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MAIS DE 40 PACIENTES DENUNCIAM GOLPE DO PREENCHIMENTO LABIAL
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LEVARAM BEIÇO DE DENTISTA E
BOTARAM A BOCA NO MUNDO
3

BAIXADA CHORA 40 MORTES POR CHACINAS EM 2021

MASSACRE NO BAR
REGINALDO PIMENTA

MATA 5
E FERE 3

Com pistolas e fuzil, bando encapuzado desce do carro, faz banho de sangue
e choca Mesquita. Policiais investigam se local é ponto de venda de drogas
12

Suspeito de
bater e prender
MC Marcelly
dentro de casa

CORRE LÁ!

6

Feirão virtual
tem mil vagas
de emprego
VACINA
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Pfizer começa
a ser aplicada
hoje no Rio

ESPORTES

O Fla sabe que
no Maraca é
melhor. E no
Equador é
pior?

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

MARIDO FOI PRO XILINDRÓ
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR

LIXO

R
HO A

Acúmulo de lixo em Quintino

CORREIOS

Anchieta está com
‘problemão’
A Rua Alcobaça, em Anchieta está
com esgoto a céu aberto em frente
ao número 675. Moradores estão
indignados com a situação no local,
que permanece assim há semanas.
O risco de contaminação do solo
e da água apresenta sérios riscos
à população que mora próximo. É
necessária a solução do problema!
A não solução pode causar riscos à
saúde das pessoas.
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

LOTERIA$
LOTOFÁCIL concurso 2220
03/05/2021
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QUINA concurso 5554
03/05/2021

09

13

66

72

74

Quina: acumulou (R$ 9.890.032,37)
Quadra: 142 (R$ 6.074,39)
Terno: 8.829 (R$ 146,91)
Duque: 226.410 (R$ 3,15)

Sem cartas em
Nova Iguaçu
Moradores de Nova Iguaçu estão
penando para receber suas correspondências em dia.Até existe o serviço de
entrega,mas os carteiros entregam com
atraso de um, um mês e meio, não dá!
A Rua Roberto da Silveira, na altura do
número 1780, não vê as cartas antes
disso.Alô, Correios! Resolvam isso, por
favor! Recebimento de contas e cartas
atrasadas é também atrasar nossas vidas.A pandemia não é desculpa.
Anônimo
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Em resposta à carta publicada no dia 01/05, sobre a necessidade de coleta de lixo em
Curicica, a Comlurb informou
que fez uma vistoria na via,
ontem, e não encontrou lixos
espalhados. A rua está limpa,
disse a Companhia.
Coordenação de Comunicação
Comlurb

L

A RuaAmália, em Quintino, na Zona Norte, está sofrendo com
o acúmulo de lixo. A rua está assim na altura do número 108.
Tem mais de um mês que estamos passando por essa situação.
Além do mau cheiro que fica na região, ainda precisamos lidar
com os ratos,moscas e outros insetos.Estamos contando que a
Comlurb leia nossa carta e faça alguma coisa. É urgente uma
limpeza e recolhimento do lixo no local!
Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Limpeza
realizada

H

LIXO
FOTO ENVIADA AO ZAP ZAP DO MEIA HORA

LIXO

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

MEIA
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OBRAS

ÁRVORE

Ponto de ônibus
Cadê a poda em
precisa de reforma rua da Tijuca?
Os usuários do terminal de ônibus
que fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Nova
Iguaçu, pedem à prefeitura da cidade uma cobertura para o local, pois
os passageiros ficam diariamente
na chuva ou no sol enquanto esperam seus ônibus. Além disso, a
iluminação do local precisa ser bastante melhorada. À noite fica muito
escuro e assustador.
Mário Sodré
Por e-mail

L

As árvores da Rua General Espírito
Santo Cardoso, na altura do nº 272,
na Tijuca, estão muito cheias. Precisamos que elas sejam podadas!
Em uma tempestade com muitos
ventos, pode ocorrer uma tragédia.
As árvores são gigantes e as copas
estão repletas de galhos imensos.
Já solicitei à Comlurb para que realizassem a poda, mas não apareceu
ninguém. Precisamos de ajuda!
Diego Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

LUZ

Poste pifado em
Jacarepaguá
A Rua Camatiá, na Freguesia, em
Jacarepaguá, está com um poste
sem iluminação na altura do número 234. A luz não acende há mais
de um mês. Passar por ali, à noite,
é simplesmente impossível. Lâmpada queimada nos postes é muito
ruim. Dá a sensação de insegurança, medo, não nos deixa ver se tem
algum perigo na rua ou qualquer
coisa do tipo. Alô, Light!
Jorge Jesus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia
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POLÍCIA

Chacina na

Ataque a tiros mata cinco pessoas
e fere três em Mesquita. Vítimas
estavam se divertindo em um bar
REGINALDO PIMENTA

BAIXADA
Cápsulas deflagradas ficaram no chão
em frente ao local do massacre: ontem, o
botequim, no bairro Jacutinga, não abriu

REPRODUÇÕES

‘Pensei que fosse
morrer’, diz jovem

RYAN

BRUNA

L ANDERSON JUSTINO

U

m ataque a tiros deixou cinco
pessoas mortas e outras três feridas, na madrugada de ontem,
em Mesquita, na Baixada Fluminense. Testemunhas contaram que as vítimas estavam em um bar, na Travessa
Marina, no bairro Jacutinga, perto do
Campo do Cruzeiro, quando homens
armados passaram de carro atirando
com pistolas e fuzis. De acordo com
a Polícia Militar, a área é conhecida
por ser um ponto de venda de drogas.
O Corpo de Bombeiros e a PM foram chamados por volta das 3h. No
local, foram constatadas quatro mortes. Os feridos já haviam sido socor-

DAVI

ridos. Os mortos no local foram Edvaldo Ferreira da Silva, de 58 anos;
Vinícius Douglas das Chagas Braga,
de 29; Davi Neves Protasio Filho, de

MATADORES
CHEGARAM NUM CARRO E
LARGARAM O DEDO COM
DUAS PISTOLAS E UM FUZIL
33; e uma pessoa identificada apenas
como Ryan.
Bruna Silva Martins, de 35, baleada na cabeça e no ombro, foi inter-

EDVALDO

VINÍCIUS

nada em estado gravíssimo no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas
morreu no início da tarde. Três pessoas ficaram internadas, entre elas o
militar reformado do Exército João
Carlos Teixeira Neto, baleado no pé;
Stephanie da Silva Lemos, de 32, ferida na mão, e Luciano dos Santos, de
50 anos, atingido de raspão.
A Secretaria Estadual de Polícia Militar informou em uma nota oficial que
“no endereço indicado, a equipe policial
foi informada que oito pessoas foram
feridas no local e que quatro já haviam
sido socorridas”.
O caso foi registrado na Delegacia
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que vai investigar o caso.

L Um dos sobreviventes da chacina contou que estava bebendo
cerveja com amigos quando o
grupo que estava no bar foi surpreendido pelos bandidos.
“Eles estavam todos usando máscaras e desceram do carro. Eram dois com pistola e um
com fuzil. Eu vi as pessoas sendo baleadas e caindo do meu lado. Fiquei desesperado, só pensei
que ia morrer”, desabafou o rapaz que, com muito medo, pediu
para não ser identificado.
Quarenta pessoas foram mortas em chacinas desde o início
deste ano na Baixada. O número
de óbitos nesta modalidade criminosa já é maior do que em todo o ano passado, que terminou
com 36 vítimas em oito ataques
a tiros. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Somente em
2021, o instituto registrou 29 casos com três ou mais mortos numa mesma ocasião - ao todo, 117
pessoas morreram. No mesmo
período de 2020, foram 18 casos
com um total de 61 mortes.
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POLÍCIA
L CASO HENRY BOREL

L BARBEIRAGEM EM CIRURGIAS ESTÉTICAS

REPRODUÇÃO

Dentista acusada
de estragar rostos
Cerca de 40 clientes dizem estar deformadas
REPRODUÇÃO/TV GLOBO

C

erca de 40 pessoas ficaram com o rosto deformado após fazer harmonização facial com uma
dentista em Campos dos Goytacazes. As clientes pagavam
aplicação de ácido hialurônico,
mas Giselle Gomes usava uma
substância mais barata e perigosa, o polimetilmetacrilato,
não indicado para tratamentos estéticos. O caso foi exibido
domingo, no Fantástico.
Em seu perfil no Instagram,
a dentista dizia trabalhar com
harmonização orofacial, botox, bichectomia, fios e lipoas-

MP FEZ DENÚNCIA
POR LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA, ENTRE
OUTROS CRIMES

Agora, Dr. Jairinho e Monique estão nas mãos do MP e da Justiça

Casal indiciado
por homicídio
A Polícia Civil concluiu o
inquérito que apura a morte
do menino Henry, de 4 anos.
A mãe, Monique Medeiros, e o
padrasto, Dr. Jairinho, foram
indiciados por homicídio duplamente qualificado. O vereador também foi enquadrado por ter torturado o menino.
Monique responderá por tortura por omissão. O caso será
remetido ao Ministério Público, que decidirá se denuncia
ambos à Justiça.
Com o inquérito finalizado,
Monique perde a chance de ser
ouvida pela segunda vez, como
havia a defesa havia pedido. Ela
chegou a escrever carta de 29

PAI DO MENINO
HOMENAGEOU FILHO
NA INTERNET NO DIA
EM QUE ELE FARIA
5 ANINHOS
páginas relatando nova versão,
mas o texcto foi desqualificado
pelos advogados de Leniel Borel, pai de Henry.
Ontem, dia em que o Henry faria 5 anos, Leniel divulgou
em seu instagram mensagem
de carinho ao filho.

RAPIDINHAS...
piração. Segundo as vítimas,
Giselle era persuasiva e convencia as clientes a fazer diversos tipos de tratamento em seu
consultório.
A cabeleireira Lana Velasco foi uma das vítimas. Ela fez
preenchimento labial e uma semana depois apresentou deformação nos lábios. “Eu não quis
ver ninguém por causa disso,
preferi me isolar”, conta.
O Ministério Público denunciou Giselle por lesão corporal gravíssima, estelionato e
exercício ilegal da profissão. A
defesa dela diz que poucas pacientes tiveram problemas em
Mulheres passaram por procedimento de preenchimento labial
quase mil atendimentos.

Preso por
agressão
Um homem foi preso
ontem por policiais civis
após agredir e queimar
a namorada, em Jacarepaguá. O acusado, de 32
anos, foi encontrado na
Covanca, na mesma região. A vítima, de 25 anos,
procurou a polícia relatando que ele, após socá-la, a queimou com uma
frigideira quente.
L

Tentou queimar
a própria mulher
L A Polícia Militar prendeu um
homem de 32 anos, no último
domingo, acusado de agredir a
mulher com um cano de papelão e ameaçá-la com um galão
de combustível, na Covanca, em
São Gonçalo. Segundo a PM, o
homem ameaçou queimar o
corpo dela usando um galão de
combustível. O motivo da briga
não foi revelado. A vítima passou por exame de corpo de delito, e o caso foi registrado pleos
policiais na 73ª DP (Neves).
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GERAL
L INTERNADO DESDE 19 DE MARÇO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19

Paulo Gustavo piora
Após embolia, ‘situação é instável e de extrema gravidade’, informa boletim

I

nternado por complicações
causadas pela Covid-19 desde
13 de março,o ator e humorista
Paulo Gustavo teve uma piora em
seu quadro de saúde, que foi classificado como de “extrema gravidade”, segundo boletim médico
divulgado ontem.
De acordo com médicos,
Paulo Gustavo havia apresentado uma melhora na tarde de
domingo, quando chegou a interagir com o marido, o dermatogolista Thales Bretas. No entanto, houve “piora acentuada do
nível de consciência e dos sinais
vitais” durante a noite.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Cardíacos ocupam mais leitos
L Dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, no último Boletim Epidemiológico,
apontam que pessoas com comorbidades representam 62%
do total de hospitalizações por
covid-19 em 2021. Em números absolutos, são pouco mais
de 9,5 mil dos 15.426 internados pela doença somente este ano. Doentes cardíacos são
35,3% das internações. Hipertensão, diabetes e câncer também encabeçam a lista.

CoronaVac: aplicação é retomada

‘MEU AMOR,
NÃO PERCO JAMAIS A
ESPERANÇA’, POSTOU
NO ‘INSTA’ A ATRIZ
MÔNICA MARTELLI
“Ontem (domingo) à tarde,
após redução dos sedativos e do
bloqueador neuromuscular, o
paciente acordou e interagiu bem
com a equipe profissional e com o
seu marido. À noite, subitamente,houve piora acentuada do nível
de consciência e dos sinais vitais,
quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa
disseminada, incluindo o sistema
nervoso central, em decorrência
de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica
atual é instável e de extrema gravidade”, diz o boletim.
Amiga íntima do ator, a atriz
Mônica Martelli falou sobre a situação no Instagram.“Meu amor,
tudo que a medicina pode fazer
por você, está sendo feito. Não
perco jamais a esperança”,postou.

O n ú m ero de p e s s o a s
com cardiopatia internadas
por covid aumentou em relação ao último ano - de 31,5%
em 2020 para 35,3% em 2021,
o que dá cerca de 5,3 mil doentes. Outro grupo que precisa reforçar os cuidados é o de
hipertensos, que representam
7,6% de todas as internações.
Casos de diabéticos (4,7%),
obesos (2,8%) e pessoas com
câncer (2,2%) completam a estatística geral divulgada.

L Equipes da Prefeitura do Rio
retomaram, ontem, a aplicação da segunda dose da CoronaVac para idosos com 70 anos
ou mais. A vacina só será aplicada no período da manhã.
Desde ontem, idosos acamados ou com mais de 70 anos,
que ainda não tenham tomado a segunda dose da CoronaVac, já podem recebê-la. Hoje,
é a vez dos idosos com 67 anos
ou mais. No sábado (08), pes-

Exame revelou que Paulo Gustavo sofreu uma ‘embolia gasosa’

soas com 66 anos receberão a
segunda aplicação. No dia 13,
idosos com 64 e 65 anos serão contemplados, enquanto
aqueles com 61, 62 e 63 anos
terão a vacinação completa no
próximo dia 17.
Hoje, a SMS fará, na Clínica da Família Estácio de Sá, no
Rio Comprido, a primeira aplicação da vacina da Pfizer. Um
lote com 46.800 doses do imunizante chegou ao Rio, ontem.
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GERAL
L ESTAVA FECHADO DESDE MARÇO DE 2020

Posto do Sine reaberto
Unidade no Centro oferece solicitação de seguro-desemprego e outros serviços
REPRODUÇÃO / INTERNET

A

rede de atendimento
do Sistema Nacional de
Emprego (Sine) foi ampliada, ontem, com a reabertura de um posto no Centro
do Rio. Gerida pela Secretaria
de Estado de Trabalho e Renda
(Setrab), a unidade, que fica no
prédio do Ministério da Economia (Av. Presidente Antônio
Carlos, 251), oferece intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego e
orientação sobre Carteira de
Trabalho Digital.
O posto estava fechado desde março do ano passado por
causa da pandemia e recebia
uma média de 250 pessoas por
dia. Com a reabertura, que seguirá protocolos sanitários de
prevenção à covid-19, a Setrab

do. Cerca de 7 mil foram encaminhadas para entrevistas de
emprego pela intermediação
de mão de obra realizada nos
postos da rede.
Feirão com mil vagas
A Secretaria de Estado de
Trabalho e Renda (Setrab) iniciou, ontem, a Emprega RJ - 1ª
Feira Virtual de Emprego, com
cerca de mil vagas.
Até 7 de maio, serão oferecidas oportunidades para diferentes perfis profissionais, de
maneira virtual, no Facebook
(www.facebook.com/setrab.
rj) e no Instagram (@setrab.rj).
O s c a n d i d a to s p o d e m
analisar as vagas e se inscrever naquela que mais se encaixe ao seu perfil.

Meta da Setrab-RJ é realizar 80 atendimentos diários no posto

espera realizar cerca de 80 atendimentos diários.
Nesta fase inicial, o atendimento para seguro-desemprego será feito com agendamento

prévio, por meio do canal digital saaweb.mte.gov.br.
Desde o início do ano, cerca
de 11 mil pessoas foram inscritas nas unidades Sine do esta-

CADÊ VOCÊ
DIVULGAÇÃO

JORNALEIRO JORNALISTA
L TENHO 76 anos e sou jornaleiro há 25. Moro na Pavuna e gosto
das pessoas do bairro, mas precisa
melhorar a segurança. Antes eu era
bancário. Na minha atual profissão,
gosto de interagir com o público.
Torço para o Vasco da Gama e, nas
minhas horas vagas, gosto de dormir. Adoro ler o caderno do esportes do MEIA HORA.
AILTON GUEDES
Rocha Miranda

ALEXANDRE
DA SILVA
tem atualmente 11
anos de idade.
Ele desapareceu em 26 de
dezembro de
2020, em Belford Roxo (Baixada Fluminense), após
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

Bolsas de até
R$ 2 mil
L O Estado do Rio tem 2.061 vagas de estágio e jovem aprendiz
abertas esta semana. O CIEE
Rio oferece 1.761 oportunidades e a Fundação Mudes disponibiliza 300 vagas. Segundo
a fundação, o valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2
mil. O candidato pode conferir as ofertas nos sites das instituições: www.portal.ciee.org.
br e www.mudes.org.br.
O CIEE Rio também abriu
vagas de estágio de nível superior para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são
em empresas do setor público.

RAPIDINHA...

Muita gente
na pista
A Rio Ônibus disse, ontem, que não há previsão
para retorno das linhas da
Viação Acari, que fechou
as portas. Com salários
atrasados, rodoviários farão assembleia hoje.
L
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Prejuízo com os furtos de gás
ultrapassa R$ 120 milhões

EM 2020

DANIEL CASTELO BRANCO

O

s furtos de energia, sejam
de combustíveis ou eletricidade, são uma realidade em muitos países em desenvolvimento, como México,
Colômbia e Brasil. Um estudo
feito pela Universidade Federal
Fluminense (UFF) mostra que
o furto de energia chegou a desestruturar as cadeias energéticas dos países mais afetados pelo problema, causando impactos
empresariais, sociais e fiscais.
O Rio de Janeiro tem, segundo dados de pesquisa da UFF,
73% do território da capital controlados por grupos criminosos.
Nesses locais, vivem 57% da população carioca. Esse controle
cria um contexto muito favorável ao furto de energia. Em 2019,
45% da eletricidade injetada na
rede do estado deixaram de ser
faturadas pelas distribuidoras
locais devido, principalmente,
às ligações clandestinas, os chamados “gatos”, na rede elétrica.
Assim como a eletricidade,
o gás natural também tem sido alvo do crime organizado,
que usa, algumas vezes, postos de combustíveis para fraudar também os combustíveis
líquidos ou para a lavagem de
dinheiro. No caso do GNV, os
tipos de fraude mais praticados
são by-pass (desvio) aéreo com
mangueira ou by-pass subterrâneo para desvio de grandes
volumes de gás; adulteração do
medidor ou utilização de imã
sobre o medidor, para que não
seja registrada toda a quantidade de gás consumida pelo posto.
A Naturgy,distribuidora de gás
canalizado do estado, estima que,
em 2020, foram furtados mais de
96 milhões de metros cúbicos de
gás, o que representa um prejuízo
de mais de R$ 126 milhões para a
concessionária. De 2015 a 2020, o
valor relativo às perdas por furtos
quadruplicou.No total,nesses seis
anos,a companhia já perdeu mais
de R$ 510 milhões.

Estimativa é
de que no ano
passado foram
furtados mais de
96 milhões de
metros cúbicos

Gás natural é alvo do crime organizado, que usa postos de combustíveis para fraudar ou lavar dinheiro

A empresa tem atuado fortemente e investido em tecnologias para combater o furto de
gás. Além da ameaça à segurança, com a possibilidade de acidentes em razão das ligações
clandestinas e interferências na
rede, as fraudes geram evasão de
recursos dos impostos e lesam
também os consumidores.
Em postos de combustíveis, a
manipulação indevida de equipamentos por pessoas não qualificadas tecnicamente e que não
possuem o treinamento necessário fará com que as instalações
ofereçam nível de risco crítico, ou
seja, locais com probabilidade de
gerar o que se chama de evento
que resulte em“alta”ou“catastró-

fica” consequência, com graves
riscos de segurança à população.
Frente à escalada das irregularidades, associada ao aumen-

A NATURGY
MODERNIZA
CONTROLES E
INVESTE EM
TECNOLOGIAS
to da criminalidade, a Naturgy
desenvolveu um conjunto de
iniciativas para identificar e reverter os furtos. A partir das ins-

peções e análises de dados, são
iniciadas ações e abertos processos jurídicos para recuperar
valores e punir infratores. Nos
últimos anos, a empresa aprimorou processos internos e
tem trabalhado enfaticamente
no combate às perdas, modernizando controles e investindo
em novas tecnologias.
Ações isoladas da concessionária,no entanto,não são suficientes
para enfrentar o problema. Dessa
forma,a distribuidora trabalha em
parceria com as forças de segurança do Estado,principalmente com
a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), que realiza diversas ações para coibir essa
prática criminosa.

Ligações clandestinas
Em março, uma operação da
DDSD encontrou 49 ligações
clandestinas de gás em um condomínio residencial,em Santa Cruz,
na Zona Oeste do Rio.O consumo
do gás não passava pelo medidor e
não era convertido para a concessionária. Criminosos que dominam a região cobravam dos moradores valores estipulados pelo
grupo pelo uso do gás.
No ano passado, uma operação da Polícia Civil identificou
em um posto na Ilha do Governador a fraude conhecida como
by-pass (desvio) subterrâneo,por
meio da qual o combustível GNV
era vendido ao cliente sem passar
pelo medidor de gás. O mesmo
estabelecimento já era investigado, desde meados de 2019, por
fraudes realizadas diretamente
nas bombas de abastecimento
do GNV, prejudicando também
os consumidores finais.
Outra grande ação da polícia
ocorreu em Cabo Frio, no fim de
2019, quando agentes comprovaram que o medidor do estabelecimento estava bloqueado, enquanto o gás era normalmente
vendido a clientes.
Além das perdas financeiras
para a empresa, os furtos impactam diretamente as tarifas
praticadas para o consumidor
e também trazem prejuízos para o Estado, já que o gás revendido pelo fraudador não é fruto
de uma venda regular, não havendo, portanto, o recolhimento de impostos, o que prejudica
toda a sociedade.
Com a garantia do sigilo, qualquer pessoa pode contribuir enviando informações, denúncias
de atitudes suspeitas e valores
praticados abaixo da média dos
outros postos, por meio do portal
da Naturgy ou pelo Disque Denúncia: 2253-1177.
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Volta Redonda 21h05
La Calera
21h30

Maracanã
Chile

Altitude é ôto patamá
Bruno Henrique tem a receita pro Mengão driblar hoje os 2.850 metros de Quito

C

om 100% de aproveitamento, o Flamengo disputa hoje, às 21h30, contra a LDU,
no Equador, a terceira rodada da fase de grupos
da Libertadores. O time
equatoriano conquistou
a competição em 2008 e a
Sul-Americana em 2009,
batendo o Fluminense nas
duas finais,além de ser Bi da
Recopa (2009-10).
A delegação desembarcou na noite de domingo
em Quito, onde a temida altitude será um outro
adversário. Para o atacante Bruno Henrique, o Rubro-Negro deve manter
sua postura e não se assustar com os 2.850 metros
acima do nível do mar.
“Sabemos que há o fator
da altitude, que temos que
saber lidar e jogar compacto, sair na hora certa nos
contra-ataques. Nas oportunidades que acontecerem,temos que matar”,dis-

Bruno Henrique será titular
na partida de hoje contra a
LDU, pela Libertadores

LDU

FLAMENGO

Gabbarini; Pedro Pelarza, Franklin
Guerra, Moisés Corozo e Christian
Cruz; Lucas Piovi, Jordy Alcivar e Matías Zunino; Billy Arce, Adolfo Muñoz e
Borja. Técnico: Pablo Repetto

Diego Alves; Isla, Arão (Bruno Viana),
Gustavo Henrique e Filipe Luís; João
Gomes (Hugo Moura), Diego, Éverton
Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Casa Blanca
Árbitro: Esteban Ostojich-URU
Assistentes: Nicolaras Taran-URU e
Martin Soppi-URU
Horário: 21h30
TV: SBT

traz recordações positivas
para o Flamengo. As duas
equipes fizeram parte do
mesmo grupo na campanha de 2019, que terminou com o título rubro-negro. Os cariocas
perderam em Quito por
2 a 1 e venceram no Maracanã por 3 a 1.
Invicta com quatro vitórias e seis empates no
Campeonato Equatoriano, a LDU ocupa a quarta
colocação, atrás de Emelec, Barcelona de Guayaquil e Mushuc Runa.
Na Libertadores, a
LDU soma 4 pontos, dois
a menos que o Fla. Unión
La Calera-CHI (1) e Vélez-ARG (0), que completam o grupo, duelam hoje, às 19h15, no Chile.

se Bruno Henrique à FlaTV.
Famoso pela declaração
‘ôto patamá’ (outro patamar), BH aposta que a
LDU vai imprimir um ritmo forte. “É para cansarmos mais rápido e eles fazerem o jogo deles. Temos
que estar bem fisicamente
e saber conduzir o jogo na
hora certa”, completou.
O técnico Rogério Ceni
não vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio e o apoiador Gerson, lesionados. O
Flamengo deverá ter Gustavo Henrique e João Gomes,
respectivamente,em seus lugares. Bruno Viana e Hugo
Moura correm por fora.
O reencontrocom aLDU

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: José Carlos Araújo
Comentarista: Washington Rodrigues

Casão elogia Pedro: ‘Pode ser o cara do Brasil na Copa’
L O comentarista Walter Casagrande cobrou de Tite a presença do atacante Pedro, do
Flamengo, nas próximas convocações da Seleção Brasileira.
Para o ex-jogador, o artilheiro
rubro-negro pode ser “o cara”
do Brasil na Copa de 2022.
“Pedro é um atacante fantástico. Tem diversas alterna-

tivas para finalizar, com plena
noção de espaço. Um jogador
que demonstra frieza para concluir, bate muito bem com os
dois pés. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade.
Tite deveria continuar convocando Pedro para a Seleção. Jovem e com um talento imenso,
ele pode ser “o cara” do Brasil

se for para a Copa do Mundo
de 2022”, disse Casão, durante
o Globo Esporte de ontem.
O comentarista também
acredita que Gerson é outro
que merece uma chance com
a Amarelinha. “Isso também
vale para Gerson, hoje é o melhor meio-campista brasileiro”,
afirmou.

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca
Sábado
Libertadores 11/05
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PRÓXIMOS JOGOS
Dia Rio Sábado
Taça
TimeMadureira
00h00 16h
Dia B
Série
29/05TimeOperário-PR
00h00A definir

PRÓXIMOS
PRÓXIMOSJOGOS
JOGOS
Libertadores
Dia
QuintaTime
Junior Barranquilla
00h00 19h00
Carioca
Dia
Domingo
Time Portuguesa
00h00 16h00

L REFORÇO CASEIRO

ESPORTES

L MOLEQUE DE XERÉM
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Jovem ganha espaço
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

No empate em 1 a 1 com
a Portuguesa, domingo, na Ilha
do Governador, o atacante Gabriel Teixeira foi titular. Apesar
de o Fluminense não ter saído
vitorioso do primeiro jogo da
semifinal do Carioca, o jovem
de 20 anos voltou a ser elogiado
pelo treinador Roger Machado.

O último jogo de Talles Magno foi pelo Cariocão no fim de março

Talles perto
de voltar
Joia do Vascão se recupera de
uma lesão no joelho esquerdo

À

s vésperas da estreia na
Série B do Campeonato
Brasileiro, o Vasco terá
Talles Magno 100% e à disposição de Marcelo Cabo. Recuperado da artroscopia, após
sofrer uma entorse no joelho
esquerdo, o atacante está em
fase avançada do tratamento e
será liberado para a preparação
física nos próximos dias.
O trabalho dos preparadores físicos Daniel Félix e Tiago Melsert projeta uma versão mais encorpada do camisa
11. As atividades de potência e
de força foram enfatizados no
cronograma do atacante, que,
empolgado, promete criar uma
boa dor de cabeça para o treinador na acirrada disputa pela
posição em que joga no campo.
Talles tem como companheiros de clube que atuam na
mesma faixa de campo: Gabriel Pec, Morato, Léo Jabá,
Figueiredo, João Pedro e Vinícius. Ontem, ele postou um ví-

9

deo para mostrar a intensidade
dos exercícios na academia do
CT do Almirante.
O técnico Marcelo Cabo contará com outros reforços do departamento médico. Vinícius,
recuperado de uma cirurgia no
nariz, já treina com o restante do
elenco. O atacante poderá voltar
a jogar com proteção no rosto.

GABRIEL TEIXEIRA
É UM DOS ATLETAS
QUE MAIS ATUOU
PELO FLU NESTA
TEMPORADA
Gabriel Teixeira pede passagem para o time titular do Tricolor

“Acho pouca coisa até avaliar como boa a atuação dele. Teve excepcional atuação,
com virtudes de beirada, vitória pessoal pela ponta, de finalização. No final da partida,
mais desgastado, coloquei ele
por trás dos centroavantes, mas
continuou com fôlego para colocar nosso time para frente”.
O treinador explicou a opção pela sua escalação: “Para

tê-lo pelo lado. E do outro lado um meia-ponta, que era o
Casares para, quando em posse da bola, ter mais trato da bola na região mais congestionada do campo, onde sabíamos
que o adversário iria restringir
mais os espaços”, afirmou Roger Machado.
Destaque da equipe sub-20
no último Campeonato Brasi-

leiro, Gabriel Teixeira teve suas
primeiras chances como profissional na atual temporada.
O jogador fez contra a Portuguesa o seus primeiros 90 minutos completos com a camisa
do Fluminense. Gabriel Teixeira é o único jogador a entrar
em campo nos 15 jogos do clube carioca na temporada. Ele
marcou uma vez pelo Tricolor.

TALLES MAGNO
QUER CRIAR UMA
BOA DOR DE CABEÇA
PARA O TREINADOR
MARCELO CABO
O jovem apoiador MT, que
teve um problema na lombar,
está realizando um trabalho de
fortalecimento, segue em recuperação, mas ainda não tem
previsão de volta.

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia

10
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PRÓXIMOS JOGOS
Domingo Nova Iguaçu
29/05
Vila Nova

18h
A definir

Nilton Santos
Goiânia

A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Prazo para
ter Chay
Botafogo e meia da Portuguesa
trocam flertes após sondagem

D

estaque da Portuguesa
no Campeonato Carioca, o meia Chay está sendo sondado pelo Botafogo já há
algumas semanas. E o interesse é mútuo. No entanto, o jogador vai esperar até o fim do dia
de hoje por uma proposta oficial do Alvinegro, isso porque o
atleta também é visado por outros clubes, principalmente os
que disputam as Séries B e C do
Campeonato Brasileiro.
O jogador de 30 anos já atuou
pelo Alvinegro no Fut-7 e tem
vontade de voltar ao clube. A
Portuguesa não deve impor dificuldades para liberar. Antes da
Lusa, defendeu Canto do Rio,
Bela Vista, Mogi Mirim, São

Gonçalo, Rio Branco-AC, América-RJ e clubes da Tailândia.
Além de Chay, o Botafogo
espera fechar com o meia Luís
Oyama, que pertence ao Mirassol, nos próximos dias. O negócio não é fácil, pois o atleta foi
sondado por outras equipes.
O jovem volante André, do
Fluminense, de 19 anos, também negocia com o Glorioso e
pode ser anunciado em breve,
já que foi liberado pelo Tricolor
para acertar os detalhes finais
da negociação.
Já o atacante Alef Manga, do
Volta Redonda, artilheiro do
Carioca com 9 gols, está perto do acerto com o Goiás, que
disputará a Série B.

ARISHA LUNNA é modelo e Musa do Santos pelo concurso Musa

da Bola 2017. Impossível não ficar encantado com tamanha beleza desse espetáculo, que é apaixonada por tirar fotos de biquíni
para exibir seu corpo sarado e selfies ousadas. Para acompanhar
mais sobre a gata, basta seguir no Instagram @arishalunna.model
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

EM ALTA
Scheila Carvalho encanta seguidores ao posar
com filha: ‘Tão lindas’.

L

EM BAIXA
Gretchen fala sobre críticas
aos seus divórcios: ‘Relacionamento infeliz’.

L

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

RESUMO DAS
NOVELAS
MALHAÇÃO - SONHOS

18H. GLOBO: Nat
não consegue acompanhar o vulto que a
observava. Dandara
decide que René permanecerá em sua casa. João fica inconformado. Bianca e Karina tentam
consolar Gael (foto). Duca leva Nat
para casa.Wallace se recusa a jantar
na casa de Sol.
A VIDA DA GENTE

AGRESSÃO
L O marido de Mc Marcelly, Francimar Jor-

ge, foi preso no apartamento do casal em
Pilares, na Zona Norte, no último domingo. Segundo a PM, a funkeira do hit Bigode Grosso estava sendo agredida e mantida
em cárcere privado por ele. De acordo com
a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, policiais
foram ao local após denúncia da cunhada de Marcelly, Cristina Gomes. As autoridades receberam fotos e áudios que comprovavam as agressões. O casal foi encaminhado à 24ª DP (Piedade), onde o caso foi
registrado. Quando perguntada sobre as
agressões, Mc Marcelly começou a chorar.

‘QUE MULHER
MARAVILHOSA’
Simaria deixou os seguidores de boca aberta ao publicar uma foto domingo,
no Instagram. Na imagem,
a cantora aparece usando
apenas um biquíni estampado. Na legenda, Simone
fez uma reflexão: “Haja o
que houver, nunca perca
sua inocência.” Nos comentários, os seguidores foram
só elogios à artista. “Que
mulher maravilhosa”, escreveu a cantora Lexa.

L

REPRODUÇÃO/GLOBO

QUEM LEVA?
Juliette, Camilla e Fiuk
disputam a final do “BBB
21”, hoje. Com 57,8% das
intenções de voto, a paraibana tem sido a favorita
para vencer. Em segundo
lugar, Fiuk, que deu selinho e “casou” com Juliette em brincadeira, somava
30,2%, ontem. E, em terceiro, aparece Camilla com
12%, segundo pesquisa de
O Dia Online.

L

18H30. GLOBO:
Ana e Manuela (foto)
fazem as pazes. Rodrigo pensa em Ana
e não consegue dormir. Eva observa o interesse entre
Lúcio e Ana. Dora aconselha Celina
a tentar se envolver com Artur. Julia se surpreende ao ver suas duas
mães na porta da escola.
SALVE-SE QUEM PUDER

19H30. GLOBO:
Kyra/Cleyde percebe
que perdeu alguns
dentes. Famosos chegam à inauguração
do restaurante de Micaela e o evento é
um sucesso. Micaela agradece a Bruno
pelo apoio e eles quase se beijam.Renzo
(foto) olha o anel da avó de Alexia,
e Dominique o questiona.
GÊNESIS

21h. RECORD: O
rei Quedorlaomer
desabafa com Maresca. Adália (foto)
descobre o destino
de Massá. Abrão segue com 318
homens para o resgate de Ló. Eles
invadem o acampamento do rei
Quedorlaomer. Maresca se apavora com o pedido de Jaluzi. Abrão e
Eliézer se arriscam na batalha.
IMPÉRIO

21H. GLOBO: Maria Ísis chora com
a desconfiança de
José Alfredo (foto).
Maria Marta pede
para Silviano procurar sua sobrinha Amanda. Cora se aproxima da
família de Maria Ísis e ganha a confiança de Magnólia. Enrico vê um
desmentido da notícia de seu pai.
CHIQUITITAS

21h. SBT: O capítulo de hoje da novela
não será exibido por conta da transmissão de jogo da Libertadores.

Terça-feira, 4.5.2021
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SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamento!! "Costa Dourada" TERRENOS 450m2/ 600m2. Ideal para
Moradia/ Investimento/ Lazer.
RGI, Licença Ambiental, Projeto
aprovado PMS. Partir R$398,00
mensais (+pequena entrada facilitada). "RJ-106/ Km.
54". Próximo Praias, Lagoas,
Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels.(21)3607-0707/
(21)99768-6196/ (21)98513-2155
(WhatsApp). Cj.4967-0.
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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
ADMITE-SE
V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem
experiência, para trabalhar
melhor casa massagem Centro.
Inicio imediato com excelente
remuneração semanal. whatsapp 96654-4828
OLGA DE OGUM
Joga-se Buzios e Cartas, faz/
desfaz qualquer tipo de trabalho rápido e garantido. Amarração para o Amor. Consulta
R$20,00.
Tel.:(21)3819-3414/
98184-5003 Whatsapp
AREIA

PADARIA

V/TEXTO

Passo ponto de Padaria e Minimercado com entregas de
Rua em ótima localização, São
Cristóvão próximo Praça Argentina. Tel.:(21)99372-3257/
3860-2342

Pág. -

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade!
Preços especiais para baixada. 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

ANINHA CENTRO

Morenaça, massagista habilidosa aparelhada toques perfeitos.
Linda , cheirosa, carinhosa aparelhada.
Atendo somente senhores discretos.Local higienizado.confira.
T.21-97314-1082

SARA D'CIGANA

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Whatsapp.
www.saradacigana.com.br
ABAFA ANDRESSA

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

COROA ROSA

Casadinha secreta, precisando relaxar? Companhia para seu prazer, liberal, sensual, aparelhada,
massagem relaxante diferenciada. Largo Machado. 97299-7841
LINDA VIVIANE

ADVOCACIA
T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz,
Água, Telefone, Banco, outros). Família (Inventário,
Partilha, Pensão, Divórcio, outros.) Defesa do trabalhador.
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.

ABALA N.IGUAÇU
Gatas a partir R$50,00 ar-condicionado. Praça Liberdade, n°6/ 404 (Próximo
estação). Segunda/ Sábado
09:30- 18:30hs. Tel: 998947843. Admite-se.

Loiraça, corpaço malhado, liberal,
educada, cobiçadíssima, carinhosa. Fera entre 4 paredes. Prive.
Tijuca (80,00). T.2565-7118.
www.muraldoprazer.com/vivane
Admite-se Moças
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Cigana Esmeralda
MENSAGEM:
Esmeralda avisa que relembrar e querer reviver o passado será uma péssima opção, lembre dos erros e das
decepções passadas como
ensinamento, assim evitará
que se repitam!

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Você vai arrasar na simpatia.
Encontre as palavras certas e
convença as pessoas no trabalho. No amor, cobranças podem causar atritos.
Cor: rosa.
Números da sorte: 42, 60 e 33.

SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano!
ELEMENTOS:
Terra e Fogo

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

A sorte estará a seu favor no
trabalho. Aproveite e aposte
na sua intuição para ter grandes ideias. O romance incentiva o namoro e a união.
Cor: fúcsia.
Números da sorte:91, 55 e 10.
L

Adote uma postura disciplinada hoje.Evite distrações
para colher seus frutos. Pode
se apaixonar por uma pessoa
conhecida.
Cor: branco.
Números da sorte:11, 65 e 38.
L

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 Conviverá bastante com a
sua família. As energias serão
positivas para trabalhar em
casa. A Lua abençoa o romance.
Cor: nude.
Números da sorte:94, 22 e 04.

SÃO JOSÉ MARIA RÚBIO
Nascido em Dalías (Almería), na Espanha, em 22 de Julho de 1864, foi
uma referência para muitas pessoas
para orientação espiritual, pois era
um homem que vivia o que pregava. Durante a juventude, São José
Maria Rúbio frequentou o primeiro
seminário diocesano. Carinhosamente chamado pelo povo de Padre
Rúbio. Formou muitos cristãos que
mais tarde sofreriam com o martírio
da Guerra Civil Espanhola. Faleceu
em 1929, vítima de um infarto.Em
Madri todos tinham consciência de
que acabara de morrer um exemplo
de santidade.

L No trabalho, vai utilizar a
criatividade para formar parcerias. Chance de boas vendas.
Um romance secreto gerará
insegurança.
Cor: preto.
Números da sorte:44, 08 e 26.

CÂNCER

Abandone velhos hábitos
que prejudicam a sua rotina.
Você pode se decepcionar com
uma amizade. A intimidade
promete pegar fogo.
Cor: carmim.
Números da sorte:72, 00 e 81.

SANTO DO DIA

L Grande momento para focar
nos seus objetivos. Pode pintar promoção no trabalho. Na
conquista, você saberá bem o
que quer.
Cor: escarlate.
Números da sorte:25, 16 e 88.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SIMPATIA:
Para eliminar toda energia
do passado, mágoas e desavenças do seu lar, acenda 6
incensos de sândalo por toda
casa e peça para Esmeralda a
reconciliação e a união entre
todos os seus!

FRASE DO DIA
“Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na
escuridão.” (Confúcio)

L Os astros realçam a sua habilidade de negociar com as
pessoas. Não exagere na ambição. Programas caseiros vão
alegrar a vida a dois.
Cor: amarelo.
Números da sorte:41, 14 e 68.

L Você pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro.
Evite realizar despesas desnecessárias. Demonstre carinho
com o par.
Cor:verde-musgo.
Números da sorte:51, 15 e 87.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Busque não gastar demais
hoje. Dia bom para dedicar a
sorte. Participe de jogos e sorteios. No amor, muito prazer
vai surgir.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 03, 66 e 84.
L

Grande fase para cuidar de
si. No trabalho, você pode surpreender os colegas com ótimas ideias. Na união, o diálogo
fluirá com muita facilidade.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte:43, 16 e 52.

Os negócios em família podem prosperar. Vai ter facilidade para dialogar com os
parentes. Tenha cautela com
a saúde.
Cor: marrom.
Números da sorte:08, 71 e 17.

agora chegou a sua vez... Quer
comprar?

anos, consegui conhecer Paris!
— E o que achou?
— Maravilhoso! Só lamento
não ter ido há vinte anos!
— Quando Paris ainda era
Paris?
— Não. Quando o Paulo ainda
era o Paulo.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
RESPOSTA CORRETA
O professor pergunta ao
Joãozinho: — O que aconteceu
em 1769?
— Nasceu Napoleão, professor.
— Muito bem! E em 1774?
— Hum... Já sei! Napoleão
fez 5 anos!

HERANÇA
Deitado em seu leito de
morte, João Pão Duro chama o seu filho mais velho,
tira um antigo relógio do
bolso com dificuldade e diz:
— Filho... Está vendo este relógio aqui?

— Sim, papai... — responde
o filho, com lágrimas nos
olhos.
— Ele era do meu bisavô! —
continuou João Pão Duro.
— Depois ele foi passado para
o meu avô... depois para o
meu pai... depois para mim... e

VIAGEM
A mulher, voltando de uma
viagem de Paris com o marido,
comenta com uma amiga.
— Enfim, depois de muitos
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