIZ PELA 
VITÓRIA, PELA 

MARCA, E SÓ QUERO 
AGRADECER’

Emoção e gols pelo Flu
Segundo maior artilheiro do Tricolor, Fred se emociona e comemora conquista 

Fred tem Fred tem 
oito gols oito gols 
em sete em sete 
jogos nesta jogos nesta 
temporadatemporada

LUIS ROBAYO / POOL / AFP

 LDanielzinho, atualmente no 
Bahia, entrou na Justiça cobran-
do do Fluminense uma dívida 
de R$ 487.180,02. A ação corre 
no Tribunal Regional do Traba-
lho da 1ª Região desde o último 
dia 13. As informações foram di-
vulgadas pelo “GE”.

O processo cobra verbas res-
cisórias, FGTS, multas e hono-

rários advocatícios. Daniel foi 
revelado pelo Flu em 2016 e em-
prestado por três anos ao Oeste. 
Em 2019, voltou a vestir a cami-
sa tricolor e chegou a se destacar 
sob o comando do técnico Fer-
nando Diniz. No entanto, o meia 
não chegou a um acordo para re-
novação com o tricolor carioca e 
se transferiu para o Bahia.

Danielzinho cobra R$ 487 mil do Flu

 LApesar de toda a dificuldade lo-
gística, que tornou a viagem mais 
cansativa, o Fluminense se supe-
rou em campo na vitória por 2 a 
1 contra o Independiente Santa 
Fe (COL), pela segunda rodada 
da Libertadores. O Tricolor divi-
de a liderança do Grupo D com a 

equipe do River Plate, ambos 
com quatro pontos. De-

vido a todos os fatores, 
o técnico Roger Ma-

chado exaltou o re-
sultado.

 L“Agora, não 
tenha dúvi-
da, uma vi-
tória como 
essa, maiús-
cula, em que 

conseguimos 
suportar a pressão com um 
jogador a menos, criamos 
oportunidades que poderiam 
ter dado a vitória até com um 
pouco mais de tranquilidade. 
Tudo isso, somando a quali-
dade do adversário, faz nossa 
vitória ser muito importan-
te”, analisou o técnico do Flu.

Roger exalta 
vitória do Flu

tinuar nesse ritmo, pode superar 
Célio (22) e Palhinha (25), e se 
aproximar de Luizão (29). 

“Atingir essa marca em um jo-
go tão importante, com tudo o 
que aconteceu, com essa viagem 
desgastante pra gente... Dá sensa-
ção que nem nos melhores sonhos 
eu poderia pensar numa situação 
dessa. Estou feliz pela vitória, pela 
marca, e só quero agradecer a cada 
um que se emocionou. Amo você, 
torcida tricolor”, disse.

E tudo aconteceu após o re-
torno ao clube onde é ídolo, num 
momento em que estava em baixa 
e desacreditado na carreira. 

“Parece que estou dentro da 
casa de cada um pelas mensagens 
que recebo, e o que eu tento fazer é 
retribuir dentro de campo. A gen-
te já resgatou esse espírito desde o 
ano passado. E, hoje, mais uma 
vez, comemoramos com a 
música ‘Time de Guerrei-
ros’. Nosso time está en-
corpando. Vamos con-
tinuar crescendo a 
cada jogo para bus-
carmos títulos 
importan-
tes nesta 
tempora-
da”, avi-
sou.
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Sábado     Volta Redonda  21h05 R. de Oliveira

Libertadores Terça LDU 21h30 Equador

‘Na hora certa, será ‘Na hora certa, será 

AJUSTADAAJUSTADA’’
Gerson está Gerson está 
tranquilo em tranquilo em 
renovar renovar 
seu contrato seu contrato 
com o com o 
FlamengoFlamengo

U
m dos principais jogadores 
do elenco rubro-negro, Ger-
son completou 100 partidas 

pelo Flamengo e, se depender dele, 
esse número será ainda maior. Com 
contrato até 2023, ele já iniciou as 
conversas pela renovação a até pelo 
menos 2024. Entretanto, as negocia-
ções seguem emperradas em função 
da maior cautela dos dirigentes por 
causa da questão financeira durante 
a pandemia de Covid-19.

Na mesma situação que Arrascae-
ta — ambos não tiveram reajuste sa-
larial —, Gerson não se viu envolvido 
em polêmica em relação à renovação, 
como o companheiro uruguaio. E em 
entrevista ao Ge, o volante se mostrou 
compreensivo à questão financeira e 
tranquilo por um acordo em breve.

“Encaro 
essa situa-
ção como 
pauto meu 
trabalho 
no dia a dia: 
com respei-
to. Estamos 
v i v e n d o 
uma situa-
ção extre-
mamente 
complicada em virtude da pandemia 
e isso também é analisado por mim. 
Eu e meu pai temos um diálogo muito 
bom com o clube e, na hora certa, es-
sa situação será ajustada”, minimizou.

Torcedor do Flamengo, Gerson 
chegou em 2019 e viu sua carreira mu-
dar drasticamente. Principalmente na 
questão de títulos e em seu status. O jo-
gador conta nove taças conquistadas 
pelo clube (inclusive os turnos do Ca-
rioca) e almeja ainda mais. “Cheguei 
aqui com apenas um título e, menos 
de dois anos depois, conquistei no-
ve. Um clube como o Flamengo te faz 
acordar pensando em títulos e dormir 
pensando em títulos.”

 LA permissão de Flamengo e Flumi-
nense para uso do Maracanã será re-
novada por mais seis meses pelo Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro. A 
documentação ainda não foi assina-
da, mas o acordo está encaminhado.

A ideia é que o novo acordo entre as 
partes seja sacramentado até a próxi-
ma semana. O acerto provisório não 
encerra o desejo de uma concessão de-
finitiva do estádio, que deve ser alvo 
de licitação neste ano. Uma comissão 
já foi montada para definir o modelo.

Flamengo e Fluminense adminis-
tram o Maracanã desde abril de 2019. 
Na época, o então governador Wil-
son Witzel rompeu unilateralmente 
o contrato com a Odebrecht e fechou 
o acordo com a dupla.

Uma outra notícia boa. Segundo 
informações do portal italiano “Cal-
cioMercato”, o interesse do Torino por 
Arrascaeta, esfriou e o clube não deve 
fazer proposta pelo jogador. 

Governo renovará 
uso do Maracanã

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

VOLANTE 

ESTÁ FELIZ 
E NAS 

GRAÇAS DO 
TORCEDOR

 LGabigol e seu estafe desis-
tiram de abrir um proces-
so contra a TV Globo por 
quebra de contrato no do-
cumentário “Predestina-
do”, que conta sua história. 
A emissora mexeu no pro-
grama de última hora para 
abordar a detenção do joga-
dor do Flamengo em um cas-
sino clandestino durante as 
férias, em São Paulo, em meio 

às restrições por conta da Co-
vid-19, segundo o “UOL”.

O portal não revelou o 
motivo da desistência do 
atacante, mas informou 
que Gabigol terá que pa-
gar as custas processuais e a 
taxa judiciária. Na ação, Ga-
bigol e sua equipe cobravam 
uma multa no valor de R$ 2 
milhões por quebra de con-
trato e danos morais. 

Gabi desiste de processo contra TV

Jogador 
é peça 
fundamental 
do time do 
Flamengo 
desde 2019 
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PRÓXIMOS JOGOS
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 BOTAFOGO

Cadê os reforços?
Glorioso vem tendo dificuldades em negociações

O 
Botafogo segue em 
busca de reforços para 
a disputa da da Série B. 

No entanto, de acordo com o 
“Canal do TF”, o clube tem en-
contrado dificuldades no mer-
cado para encorpar seu elenco 
por conta da crise financeira.

Além disso, tem sido difícil 
convencer atletas a acertarem 
com o clube. Alguns jogadores 
que foram sondados respon-
deram que estão esperando 
outras propostas de clubes da 
Série A do Campeonato Brasi-
leiro ou do exterior.

Diante dos entraves, joga-

dores de menor custo, como o 
volante Mauro Silva e o atacan-

te Chay, destaques do Carioca, 
são estudados. No entanto, di-
videm opiniões internamente.

Vivendo um bom momento 
no Botafogo e com contrato até 
o fim do ano, o Alvinegro po-
derá ter dificuldades em man-
ter Rafael Navarro para a pró-
xima temporada. Isso porque, 
segundo informações do por-
tal “Torcedores.com”, o atleta 
teria propostas da Europa para 
deixar o Brasil. De acordo com o 
site, Braga (POR), Hellas Verona 
(ITA) e Montpellier (FRA) te-
riam demonstrado interesse em 
contar com o atacante. Vale lem-
brar que Navarro pode assinar 
um pré-contrato com qualquer 
clube a partir de junho.

NO SUFOCO

DIRETORIA DO 

BOTAFOGO SONDA, 

MAS NÃO ACERTA 

COM NINGUÉM
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Taça Rio Sábado           Madureira  15h15 Consel. Galvão
Taça Rio 08/05          Madureira 16h00 São Januário

Inspirado no Inspirado no 
ESTADÃO CONTEÚDO

 LRevelação das categorias de base do Vasco da Ga-
ma, o meia Bruno Gomes recebeu propostas pa-
ra deixar a equipe. De acordo com informações 
do canal ‘Atenção, Vascaínos!’, um clube russo teria 
oferecido R$ 6,5 milhões para tirar o jogador do 
Cruzmaltino. No entanto, o clube carioca recusou 
a oferta, a considerando muito baixa.

Ainda segundo o canal, uma equipe brasileira 
também sonha em ter Bruno Gomes no elenco, mas 
nenhuma proposta do Brasil chegou para o Vasco. 
Ele tem contrato até 2023 com multa rescisória or-
çada em R$ 194 milhões. O meia de 20 anos já rea-
lizou 47 partidas e marcou dois gols.

Vasco recusa oferta por joia

ÍDOLOÍDOLO
Reforço do Vasco pa-

ra 2021, o meia Mar-
quinhos Gabriel vem 

tendo um bom início com 
a camisa Cruzmaltina. Em 
entrevista ao site “GE”, o jo-
gador revelou desde criança 
possui dois ídolos do clube 
como referência para man-
ter o bom desempenho den-
tro de campo.

“Felipe é um cara que jo-
gou na lateral esquerda, e to-
do mundo lembra do drib-
le dele (risos). Todo mundo 
sabia que ele ia sair para o la-
do esquerdo, mas não conse-
gui marcá-lo. Gostava mui-
to de ver o Pedrinho, que era 
sensacional. Perna esquerda, 

muito rápido. Infelizmen-
te teve algumas lesões. Sem-
pre quando ia ser convocado 

aconteciam alguns proble-
mas de joelho, mas sempre 
levo o lado bom dele. Era um 
cara muito habilidoso. A ca-
nhotinha dele era fenomenal, 

gostava muito dele”, 
afirmou.

Marquinhos tam-
bém garantiu que de-
seja criar uma identifi-
cação com o Vasco. 

“Com muito trabalho, 
quero criar essa identifica-
ção. Fui muito bem recebido 
por todos desde o primei-
ro dia. A equipe me rece-
beu muito bem, e o torcedor 
também. Por mais que a gen-
te não consiga sentir o calor 
deles no estádio, nas redes so-
ciais a gente sente que eles es-
tão gostando do nosso traba-
lho por ora. E a gente espera 
que continue assim”, decla-
rou o jogador do Vasco. 

MEIA DO VASCO
REVELA QUE DESDE 
CRIANÇA SEGUIA OS 
CRAQUES FELIPE E 

PEDRINHO

Meia está Meia está 

tentando se tentando se 

firmar com firmar com 

a camisa a camisa 

cruzmaltinacruzmaltina
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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
 

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 re-
laxar? Companhia para seu pra-
zer, liberal, sensual, aparelhada, 
massagem relaxante diferencia-
da. Largo Machado. 97299-7841

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
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A GATA DA HORA

é personal trainer, de São Gonçalo. Manda 

muito bem em obras, tanto que tem vídeos com mais de 

quatro milhões de views no TikTok. A gata da obra... ops, 

da hora (é tanta beleza que até confundi)... gosta de treinar 

crossfit e tiro esportivo. Siga o Instagram @glaucexavieer.

GLAUCE XAVIER

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

 LUm dia depois de receber o lo-
te com 50 mil vacinas contra a 
Covid-19, doadas pelo labora-
tório chinês Sinovac em parce-
ria com o governo uruguaio, a 
Conmebol anunciou o início da 
distribuição para as federações. 
Os primeiros a receber as doses 
serão membros das delegações 

que disputarão a Copa América, 
em junho. No Brasil, será neces-
sário que a CBF consiga auto-
rização com o governo federal, 
pois a legislação brasileira proí-
be a distribuição de vacinas por 
entidades privadas. Além dis-
so, a vacina Sinovac precisa ser 
aprovada pela Anvisa.

DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

C r i s t i a n o 
Ronaldo comprou o 
apartamento mais caro 
de Lisboa, avaliado em 
R$ 47 milhões. Recen-
temente, o português 
também comprou uma 
mansão de R$ 16 mi-
lhões em Madri e colo-
cou no nome da esposa.

O Villarreal 
deu o primeiro passo em 
busca da vaga na final da 
Liga Europa. O Submari-
no Amarelo recebeu o Ar-
senal, pelo jogo de ida das 
semifinais, e venceu por 2 a 
1. Em Manchester, o United 
aplicou um 6 a 2 na Roma, 
também no jogo de ida.

 LPODEROSO. LLIGA EUROPA.

VACINAS PARA VACINAS PARA 
DELEGAÇÕESDELEGAÇÕES

ARQUIVO PESSOAL
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 LTENHO 40 anos de idade e sou 
jornaleiro há seis anos. Antes, eu 
era balconista. Moro em Barros 
Filho e aqui precisa melhorar a 
segurança. O que mais gosto na 
minha profissão é do contato com 
os clientes. Torço para o Fluminense 
e, nas minhas horas vagas, gosto de 
assistir futebol. Adoro o caderno de 
esportes do MEIA HORA.

EDILSON DA SILVA — Rocha 
Miranda

PAULO 
RICARDO 
DE ARAÚJO 
BARROS
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 9 
anos. Ele de-
sapareceu em 
11 de abril de 
2005, em Se-
nador Camará (Zona Oeste do Rio), 
vítima de subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LCOM A prorrogação do prazo 
de entrega da declaração do 
Imposto de Renda para 31 de 
maio, todos os vencimentos 
vinculados a essa data limite 
também foram prorrogados. 
Assim, a Receita Federal dis-
ponibilizou, em seu site na 
internet, uma nova versão do 
Programa do Imposto de Ren-
da (PGD/IRPF 2021), a versão 
1.3, que já emite os DARF com 
os novos vencimentos.

OLHO VIVO

Chance para contestar
Quem teve solicitação recusada pode tentar novamente até o dia 6 de maio 

 L AUXÍLIO EMERGENCIAL

O governo federal deci-
diu abrir novo prazo de 
contestação para quem 

teve o auxílio emergencial ne-
gado. Os trabalhadores que ti-
veram a solicitação recusada, 
com resultado divulgado na 
última segunda-feira, dia 26, 
têm até o dia 6 de maio para 
contestar a decisão. Segundo o 
Ministério da Cidadania, o no-
vo período de contestação vale 
para os trabalhadores que ain-
da estavam com seus dados em 
processamento.

De acordo com a pasta, o 
objetivo é permitir que es-
sas pessoas tenham uma nova 
análise com bases mais atuali-
zadas de seus dados. Para o au-
xílio emergencial deste ano, o 
governo federal levou em conta 

os dados das pessoas que rece-
beram o benefício no ano pas-
sado. Entretanto, neste período 
podem ter ocorrido alterações 
na situação dos beneficiários. 

A contestação é realizada 
no site www.consultaauxilio.
cidadania.gov.br. No sistema 
de consulta, está disponível um 
botão para contestar na mesma 

tela da consulta, após ingres-
sar com os dados de CPF, no-
me completo e nome da mãe. 
Se a não aprovação for por al-
gum motivo de indeferimen-
to definitivo, não será possível 
apresentar contestação, pois, 
segundo a pasta, a situação não 
vai se alterar.

No último lote, mais de 206 
mil famílias foram conside-
radas aptas a receber o bene-
fício e terão as transferências 
nas constas digitais seguindo 
o novo calendário, com início 
em 16 de maio para os nascidos 
em janeiro e término em 16 de 
junho para os aniversariantes 
de dezembro.

O montante total para pa-
gar o benefício para este novo 
público é de R$ 40,26 milhões. Auxílio do governo federal está em seu segundo ciclo no Brasil

REPRODUÇÃO DA INTERNET

O INÍCIO 
DAS TRANSFERÊNCIAS 

SERÁ NO DIA 16 DE 
MAIO E TERMINARÁ 

EM 16 DE JUNHO
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

BEM-VINDA, ALANA!

 LAna Verena, mulher 
de Fabio Assunção, deu à 
luz sua primeira filha com 
o ator na terça-feira. “Nas-
ceu Alana Ayo Pinheiro 
Gomes Assunção. Alana 
significa sob o manto bran-
co da totalidade e multipli-
cidade, marco de conquis-
ta”, disse o ator em uma 
publicação na internet.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

‘QUERO UMA VIDA 
MAIS SIMPLES’

 LAnitta lançou ontem a música Girl From Rio e 
fez coletiva on-line para falar sobre o novo traba-
lho. Passando temporada nos EUA, ela criticou a 
demora de Jair Bolsonaro para imunizar a popu-
lação. “Nosso presidente fez escolhas ruins. Aqui 
(EUA), também estava ruim, mas depois que tro-
cou de presidente, foi tudo muito rápido. É bom 
viver com essa tranquilidade, mas é muito ruim 
saber que, no Brasil, não está assim”, afirmou a 
cantora, que também disse que tem tentado di-
minuir o ritmo de trabalho. “Quero uma vida 
mais simples. De relaxar, com coisas mais tranqui-
las e menos acontecimentos.” Uma das fotos de 
divulgação da música nova de Anitta, aliás, vira-
lizou na internet e vários famosos fizeram suas 
versões da imagem em frente a um ônibus.

ZEZÉ SE EMOCIONA NO ‘ENCONTRO’
 LZezé Di Camargo 

concedeu uma 
entrevista ao En-
contro, ontem. 
No papo, uma 
homenagem 
surpresa a Seu 
Francisco, que 
morreu em novem-

bro, levou o cantor às 
lágrimas. “É a pri-

meira vez que ve-
jo a imagem do 
meu pai, eu não 
consegui ver 
mais. Quando 

aparece na inter-
net, eu pulo”, disse. 

‘MUITAS EX’

 LGiovanna Ewbank res-
pondeu se ela é amiga das 
ex-namoradas do marido, 
Bruno Gagliasso. “Tenho 
amizade com a Viviane 
Sarahyba. A Thais Fersoza 
também é ex dele. O Bru-
no teve muitas ex”, brin-
cou ela no YouTube.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

TRETA SERTANEJA 

 LUm trecho de uma live fei-
ta por Felipe Neto viralizou 
e gerou revolta no mundo 
sertanejo. Revoltado, Zé Fe-
lipe xingou Felipe em um ví-
deo. “Os artistas populares 
tenho certeza que doam 
muito mais nessa pandemia 
do que você”, disse.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

EM ALTA EM BAIXA

 LMulher Filé teve alta 
após cirurgia para tro-
ca de silicone.

 LGretchen recebeu uma 
enxurrada de críticas por 
causa da idade.
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Antes mesmo da estreia do 
Big Brother brasil 21, da 
Globo, o reality show já 

era conhecido como o Big dos 
Bigs. E, nesta temporada, o pro-
grama não acaba quando termi-
na. É que, mesmo após a grande 
final, na terça-feira, os participan-
tes vão retornar à casa para um 
episódio especial, exibido no dia 
8, com o chamado BBB Dia 101.

O anúncio foi feito ontem pela 

própria Globo, explicando o for-
mato: o encontro será apresentado 
por Tiago Leifert e os ex-confina-
dos farão uma espécie de reunião 
de condomínio.

Pela primeira vez na história do 
Big Brother Brasil, os ex-BBBs se 

RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Nat pede que Duca 
se esconda e consegue despistar 
Lobão. Gael expulsa Pedro da sua 
casa. Bianca conversa com Dalva 
sobre Duca e Nat. Gael proíbe Kari-
na de lutar e de ver Pedro e Dandara 
intervém na situação.

19h40. Globo: Úrsula promete 
provar para Téo que Luna é interes-
seira. Dominique fica furiosa ao ser 
ameaçada por Lúcia. Alexia e Zezi-
nho se beijam e a casa pega fogo. 
Helena ampara Úrsula, que toma 
remédios e adormece no escritório. 
Ivo flagra Zezinho e Alexia juntos no 
sítio. Vicky fica assustada.

21h. SBT: Miguel encontra Mili 
desmaiada na sala do orfanato e 
tenta arrombar a porta, sem suces-
so. O homem, que, na verdade, é o 
pai verdadeiro de Mili, tosse muito. 
Carmen e Matilde ficam do lado de 
fora para ter certeza que Miguel não 
fugirá. Miguel consegue salvar Mili.

18h30. Globo:  Rodrigo fala 
sobre Júlia com Ana e os dois se 
emocionam. Eva conta para Vitó-
ria sobre a recuperação da filha. 
Marcos e Dora combinam de con-
tar para as filhas sobre eles. Ma-
nuela conversa com Alice sobre 
seu casamento.

21h. Record: Agar se entristece 
ao ouvir as palavras de Abrão. O 
acampamento de Ló é invadido. 
Cloé se assusta com a atitude de 
Jaluzi. Massá captura Ayla. Alom 
recebe uma boa notícia de Mila. 
Cloé é enganada por Jaluzi. Azel 
e Maresca tentam fugir. Abrão 
descobre sobre o ataque.

21h30. Globo: Leonardo faz 
um acordo com Téo em troca das 
provas contra Cláudio. João Lucas 
não gosta da ideia proposta por 
seu pai de começar a trabalhar 
na Império. Helena sonda Josué 
sobre José Alfredo. Silviano demi-
te Kelly e José Alfredo pede para 
conversar com ela.

Participantes do ‘BBB 21’ poderão rever lugares prediletos na casa e destacar momentos marcantes do jogo

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

O PROGRAMA
FARÁ UMA ESPÉCIE 

DE REUNIÃO DE 
CONDOMÍNIO E VAI 

AO AR NO DIA 8

BOMBA
BOMBA

BANANA
BANANA

FELIZ
FELIZCORAÇÃO

CORAÇÃO

‘PERDI TUDO’ ARREPENDIDA AUTORIZADO!  EMOÇÃO!
 LFiuk disse para outros 

confinados que a pande-
mia acabou com suas eco-
nomias devido à falta de 
shows. “Tive que vender 
carro, perdi tudo.”

 LViih Tube está arrependi-
da. Após deixar o BBB 21, 
a youtuber admitiu que 
foi injusta com Juliette no 
programa, em entrevista 
ao Multishow.

 LJuliette e Fiuk não se des-
grudam e a torcida para a 
formação do casal cresce 
fora da casa. De olho no 
reality, a ex-BBB Lumena 
aprovou o affair.

 LJuliette e Gil foram ao 
Almoço do Líder e os dois 
tiveram uma conversa fo-
fa. Emocionados, eles fa-
laram sobre representar o 
povo nordestino. 

I Q U RÔ D R E M OO

 L VEM AÍ O ‘BBB DIA 101’!

É para espiar à vontade!
Participantes do ‘BBB 21’ voltarão à casa após a final para especial

reencontrarão dentro da casa para 
revisar a temporada. Por algumas 
horas, eles poderão rever lugares 
prediletos e destacar os grandes 
momentos do confinamento. A 
previsão é que os 20 participan-

tes do BBB 21 — 10 inscritos, do 
grupo Pipoca, e 10 convidados, do 
Camarote — estejam no especial.

Vale lembrar que, nas qua-
tro primeiras edições do rea-
lity show, os ex-participantes 

se reuniam na Lavanderia BBB 
e a discussão era mediada pelo 
ex-apresentador do programa, 
Pedro Bial. Porém, as gravações 
aconteciam em estúdio e não na 
casa do reality show.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o 

que ensina.” (Cora Coralina)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 L A saúde estará firme. Nos 

afetos, uma união apressa-

da pode não dar certo. No 

trabalho, cuidado para não 

soar negativo.

Cor: grená. 
Números da sorte: 07, 88 e 16. 

 L Você ficará mais sociável e 

conquistará as pessoas. Terá 

vontade de ser autônomo 

nos negócios. Emoções in-

tensas na vida a dois.

Cor: violeta. 
Números da sorte: 17, 35 e 26. 

 LExcelentes chances de evo-

luir. Se trabalhar em casa, vai 

contar com o conforto do lar. 

Grande momento para se di-

vertir com o par hoje. 

Cor: preto. 
Números da sorte: 09, 27 e 72. 

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

 LMuita simpatia com os seus 

contatos. Vai se dedicar às ati-

vidades físicas e arrasar nas 

atividades domésticas. Brigas 

à vista no romance.

Cor: menta. 
Números da sorte: 10, 55 e 82. 

 LSinal de mudanças positivas 

nas finanças. Negócio fami-

liar deve render. Você vai se 

expressar de forma prática. 

Pode se jogar numa paixão.

Cor: púrpura. 
Números da sorte: 92, 29 e 38.

 LA comunicação e os estudos 

vão ser seu foco. Aprenda e 

converse muito. Seu bem-es-

tar pode ser prejudicado pela 

saúde e pelo romance.

Cor: roxo. 
Números da sorte: 39, 57 e 84.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 L Você vai se dedicar aos seus 

sonhos. Pode ter reconheci-

mento nas suas ambições. 

Com a pessoa amada, a pa-

ciência será curta. 

Cor: nude.
Números da sorte: 49, 94 e 04.

 LPode se destacar e conquistar 

um cargo alto no trabalho. Tenha 

cautela para não falar demais. 

Seu jeito impulsivo pode espan-

tar a paquera.

Cor: azul-petróleo. 
Números da sorte: 23, 14 e 86.

 LAlguns contatos serão facil-

mente conquistados. Boa fase 

nas parcerias e nos estudos. No 

romance, pode se irritar com a 

pessoa amada.

Cor: preto.
Números da sorte: 06, 78 e 51.

SÃO PIO V
Miguel Ghisleri, eleito Papa em 
1566, com o nome de Pio V, nasceu 
em Bosco Marengo, na região ita-
liana do Piemonte, em 1504. Aos 
14 anos, ingressou na Ordem dos 
Dominicanos. Foi um Papa um tanto 
sacrificado, como sacrificados são 
todos os reformadores dos costu-
mes. A rígida disciplina que o santo 
impôs à Igreja Católica foi norma 
constante da sua própria vida. Pio V 
morreu em 10 de maio de 1572, víti-
ma de um câncer. Ele foi enterrado 
na capela de Santa Andrea, perto da 
tumba do Papa Pio III, no Vaticano. 
Foi canonizado em 1712.

SANTO DO DIA

ALMOÇO EM FAMÍLIA
No meio do almoço de domin-
go, com a família reunida, a 
patroa grita para a empregada:
— Maria, essa comida está 
horrível!
O marido fica constrangido e 
tenta acalmá-la, mas ela insiste:

— Acho que até eu sou melhor 
do que você na cozinha!
— Pode ser — concorda a em-
pregada, que continua: — Mas 
a senhora fique sabendo que 
eu sou bem melhor do que a 
senhora na cama!
— O quê? Roberto, seu cachor-

ro! Não acredito que você...
— Calma, madame — interrom-
pe a empregada, que comple-
ta: — Quem me disse isso foi o 
motorista!

LÁ VEM A COBRA
Um baiano está deitado na rede 

quando pergunta para o ami-
go, ao lado dele:
— Meu rei... Tem aí remédio pra 
picada de cobra?
— Tem não. Por quê? Você foi 
picado?
— Não, mas tem uma cobra vin-
do na minha direção!

DEVER DE CASA
A professora pergunta para 
Joãozinho:
— Joãozinho, por que você não 
fez o dever de casa?
E ele prontamente responde:
— Ora, porque eu moro em 
apartamento.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ayrá.
MENSAGEM: 
A carreira pode ganhar 
destaque nesta sexta-feira, 
seja o melhor profissional 
possível. Momento de con-
seguir o reconhecimento 
na carreira.
SAUDAÇÃO: 
Ayrá lê.
CORES:
Branco e prata.
ELEMENTOS: 
Fogo e ar.
SIMPATIA: 
Para conseguir seus obje-
tivos profissionais, acen-
da bastante incenso de 
alecrim na sua casa e na 
empresa (se possível). Use 
roupas claras e evite comer 
pimenta ou comidas que 
sejam apimentadas.

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

 LAproveite o ótimo clima para 

conquistar uma grana. Há 

chance de ganhar um bônus 

no serviço. Pode perder a pa-

ciência com o par.

Cor: pérola.
Números da sorte: 13, 22 e 94. 

 LVai ampliar os seus horizon-

tes. Seu astral será mais reser-

vado e apreensivo com o futu-

ro. Talvez não seja tão sociável 

no romance.

Cor: verde-água. 
Números da sorte: 41, 95 e 77.

 LGanhará reconhecimento no 

trabalho. Aposte no contato 

com os colegas. Isso vai ajudar 

a crescer profissionalmente. 

Tudo de bom a dois.

Cor: pérola. 
Números da sorte: 15, 33 e 69.
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