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Menino de 
3 anos entra 
no bar pra 

beber água 
e leva tiro

ZONA OESTE 6

Faetec 
abre 1.200 

vagas 
gratuitas

CURSOS 8

INTUBARAM A 
CEPA AMÉRICA 
AQUI E GERAL 
FICA BOLADÃO
Após desistência de Colômbia e Argentina, Brasil aceita 
sediar o torneio. Enquanto profissionais da área médica 
ficam de cabelo em pé, torcedores se revoltam, usam a 

criatividade para protestar e sugerem até mascotes

MILHÕES DE VACINAS NÃO VIERAM, MAS A COPA AMÉRICA VEM AÍ?

UM VEXAME MUITO MAIOR DO QUE O ‘7 A 1’ 3

Amigos e fãs dão adeus a 
Dominguinhos do Estácio

INTÉRPRETE MORRE AOS 79 ANOS 17
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Muro desaba 
em cima de 

carro e mata 
enfermeira

Whindersson 
chora morte do 

filho que nasceu 
prematuro

BABADO

PÁGINA 16

Morre Januário 
de Oliveira, 

locutor ícone 
da televisão 

AOS 81 ANOS

PÁGINA 11
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Vascão de 
Cano joga 

rumo ao Bi da 
Copa do Brasil
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Sérgio Costa
Freguesia

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

MEIA HORA multimídia

Freguesia pede 
mais cuidado

 LMoradores dos condomínios da Rua 
Ana Cristina César, na Freguesia, em 
Jacarepaguá, gostariam de receber 
mais atenção por parte das equipes da 
Comlurb. O local, que possui em grande 
terreno descoberto, costuma acumu-
lar lixo e está sempre com mato alto. 
A mesma coisa vale para a Rua Araci 
de Almeida, que fica bem perto. Esse 
pedaço da cidade poderia ser olhado 
com mais atenção pelo poder público!

Carcaça de carro 
largada na ZN

 LNa Rua Tinguá, em frente ao nú-
mero 305, em Rocha Miranda, tem 
uma carcaça de carro abandonada 
há mais de dois meses! A prefeitura 
precisa tomar providências quanto 
a isso! Já reclamei com diversos 
órgãos, mas ninguém se prontifica 
a remover o mesmo. Além disso, a 
quantidade de lixo por ali é muito 
grande. Alguém precisar vir aqui 
resolver o problema!

Joel Cella
Por e-mail

CARRO

Falta iluminação 
em ruas de Neves

 LDiversas ruas de Neves, bairro de 
São Gonçalo, estão repletas de lâm-
padas queimadas. Principalmente 
as ruas José Leonardo, Maurício 
de Abreu, Marechal Deodoro, Es-
quina do Pecado, Travessa da Lira 
e Rua Saldanha Marinho. Já esta-
mos cansados de reclamar. Sempre 
prometem que vão vir aqui fazer os 
reparos, mas nunca fizeram nada. 
Alô prefeitura, vamos agir!

Laudelino Siqueira
Por e-mail

OBRA

 Poste pode causar tragédia 
 LPoste de energia elétrica pode cair a qualquer momen-

to aqui na Rua Piaiba, número 300, em Brás de Pina. O 
poste está localizado em frente à minha casa. Metade do 
poste ameaça cair e tem dois transformadores. O risco de 
tombamento é alto. Por se tratar de energia, inclusive, é 
muito perigoso. Eu já fiz várias reclamações com a Light, 
mas não houve até o momento nenhuma providência.  

Malta Marque
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Pavimento 
recolocado

 LA respeito de uma carta pu-
blicada na última sexta-feira, 
informando reparo na calçada 
da Rua Caiena, número 306, 
em Bento Ribeiro, informamos 
que equipe da Cedae esteve no 
local na mesma data e realizou 
a reposição do pavimento.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

Insegurança e 
cavalos na pista

 LA Prefeitura precisa cuidar mais da en-
trada e da saída do Túnel Noel Rosa, em 
Vila Isabel. Os anos passam e nada me-
lhora. A insegurança é muito grande no 
local, a qualquer hora do dia. Para quem 
vem da Avenida Marechal Rondon, a 
situação é sempre muito complicada 
também. Além do lixo nos canteiros e 
de carcaças de carros abandonadas, 
motoristas têm que ficar atentos aos 
cavalos que pastam por ali.

Rodrigo Araújo
Por e-mail

FISCALIZAÇÃO

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2244
31/05/2021

04 05 06 08 09
10 11 13 14 15
16 17 21 23 25

QUINA concurso 5578
31/05/2021

02 17 34 37 68
Quina: 1 (R$ 7.729.032,84)

Quadra: 118 (R$ 5.823,52)

Terno: 7.663 (R$ 134,84)

Duque: 173.422 (R$ 3,27)
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LIXO

Lixo na Deputado 
Soares Filho

 LA Rua Deputado Soares Filho, na di-
visa entre o Maracanã e a Tijuca, está 
uma vergonha! E não é de agora. Como 
existem alguns sobrados em ruínas no 
local, moradores em situação de rua 
acabam acumulando muito lixo em 
um trecho da via. Moradores também 
aproveitam para descartar até móveis. 
À noite, a rua ainda sofre com falta de 
iluminação, principalmente, perto da 
Praça Hilda. Alguém precisa fazer algo!

Tatiane Gomes
Tijuca

LIXO
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A
nunciada ontem pela Con-
mebol, a realização da Co-
pa América no Brasil, en-

tre os meses de junho e julho, após 
desistência da Colômbia e da Ar-
gentina, deixou especialistas no 
combate à Covid-19 bastante 
preocupados. Nas redes sociais, 
memes sobre a ‘Cepa América’, 
como já está sendo chamada a 
competição, viralizaram, e inter-
nautas também já brincam para 
escolher o mascote. Infectologis-
tas e outros profissionais de saúde 
alertam para os perigos que envol-
vem receber representantes de ou-
tros países, como delegações, equi-
pe de arbitragem, organização e a 
imprensa sul-americana, no mo-
mento em o Brasil ainda tem mais 
de dois mil mortos por dia. 

“A chance que temos de trans-
mitir o vírus e variantes é muito 
grande. Ainda que usem máscara 
é preocupante, porque temos si-
tuações, como a sala de imprensa 

que são feitas em locais fechados e 
menos arejados. Além disso, cada 
país está com um ritmo da doença 
e variantes diferentes. O ideal nes-
se momento era não fazer a Copa 
América aqui. Não é seguro fazer 
a competição no país”, garantiu 
Bruno Scarpellini, infectologista 
e professor da PUC-Rio. 

Chrystina Barros, pesquisa-
dora em saúde da UFRJ, criticou 
a realização do evento esportivo 
no Brasil. “É um absurdo comple-
to. Simboliza o desrespeito total à 
vida. Ainda que os jogos aconte-
çam sem público, haverá um nú-

mero de profissionais envolvidos 
e pessoas de outros países que vi-
rão para cá”. 

O infectologista Alberto Che-
babo, vice-presidente na Socie-
dade Brasileira de Infectologia, 
também se pronunciou. “A gente 
está no meio de uma pandemia, 
com aumento dos casos, elevado 
número de infecções, probabili-
dade alta de que em julho esteja-
mos ainda pior, com nova onda. 
Não entendo porque sair da Ar-
gentina e vir para o Brasil, porque 
a situação é semelhante”, analisou 
Chebabo.

Pandemia com

Profissionais de saúde criticam realização de 
evento da Conmebol com seleções no Brasil

COPA?
 L ALBERTO JOÃO E 

DANILLO PEDROSA

A diretoria do Flamengo 
informou, ontem, que dese-
ja a paralisação do Campeo-
nato Brasileiro para a realiza-
ção da Copa América, que vai 
acontecer entre 13 de junho e 
10 de julho. O clube também 
se preocupa com as condições 
do gramado do Maracanã, que 
poderá ser o palco da final do 

torneio Sul-Americano. Até o 
fechamento desta edição, o es-
tádio era cotado para a decisão. 

As sedes do torneio ainda 
não estão definidas. Os estados 
da Bahia e São Paulo se mostra-
ram dispostos a receber jogos. 
Hoje, o governo federal deverá 
se pronunciar oficialmente so-
bre o evento.

Fla é a favor de parar o Brasileirão
 LA Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) disse, ontem, que 
pode vacinar todos os morado-
res da pacata Ilha de Paquetá 
contra a covid-19. A iniciativa 
faz parte de um experimento 
científico que pretende avaliar 
os efeitos da imunização em 
larga escala. 

Apresentada ao Comitê de 

Especialistas do Enfrentamen-
to à Covid-19, a proposta rece-
beu apoio dos especialistas. O 
avanço no projeto, que depen-
de de um planejamento junto 
à Fiocruz e ao Ministério da 
Saúde, deve imunizar cerca de 
2 mil pessoas, além das mais de 
1 mil que já receberam a vacina 
contra o vírus. 

Segundo o secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel Soranz 
o projeto é parecido com o que 
foi feito na cidade de Serrana, 
no interior de São Paulo, que 
reduziu as mortes causadas por 
covid-19 em 95% após cam-
panha massiva de vacinação, 
com mais de 75% da popula-
ção imunizada.

Ilha de Paquetá pode ter toda a população vacinada

Maraca pode ser 
palco da final

DIVULGAÇÃO
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Uma mulher morreu e três 
pessoas ficaram feridas 
com a queda de um mu-

ro sobre um carro na Rua Dalva 
Raposa, em Tribobó, São Gon-
çalo, em meio ao temporal da 
noite de domingo. Os três feri-
dos foram socorridos ao Hos-
pital Estadual Azevedo Lima 
(HEAL), em Niterói.

A técnica de enfermagem Ana 
Paula Oliveira, 34 anos, estava re-
tornando do plantão em um hos-
pital particular de Niterói no final 
da noite. Ela havia pedido para os 
tios Cláudio da Costa, 52 anos, e 
Maria de Souza, 53, e a filha Suelen 
Oliveira da Conceição, de 11 anos, 
irem buscá-la de carro no ponto 
de ônibus por causa da intensa 
chuva. Por volta das 21h30, quan-
do chegaram ao portão de casa, 
Ana Paula desceu do veículo e o 

muro da casa do vizinho desabou 
em cima do carro onde a família 
estava. Ana Paula morreu no local.

Dos três feridos que ficaram no 
carro, sob os escombros, os tios ti-
veram ferimentos leves, enquanto 
a filha de Ana Paula fraturou o tor-
nozelo. Segundo a tia Maria, assim 
que ela abriu a porta do carro, tudo 
desabou. Suelen é filha única. “Elas 
moravam juntas, só as duas (Ana 

Paula e Suelen). A menina está em 
choque com tudo isso, não con-
segue acreditar ainda”, diz Maria.

Muro desaba e 

mata enfermeira
Ana Paula estava com os tios e a filha de 11 anos

 L TRAGÉDIA NO TEMPORAL

Ana Paula trabalhava como enfermeira em um hospital de Niterói

ARQUIVO PESSOAL

Um homem de muletas rou-
bou bicicletas em um prédio na 
Rua Heitor Beltrão, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio. As imagens 
da câmera de segurança do edi-
fício flagraram que dois homens 
entraram na garagem por volta 
das 2h40 e a ação durou menos 
de dez minutos. 

O vídeo mostra o homem de 
muleta abriu o portão da garagem 

com as mãos e deitou no chão pa-
ra entrar no local. Ele percorreu a 
garagem e furtou duas bicicletas. 
Do lado de fora, ele entregou uma 
delas para o comparsa e fugiram. 

Em nota, a Polícia Militar in-
formou que não houve aciona-
mento da ocorrência para o 6ºB-
PM (Tijuca), mas que mantém o 
policiamento ostensivo regular-

mente na região. “Caso crimino-
sos sejam detectados em flagrante 
delito, serão detidos e conduzidos 
às delegacias de área. A Polícia 
Militar orienta que a população 
colabore realizando denúncias 
através do Disque-Denúncia (21) 
2253-1177 ou, para casos urgen-
tes, através da Central 190”.

Invadiu prédio e 
furtou bicicletas

 L BANDIDO DE MULETAS

O ladrão agiu em dez minutos

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAS

Pitbull morde 
policial militar

 LUm policial militar foi mordido 
na mão por um cão da raça Pitbull 
durante uma abordagem em uma 
casa na Comunidade do Criou-
lo, distrito de Itaipava, sábado. 
O cachorro estava preso, mas foi 
solto pela dona quando os agen-
tes entraram no imóvel em busca 
de drogas. O PM foi levado para a 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA), onde foi medicado. Os 
agentes encontraram 180 pinos de 
cocaína. A mulher foi autuada por 
tráfico de drogas na 106ª DP.

RAPIDINHAS...

Drogas no 
caminhão

 LPoliciais civis da Delegacia 
de Roubos e Furtos de Au-
tomóveis (DRFA) prende-
ram ontem, na Avenida Bra-
sil, altura de Parada de Lucas, 
na Zona Norte, um moto-
rista de caminhão que fazia 
o transporte de 45 quilos de 
drogas para comunidades 
da Ilha do Governador. Ele 
foi encaminhado para a Ci-
dade da Polícia.

‘A FILHA ESTÁ
EM CHOQUE 

COM TUDO ISSO, 
NÃO CONSEGUE 

ACREDITAR AINDA’

ABRIU O PORTÃO
DA GARAGEM COM 
AS MÃOS E DEITOU 

NO CHÃO PARA 
ENTRAR NO LOCAL

 LRio das Pedras e Muzema, na 
Zona Oeste, registraram alaga-
mento ontem após a forte chuva 
da noite de domingo. Motoris-
tas enfrentaram bolsões d’água 
na Avenida Brasil próximo à 
Rodoviária Novo Rio. Morado-
res de Olaria, Jacarepaguá, San-
ta Teresa e Campo Grande re-

gistraram queda de energia. Um 
supermercado na Barra da Ti-
juca ficou alagado e uma parte 
do teto do Shopping Via Parque 
desabou, mas ninguém ficou 
ferido. Em Duque de Caxias, o 
forro de um shopping também 
caiu sobre as escadas rolantes. 
Não houve vítimas.

Estragos em várias regiões do Rio

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 1/6/20214
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O 
menino Heitor Rafael, 
de 3 anos, estava com um 
tio quando parou em um 

bar na Avenida Santa Cruz para 
beber água, domingo, em Sena-
dor Camará, Zona Oeste do Rio, 
e foi atingido por um tiro no fê-
mur. A criança passou por cirur-
gia no Hospital Albert Schweitzer, 
em Realengo, e o estado de saúde é 
considerado estável.

De acordo com a mãe de Hei-
tor, Sara Souza, quando o tio foi 
pedir a água ao rapaz do bar, o me-
nino ficou sentado em uma cadei-
ra. Um barulho na rua foi ouvido e 

o menino começou a chorar. O tio 
pensou que Heitor tivesse se assus-
tado, mas logo percebeu que esta-
va sangrando.

“O tio falou para ele: ‘Não 
chora, foi um pneu do carro que 

estourou’. Quando olhou, esta-
va pingando sangue nele”, con-
tou Sara. “Era uma perseguição, 
a gente não sabe se era roubo, 
se foi uma briga de trânsito. A 
gente não sabe o que realmente 
aconteceu entre esse motoquei-
ro e o motorista. Mas o moto-
rista do carro atirou e acertou o 
Heitor. Um tiro acertou na ca-
deira e o outro acertou meu fi-
lho. Infelizmente sempre acerta 
o inocente”, lamentou.

O caso foi registrado na 33ª DP 
(Realengo) e o inquérito seguirá 
para a 34ª DP (Bangu).

Menino de 3 anos 

é baleado no bar
Criança parou para beber água com um tio

 L ATINGIDO POR BALA PERDIDA NO FÊMUR

Heitor passou por cirurgia no Hospital Albert Schweitzer e o estado de saúde é considerado estável

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

Policiais da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco) realizaram, na 
manhã de ontem, uma operação 
contra integrantes da milícia que 
atua na Gardênia Azul, na Zona 
Oeste. Entre os 14 alvos da ação, 
estava Leandro Siqueira de Assis, 
conhecido como Gargalhone. 

Segundo as investigações, mes-
mo preso, ele ainda exerce lideran-
ça sobre a organização criminosa 
e, por isso, a Polícia Civil avalia pe-
dir que o miliciano seja transferido 
para presídio federal.

Gargalhone divide o controle 
das atividades criminosas na loca-
lidade, junto com Gustavo Teixeira 
da Silva Nascimento, que saiu da 
cadeia há poucos dias, mas já en-
contra como foragido da justiça. 
A Draco afirmou que ele foi reco-
nhecido em uma tortura dentro 
da Gardênia, na semana passada. 

A especializada ainda infor-
mou que, nos últimos dias, homi-
cídios foram cometidos na região, 
na disputa pelo território.

Gargalhone e Nascimento fo-
ram os responsáveis por firmar 
uma aliança com o miliciano Wel-
lington da Silva Braga, o Ecko, após 
o criminoso de Campo Grande 
brigar com um antigo compar-
sa, Danilo Dias Lima, o Tandera. 
Em janeiro, câmeras flagraram os 
paramilitares do “Bonde do Ecko” 
invadindo a Gardênia Azul. 

Milícia na mira 
da Polícia Civil 

 L GARDÊNIA AZUL

Gargalhone se aliou a Ecko

DIVULGAÇÃO

 L THUANY DOSSARES

‘A GENTE NÃO

SABE SE A 
PERSEGUIÇÃO ERA 
ROUBO OU UMA 

BRIGA DE TRÂNSITO’

MESMO PRESO,

GARGALHONE AINDA 
COMANDA GRUPO 

EM COMUNIDADE NA 
ZONA OESTE

 LA Draco identificou os novos 
membros da milícia na região 
e, ontem, fez a operação para 
cumprir 14 mandados de pri-
são temporária por organiza-
ção criminosa, tortura e extor-
são. Além de Gargalhone, os 
mandados foram cumpridos 
contra Bruno Souza dos San-
tos, o Bruninho BR, Wellington 
de Moraes da Silva, o Munrá, 
Anderson Oliveira de Almeida, 
o PQD, Diogo Gomes da Silva, 

o Novinho, e José Evangelista. 
Ainda estão foragidos, Nas-

cimento, Antonio Marcos Ca-
valcante Furtado, o Kiko ou 
Padrinho, Leandro Xavier da 
Silva, o Playboy de Curicica, 
Maicon Douglas Santana Bo-
nifácio, o Caco Negão, Luis 
Paulo Aragão Furtado, o Vin 
Diesel, Philip Motta Pereira, 
o Lesk, Marcelo da Conceição 
Pereira, o Mormai e Claudio 
Cesar Rocha, o Cara de Ferro. 

Novos membros do crime na região

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 1/6/20216
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A Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (Faetec) 
abriu ontem inscrições 

gratuitas para 1,2 mil vagas no-
vas e remanescentes em cursos 
de Qualificação Profissional 
(exige Ensino Fundamental I 
incompleto) e Técnico de Nível 
Médio (para alunos do 2º ou 3º 
ano do Ensino Médio). As vagas 
serão preenchidas por sorteio. A 
previsão é de que as aulas come-
cem em julho. 

Para os interessados em Qua-
lificação Profissional, há cursos 
de Agente de Recepção e Reser-
vas em Meios de Hospedagem, 
Assistente Administrativo, Car-
pinteiro de estruturas de telhado, 
Confeiteiro, Costureiro, Eletri-
cista de Automóveis e Predial de 
Baixa Tensão, Encanador Predial, 
Figurinista, Instalador e Repara-
dor de Redes de Computadores, 
Mecânico (diversos), Modelista 

de Roupas, Operador de Fresa-
dora com Comando Numérico 
Computadorizado, Operador de 
Empilhadeira, Pedreiro de Alve-
naria, Pintor de Automóveis, Re-
cepcionista em Serviços de Saú-
de, Salgadeiro e Soldador.

Já as vagas na formação 
Técnica são para Administra-
ção, Automação Industrial, 
Cozinha, Dança, Edificações, 
Eletrônica, Eletromecânica, 
Fabricação Mecânica, Infor-
mática para Internet, Informá-

tica, Logística, Manutenção de 
Máquinas Navais, Manutenção 
Metroferroviária, Mecânica, 
Meio Ambiente, Modelagem 
do Vestuário, Prótese Dentá-
ria, Rede de Computadores e 
Segurança do Trabalho.
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ANDRESSA 
DE JESUS 
DA SILVA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 4 
anos de idade. 
Ela desapare-
ceu em 27 de 
novembro de 
2017, em São 
Paulo-SP, após ser sequestrada por 
um estranho.
Informações para 2286-8337

WESLEY 
PIRES 
ALVES 
FILHO
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 4 
anos de ida-
de. Ele desa-
pareceu em 
28 de agosto 
de 2020, em Franca, São Paulo, após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Aulas 0800 
em Magé

 LNo próximo dia 9, a Prefei-
tura de Magé oferecerá ofi-
cinas gratuitas, na Casa do 
Empreendedor (Rua Sebas-
tião Reis 21, Flexeiras), das 
10h às 16h, de barbeiro, ca-
beleireiro, confeitaria, de-
signer de sobrancelhas, ex-
tensão de cílios, manicure, 
maquiagem, panificação 
doméstica e trancista. Infor-
mações: (21) 96962-8462.

RAPIDINHA...

Faetec abre vagas em 
vários cursos gratuitos 
Editais e inscrições devem ser consultados no site da Fundação

 L QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICO 

Os bolsistas vão receber assistência estudantil, lanche e ajuda de custo para passagem municipal (ida e volta)

DIVULGAÇÃO/FAETEC

AS INSCRIÇÕES
FICAM ABERTAS ATÉ 
O PRÓXIMO DIA 9 

PELO SITE: 
FAETEC.RJ.GOV.BR
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Série B                  Domingo     Ponte Preta  16h São Januário

Copa do Brasil 09/06            Boavista 16h30 São Januário 

Na boa, se liga naNa boa, se liga na  

Pela terceira fase da Pela terceira fase da 
Copa do Brasil, às Copa do Brasil, às 
21h, Vascão pega o 21h, Vascão pega o 
time de Bacaxátime de Bacaxá
descansado descansado 
  
  

H
aja vista que o Vasco não 
teve (no Carioca) e nem 
está tendo um bom iní-

cio de ano (estreia com derro-
ta na Série B em casa), embora 
tenha feito inúmeras contrata-
ções, o time de Marcelo Cabo 
está juntando os cacos para se 
tornar competitivo, ainda mais 
agora no mata-mata da Copa 
do Brasil. Hoje, às 21h30, pega 
o Boavista, em Bacaxá.

Um adendo: a equipe de Sa-
quarema (RJ) vem se preparando 
somente para esta competição, 
neste momento. Só estreia na Sé-
rie D domingo que vem contra o 
São Bento (SP), também em Baca-
xá, às 18h, pelo grupo 7, enquanto 
o Vasco vai até o Moisés Lucarelli 
enfrentar a Ponte Preta.

Pelo menos o retrospecto con-
tra o Boavista é de um gigante: em 
15 jogos, todos pelo Carioca, fo-
ram 12 vitórias, 2 empates e 1 der-
rota, com 31 gols marcados e 12 
sofridos. Então o time de Saqua-
rema é freguês de carteirinha. Se 
bem que neste ano, empate em 2 
a 2, em São Januário. 

“Não fica difícil analisar a atua-
ção do Vasco contra o Operário-
-PR. Faltou quase que tudo. Nos-
sos primeiros 20 minutos foram 
críticos, muito abaixo de uma 
equipe que pleiteia subir”, admi-
tiu o treinador.

Após o fracasso ao impro-
visar Morato e Gabriel Pec na 
função de armador, contra o ti-
me paranaense, Marcelo Cabo 
poderá dar uma chance ao ar-
gentino Sarrafiore hoje à noite.

Do outro lado, no comando 
do Boavista, está Leandrão, ex-
-atacante do Vasco entre 2015 e 
2016 e que vem estudando ca-
da passo dos vascaínos. 

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

 Klever; Caio Felipe, Pedroso, Elivel-
ton e Jean; Erick Flores, Jucilei e Ral-
ph; Feijão, Michel Douglas e Renan. 
Técnico: Leandrão.

Lucão; Leo Matos, Leandro Castan, 
Ernando e Zeca; Andrey, Matias Ga-
larza, Morato (Sarrafiore) e Marqui-
nhos. Gabriel; Gabriel Pec e German 
Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Elcyr Resende, em Bacaxá, 
Saquarema (RJ)  
Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr (PR) 
Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e 
Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Horário: 21h30 TV: Sportv 2

BOAVISTA

VASCO

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

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

AÍ, DE BOA!
Passei sábado por 
São Januário e 
achei que estava 
em obras. Só deu 
Operário. Já estou me 
empanturrando de 
bolinhos de bacalhau, pois, pois sei que a 
vista pode não ser muito boa hoje. Ó pá, 
será que terei que aturar o meu irmão 
gêmeo doentinho pelo fRamengo. 
Gente, somos quadrigêmeos (um de 
cada time). Só o Dadá Maravilha é que 
tem quarto individual (mamãe mete 
a vara na gente). Ah, mas se o Vasco 
ganhar ninguém dorme nessa casa.   

VASCAINO

FALA,

DEDÉ COLINA

QUEM AVANÇAR

PARA A PRÓXIMA 
FASE DA COPA DO 

BRASIL EMBOLSARÁ 
R$ 2,7 MILHÕES

 LO fato de escalar Sarrafiore 
para dar mais volume no meio 
de campo vascaíno não pode 
ser visto como algo salvador. 
O argentino não vinha jogan-
do e é nítido a sua fora de for-
ma. Mas, como é preciso me-
dir forças numa competição de 
mata-mata, Cabo quer apostar 
no Gigante da Colina, embora 

o retrospecto na Copa do Bra-
sil seja pior do que o Boavista.

Está fresquinho na memó-
ria do vascaíno que o time se 
classificou no sufoco. Na pri-
meira fase, 1 a 1 com a Calden-
se (garantiu vaga porque tinha 
o fator de jogar fora casa), en-
quanto na segunda fase passou 
sufoco ao derrotar o Tomben-

se, por 2 a 1. Não a toa, trouxe 
o artilheiro deles para São Ja-
nuário, o gigante atacante Da-
niel Amorim, de 1,91m de altu-
ra, e que marcou cinco gols no 
Campeonato Mineiro.

Mas o Boavista não deixou a 
desejar nas duas primeiras fases 
da Copa do Brasil: 3 a 1 pra cima 
do Goiás, e 1 a 0 no Picos-PI. Por-

tanto, o Bacaxá tem 4 gols marca-
dos e apenas 1 sofrido. Já o Gigan-
te fez 3, mas levou 2.

Aliás, Michel Douglas, ata-
cante dos quatro gols na Copa 
do Brasil, marcou dois e tem uma 
estatura de assustar a defesa vas-
caína além de ser bom no cabe-
ceio: 1,86m. Vai ser mesmo uma 
medida de forças. Haja coração!

Cabo quer medir forças e deve mandar o sarrafo no rival de Saquarema

Cabo precisa Cabo precisa 
dar um jeito dar um jeito 
na defesa na defesa 

para o Vasco para o Vasco 
não levar gol não levar gol 

VISTA HOJE

 L AURINO LEITE
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Copa do Brasil     Amanhã      Bragantino  21h30 Maracanã

Brasileiro             Domingo Cuiabá 11h Maracanã

 L FLUZÃO QUE NADA...

Ganso quer Peixe
Meio-campista tem pouco espaço no Tricolor

P
aulo Henrique Ganso 
quer voltar para o San-
tos e insiste com o Flu-

minense pela liberação por 
empréstimo. O time da Vila 
Belmiro procurou o Tricolor 
há mais de uma semana, mas as 
conversas não evoluíram. Gan-
so, reserva e com pouco espaço 
com Roger Machado, tenta vol-
tar para o clube que o revelou. 

De acordo com o portal 
UOL, o Alvinegro gostaria de 
dividir o salário do meia, além 
de fixar um valor de compra. 
O Tricolor das Laranjeiras não 
aceitou as condições ofereci-
das. Até então, não há negocia-
ção em andamento e o Santos 
procura outros nomes no mer-
cado. Se o Fluminense aceitar 
os termos, o Peixe está disposto 
a assinar com o atleta indicado 
por Fernando Diniz.

Ganso seria a quinta contra-
tação do Santos para o Cam-
peonato Brasileiro. Recente-
mente o clube fechou com o 
zagueiro Danilo Boza, o late-
ral-esquerdo Moraes, o volan-
te Vinicius Zanocelo e o meia-
-atacante Marcos Guilherme.

No Fluminense, Ganso che-
gou cheio de pompas, mas logo 
de cara mostrou-se um joga-
dor lento e foi perdendo espa-
ço. Com Oswaldo de Oliveira, 
em 2019, teve um arranca-rabo 
e palavrões foram ouvidos dos 
dois lados. O Presidente Mário 
Bitencourt passou a mão na ca-
beça de Ganso, que agora quer 
ser ver longe do Fluminense. 

Jogador não fala abertamente, mas está insatisfeito no Fluzão

DANIEL CASTELO BRANCO

 LO meia Juan Cazares foi convo-
cado para defender a seleção do 
Equador em jogos pelas Elimina-
tórias da Copa. Com isso, o atleta 
desfalcará o Fluminense contra 
o Cuiabá, no próximo domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro. Ca-
zares já ficaria fora dos jogos diante 
do Bragantino, pela Copa do Bra-
sil, por já ter entrado em campo na 

competição quando ainda atuava 
pelo Corinthians.

O Equador enfrenta o Bra-
sil, na próxima sexta-feira, no 
Beira-Rio, em Porto Alegre, e 
o Peru, no dia 8, também pelas 
Eliminatórias. Além de Caza-
res, o Tricolor terá o desfalque 
do zagueiro Nino, à serviço da 
Seleção olímpica.

Cazares não dará mole para o Brasil

 1º Bragantino 3 1 1 0 0 3 0 3
 2º Bahia 3 1 1 0 0 3 0 3
 3º Ceará 3 1 1 0 0 3 2 1
 4º Fortaleza 3 1 1 0 0 2 1 1
 5º Athletico-PR 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º Flamengo 3 1 1 0 0 1 0 1 
 7º Atlético-GO 3 1 1 0 0 1 0 1
 8º Cuiabá 1 1 0 1 0 2 2 0
 9º Juventude 1 1 0 1 0 2 2 0
 10º São Paulo 1 1 0 1 0 0 0 0
 11º Fluminense 1 1 0 1 0 0 0 0
 12º Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
 13º Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
 14º Grêmio 0 1 0 0 1 2 3 -1
 15º Atlético-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1
 16º América-MG 0 1 0 0 1 0 1 -1
 17º Palmeiras 0 1 0 0 1 0 1 -1
 18º Corinthians 0 1 0 0 1 0 1 -1
 19º Chapecoense 0 1 0 0 1 0 3 -3
 20º Santos 0 1 0 0 1 0 3 -3

  CLUBES PT J V E D GP GC S

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

1ª RODADA

2ª RODADA

LIBERTADORES

 5º Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º Remo 1 1 0 1 0 2 2 0
 6º CRB 1 1 0 1 0 2 2 0
 8º Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
 9º Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0
 9º Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0
 9º Vila Nova 1 1 0 1 0 1 1 0
 12º Sampaio Corrêa 1 1 0 1 0 0 0 0
 12º Brasil de Pelotas 1 1 0 1 0 0 0 0
 12º Goiás 1 1 0 1 0 0 0 0
 12º Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0
 16º Ponte Preta 0 1 0 0 1 1 2 -1

 1º Confiança 3 1 1 0 0 3 1 2
 2º Operário-PR 3 1 1 0 0 2 0 2
 2º Coritiba 3 1 1 0 0 2 0 2
 4º Brusque 3 1 1 0 0 2 1 1

  CLUBE P J V E D GP GC SG

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º CSA 0 1 0 0 1 0 1 -1
 18º Cruzeiro 0 1 0 0 1 1 3 -2
 19º Vasco 0 1 0 0 1 0 2 -2
 19º Avaí 0 1 0 0 1 0 2 -2

SEXTA
 BRASIL-RS 0 X 0 LONDRINA 16H
 GUARANI 1 X 1 VITÓRIA 19H
 NÁUTICO 1 X 0 CSA 21H30
 VILA NOVA 1 X 1 BOTAFOGO 21H30

SÁBADO
 VASCO  0 X 2  OPERÁRIO-PR 11H

SÁBADO
 SANTOS  X  CEARÁ 19H
 ATLÉTICO-GO  X  SÃO PAULO 19H
 BRAGANTINO    X    BAHIA 21H

DOMINGO
 FLUMINENSE  X  CUIABÁ 11H

 AMÉRICA-MG  X  CORINTHIANS 16H

 CRB  2 X 2 REMO 16H
 CONFIANÇA  3 X 1 CRUZEIRO 16H30 
 CORITIBA  2 X 0 AVAÍ 18H15

DOMINGO
 BRUSQUE               2   X1 PONTE PRETA 11H

ONTEM
 SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 GOIÁS 20H

 FOTALEZA  X   INTERNACIONAL 16H

 PALMEIRAS  X   CHAPECOENS 18H15

 JUVENTUDE  X   ATHLETICO-PR 18H15

 SPORT  X  ATLÉTICO-MG 20H30

A DEFINIR
 GRÊMIO   X  FLAMENGO 

 

SORTEIO DAS 

OITAVAS DE FINAL DA 
LIBERTADORES SERÁ 

HOJE, ÀS 13H, EM 
LUQUE (PAR)



OBITUÁRIO

Januário estava fora da locução, pois era diabético e perdeu a visão

 

A marcante voz que imortali-
zou apelidos de craques do fute-
bol brasileiro e criou inesquecíveis 
bordões que ainda insistem em 
ecoar na memória de uma legião 
de torcedores silenciou de vez, on-
tem, com a confirmação da morte 
do ex-locutor Januário de Olivei-
ra, em Natal (RN). Diagnostica-
do com pneumonia, ele estava in-
ternado há 11 dias e não resistiu a 
uma parada cardíaca. Ele sofria de 
diabetes e já havia perdido a visão.

Natural de Alegrete, no Rio 
Grande do Sul, o narrador, que 
estava com 81 anos, marcou uma 
geração de torcedores pelo país. Ao 
emprestar sua voz à rádios ou TV, 
o locutor caiu nas graças dos cario-
cas, em especial, pela irreverência 

de suas análises e criação de bor-
dões. Quem não se recorda de fra-
ses como: “Tá lá um corpo esten-
dido no chão”, “cruel, muito cruel”, 

“sinistro, mas é muito sinistro”, “É 
disso que o povo gosta”...

Feliz do jogador que tenha ga-
nhado um apelido de ‘batismo’ de 
Januário de Oliveira, que valori-

zou a magia que imperava no fu-
tebol carioca na década de 90, em 
especial. O atacante Ézio foi pro-
movido a ‘Super Ézio’, quando o 
locutor soltava a voz para narrar 
os gols do artilheiro do Fluminen-
se. Apesar das diabruras em cam-
po, Sávio, com dribles e velocidade 
que infernizavam os marcado-
res, era chamado de ‘Anjo Loiro 
da Gávea’. A velocidade de Valdeir, 
atacante do Botafogo, inspirou o 
apelido de ‘The Flash’.

O narrador, que teve passagens 
marcantes pela ‘TVE’ e ‘Band’, dei-
xará saudades, mas para os apai-
xonados amantes do futebol seus 
bordões continuarão a ecoar en-
quanto a bola rolar. Melhor ma-
neira de homenageá-lo não há. 

Morte muito cruel
REPRODUÇÃO

JANUÁRIO DE OLIVEIRA 12/02/1940          31/05/2021

EX-LOCUTOR

VAI DEIXAR 
SAUDADE COM OS 

SEUS BORDÕES 
INESQUECÍVEIS
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Série B 05/06 Coritiba  21h Niltão

Série B 13/06 Remo 18h15 Niltão

Um time de reforços...
Fogão chega a 15 contratações e tem mais três jogadores a caminho de General

 L NÃO É 1º DE ABRIL

O 
Botafogo chegou à 
15ª contratação para 
a temporada ao anun-

ciar Luís Oyama. O volante do 
Mirassol, de 24 anos, chega por 
empréstimo até o fim do ano e 
agora a diretoria alvinegra cor-
re para regularizá-lo a tempo 
para ficar à disposição do téc-
nico Marcelo Chamusca para o 
jogo de sábado contra o Coriti-
ba, no Nilton Santos.

Luís Omaya, que terá a pri-
meira chance em um clube 
de fora do estado de São Pau-
lo, é mais um nome do recen-
te pacote de contratações do 
Botafogo para a disputa da 
Série B. Recentemente, tam-
bém foram anunciados o la-
teral Daniel Borges e o ata-
cante Chay. E mais nomes 
estão a caminho.

O centroavante Rafael 
Moura, do Goiás, o volan-
te Barreto, da Ponte Preta, e 
o atacante Diego Gonçalves, 
do Mirassol, são os próximos. 
Os dois primeiros estão mais 
perto enquanto o último ain-
da negocia.

A chegada da 15ª contra-
tação é vista como importan-
te para a comissão técnica por 
preencher uma deficiência no 
elenco: a falta de um primeiro 
volante de mais marcação. Is-
so foi detectado desde que Jo-
sé Welison deixou o Botafogo 
e nenhum outro volante con-
seguiu exercer a função.

Luís Omaya, de 24 anos, oriundo do Mirassol, já posou com a camisa da Estrela Solitária e tomara que não seja um solitário na equipe

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

 LO clube alvinegro avançou na 
negociação pelo atacante Die-
go Gonçalves, de 26 anos, tam-
bém do Mirassol. Diego tam-
bém interessa e negociava com 
a Chapecoense, o que acabou 
atrasando um acordo. O Al-
vinegro tem a preferência e o 
atleta chegaria por empréstimo 
até o fim da Série B. A informa-

ção é do portal GE.
Diego fez 13 jogos, 11 deles 

como titular, e marcou 3 gols 
pelo Mirassol no Campeona-
to Paulista. Em busca de mais 
peças para o setor ofensivo, o 
atacante chegaria brigando 
por posição no lado esquerdo 
do campo, onde ganhou noto-
riedade na equipe paulista.

Mirassol pode virar nova ‘filial’
 LOs dirigentes do Glorioso não 

param. Agora, mais um alvo pa-
ra o ataque. Após encaminhar a 
contratação de Rafael Moura, 
centroavante, a diretoria alvine-
gra agora mira em Bruno Rodri-
gues, do São Paulo, atleta de velo-
cidade, segundo Lance!.

Bruno Rodrigues pertence à 
Tombense-MG e chegou ao Tri-

color por empréstimo até o fim 
da atual temporada. Também de 
acordo com o veículo, o Alvine-
gro sondou a situação do atacan-
te, mas a primeira troca de conta-
tos mostrou que a negociação não 
será fácil. O Botafogo precisar con-
vencer a diretoria são-paulina a li-
berar o atleta sem custos e alinhar a 
situação com a Tombense.

Outro alvo para o ataque na mira

VOLANTE

 NUNCA HAVIA 
JOGADO EM UM 

CLUBE FORA DO EIXO 
SÃO PAULO
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Copa do Brasil 10/6 Coritiba  21h30 Couto Pereira

Brasileiro 13/6 América-MG 20h30 Maracanã

Bufunfa fala mais alto
Mengão, Olympique e staff de Gérson estão a um passo de fechar negociação

 L R$ 160 MILHÕES E PODE VIR MAIS...

F
lamengo e Olympique de 
Marselha já falam a mes-
ma língua e o acerto de 

Gerson com o clube francês é 
questão de tempo. As exigên-
cias feitas pelo Rubro-Negro na 
última sexta não encontraram 
resistência e os departamen-
to jurídicos já dialogam para 
ajustes burocráticos do con-
trato de venda do volante. 

Há confiança de que uma 
reunião, até o fim da tarde de 
hoje, defina a negociação, se-
gundo o Globo Esporte e con-
forme confirmou a reporta-
gem do MEIA HORA.

No domingo, Rogério Ceni 
havia sido indagado sobre a si-
tuação de Gérson e deu mais 
uma bola fora, algo que vem 
acontecendo com frequência 
com o treinador rubro-negro:

Gérson foi ontem para a Sérvia, onde se apresentará à Seleção olímpica

ALEXANDRE VIDAL FLAMENGO

 L AURINO LEITE

SELEFLA

RODRIGO CAIO É 
CONVOCADO POR 

TITE PRA SUBSTITUIR 
THIAGO SILVA NA 

SELEÇÃO BRASILEIRA 

 L  E não é que que o Palmeiras 
tem um Gabriel Barbosa, o Ga-
bigol. Mas, calma gente, é um 
genérico palmeirense que está 
emprestado ao Paysandu. Na 
verdade, o Verdão pensando no 
clone renovou o seu contrato 
até o fim de 2022 e manteve o 
empréstimo ao Papão até tér-
mino desta temporada para ga-
nhar mais cancha de bola.

Apesar de não ser titular, 
Gabriel Barbosa tem cinco gols 
em oito jogos pelo Paysandu. 
Na final do Campeonato Pa-
raense, o Gabigol da Curuzu, 
apelido que ganhou dos tor-
cedores, saiu do banco de re-
servas no segundo tempo para 
marcar três vezes na vitória por 
4 a 1, revertendo a vantagem da 
Tuna Luso e sendo decisivo pe-

Genérico do Palmeiras e do Papão

“Eu acho que ele fez um ou 
dois jogos abaixo da média. 
Não acho que isso (negociação 
com o Olympique) esteja atra-
palhando. Não sei como anda e 
espero que ele possa ficar. Acho 
possível que ele fique”.

Assim como o Flamengo, 
que precisa fazer caixa, o staff 
de Gérson não resistiu a pro-
posta milionária. Olympique 
desembolsará cerca 25 milhões 
de euros (R$ 160 mi), com in-
centivos que podem elevar o 
montante a 30 milhões de eu-
ros (quase R$ 200 milhões). 

Mas o volante terá que aju-
dar o clube de Marselha em ob-
jetivos como classificação para 
ligas europeias e títulos. O Fla 
ainda fez uma jogada de mestre 
ao manter de 20 a 25% de uma 
venda futura do jogador, que 
deverá acordo por cinco anos 
com o Olympique.

lo 49º título estadual do Papão.
Pelo visto, ele está aprendendo 

direitinho com o Gabigol original, 
e o Palmeiras quer fazer de tudo 
para acabar com a freguesia para 
o Rubro-Negro, que já dura um 
bom tempo. Está engasgado nos 
palmeirenses, ah, isso está! 

Gabigol é de novo emprestado  

DIVULGAÇÃO

TORCEDOR

FALA,

NÃO TEM JEITO, GÉRSON
está certo em 
aceitar essa 
bufunfa e o Fla fará 
um bom caixa! Mas 
quero rir (kkkk) do 
Gabigol genérico 
do Palmeiras para 
2022 (leia abaixo)
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A GATA DA HORA

é professora das danças do ventre, afro e de 

salão. A bailarina exibe suas lindas curvas neste ensaio só com o 

corpo pintado. Militante pelas causas da mulher e racial, Paty já 

é Gata da Torcida do Flamengo e concorre ao posto de Musa do 

Brasileirão. Quer saber mais? Siga o Instagram @patymusa.bz

PATRÍCIA MACHADO

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

R
EN

A
TO

 L
EP

SC
H

 / 
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O



Terça-feira, 1.6.2021 

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15Pág. -

PÇA.SECA R$260.000
Apartamento 3quartos, 3banhei-
ros, copa cozinha, área de serviço, 
piso frio, vaga garagem, refor-
mado 91m2. Aceito proposta. 
Tel.:(21)99636-0359. (Não aceito 
corretor)
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2/ 600m2. Ideal para 
Moradia/ Investimento/ Lazer. 
RGI, Licença Ambiental, Projeto 
aprovado PMS. Partir R$398,00 
mensais (+pequena entra-
da 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.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 anos, 
sem contribuição, benefício 
demorando, indeferido, pen-
são  morte, auxilio doença. 
Tel.:(21)98170-8738 Whatsapp.
 

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
 

ABENÇOADA CIGANA 
Rosana Estrada e Padilha 
Almas. Jogo cartas. Trabalhos 
fortes/ garantidos. Amor, 
união, amarração, vudú, 
abertura  caminhos. Fregue-
sia/ Jacarepaguá.  T:3272-
7885/  99944-3404.

 
BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitivamente 
sua vida amorosa! Feitiços, Bru-
xarias, Voodus! Amor aos seus 
pés! Outros Fins. Garantia! Pa-
gamento após resultado! 3589-
4335/ 96413-7691

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

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

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
 
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
 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, educa-
da, carinhosa, discretíssima, com-
pleta! Sozinha, aparelhada, pa-
rando trânsito (50,00) Rua Vitor 
Alves 1203. T.96669-8287-zap
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, libe-
ral, cobiçadíssima, carinhosa. 
Fera entre 4 paredes. Prive. Tijuca 
(60,00). T.2565-7118/ T.97593-
3976 . www.muraldoprazer.com/
vivane Admite-se Moças.
 

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
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga seca 
e gelada. Entrega no Gde. Rio e 
Caxias. 2a. a 6a. feira. Carregar 
em Jacarepagua ou Ceasa. What-
sapp  96422-0205. Ronaldo
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

REPRODUÇÃO

NA AMIZADE

 LAs especulações sobre um 
possível romance entre 
Gleici Damasceno e Kay-
sar Dadour continuam agi-
tando os fãs. Em entrevis-
ta ao site do “No Limite”, 
no GShow, Kaysar falou 
sobre o assunto. “Conheci 
pessoas muito bacanas que 
vou levar para minha vida 
da minha tribo (Calango). A 
Gleici também, nos aproxi-
mamos muito. Somos ami-
gos. Vamos ver, né. Tudo co-
meça na amizade”, disse.

TV GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

JOÃO MIGUEL 
NÃO RESISTE

 L Morreu, na madrugada de ontem, João 
Miguel, filho de Whindersson Nunes e Ma-
ria Lina. O bebê nasceu prematuro, com 22 
semanas, no último sábado. O menino fi-
cou internado na UTI, mas não resistiu. Nas 
redes sociais, o humorista prestou uma ho-
menagem ao pequeno. “Filho, escrevi essa 
música no hospital, queria que você ouvisse 
na sua saída, atestando o maior milagre. E 
você saiu, não pra casa, mas pra melhor ca-
sa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas 
falarem de você, tão pequeno, sem nem po-
der se defender. Eu realmente tento enten-
der”, escreveu. Ex-esposa de Whindersson, 
Luísa Sonza se tornou alvo de ataques nas 
redes sociais após a morte de João Miguel. 
Entre os últimos comentários da foto da 
Luísa Sonza, muitos a chamam de “assassi-
na”. A cantora se mostrou abalada em ví-
deo compartilhado nos Stories. “Gente, pe-
lo amor de Deus, parem com essa história. 
Ninguém aguenta mais, gente. Pelo amor 
de Deus, parem com isso”, pedia a cantora, 
em meio às lágrimas. Em seguida, a artista 
apagou a publicação.

‘É PEDIR DEMAIS PRA MORAR AQUI?’

 LDesde que foram passar 
a lua de mel nas Maldivas, 
na última quarta-feira, 
Sasha e João Figueiredo 
têm compartilhado diver-
sos registros do local nas 
redes sociais. Ontem, a fi-

lha de Xuxa se derreteu 
pelo arquipélago ao publi-
car várias imagens no Ins-
tagram. “É pedir demais 
pra morar aqui?”, escre-
veu a modelo. “Eu topo”, 
respondeu João.

REPRODUÇÃ0

RAFA E CAIO 
CAUSAM POLÊMICA 

 LRafa Kalimann e Caio Cas-
tro repostaram no Insta-
gram um vídeo em que o 
pastor Cláudio Duarte se 
posiciona contra os rela-
cionamentos homoafeti-
vos e tem falas considera-
das homofóbicas. Após a 
repercussão negativa, Rafa 
Kalimann apagou a posta-
gem e tentou se desculpar. 
“Meu intuito era repassar 
aquilo para aqueles que tra-
tam mal os LGBTs por con-
ta de religião, para de uma 
vez por todas isso parar”. Já 
Caio publicou uma mensa-
gem em que pedia respeito 
às opiniões diferentes.

REPRODUÇÃO

EM ALTA EM BAIXA

 LCantor Leonardo se 
emociona ao conhecer a 
neta Maria Alice.

 LViih Tube faz desabafo so-
bre ódio na internet: ‘Isso 
mata as pessoas’.



TELEVISÃO

O 
carnaval se despediu, 
ontem, de um de seus 
maiores intérpretes em 

todos os tempos. Domingos 
da Costa Ferreira, o Domin-
guinhos do Estácio, morreu na 
noite de domingo, aos 79 anos, 
no Hospital Estadual Azevedo 
Lima, em Niterói, onde estava 
internado desde 11 de maio, 
após sofrer uma hemorragia 
cerebral. O sambista foi enter-
rado na tarde de ontem, no Ce-
mitério do Catumbi. 

Cria do Morro de São Car-
los, Dominguinhos começou 
no bloco Bafo da Onça. Ainda 
na década de 1960 estreou co-
mo puxador na Unidos de São 
Carlos. Em 1975, defendeu o 
antológico samba-enredo Fes-

ta do Círio de Nazaré. 
Contratado pela Imperatriz, 

foi campeão em 1980 e 1981. 
Em 1989, de volta à escola de 
Ramos, venceu o carnaval com 
Liberdade, Liberdade, Abre as 

Asas Sobre Nós. Em 1992, mais 
um título, este pela Estácio. Em 
1997, foi campeão com a Vira-
douro. Em 2020, desfilou com 
a escola de Niterói, mas sofreu 
um infarto ainda na Avenida.

Fora do carnaval, lançou 
sucessos como Além de Mim, 
Bom Ambiente e Resumo.

Dominguinhos do Estácio 
deixa cinco filhos.

Morre Dominguinhos 
do Estácio, aos 79 anos
Lendário intérprete estava internado após hemorragia cerebral

 L VOZ MARCANTE DO CARNAVAL SE CALA

Cantor e compositor de talento, Dominguinhos desfilou em 2020, mas sofreu infarto na Avenida

DIVULGAÇÃO

PUXADOR FOI

CAMPEÃO PELA 
IMPERATRIZ, ESTÁCIO 
DE SÁ E VIRADOURO 

 LArtistas lamentaram a morte 
de Dominguinhos do Estácio. 
“Sua voz me emocionou a vi-
da inteira. Que sensibilidade, 
que maestria”, postou a cantora 
Teresa Cristina. “Perdemos um 
amigo generoso, de grande ca-
ráter e talento”, resumiu a can-
tora Alcione. “Nos despedimos 
de uma das maiores vozes do 

carnaval. A grande referência 
que embalava a nossa folia e ar-
repiava a todos”, escreveu Wan-
der Pires, puxador da Mocida-
de. “Meu Deus, mais um amigo 
se foi! Ele se tornou um grande 
amigo e conselheiro”, publicou 
Neguinho da Beija-Flor. 

 LO Flamengo, clube do coração 
do cantor, e diversas agremia-

ções também emitiram notas 
de pesar. Em 2015, o sambista, 
que teve, ainda, uma passagem 
pela Grande Rio, foi homena-
geado com busto de bronze na 
quadra da Estácio de Sá. On-
tem, o vereador Carlo Caiado 
(DEM) apresentou projeto de 
lei para dar o nome do sambis-
ta a uma rua no Estácio.

Alcione e Neguinho da Beija-Flor lamentam perda

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Cobra e Jade roubam os 
pertences de Bianca e a deixam sozi-
nha na praia. Pedro se emociona com 
a gravação de Karina para seu clipe. 
Lucrécia descobre que está com câncer 
de mama, e Edgard a apoia. Orelha e 
Morgana partem para o Japão. Bianca 
percebe que foi roubada e se desespera.

19h40. Globo: Zezinho desconfia que 
Alexia, Luna e Kyra estejam escondendo 
algo importante. Micaela resolve adian-
tar a viagem para os Estados Unidos 
e nomeia Bruno como gerente de seu 
restaurante. Úrsula pede a Vicky infor-
mações sobre Luna. Kyra avisa a Alexia 
que Zezinho nunca irá perdoá-la.

21h. SBT: Janu mostra uma música 
para Mosca. Os dois ficam ansiosos 
e se beijam pela primeira vez. Ma-
tilde recebe uma carta apaixonada 
de Chico e comemora o sucesso de 
seu plano. Matilde vai até a cozinha 
e joga charme para Chico, que sorri e 
canta feliz. Carol e Junior conversam.

18h30. Globo: Ana diz para Manu 
que Rodrigo foi uma paixão, mas que 
é parte do passado dela. Laudelino não 
revela a Iná as suspeitas de seu médico. 
Ana avisa a Lúcio que fará seu trata-
mento nos Estados Unidos. O médico 
avisa a Laudelino que ele tem um tumor 
e precisa de operação.

21h. Record: O rei Abimeleque tem 
um sonho. Adália faz um pacto com 
Agar. Agar se espanta com as pala-
vras de Ismael. Sara se emociona com 
a decisão do rei Abimeleque. Meses 
depois, Sara entra em trabalho de 
parto. Abraão apresenta o bebê Isa-
que a todos no acampamento. Ismael 
demonstra sua maldade.

21h. Globo: José Alfredo se surpreen-
de com o pedido que Ismael faz por ter 
devolvido o anel. Maria Marta observa 
o diamante rosa. Fernando implora que 
Cora o ajude a reatar com Cristina. Xana 
incentiva Juliane a pedir uma pensão 
para Júnior. Cora fala do telefonema de 
Fernando para Cristina. Du pede para 
ficar na casa de João Lucas.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento 

passar, vale a pena ter nascido.”(Fernando Pessoa)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA sua intuição pode te reve-

lar algum segredo. Pode sentir 

vontade de realizar mudanças. 

Tenha cuidado com a saúde. 

Vai ser difícil na conquista.

Cor: grená.
Números da sorte:34, 61 e 25. 

 LOs relacionamentos vão estar 

em grande fase. Converse bas-

tante com a família, amigos e 

seu par. A atração física vai api-

mentar o romance.

Cor: dourado.
Números da sorte:44, 62 e 98. 

 LUma parceria ou sociedade 

pode pintar no trabalho. Só 

evite distrações e aprimore o 

seu foco. A Lua protege a vida 

amorosa e melhora o clima.

Cor: vermelho.
Números da sorte:45, 63 e 99. 

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

 LSerá mais fácil se dedicar aos 

estudos hoje. Preste atenção 

aos cuidados à saúde. Pratique 

exercícios físicos. A rotina deve 

tirar o brilho da paquera.

Cor: fúcsia.
Números da sorte:28, 91 e 64. 

 LOrganize o seu lar e resolva 

pendências familiares. A sorte 

estará ao seu lado. Participe de 

um sorteio. Seja carinhosa na 

vida a dois. 

Cor: pérola.
Números da sorte:74, 38 e 65. 

 LFaça novos contatos na vida 

pessoal e profissional. Suas 

relações estarão protegidas. 

Um programa com a presença 

da família animará o romance.

Cor: púrpura.
Números da sorte:57, 48 e 03. 

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

 LEvite mal-entendidos. Será 

um bom dia para tomar deci-

sões. Algumas críticas podem 

surgir no trabalho. A paquera 

vai estar devagar.

Cor: sépia.
Números da sorte:22, 04 e 31.

 LVocê terá muita disposição 

para concluir as suas ambições. 

Foque em objetivos e amplie 

horizontes. Os amigos ajuda-

rão no romance.

Cor: preto.
Números da sorte:68, 59 e 41. 

 LO desejo de resolver pen-

dências vai marcar o seu dia. 

A ambição vai te ajudar a con-

quistar seus objetivos.  Vá em 

frente.

Cor: rosa.
Números da sorte:78, 96 e 24. 

SÃO JUSTINO
Filósofo cristão e cristão filósofo, 
como foi acertadamente definido, 
Justino, nascido em Flávia Neápolis, 
na Samaria, pertence à plêiade de 
pensadores que em cada período da 
história da Igreja tentaram uma sín-
tese da provisória sabedoria huma-
na e das inalteráveis afirmações da 
revelação cristã. Justino, aos trinta 
anos, descobriu o cristianismo e tor-
nou-se seu propagador. Por inveja e 
por não aceitar a verdade, em 167, 
um filosofo denunciou São Justino, 
que foi julgado injustamente, fla-
gelado e, por não renunciar a Jesus 
Cristo, foi decapitado.

SANTO DO DIA

O FILHO PERFEITO
Todo orgulhoso do filho, o 
bêbado diz para o amigo:
— Eu tenho o filho que todo 
pai quer ter.
O amigo pergunta para o bê-
bado: — Hum, vamos testar... 
O seu filho fuma?

— Não.
— Ele bebe?
— Não.
— Chega tarde em casa?
— Não.
— Realmente, o seu filho é 
um exemplo! Quantos anos 
ele tem?

— Vai completar 6 meses. 

CAVALO
O fazendeiro leva o seu cava-
lo para o veterinário.
— Olha, doutor, esse cavalo 
passa um tempo galopando 
com toda a elegância e de-

pois, sem mais nem menos, 
começa a mancar, a puxar de 
uma perna. O que o senhor 
me aconselha a fazer?
— O melhor que o senhor 
tem a fazer é esperar ele 
voltar a galopar e vendê-lo 
imediatamente!

AMIGO
Dois amigos conversando:
— Que horas são?
— Estou sem relógio. E olha 
que eu comprei um que era a 
prova de água e de choque.
— E o que aconteceu com ele?
— Pegou fogo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ossain
MENSAGEM:
Ossain avisa que valorizar 
a própria imagem é funda-
mental e de grande impor-
tância financeira. Evite se ex-
por em brigas e confusões... 
Procure estar mais entre ami-
gos e familiares!
SAUDAÇÃO: 
Ewè ò
CORES:
Verde e Branco
ELEMENTO:
Florestas e plantas selvagens
SIMPATIA:
Para sair vitorioso de algum 
problema e limpar a sua ima-
gem perante os outros, faça 
um banho com 1 punhado 
de açúcar, 1 colher de noz 
moscada, 1 colher de cravo 
da índia e 7 folhas de vence 

demanda. Misture tudo e jo-
gue do pescoço para baixo!

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

 LA sua capacidade para ga-

nhar dinheiro vai estar em 

alta. Pode ter grandes resul-

tados. O relacionamento vai 

ser intenso.

Cor: prata.
Números da sorte:67, 13 e 04. 

 LGrande momento para ter 

ótimas ideias. O seu talento 

para organizar contas vai ar-

rasar. Se estiver solteira, pode 

deixar a paquera de lado.

Cor: azul-celeste.
Números da sorte:23, 50 e 14. 

 LAlgum assunto delicado en-

volvendo a família pode apa-

recer. Tenha cuidado para en-

contrar a solução. O carinho 

vai melhorar o dia com o par.

Cor: azul-anil.
Números da sorte:69, 60 e 06. 
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