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l RIO VAI SER UMA DAS SEDES DA COPA AMÉRICA 
l FLU ENCARA O BRAGA E ARRASCAETA PEGA COVID
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ESPORTES

Mulher chama 
garçonete 
de ‘negra 

fedorenta’

DETIDA 4

SuperVia 
aumenta 
passagem 

para R$ 5,90

TRENS 8

Concurso da 
Polícia Civil 

vai abrir 
400 vagas

EDITAL VEM AÍ 8

Gigante da Colina vence Gigante da Colina vence 
por 1 a 0 e fica pertinho das por 1 a 0 e fica pertinho das 
oitavas da Copa do Brasiloitavas da Copa do Brasil

8 POLICIAIS 
ARREGAM E 
SÃO PRESOS
PMs do batalhão da Tijuca multavam motoristas 
de transportes irregulares na Baixada que não 
pagavam propina pra milícia do sargento Zebu

BANDIDOS DE FARDA BANIDOS

DIREÇÃO PERIGOSA 3

Agora é joia de algema no 
lugar do pingente de fuzil

TRÁFICO DE ARMAS E MUNIÇÕES

PF bota 5 na jaula e apreende material a rodo
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Flordelis: 01 
do Conselho 
de Ética pede 

cassação

Mãe do músico 
Ximbinha passa 
mal com prisão 

de xará dele

BABADO

PÁGINA 17

LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2

VASCÃO  DE VASCÃO  DE 
SARRAFIORESARRAFIORE

DESCE  O DESCE  O 
SARRAFO SARRAFO 

E  BOAVISTA  E  BOAVISTA  
NEM  VÊ  A  BOLANEM  VÊ  A  BOLA



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2/6/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

FISCALIZAÇÃO

Érim
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Alerta de assaltos 
em bairros de Nikiti

 LHouve um aumento considerável 
de assaltos em Niterói. Acabaram de 
assaltar o jornaleiro da banca da Ala-
meda São Boa Ventura, número 19. 
Infelizmente, agora é rotina. Os bairros 
do Fonseca e do Barreto sofrem todos os 
dias nas mãos dos assaltantes. A cidade 
já foi eleita a melhor no quesito Índice 
de Desenvolvimento. As autoridades 
precisam fazer algo o quanto antes. Nós, 
moradores, corremos risco de morte.

VIOLÊNCIA

Linhas de transporte 
sumiram do mapa

 LOi, Alceu! As linhas 366 (Campo Gran-
de/Tiradentes) e 398 (Campo Grande/
Tiradentes, via Estrada da Posse, sumi-
ram. Tornaram-se cada vez mais raras. 
Não há sinal dos ônibus. Essa situação 
é um inferno, pois dependemos deles. 
As linhas fazem falta para nós e temos 
o direito de reclamar. Moramos a quase 
70 km de distância do Centro, nós pre-
cisamos de transporte para chegar aos 
nossos empregos.

Valdeir
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Troca de hidrômetro 
causa problema

 LA Cedae trocou meu hidrômetro de 
metal por um de PVC. Logo começaram 
os vazamentos. Liguei comunicando so-
bre o ocorrido. No dia seguinte vieram, 
mas aí começou a vazar em outro lugar. 
Quero saber quem vai pagar por esse 
problema. Querem economizar colo-
cando hidrômetro de péssima qualida-
de e é nisso que dá. Estou cansada de 
ligar, pois falam que vão pedir urgência, 
porém nada é resolvido.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Teto de estação está 
cheia de buracos

 LNesses últimos dias de chuva, fiz uma 
reclamação dos buracos da cobertu-
ra na estação de trem do Engenho de 
Dentro, mas nada foi feito. O inverno 
está chegando, as chuvas também e 
isso pode causar mais danos. A Super-
Via precisa de mais cuidado com quem 
utiliza o transporte porque a passagem 
para ir e vir não está barata. Buraco nas 
estações é um verdadeiro absurdo. É 
preciso ver isso em outras estações.

Genilson de Oliveira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRANSPORTE

Estacionamento 
proibido na Tijuca

 LSou morador da Rua Carvalho Alvim, 
no Andaraí. A rua é pequena, sem saída 
e de mão dupla. Tem carros estaciona-
dos nos dois lados da via. Em dias de 
recolhimento de lixo, fica impraticável 
transitar. O caso já foi analisado pela 
Prefeitura, que baixou decreto proibin-
do o estacionamento em um dos lados 
da rua. Já foi comunicado aos morado-
res por duas vezes e nada aconteceu. 
Precisamos ter a via liberada.

Luiz Prestes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SERVIÇO                                                                                                                                                                                  BUEIROS

Caso de segurança pública
 LOlá, Alceu! É inadmissível o que vem acontecendo no Centro 

do Rio, principalmente na Rua Teófilo Otoni, entre as Avenidas 
Rio Branco, Presidente Vargas e a Rua da Quitanda: pessoas 
em situação de rua estão roubando as tampas de bueiros para 
vender em ferro-velho. Sabemos que a situação é desencadea-
da por uma série de fatores, mas alguém precisa intervir. Alô, 
Prefeitura; alô, Secretarias; e alô, Polícia Militar!

Roberto Sérgio Pereira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Morador 
satisfeito

 LOi, Alceu! Gostaria de comu-
nicar que a Cedae veio aqui na 
Rua Pompeu Loureiro e conser-
tou o vazamento de água que ti-
nha aqui. Como moradora estou 
feliz com o resultado. Acredito 
que todos os moradores tam-
bém. Obrigada!

Anônima
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

QUINA concurso 5579
01/06/2021

08 09 57 75 78
Quina: Acumulou (R$ 727.630,13)

Quadra: 44 (R$ 8.977,25)

Terno: 3.784 (R$ 156,97)

Duque: 99.339 (R$ 3,28)
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POLÍCIA

Bandidos
Milícia chefiada por PM na prisão 
tocava o terror em Mesquita 
para liberar o transporte pirata

P
oliciais do 6º BPM (Ti-
juca) se deslocavam até 
Mesquita, na Baixada 

Fluminense, para multar mo-
toristas de transporte alterna-
tivo que não pagavam propina 
para a milícia do sargento PM 
Márcio Lima da Cunha, o Ze-
bu. Ele está preso desde 2018, 
mas recebia o dinheiro dentro 
de unidade prisional da PM 
em Niterói. Zebu é apontado 
como chefe do grupo parami-
litar e também foi alvo de um 
mandado de prisão na manhã 

de ontem no âmbito da opera-
ção Direção Perigosa. No total, 
oito alvos de mandado de pri-
são são policiais militares inte-
grantes ou relacionados ao 20º 
BPM (Mesquita).

Os policiais militares envol-
vidos recebiam uma semanada 
de propina para que o esquema 
funcionasse. Os dois PMs do 6º 
BPM, que já tiveram passagem 
pelo 20º BPM, cumpriam or-
dens expressas de Zebu. Além 
deles, foram presos quatro mi-
litares do 20º BPM (Mesquita) 
e um do 21º BPM (São João do 
Meriti), por recebimento de 
propina. Um dos militares, 
Daniel Henrique Monsores, foi 
preso fardado, após ser chama-
do ao 20º BPM, onde o agente 
estava lotado.

FARDADOS

Um papa myke foi 
grampeado pela 

Corregedoria de farda, 
quando começava a tirar 

serviço no batalhão

REGINALDO PIMENTA

 L BEATRIZ PEREZ

 LChefe do grupo, Márcio Lima 
da Cunha, o Zebu, é sargento 
PM. Sandra Gonçalves Pache-
co, mulher de Zebu. Eduardo 
Daniel Martins Neto, sargento 
do 20º BPM. Claudir Feital Fer-
reira, subtenente do 20º BPM. 
Daniel Henrique Monsores, 
cabo do 20º BPM. Luciano 
Maurício dos Santos, cabo do 

20º BPM. Anderson Queima 
Pasch, sargento do 21º BPM. 
Jefferson Perru Alves, sargen-
to do 6º BPM. Vitor Gomes do 
Vale, cabo do 6º BPM. Mauro 
Sérgio da Silva Coelho, geren-
te de cooperativa de transpor-
te. Anderson Vilarinho, o Péia, 
gerente de cooperativa. Ademir 
de Lima: recolhia propina.

Veja relação de alvos da investigação
 LO Ministério Público apreen-

deu 19 celulares, documentos, 
R$ 4.300 em espécie prove-
nientes da cobrança de taxas, 
cadernos com anotações da 
quadrilha, um carnê, duas lu-
netas, sete rádios transmisso-
res, munições, um esboço de 
projetos de loteamento e cons-
trução de residências, diversas 

folhas de recibo de pagamento 
de segurança privada, camisas 
com inscrições de segurança, 
entre outros objetos.

Segundo a promotora Ma-
riana Segadas, não há infor-
mações sobre envolvimento 
de comandantes dos respecti-
vos batalhões no esquema cri-
minoso. Foi feito um pedido de 

afastamento imediato dos PMs 
investigados. A Polícia Militar 
informou que será instaurado 
um procedimento apuratório.

A investigação teve início 
a partir de uma denúncia que 
foi investigada pelo Ministé-
rio Público e recebeu apoio do 
Grupo Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco).

MPRJ diz que comandantes não sabiam dos crimes

ENTRE OS

PROCURADOS PELA 
OPERAÇÃO DIREÇÃO 
PERIGOSA, 8 SÃO PMS 
DE TRÊS BATALHÕES

Além dos doze, também é al-
vo William da Costa Guima-
rães, gerente de uma coopera-
tiva, que ficou com o mandado 
pendente. Foram cumpridos 
22 mandados judiciais de bus-

ca e de apreensão.
A milícia recebia taxas de 

três cooperativas de trans-
porte irregulares nos bairros 
de Jacutinga, Santo Elias e Vila 
Emil, em Mesquita. “Essa mi-

lícia cobrava taxas para que as 
cooperativas circulassem li-
vremente. O receptor do di-
nheiro era o Zebu, que rece-
bia o montante na cadeia”, diz 
a promotora de Justiça Maria-

na Segadas. Era a mulher do 
sargento que entregava o di-
nheiro ao marido dentro do 
Batalhão Prisional da Polícia 
Militar (BEP). Sandra Pache-
co foi presa.
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POLÍCIA

Agentes da Federal também apreenderam muita grana e passaportes 

DIVULGAÇÃO / PF

Passageiros de 
‘TX’ trepados

Cabeleireiro 
teria sido morto

Em Copa, PM 
se lambuza

 LDois passageiros de táxi foram 
presos ontem de manhã por po-
liciais do Batalhão de Policia-
mento em Vias Expressas (BP-
VE) por posse de arma de fogo. 
O flagrante foi na Linha Ama-
rela, no sentido Barra da Tijuca. 
Um fato que chamou a atenção: 
na pistola estava escrito Seap, 
que seria a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária.

 LA 151ª DP (Nova Friburgo) 
investiga a morte do cabeleirei-
ro Leandro Aguiar Louback, de 
26 anos, como possível espan-
camento. Ele foi encontrado 
desacordado às margens da RJ-
130, no último dia 18, e morreu 
domingo, num hospital. Para 
a polícia, o registro inicial de 
atropelamento é inconsistente.

 LPMs da Coordenadoria de 
Polícia Pacificadora (CPP) 
prenderam anteontem a 
foragida da Justiça Alvina 
José Fidélis, a Chocolate, 
em Copacabana. Contra 
ela, havia um mandado de 
prisão por roubo, além de 
oito anotações criminais.

RAPIDINHAS...
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gentes da Polícia Fede-
ral apreenderam ontem 
joias, relógios e cordões 

na operação Pneu de Ferro, de-
flagrada para desarticular qua-
drilha de tráfico internacio-
nal e interestadual de armas e 

munições. Cinco pessoas fo-
ram presas, uma em Orlando 
(EUA). Na casa de um preso, 
em São Paulo, a PF achou um 
anel e pingentes dourados com 
desenhos de fuzil.

 L OPERAÇÃO MIRA TRÁFICO DE ARMAS

Fuzil de ouro no pescoço
Joias personalizadas são achadas na casa de um dos acusados 

A PF FICOU DE

BUTUCA NO GRUPO 
APÓS APREENDER 

CARREGADORES DE 
BICO NO GALEÃO

Uma mulher que se identi-
ficou como professora “com 
doutorado” foi presa, na sexta-
-feira, após chamar uma gar-
çonete do Baródromo, no Ma-

racanã, de “negra fedorenta”. 
Segundo o dono do bar, Feli-
pe Trotta, Ana Paula de Castro 
Batalha fez isso após receber a 
conta errada. Na 19ª DP (Ti-
juca), ela pagou fiança de R$ 

Doutorado em injúria racial
 L PAGOU FIANÇA E VAZOU DE DP

Ana Paula Batalha foi filmada durante a confusão no bar do Maracanã

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

GARÇONETE FOI

CHAMADA DE 
‘NEGRA FEDORENTA’ 

PORQUE ERROU A 
CONTA DA CLIENTE

Sete mandados de busca e 
apreensão e cinco de prisão 
foram expedidos pela 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio. Um 
mandado foi cumprido na Ro-
cinha contra um traficante.

As investigações começaram 
em 2019, a partir da apreensão 
de carregadores de fuzis no 
Aeroporto do Galeão. Os poli-
ciais identificaram que a carga 
era enviada pela quadrilha, via 
postal, de Kissimmee, Orlando 
e Tucson (EUA). O objetivo era 
abastecer facções do Brasil.

A PF contou com o apoio da 
Receita Federal. A partir das in-
formações repassadas às auto-
ridades norte-americanas, co-
meçou a investigação também 
nos Estados Unidos, resultan-
do em diversas apreensões ilí-
citas e na deflagração da opera-
ção também naquele país. 

2,2 mil e foi liberada.
“Ela insinuou que a garço-

nete queria roubar e a insul-
tou. Perto da cena tinha uma 
mesa só de pessoas pretas que 
automaticamente saíram em 
defesa da nossa funcionária e 
foram insultados com ofensas 
raciais e homofóbicas” con-
tou Felipe.

O empresário disse que iu-
tra funcionária foichamada 
por ela de nordestina da cabeça 
quadrada. Ana Paula foi filma-
da confirmando que chamou a 
garçonete de negra, mas disse 
que o fez por ter sido xingada 
de “branca azeda”.

O Baródromo emitiu no-
ta de repulsa informando que 
não irá tolerar episódios de ra-
cismo e xenofobia no local.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2/6/20214
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POLÍCIA

A 
Polícia Civil pediu à Se-
cretaria Municipal de 
Saúde que apure a falta 

de comunicação do Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca, às autoridades 
policiais no dia 10 de março de 
2015. Na data, o menino E; de 3 
anos, foi socorrido com hema-
tomas nas bochechas, assadura 

no bumbum e fratura no fêmur 
direito. Os ferimentos teriam 
sido provocados por Jairo de 
Souza, o Dr.Jairinho. O garo-
tinho é filho de sua ex-namo-
rada, Débora Saraiva.

O casal foi indiciado. Ele 
por tortura, a mãe por omis-
são. Além disso, são acusados 
de falsidade ideológica, pois 

 L TORTURA CONTRA OUTRO MENINO

Dr. Jairinho teria 
mexido pauzinhos 
Polícia quer saber se ele usou influência política

Vereador foi indiciado por tortura contra filho de ex-namorada

REPRODUÇÃO

 L BRUNA FANTTI

INVESTIGADORES

ESTÃO DOIDOS PRA 
DESCOBRIR POR QUE 
HOSPITAL NÃO DEU 

TOQUE EM DELEGACIA

alegaram na emergência do 
hospital que o menino haviase 
acidentado no trânsito. 

A Polícia Civil diz que Jairo 
pode ter usado sua influência 
para evitar registro de ocorrên-
cia. Débora queria levar o filho 
a uma clínica particular, mas 
Jairo insistiu que fosse para 

hospital público. “Na condição 
de vereador e ‘poderoso’, pode-
ria manipular os profissionais, 
não restando claro como isso 
ocorreu ou se de fato ocorreu, 
todavia, a equipe médica, que 
tem o dever legal de comunicar 
tais fatos às autoridades, não o 
fez”, diz documento.

 LApesar da falta da comuni-
cação entre o Lourenço Jorge 
e a polícia, um médico regis-
trou os ferimentos da criança. 
E uma psicóloga anotou que 
ele chorava muito e tinha pa-
vor de retornar ao carro de Jai-
rinho, onde até vomitou.

Por conta da fratura, a crian-
ça ficou imobilizada com gesso, 

por dois meses. A defesa de Jai-
ro Souza não quis se manifes-
tar. Débora não foi encontrada, 
mas em seus depoimentos afir-
mou que ela mesma tinha mui-
to medo do vereador e, por isso, 
não relatou pelo menos quatro 
agressões que sofrera.

Um laudo produzido pelo 
Instituto Médico Legal (IML) 

ajudou a polícia a indiciar Jairo 
de Souza, o Jairinho, por tor-
tura majorada ao filho de Dé-
bora Saraiva, que atualmente 
tem 10 anos. Essa seria a tercei-
ra criança que ele teria tortura-
do. O documento foi produzi-
do durante uma investigação 
da Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima (Dcav).

Criança chorou pra não voltar pro carro do padrasto

O relator do processo na 
Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, Alexandre Lei-
te (DEM-SP), pediu ontem a 
cassação do mandato da depu-
tada federal e pastora Flordelis 
(PSD). Ela responde a processo 
na Justiça como mandante do 
assassinato do marido, o pastor 
Anderson do Carmo, em junho 
de 2019, em Niterói.

Leite justificou seu parecer 
dizendo que existe nexo cau-
sal entre os fatos narrados pela 
acusação no processo criminal 
e a quebra do decoro parla-
mentar. A votação do relatório 
da Comissão de Ética aconte-
cerá na próxima terça-feira. Se 
os membros acompanharem o 
voto, a matéria vai para votação 
no plenário da Casa, com 513 
deputados, cuja maioria sim-
ples (257) decidirá pela cassa-
ção ou não. Após esse processo, 

Flordelis terá cinco dias úteis 
para entrar com recurso na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara. Caso ela não 
entre com recurso, a presidên-
cia da Câmara tem até 90 dias 
para botar a matéria em pauta.

Segundo o relator do pro-
cesso na Câmara, ela teria se 
valido do cargo de deputada 
federal para fazer com que um 
de seus filhos, Lucas, assumis-
se ter matado o religioso, o que, 
para o deputado, atenta contra 
o decoro parlamentar.

Relator diz sim 
para a cassação

 L CASO FLORDELIS

Deputada enfrenta processo que pode levar à perda do mandato

ESTEFAN RADOVICZ

PARLAMENTAR

DIZ QUE PASTORA 
USOU CARGO PARA SE 
SAFAR DA ACUSAÇÃO 
DE MATAR O MARIDO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2/6/20216
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O governador Claudio 
Castro confirmou on-
tem que abrirá 400 va-

gas para a Polícia Civil. Segun-
do ele, o edital do concurso 
público já foi aprovado na Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE-RJ) e as provas têm pre-

visão para acontecer ainda no 
2º semestre deste ano.

Em abril, o governador já 
havia antecipado que have-
ria um novo concurso para a 
carreira, mas ainda não tinha 
o número de vagas definido, 
porém o atual decreto irá libe-

rar um total de 2.107 vagas em 
vários órgãos do estado, sendo 
400 para a Polícia Civil.

O decreto diz que a corpo-
ração pode preencher vagas 
nos cargos de auxiliar de ne-
cropsia (nível fundamental): 
10 vagas; técnico de necrop-
sia (nível médio): 10 vagas; in-
vestigador (médio): 200 vagas; 
inspetor (nível superior): 100 
vagas; perito criminal (supe-
rior): cinco vagas; perito legis-
ta (superior): 25 vagas, e dele-
gado (superior): 50 vagas.

“Abriremos vagas para sele-
ção, sendo 400 imediatas, co-
mo delegado, perito criminal, 
perito legista e inspetor. Os 
candidatos passarão por pro-
va de conhecimento, exame 
psicotécnico, exame médico e 
prova de capacidade física”, ex-
plicou o governador.

A Secretaria de Polícia Civil 
ainda está escolhendo a banca. 
O edital deve sair em julho.
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ANGELO 
HENRIQUE 
OLIVEIRA 
FONSECA
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 1 
anos. Ele de-
sapareceu em 
8 de dezem-
bro de 2003, 
em Belford Roxo (Baixada Fluminen-
se), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

ANNA 
CAROLINA 
FORTES 
SILVEIRA
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 4 
anos. Ela de-
sapareceu em 
1º de maio de 
1999, no Cen-
tro de Teresópolis, após sair de casa e 
não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Trem sobe 
para R$ 5,90

 LA Supervia anunciou on-
tem o aumento na tarifa dos 
trens para R$ 5,90 a partir 
de 1º de julho. O valor já ha-
via sido proposto, mas um 
acordo entre o Governo do 
Estado e a empresa estabele-
ceu que a passagem custaria 
R$ 5. A concessionária ale-
gou que a crise provocada 
pela pandemia aumentou o 
alto custo operacional.

RAPIDINHA...

Polícia vai ter 400 vagas
Governador confirma quantitativo do próximo concurso da Civil

 L EDITAL DEVE ROLAR EM JULHO

Candidatos aprovados fazem curso na Acadepol, na Cidade Nova

DIVULGAÇÃO

O Instituto PROA, ONG que 
cria oportunidades de desenvol-
vimento e empregabilidade pa-
ra jovens de baixa renda, chegou 
ao Rio de Janeiro. Com o proje-
to, jovens entre 17 e 22 anos, que 
concluíram o Ensino Médio em 

escolas públicas e que buscam o 
primeiro emprego, têm oportu-
nidade de se aperfeiçoar para o 
mercado de trabalho e ser dire-
cionado às vagas.

Com inscrições gratuitas 
abertas até 2 de julho, a platafor-

ma online oferece 100 horas de 
aula com orientação e apoio de 
tutores em encontros semanais 
ao vivo. O curso vai começar no 
próximo dia 5 de julho e o ende-
reço da plataforma na internet é 
proa.org.br. “Nossa meta é con-

tribuir para que os jovens tenham 
oportunidades de trabalho e es-
tejam preparados para iniciarem 
a carreira profissional”, afirmou 
Alini Dal’Magro, CEO do Institu-
to PROA, que já está funcionando 
em São Paulo.

Curso para jovens de baixa renda
 L JÁ TERMINOU O ENSINO MÉDIO?

SÃO VÁRIOS
CARGOS PARA QUEM 

QUER SER TIRA NO 
ESTADO, DE INSPETOR 

A DELEGADO 
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Brasileiro               Domingo         Cuiabá         11h          Maracanã

Copa do Brasil       09/06        RB Bragantino 21h30 Nabi Abi Chedid 

Pedra no sapato do Flu
Nos últimos tempos, Tricolor tem sido freguês do RB Bragantino e quer se vingar hoje

R
ival na Copa do Brasil 
e na terceira rodada do 
Campeonato Brasileiro, 

o RB Bragantino será adversá-
rio do Fluminense três vezes 
em pouco mais de dez dias. A 
“melhor de três” começa hoje, 
no Maracanã, às 21h30, pela 
partida de ida da terceira fase 
da Copa do Brasil.

Depois disso, serão dois con-
frontos seguidos no estádio Nabi 
Abi Chedid, em Bragança Paulis-
ta, nos dias 9 e 13 de junho. O pri-
meiro deles será o jogo da volta na 
Copa do Brasil e o segundo válido 
pela terceira rodada do Brasileirão.

No ano passado, as equipes 
se enfrentaram duas vezes pe-
lo Brasileirão e o Tricolor não 
conseguiu vencer. Perdeu por 2 
a 1 fora de casa e empatou por 0 
a 0 no Maracanã. Será que esse 
ano o jogo vira?

Pelo visto, o Bragantino é 
uma pedra no sapato do Flu-
minense e, como isso, é bom o 
técnico Roger Machado virar 
a madrugada analisando o ad-
versário, pois se chegou a esta 
fase na Copa do Brasil e está na 
Série A do Brasileirão, não foi a 

toa. O Fluminense ainda busca 
quebrar um jejum indigesto de 
não eliminar times da Série A 
na Copa do Brasil há seis anos.

Pelo menos, Roger Macha-
do deverá ter o retorno de Fred, 
fora na última partida por uma 
gastroenterite. O zagueiro Ni-
no é desfalque, pois está na Se-
leção Brasileira olímpica.

O Bragantino já vem desde o 
início do torneio. Eliminou Mi-
rassol (3 a 2) e Luverdense (2 a 1). 
Os dois jogos foram fora de casa, 
mas agora a equipe decidirá em 
seus domínios. A equipe de Mau-
rício Barbieri vem de três partidas 
sem perder, incluindo duas na 
Sul-Americana, onde avançou 
em primeiro no grupo, além da 
estreia no Brasileirão.

Fred ri à toa com o Flu nas oitavas da Liberta, mas olha o Bragantino

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 L  Em sorteio na sede da Con-
mebol, ontem, ficou definido 
que o Fluminense vai encarar 
o Cerro Porteño (PAR) nas 
oitavas de final da Libertado-
res. Durante live na FluTV, o 
presidente Mário Bittencourt 
analisou o confronto e pregou 
respeito ao adversário. As par-
tidas das oitavas de final estão 
marcadas para as semanas dos 
dias 13 e 20 de julho. A volta 
será disputada no Maracanã.

O Fluminense deve ter 
uma mudança de planos em 
seu planejamento para a se-
gunda rodada do Campeo-
nato Brasileiro. De acordo 
com a Rádio Globo, o grama-
do do Maracanã, alvo de crí-
ticas recentes, passará por sua 
segunda reforma em 2021 e, 
por conta disso, o Tricolor 
mandará sua partida contra o 
Cuiabá, no próximo domin-
go, às 11h, em São Januário.

Respeito ao Cerro na Libertadores

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel (Da-
vid Braz), Luccas Claro e Egídio; Martinelli, 
Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Fred e 
Gabriel Teixeira. Técnico: Roger Machado.

Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício 
Bruno e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ra-
mires e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e 
Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Maracanã   
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oli-
veira (MG) e Ricardo Jr de Souza (MG) 
Horário: 21h30 
TV: Globo 

FLUMINENSE

RB BRAGANTINO

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

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Gerson

NA SEMANA 

 QUE VEM, FLUZÃO 
TERÁ DOIS JOGOS 

SEGUIDOS NA CASA 
DO RIVAL DE HOJE 
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B                  Domingo     Ponte Preta  16h Moisés Lucarelli

Copa do Brasil 09/06            Boavista 16h30 São Januário 

Boavista tem o Vascão
Gigante vence o time de Bacaxá e fica a um empate da classificação na Copa do Brasil

 L FREGUESIA CONTINUA...

E
conômico no futebol e no 
placar, o Vasco venceu o Boa-
vista por 1 a 0, ontem, em Ba-

caxá, e largou na frente na disputa 
por vaga nas oitavas de final da Co-
pa do Brasil. O único gol foi mar-
cado pelo argentino Martín Sar-
rafiore, que fez sua estreia como 
titular. No próximo dia 9, o Cruz-
maltino joga pelo empate para se 
classificar e garantir a premiação 
de R$ 2,7 milhões, valor corres-
pondente à folha salarial do clube.

A derrota para o Operário-PR 
por 2 a 0, sábado, em São Januário, 
motivou duas novidades na esca-
lação. Após um mês afastado, Ro-
mulo, recuperado de uma lesão na 
coxa esquerda, foi a aposta de Mar-
celo Cabo para diminuir o bura-
co no meio de campo apresentado 
na estreia na Série B. Já Sarrafiore 
entrou para melhorar o desem-
penho criativo depois da apática 
atuação no fim de semana.

Quando a bola rolou, o grama-
do do Elcyr Resende se revelou o 
primeiro adversário a ser supe-
rado. Depois de uma bobeada de 
Romulo, logo no início, Vanderlei 
fez boa defesa para evitar o gol de 
Michel Douglas. 

Recuado, Gabriel Pec não con-
seguiu superar a forte marcação 
quando não prendeu a bola de-
mais. E Sarrafiore teve o mesmo 
problema. Pior para o também 
argentino Cano, que ficou iso-

Sarrafiore é abraçado após marcar o seu primeiro gol pelo Vasco e garantir a vantagem na Copa do Brasil

ESTADÃO CONTEÚDO

Ary; Wisney (Caio Felipe), Douglas 
Pedroso, Victor e Jean; Lucas Louren-
ço, Ralph e Ryan (Marion); Jefferson 
Renan, Michel Douglas e Marquinhos. 
Técnico: Leandrão.

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricar-
do Graça e Zeca (Riquelme); Romulo, 
Andrey, Gabriel Pec e Sarrafiore (Léo 
Jabá); Morato (Figueiredo) e Cano. 
Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, Saquarema (RJ) 
Juiz: Zandick Gondim Alves Júnior Auxiliares: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos San-
tos Meurer (trio paranaense) Gol: 1º tempo: Sarrafiore (44 minutos) 
Cartões amarelos: Ralph (BOA); Andrey e Cano (VAS) 
Cartão vermelho: Lucas Lourenço (BOA)

BOAVISTA 0 VASCO 1

 LOS JOGOS de ida da terceira fase da 
Copa do Brasil começaram quentes. O 
Santos foi até o Estádio Albino Turbay, 
no Paraná, e venceu o Cianorte, por 2 a 
0, dando grande passo para garantir a 
vaga nas oitavas. Kaio Jorge e Marinho 
marcaram para os santistas. O Bahia 
também saiu na frente na disputa com o 
Vila Nova-GO, no Estádio Oba, e venceu 
por 1 a 0 com gol de Rodriguinho. Já o 
time alternativo do São Paulo pegou 
o 4 de Julho-PI, no Albertão, e tomou 
chumbo grosso: perdeu por 3 a 2. Mas 
a arbitragem foi desastrosa.

SANTOS TÁ PERTO DAS OITAVAS. SÃO PAULO LEVA CHUMBO

IVAN STORTI/SANTOS FC

lado mesmo com a presença de 
Morato no ataque e não teve uma 
chance clara no primeiro tempo. 
No apagar das luzes, o domínio 
errado de Morato, após o cruza-
mento de Zeca, foi promovido à 
‘assistência’ para Sarrafiore, que 
chutou de primeira para abrir o 
placar aos 44 minutos.

Tecnicamente, o jogo não 
melhorou na volta do interva-
lo. O Vasco perdeu fôlego e deu 
mais espaço para o Boavista, 
que teve boa chance de empa-
tar com Jean, em cobrança de 
falta defendida por Vanderlei. 

Foi Gustavo Geladeira, ex-Fla-
mengo, que, de cabeça, quase em-
patou no fim. Apesar do resultado 
importante, o Vasco deixa a dese-
jar e o torcedor anda desconfia-
do. De qualquer forma, contra o 
Boavista são 16 jogos: 13 vitórias, 
2 empates e apenas 1 derrota.

AH, NINGUÉM DORMIU 
de madrugada em casa. 
Joguei meu colchonete 
no quarto do meu irmão 
gêmeo Dadá Maravilha 
e cantei: “Sarrafo neles, 
Sarrafo...”. Ficou bolado 
e quietinho! Hahahaha

VASCAÍNO

FALA,

DEDÉ COLINA
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Coritiba  21h Niltão

Série B 13/06 Remo 18h15 Niltão

 L QUEM? EU SOU...

Diego Gonçalves
Faltam detalhes para fechar com o jogador

A
pós travar uma disputa 
com a Chapecoense nas 
últimas semanas, o Bo-

tafogo ficou mais próximo de 
fechar a contratação do atacan-
te Diego Gonçalves, do Miras-
sol. De acordo com o site Glo-
bo Esporte, a boa relação com o 
Internacional foi fundamental 
para que o Glorioso passasse a 
frente na negociação, já que o 
Colorado tem parte dos direi-
tos econômicos do atleta.

Atualmente, o passe de Die-
go pertence ao Louletano, de 
Portugal. No entanto, o Inter, 
clube que defendeu em 2017, 
manteve parte de seus direi-
tos. A Chape acreditava ter um 

Atacante ainda fará exames médicos antes de assinar contrato

DIVULGAÇÃO/MIRASSOL FC

 LO Botafogo conseguiu a libe-
ração de quase R$ 800 mil na 
Justiça do Trabalho. De acor-
do com o Ge.com, o valor será 
utilizado para realizar o paga-
mento dos funcionários de-
mitidos no início de maio do 
clube. Na ocasião foram dis-

pensados 77 funcionários.
A decisão foi feita pela 75ª 

Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, no valor exato de 
R$790.692,28. Dentre as 77 
pessoas desligadas, estão atle-
tas bolsistas, fornecedores e 
prestadores de serviços.

Demitidos irão ver a cor do dindim

acerto com o jogador de 26 
anos e já contava com ele para 
a disputa do Brasileirão, aguar-
dando apenas o acerto de ques-
tões burocráticas. No entanto, 

foi surpreendida pela revira-
volta na negociação causada 
pela boa relação entre cario-
cas e gaúchos.

Caso o negócio se concre-
tize, Diego Gonçalves será o 
terceiro reforço que chega ao 
Botafogo vindo do Mirassol. 
Até agora, o clube já fechou 
com Daniel Borges e Luís Oya-
ma. Pela equipe paulista, o ata-
cante disputou 13 jogos e mar-
cou três gols.

Diego Gonçalves, de 26 anos, 
pode ser considerado um joga-
dor bem rodado. Além de Inter 
e Mirassol, já passou por Figuei-
rense, Londrina, Paraná e Bota-
fogo, mas este de Ribeirão Preto. 

TORCEDOR
FALA,

CONTRATAÇÕES ATRÁS 
de contratações... 
mas será que 
darão certo? Já 
estou ficando todo 
chamuscado e 
morrendo de medo 
da Terceirona. Ai, 
meu Manequinho!

DODÔ GENERAL
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 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

2ª RODADA

2ª RODADA

LIBERTADORES

 5º Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º Operário-PR 3 2 1 0 1 4 5 -1
 7º Remo 1 1 0 1 0 2 2 0
 8º CRB 1 1 0 1 0 2 2 0
 9º Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
 10º Vila Nova 1 1 0 1 0 1 1 0
 11º Vitória 1 1 0 1 0 1 1 0
 12º Sampaio Corrêa 1 1 0 1 0 0 0 0
 13º Brasil de Pelotas 1 1 0 1 0 0 0 0
 13º Goiás 1 1 0 1 0 0 0 0
 15º Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0
 16º Ponte Preta 0 1 0 0 1 1 2 -1

 1º Guarani 4 2 1 1 0 6 3 3
 2º Confiança 3 1 1 0 0 3 1 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

 20º Avaí 0 1 0 0 1 0 2 -2

ONTEM
 OPERÁRIO-PR 2 X 5 GUARANI 19H

SEXTA
 GOIÁS  X  CONFIANÇA 17H30

SÁBADO
 LONDRINA  X  BRUSQUE 11H
 CSA  X  AMPAIO CORRÊA 16H30

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

  REMO   X  BRASIL DE PELOTAS 19H
 BOTAFOGO  X  CORITIBA 21H

DOMINGO
 PONTE PRETA  X  VASCO 16H
 CRUZEIRO  X  CBR 18H15
 AVAÍ  X  VILA-GO 20H30

SEGUNDA-FEIRA
 VITÓRIA  X  NÁUTICO 20H

 FOTALEZA  X   INTERNACIONAL 16H
 PALMEIRAS  X   CHAPECOENS 18H15
 JUVENTUDE  X   ATHLETICO-PR 18H15
 SPORT  X  ATLÉTICO-MG 20H30

A DEFINIR
 GRÊMIO   X  FLAMENGO 

 

Copa América no Brasil ou 
em qualquer outro país é 

um estorvo. Trata-se de um 
torneio que vem concorrer 
com outro disputado pelos 
mesmos participantes com a 
única finalidade de faturar. 
Bastava dar a taça de campeão 
da Copa América ao vencedor 
das Eliminatórias para Copa 
do Mundo de 2022 no Catar e 
o problema estaria resolvido. 
Infelizmente, os organizado-
res pensam com o bolso e o 
melhor exemplo é a posição 
dos membros do Comitê da 
Olimpíada de Tóquio, isola-

dos em defesa de um evento 
que receberá um contingente 
acima de 50 mil pessoas, en-
tre atletas, dirigentes, jorna-
listas, cinegrafistas e demais 
envolvidos, oriundas de vá-
rias partes do mundo contra 
a vontade dos próprios japo-
neses, num país que só ago-
ra começou a vacinação. De-
fendem a realização, além dos 
organizadores, os detentores 
dos direitos de transmissão, 
tratando o assunto como se 
não houvesse risco de con-
taminação. Turma do Bloco 
Agarrados na Tocha.

 LSe a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) tivesse 
armado para Jair Bolsonaro 
se posicionar contra a Copa 
América no Brasil teria sido 
mais fácil. Se o presidente de-
seja bom dia, seus opositores 
fazem até dança da chuva.

 LA Disney detém com ex-
clusividade dos direitos de 
transmissão da Copa Amé-
rica por seus canais no Brasil.

 LO Barcelona quer acelerar a 
renovação do argentino Lio-
nel Messi. O Paris Saint-Ger-
main segue na azaração.

 LFilipe Luís conseguiu recuperar a 
melhor forma física e no momento 
está voando. Marca e apoia com a 
desenvoltura que faltava. Ainda bem 
que o Tite não percebeu.

 LO técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, 
está ficando chato se colocando como 
coitadinho nas entrevistas em dias 
de derrota. Velha tática de desviar o 
rumo da prosa.

TOPAM TUDO POR DINHEIRO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

CLUBES 
MUTILADOS

 LFlamengo, Atlético-MG e Pal-
meiras acusaram o golpe da mu-
tilação de suas equipes pela con-
vocação de seus jogadores para 
as seleções principais e olímpi-
cas do Brasil e de países sul-ame-
ricanos. Os atletas são recruta-
dos, passam a desfalcar os clubes 
e, não raras vezes, ainda são de-
volvidos machucados aos seus 
times. Procede o pleito do Fla-
mengo, contando com o apoio 
do Palmeiras, pela interrupção 
do Campeonato Brasileiro en-
quanto perdurar a disputa das 
competições internacionais.

CONMEBOL / DIVULGAÇÃO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2/6/202112



ESPORTES
RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 2/6/2021 · MEIA HORA 13

PRÓXIMOS JOGOS
Copa do Brasil 10/6 Coritiba  21h30 Couto Pereira

Brasileiro 13/6 América-MG 20h30 Maracanã

Imperador passa a coroa
Adriano diz que Gabigol tem vaga no Fla de todos os tempos: ‘Goleador nato’

 L NOVO ÍDOLO

D
e craque (ex) para cra-
que. Adriano Impera-
dor, embora tenha en-

cerrado a carreira de forma 
precoce e conturbada, foi uma 
referência dentro de campo 
principalmente no Flamengo 
e na Internazionale de Milão. E 
ele, como ídolo do Flamengo, 
passa a coroa para um jovem de 
apenas 24 anos, Gabriel Barbo-
sa, um tal de Gabigol.  

Em entrevista ao programa 
Arena SBT, quando questiona-
do se o atacante integraria um 
time de melhores jogadores da 
história do clube, o Imperador 
não titubeou na resposta.

“Eu acho que sim (estaria no 
time dos melhores), porque é 
um goleador nato, também. 
Tudo que ele fez até hoje, ele 
está provando. Ele também já 
sofreu muito antes, com o pes-
soal pegando no pé, e ele está 
dando a volta por cima”, co-
mentou Adriano.

E o Imperador tem moral 
para falar. Em 2009, liberou o 
Fla (junto com Petkovic)  con-
quista do Hexa do Brasileiro, 
além dos títulos da Copa dos 
Campeões, em 2001, Carioca, 
em 2000 e 2001. 

Foi justamente na Internazio-
nale que ele ganhou o apelido de 

Imperador. Não a toa: campeão da 
Copa da Itália (2004–05 e 2005–
06), da Supercopa da Itália (2005 e 
2006) e Série A do Italiano (2005–
06, 2006–07, 2007–08 e 2008–09). 

Gabigol vem batendo recordes 
atrás de recordes desde que che-
gou ao Flamengo em 2019. Além 
de gols atrás de gols, ele já levan-
tou nada menos que oito taças das 
mais variadas importâncias. 

Para não dizer que é 1º de 
abril, confira a lista: tricampeão 
carioca (2019/2020/2021), oc-
tacampeão brasileiro (dois tí-
tulos em 2019 e 2020), bicam-
peão da Supercopa do Brasil 
(2020 e 2021) e campeão da 
Recopa Sul-America, em 2020.

Sem esquecer, como bem 
frisou Adriano, o Flamengo en-
tra como um dos grandes favo-
ritos na fase de mata-mata da 
Libertadores, no Brasileirão e 
na Copa do Brasil.

“Tem elenco pra isso”, defi-
niu o Imperador.

Gabigol sabe da sua importância para o Flamengo e sempre lembra que é o máximo vestir o Manto Sagrado

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

CAMISA 9

DO MENGÃO ESTÁ 
AGORA À SERVIÇO 

DA SELEÇÃO PARA AS 
ELIMINATÓRIAS

 LO Flamengo vai enfrentar o De-
fensa y Justicia, da Argentina, nas 
oitavas de final da Libertadores. O 
sorteio aconteceu ontem. A equipe 
rubro-negra, que passou na pri-
meira colocação do Grupo G, de-
cide a vaga à próxima fase em casa. 
Os jogos de ida estão previstos pa-
ra a segunda semana de julho. Já as 

partidas de volta devem acontecer 
na semana seguinte.

Caso o Fla avance na com-
petição, vai encarar o vence-
dor da disputa entre Olímpia, 
do Paraguai, e Internacional. E 
numa eventual semifinal, pode 
encarar o Flu, devido ao cha-
veamento da competição.

Defensa entra no caminho do Fla
TORCEDOR

FALA,

OS ANTIS PIRAM E EU
adoro muito tudo 
isso! Dedé Colina 
já disse que somos 
quadrigêmeos. E 
eu toco o terror 
aqui em casa. Sou o 
Maior do Mundo! 

DADÁ MARAVILHA

 LA Associação Uruguaia de Fu-
tebol (AUF) anunciou que Ar-
rascaeta foi desconvocado pa-
ra os dois jogos do Uruguai nas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022. O meia testou 
positivo para Covid-19 e será 

substituído por Brian Ocam-
po, do Nacional (URU).

Agora, o meia ficará em iso-
lamento pelos próximos 14 
dias e, inicialmente, não será 
cortado da Copa América. Ele 
jogou pelo Flamengo na vitó-

ria por 1 a 0 sobre o Palmeiras. 
Antes, no dia 24, Arrascaeta foi 
flagrado subindo a Rocinha na 
garupa de uma moto sem a uti-
lização de máscara e capacete 
de proteção. Ele já havia se in-
fectado em setembro de 2020.

Com Covid, Arrascaeta é desconvocado do Uruguai

 L AURINO LEITE
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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.
 

VENDEDORES V/TEXTO
Para trabalhar em carroças de 
doces, bolos, pudim e  cocadas 
no Centro do Rio. Comissão 
40%. Tel.: 97538-2395 Carlos.
 

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
 
CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso concreto 
polido. Parcelamos 
12X cartões, menor taxa mer-
cado. WhatsApp  97006-6176/  
97007-5050/ 96403-1836. Aten-
demos até os domingos.
 

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

 

RELACIONAMENTO 
Jonas,  56anos,  1,65,  70kg , 
branco,  procuro mulher pra rela-
cionamento sério. De 47/ 56anos,  
não fume nem consuma bebida 
alcoólica.T.(21)99998-7513 zap
 

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

 
ANITA MORENA 
Novidade!! Delicia de mulher, 
liberal, sensualizando, carinhosa, 
completíssima. Atendendo no 
centrorj com local, aconchegante, 
Mercado das flores
T.21-97582-2570-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
 



ESPORTES

Mas Rio sofre e agoniza
Bolsonaro conversa com governador do Rio e ignora o poder público municipal

 L ‘VAI TER COPA AMÉRICA! VENCEU A COERÊNCIA’, DIZ MINISTRO DA CASA CIVIL

O 
presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem 
partido), afirmou, on-

tem, que o governador do Rio, 
Cláudio Castro (PL), teria 
aprovado que o estado se tor-
nasse uma das sedes da Copa 
América. Em um pronuncia-
mento feito em cerimônia do 
Ministério da Saúde, Bolsona-
ro disse que, além do Rio, ou-
tros quatro estados aceitaram 
receber o torneio. 

“No que dependesse do Go-
verno, seguindo os mesmos 
protocolos, nós estávamos em 
condições de realizar a Copa 
América aqui no Brasil. Faltava 
agora então, não só a CBF, bem 
como a colaboração do minis-
tro da Casa Civil escolher as se-
des, em comum acordo com os 
governadores”, disse.

No Twitter, o ministro da 
Casa Civil, Luiz Ramos, con-
firmou que o país receberá o 
torneio. “Venceu a coerência! 
O Brasil que sedia jogos da Li-
bertadores, Sul-Americana, 

sem falar nos estaduais e brasi-
leiro, não poderia virar as cos-
tas para um campeonato tra-
dicional como este. As partidas 
serão em MT, RJ, DF e GO, sem 
público”, anunciou.

Mesmo com pandemia, Bolsonaro tá feliz da vida com a Copa América

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

AS CIDADES-SEDES 

DA COMPETIÇÃO 
SERÃO RIO DE 

JANEIRO, CUIABÁ, 
BRASÍLIA E GOIÂNIA

 LA Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio (SES) informou ontem que 
nas últimas 24 horas foram conta-
bilizados 3.939 novos casos de Co-
vid-19 e 256 mortes pela doença. 
Já a taxa de ocupação de leitos de 
UTI na cidade do Rio atingiu seu 
menor índice dos últimos 15 dias, 
com 93% das vagas preenchidas. 

De acordo com o Painel Rio 
Covid-19, da Prefeitura, os 716 
pacientes ocupam os leitos desti-
nados a pacientes graves diagnos-
ticados com a doença. O número 
é o menor desde o dia 2 de maio, 
quando a cidade registrava 92%. 

São 766 leitos de tratamento 
intensivo exclusivos para os pa-
cientes com Covid-19. No caso 
dos leitos de enfermaria, o pai-
nel indica 82% das vagas ocu-
padas no município. 

256 mortes 
em 24 horas

 LA Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio reforçou, ontem, o de-
creto que suspende a realização 
de eventos esportivos com a pre-
sença de público em estádios e gi-
násios do município. Em nota, 
a pasta esclareceu que, apesar de 
não ter sido consultada pela Con-
mebol, fica mantido o a regra que 
vem sendo adotada:

“A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio  tem a responsabi-
lidade de esclarecer que a situação 
epidemiológica do Município está 
em risco alto para a transmissão da 
covid-19, por isto requer cautela 
para a liberação de eventos espor-
tivos com grande público”.

Prefeitura veta 
público no Rio
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A GATA DA HORA

é uma gaúcha muito linda e ruiva natural. 

Um dos segredos da sua beleza é não abrir mão da alimentação 

saudável e da espiritualidade. A gata sabe que é possível se diver-

tir valorizando as coisas simples da vida. A sua frase é ‘atente-se 

aos sinais’. Quer saber mais? Siga o Insta @juliana_pomerening  

JULIANA POMERENING

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

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LMadureira, Bangu e Boavista 
representarão o Rio na Série D 
do Brasileiro. E ontem o Madu-
ra anunciou mais dois reforços: 
o meia Rafinha (E), de 27 anos e 
que atuou pelo Tricolor Subur-
bano em 2018, e o volante Lu-
cas Zen (D), de 29 anos e cria do 

Botafogo. Antes deles, o clube já 
havia acertado a volta dos za-
gueiros Thiago Medeiros e Má-
rio Pierre. O time comandado 
por Alfredo Sampaio estreará 
contra a Inter de Limeira-SP, 
domingo, às 17h, no Estádio 
Major Levy Sobrinho.

Madura se reforça pra Série D

 LCom a chegada do goleiro 
Ederson e do atacante Gabriel 
Jesus ontem, na Granja Co-
mary, a Seleção está comple-
ta. Dos 25 convocados, Thiago 
Silva, com uma lesão na coxa 

esquerda, e Douglas Luiz, sus-
penso, são as baixas no pri-
meiro compromisso pelas Eli-
minatórias Sul-Americanas 
contra o Equador, sexta-feira, 
às 21h30, em Porto Alegre.

Seleção está completa

FOTOS LUIS MIGUEL FERREIRA/MADUREIRA EC
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BABADO
REPRODUÇÃO

VIIH TUBE: CARRO 
DE R$ 400 MIL 

 LViih Tube está de carro 
novo. E que carro! Com 
20 anos, a youtuber e ex-
-BBB mostrou que já con-
seguiu sua independên-
cia financeira e foi além. 
Pelas redes sociais, Viih 
exibiu sua nova aquisi-
ção: um Porsche Cayen-
ne, que pode custar até 
mais de R$ 400 mil. “Eu 
sou o velho da lancha”, 
brincou a jovem.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

QUE CONFUSÃO!
 LXimbinha se viu envolvido ontem em 

maior confusão. É que um homem co-
nhecido pelo mesmo apelido do músico 
foi preso com armas e drogas pela Polícia 
Militar do Pará, na região metropolitana 
de Belém. Apesar de não se tratar do ex-
-marido de Joelma, alguns veículos de no-
tícias se confundiram e informaram que 
o artista era o alvo da prisão. Nas redes, 
Ximbinha negou o envolvimento no caso 
e disse que vai tomar todas as “medidas 
cabíveis” contra os veículos que noticia-
ram a falsa prisão. Ele ainda contou que 
sua mãe passou mal por conta da confu-
são. “Minha total indignação a todas as 
matérias completamente inverídicas”.
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GIL DO VIGOR 
POSA EM SUÍTE 
DE LUXO

 LGilberto Nogueira está puro 
luxo só! O pernambucano pos-
tou um clique em que aparece 
na suíte mais exclusiva de um 
hotel em São Paulo, cuja diá-
ria do quarto custa a partir de 
R$20 mil. O local fornece um es-
paço exclusivo e suntuoso para 
os hóspedes. “A primeira suíte 
presidencial a gente nunca es-
quece, né?”, disse o ex-BBB.

AFASTADA DAS REDES

 LA equipe que cuida da carreira 
de Luísa Sonza decidiu afastá-
-la das redes sociais após a can-
tora receber ameaças de morte, 
segundo Leo Dias, do Metrópo-
les. A artista foi atacada depois 
que se tornou público a morte 
do filho de Whindersson Nunes, 
seu ex-marido. A equipe garante 
ainda que os perfis que ameaça-
rem a cantora pelas redes sociais 
serão processados. 

REPRODUÃ§Ã£O

DIVULGAÇÃO / SBT

RAUL GIL PREPARA 
RETORNO NO SBT

 LAos 83 anos de idade e 
já imunizado contra a Co-
vid-19, Raul Gil planeja vol-
tar a gravar a atração de-
le no SBT a partir de julho. 
Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, o Pro-
grama Raul Gil está sendo 
reprisado. A emissora havia 
suspendido as gravações de 
todas as atrações da casa.

EM ALTA EM BAIXA
 LFilha de Virgínia e Zé Felipe 

já tem mais de 3 milhões de 
seguidores

 LLeonardo e Zé Felipe pe-
gam sarna após visita a imó-
vel abandonado

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER 

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18H. GLOBO: Ed-
gard permite que 
Henrique participe 
de sua aula. Delma 
aprova o novo visual 
de Marcelo, sem sa-
ber que foi Roberta quem o ajudou. Ja-
de e João implicam com Henrique. Sol 
(foto) afirma que se vingará de BB. 

19H30. GLOBO: 
Alexia (foto) mente 
para Zezinho e diz 
que traiu para ele 
aceitar o término 
do namoro. Junior 
desconfia de que 
Alexia/Josimara esteja mentindo 
para ajudar Renata.

21H. SBT: Carmen 
aterroriza Valentina 
(foto). Na escola, 
Mosca fala para Ja-
nu que gosta dela 
como amigo. Janu, 
revoltada, o chama 
de idiota e sa e conta a Bel.

18H30. GLOBO: 
Rodrigo (foto) afir-
ma a Manu que a 
ama e que quer fi-
car com ela. Celina 
aconselha Lúcio a 
não se envolver 
demais com Ana. Alice pede para 
Cícero arrumar um emprego. 

21H. RECORD:  
A b r a ã o  ( f o t o ) 
apresenta o bebê 
Isaque a todos no 
a c a m p a m e n t o. 
Ismael demonstra 
sua maldade.Najla mostra interesse 
em Gate. Abraão castiga Ismael. Isa-
que é circuncidado. Massá e Ismael 
brigam. Sara questiona ismael. 

21H. GLOBO: Ma-
ria Marta enfrenta 
Danielle e José Pedro 
(foto) convence a 
esposa a perma-
necer na mansão. 
Amanda recebe di-
nheiro de Maria Marta como parte 
de seu acordo. Cristina é visada.

QUE SAÚDE, HEIM, 
DONA FLAVINHA!

 LSem deixar a sensualidade de lado, de cal-
cinha e camiseta, Flávia Alessandra posou 
deitada em sua cama. Na legenda, a atriz 
entregou que a foto foi tirada pelo marido, 
o apresentador Otaviano Costa. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é 

melhor.” (William Shakespeare)

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 convivência com as pes-
soas vai estar em grande fase. 
Reforce o foco no emprego e 
conclua tarefas. Você será im-
batível na conquista.
Cor: ciano.
Números da sorte:08, 98 e 44. 

 L Desenvolva alguns planos 
para lidar com mudanças. 
Não seja tão firme nas suas 
convicções. O desejo esquen-
ta a vida a dois.
Cor: bordô.
Números da sorte:18, 36 e 00. 

 LFortaleça o contato com os 
amigos em chamadas de ví-
deo. Muito entrosamento e 
diversão com a galera. Seduza 
bastante na paquera.
Cor: prata.
Números da sorte:46, 01 e 73. 

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

 LOs astros avisam que a saúde 
pede cautela. No trabalho, cui-
dado para não prometer além 
da conta. Seja bem romântica 
com o companheiro. 
Cor: creme.
Números da sorte:11, 47 e 20. 

 LSeja paciente para não brigar 
com a família. Foque em fazer 
contatos. Excelente fase para 
se comunicar. Confie em seu 
charme na paquera.
Cor: azul-anil.
Números da sorte:30, 93 e 57. 

 LCuide da sua casa e deixe 
tudo do seu jeito. Mas evite 
se irritar. O trabalho remoto 
pode renderá. Grandes mo-
mentos na intimidade.
Cor: branco.
Números da sorte:58, 94 e 04. 

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 L Tome cuidado com as fofo-
cas. Problemas de comuni-
cação com pessoas próximas 
podem pintar. Paparique o 
seu parceiro.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte:59, 68 e 86. 

 LA Lua pode gerar tensões com 
os amigos. Tenha responsabili-
dade com as finanças. Grande 
chance de sofrer prejuízos. Vai 
arrasar na conquista.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte:51, 06 e 60. 

 L Reviravoltas podem ocor-
rer no trabalho. Seja flexível 
para lidar com os desafios. A 
vida amorosa pede mais com-
promisso.
Cor: índigo.
Números da sorte:88, 34 e 07.

SÃO MARCELINO 
E SÃO PEDRO
Muitas vezes, na história, confir-
mou-se o ditado: “O homem põe 
e Deus dispõe”, significando que, 
frequentemente, Deus dispõe ao 
contrário do que o homem propôs. 
Pedro e Marcelino foram instrumen-
tos da Divina Providência para que a 
evangelização chegasse às pessoas. 
Esses santos foram decapitados no 
ano de 304 por ordem do imperador 
Diocleciano, na última e mais san-
grenta perseguição aos cristãos no 
Império Romano. São Dâmaso con-
ta que o dos mártires se arrependeu 
e se converteu ao cristianismo.

SANTO DO DIA

VELHICE
Três velhinhas comentam os 
problemas da idade:
— Estou tão esclerosada que, 
quando estou de pé ao lado 
da cama, não sei se acabei 
de acordar ou se estou indo 
dormir.

Após ouvir atentamente, a 
segunda velhinha disse:
— Estou tão esclerosada 
que, quando a porta da 
geladeira está aberta, não 
sei se acabei de guardar al-
guma comida ou se estava 
indo pegar alguma coisa.

A terceira, dando três ba-
tidinhas na madeira, disse:
— Isola. Deus me livre! Não 
quero ficar assim! 
— E continuou:
— Esperem aí, vou abrir a 
porta, alguém está baten-
do! - concluiu.

DINDIM CONTADO?
Leonardo entra no bar e diz 
ao garçom:
— Me traga vinte doses do 
seu melhor uísque e rápido!
O garçom serve as bebidas.
Ele bebe tudo de uma vez. 
E o garçom comenta:

— Nossa, eu nunca vi alguém 
beber tão rápido!
Leonardo responde:
— Você também beberia, se 
tivesse o que eu tenho.
— Oh meu Deus! O que é que 
o senhor tem?
— Só tenho um real!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Cigana Esmeralda
MENSAGEM:
Esmeralda avisa que relem-
brar e querer reviver o pas-
sado será uma péssima op-
ção. Lembre dos erros e das 
decepções passadas como 
ensinamento, assim evitará 
que se repitam! 
SAUDAÇÃO: 
Optchá, Salve o povo cigano!
CORES:
Verde, dourado e branco
ELEMENTOS: 
Terra e Fogo
SIMPATIA:
Para eliminar toda má ener-
gia do passado, mágoas e de-
savenças do seu lar, acenda 
seis incensos de sândalo por 
toda casa e peça para a Ciga-
na Esmeralda a reconciliação 
e a união entre todos os seus!

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 habilidade para se ex-
pressar cresce. Pode gerar uma 
boa impressão com os clientes. 
Nas redes sociais, a paquera 
ganha novo impulso.
Cor: abóbora. 
Números da sorte:77, 05 e 95.

 LTome cuidado com os gastos. 
Ótimas oportunidades de tra-
balho podem surgir. Então, 
aproveite. No amor, você es-
tará a fim de algo duradouro.
Cor: verde-limão.
Números da sorte:60, 87 e 96. 

 LVocê vai esbanjar confiança 
para perseguir os seus objeti-
vos. Inicie um curso ou aposte 
no conhecimento. A paquera 
promete momentos intensos.
Cor: verde-água.
Números da sorte:34, 61 e 97. 
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