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Rio terá 500 
novos ônibus 

para o BRT

AGORA VAI 4

Fogão vence. 
Vasco e Flu 

perdem

ESPORTES

3

Dr. Jairinho 
tem mandato 
cassado: 49 a 0

VAZA! 8

Delegado 
Demétrio 

encomenda 
camisas de 

‘Minions’ em 
estamparia e 

depois apreende 
material 

alegando que 
era falsificado

A PRISÃO NÃO É FALSA, NÃO!

                                                  SE PASSOU POR MULHER NO ZAP E ARMOU ARAPUCA PRA COLEGA QUE O INVESTIGAVA 6
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‘Morcego’ 
rouba casas 
e pousa no 
escurinho 
do xilindró

Jojo relembra 
traições e 

brinca: ‘Quase 
virei um alce’

BABADO

PÁGINA 17

Cerca de 4 mil 
chances em 

lojas, parques 
e muito mais 

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 15

Aumento 
no trem é 
suspenso
Passageiros mostram 
que manutenção da 

tarifa faz diferença no 
orçamento familiar 
no fim do mês e nas 

compras no mercado
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ILUMINAÇÃO

Mirian Mattos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Valão abandonado 
em rua de Bangu

 LTenho uma reclamação. O valão 
na Rua Engenheiro Pires Rebelo, em 
Bangu, está entregue ao desgoverno. 
Sou moradora no número 1601. Nas 
eleições, sempre tinha funcionários da 
Prefeitura, mas agora o cenário é de 
abandono. Eu gostaria de uma atenção 
maior por parte deles. A sujeira é visível e 
incomoda a todos nós que moramos na 
região. Temos medo de contaminação 
através dos ratos ou insetos.

ESGOTO

Conduções não 
passam mais

 LAs linhas 366 (Campo Grande-Tira-
dentes) e 398 (Campo Grande-Tira-
dentes, via Estrada da Posse) sumiram. 
Tornaram-se cada vez mais raras. Não 
há sinal dos ônibus. Essa situação é um 
inferno, pois dependemos deles. As li-
nhas 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.

Paulo Freitas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

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.

Anônimo
Vila Isabel

FISCALIZAÇÃO

Falta transporte 
público na Baixada

 LO bairro Vilar Grande, em Queima-
dos, na Baixada Fluminense, sofre 
com a falta de transportes públicos. 
As crianças do bairro andam muito 
para ir à escola e os trabalhadores 
precisam se deslocar até o bairro 
vizinho para conseguirem uma 
condução para o serviço. Parece 
que estamos parados no tempo e 
fomos esquecidos pela prefeitura e 
autoridades locais.

Luisa Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Rodoviária da 
Central está largada

 LA rodoviária da Central do Brasil 
está muito mal conservada. Paga-
mos taxa de iluminação, mas não 
há lâmpadas por lá. À noite, o local 
fica muito perigoso. Além disso, vive 
cheio de lixo, fede e é bagunçado. 
Alguém precisa tomar uma provi-
dência. O trabalhador não merece 
passar por isso. Fora o perigo que 
é ficar naquela região depois que 
escurece. Sempre tem assalto lá!

Anônimo
Por e-mail

ÁGUA                                                                                                                                                                                   PESSOAS

Falta assistência social
 LPessoas em situação de rua estão construindo barracos nas 

estações do VLT, na Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro. Muitos 
que não têm aonde dormir estão colocando pequenas barracas, 
papelões e pedaços de plástico para se proteger do frio e da 
chuva e passar a noite. Porém, de manhã, quando as pessoas 
precisam utilizar as estações, estão tomadas por essas pes-
soas. Cadê a assistência social?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cedae 
informa

 LSobre reclamações de falta 
de água no Engenho de Den-
tro, na Zona Norte do Rio, a 
Cedae informa que já realizou 
um reparo em uma tubulação 
de água na Rua Piauí. O abas-
tecimento já está normaliza-
do no bairro.

Assessoria de comunicação da 
Cedae
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GERAL

Próxima estação: Passageiros 

economizam 

com suspensão 

do aumento 

da tarifa dos 

trens. Ufa!

Milhares de cariocas 
acordam aliviados na 
manhã de hoje. O lei-

te das crianças, o pão do café da 
manhã ou aquela roupa nova 
estarão garantidos por mais al-
gum tempo, já que a Agetransp 
suspendeu ontem o aumento 
R$ 5,00 para R$5,90 na tarifa 
dos trens. A agência regulado-

ra atendeu a um pedido do Go-
verno do Estado, contrariando 
o interesse da Supervia, que não 
abria mão de aplicar o reajuste.

A enfermeira Camila Mello, 
que chega a pegar o trem até 
cinco vezes por dia, de segunda 
a sexta, tem muito motivos pa-
ra comemorar, pois vai econo-
mizar cerca de R$ 80 neste mês.

“São pelo menos oito ban-
dejas de frango ou quatro sacos 

ALÍVIO NO BOLSO

Usuários consideram o aumento injusto diante da má qualidade do serviço prestado pela Supervia

REGINALDO PIMENTA 

 L DANILLO PEDROSA

ENFERMEIRA
CONTA QUE PEGA 
O TREM ATÉ CINCO 
VEZES POR DIA E 
VAI ECONOMIZAR 
CERCA DE R$ 80 

NESTE MÊS

de leite em pó para a minha fi-
lha de três anos”, conta Cami-
la, 28 anos, que trabalha com a 
venda produtos curativos.

O porteiro José Lima, de 59 
anos, também pega os trens 
diariamente para ir e voltar do 
trabalho. Para ele, o aumento 
não seria justo, principalmente 
pela qualidade do serviço ofe-
recido, e comemora a decisão 
da Agetransp.

“Esse dinheiro faria muita 
falta no fim do mês. É absurdo 
pelo serviço que oferecem. Se 
fosse bom, dava até para acei-
tar para mais caro, mas não é 
o caso. Os horários da Super-
via maltratam o trabalhador, 
são incompatíveis. Os inter-
valos são muito grandes. Ain-
da tem dias que volto tarde e já 
não tem mais trens para Santa 
Cruz”, analisa o porteiro.

Camila Mello, de 28 anos

DANILLO PEDROSA

São pelo 
menos 
quatro 

sacos de leite 
em pó para a 
minha filha

Camila Mello, 
enfermeira

É um 
aumento 
absurdo 

pelo serviço 
que eles 
oferecem

José Lima, 
porteiro

Porteiro José Lima, de 59 anos

DANILLO PEDROSA

 LPara ajudar o trabalhador a 
entender como o aumento de 
18% proposto pela Supervia 
pode representar um desfalque 
pesado no fim do mês, o MEIA 

HORA resolveu fazer as contas. 
Uma pessoa que pega os trens 
de segunda a sábado para ir e 
voltar para casa, por exemplo, 
gastaria R$ 46,80 a mais do que 
atualmente. Daria para encher 
pelo menos um cesto de com-
pras no Guanabara, de acordo 

com o preços lá da página 5. Se-
gue abaixo a lista:

1) 1kg filé de peito
2) 400g de achocolatado em pó
3) 210g de Farinha Láctea
4) 2L de leite
5) 395g de leite condensado
6)680g de molho de tomate
7) 2,25L de refrigerante
8)200g de creme de leite
9) Duas latinhas de cerveja
E essa é só uma das centenas de 

combinações possíveis.

Há também quem prefira gas-
tar com outros itens, como a pro-
fessora de física Roberta Mezine, 
que pega os trens de segunda a 
sexta-feira na estação de Campo 
Grande e usaria o dinheiro para 
comprar roupas para o trabalho.

“É um valor que ajuda a com-
prar blusa, sapato, calças... Preciso 
de muitas para dar aulas. Fora que 
o aumento seria absurdo. É muito 
dinheiro para a qualidade que en-
tregam”, disse Roberta.

Mudança no valor faz muita diferença na hora das compras
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GERAL

A reestruturação do trans-
porte da cidade do Rio, que 
prepara novas licitações 

do BRT e da bilhetagem eletrôni-
ca, prevê uma série de melhorias 
para os passageiros. A secretária 
municipal de Transportes, Maí-
na Celidonio, antecipou ao MEIA 

HORA que 500 ônibus serão com-
prados para aumentar e renovar a 
frota dos corredores exclusivos. A 
previsão é que a licitação do BRT 
ocorra em dezembro e os veícu-
los comecem a chegar em lotes em 
meados de 2022.

A prefeitura promete ainda, 
até setembro, reformar estações 
quebradas e reabrir todas as que 
estão fechadas. As portas de vi-
dro serão substituídas por aço 
para evitar calote e vandalismo.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Transportes (SM-
TR), ainda não há uma quan-
tidade de ônibus articulados 
confirmada para a chegada do 
primeiro lote. Todos os corre-
dores do BRT receberão a nova 
frota, além do Transbrasil, que 
tem previsão de inauguração 
entre o fim de 2022 e julho de 
2023 na Avenida Brasil. 

Lote de ônibus 
novos para o BRT
Prefeitura vai renovar a frota com 500 ônibus

 L SÉRIE DE PROMESSAS

Com portas de aço, estação de Olaria foi reaberta na última sexta

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO

 L GUSTAVO RIBEIRO

Com o charme de Anitta co-
mo garota-propaganda, a chega-
da da gigante varejista Magazine 
Luiza no Rio de Janeiro promete 
movimentar a economia. Além 
da criação de empregos com as 
novas filiais (confira na página 
15), o conglomerado paulista 

também irá investir em mobili-
dade urbana, como no sistema 
BRT e nos trens da Supervia. 

A secretária de transportes da 
cidade do Rio, Maína Celidonio, 
disse que a empresa pode fazer 
um investimento alto. 

“Não temos ainda o contrato 

assinado, mas estamos em ne-
gociações avançadas. A empre-
sa vai doar uma certa quantia 
para o Sistema BRT para a re-
forma de aproximadamente 30 
ônibus”, disse a chefe da pasta.

Magalu investe 
em trens e busões

 L GRANDE INCENTIVO

Anitta será garota-propaganda

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
 L GUSTAVO RIBEIRO 

E JENIFER ALVES

Pedágio da 
Ponte mais caro

 LO pedágio da Ponte-Rio Ni-
terói fica mais caro a partir de 
hoje. O valor da tarifa básica pa-
ra a travessia entre os municí-
pios, que envolve automóveis, 
caminhonetes e furgões, pas-
sará de R$ 4,60 para R$ 4,90. Já 
a tarifa das motocicletas e trici-
clos passará de R$ 2,30 para R$ 
2,45. O reajuste foi autorizado 
pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e pu-
blicado na edição de ontem do 
Diário Oficial da União.

RAPIDINHAS...

Mutirão do 
Detran-RJ

 LO Detran-RJ vai oferecer 
mais de 8 mil vagas para o 
mutirão do próximo sába-
do. Serão 8.220 mil atendi-
mentos em 150 unidades 
em todo o estado do Rio. 
O agendamento deverá ser 
feito pelo site do Detran ou 
pelo teleatendimento, nos 
números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042, 
das 6h às 21h.

PELO MENOS
46 ESTAÇÕES 

INOPERANTES SERÃO 
REFORMADAS PARA 

REATIVAÇÃO

‘NÃO TEMOS
AINDA O CONTRATO 

ASSINADO, MAS 
ESTAMOS EM 

NEGOCIAÇÕES’

Colaborou o estagiário JORGE COSTA

Colaborou o estagiário  

JORGE COSTA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/20214
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Um músico está entre os mor-
tos do ataque a tiros em um bar no 
Terreirão, no Recreio dos Bandei-
rantes, Zona Oeste, terça-feira. Se-
gundo a família, Jean Carlos dos 
Santos, de 22 anos, morava em 
Nova Iguaçu e tinha ido ao estabe-
lecimento para negociar detalhes 
da apresentação ao vivo no local.

Além de Jean, outras duas pes-
soas morreram. Os parentes das 

vítimas estiveram ontem no Ins-
tituto Médico Legal (IML) para o 
reconhecimento e liberação dos 
corpos. Em postagem nas redes 
sociais, a mãe do músico, Telma 
Cardoso, lamentou a perda, lem-
brou que ele também trabalhava 
como barbeiro e deixa uma filha 
de 4 anos. “Não sei como descre-
ver esse sentimento”, disse.

O tiroteio teria sido entre os 
grupos de Tandera e de André Bo-
to, que ocupa a comunidade.

POLÍCIA

Saiu do trilho 
e foi em cana

 LUm criminoso foi pre-
so em flagrante, ontem, 
por policiais militares do 
Grupamento de Policia-
mento Ferroviário (GP-
Fer) por furto de grampos 
de sustentação de trilhos 
da estação de trens na es-
tação Central do Brasil, 
no Centro do Rio. O ho-
mem estava sendo moni-
torado pelo crime.

RAPIDINHAS...

Morto em 
São Gonçalo

 LUm homem foi encon-
trado morto a tiros, ontem, 
no bairro Coelho, em São 
Gonçalo. A identidade dele 
ainda não foi revelada. De 
acordo com a Polícia Mili-
tar, agentes do 7º BPM (São 
Gonçalo) foram acionados 
e confirmaram que a vítima 
não resistiu aos ferimentos. 
As circunstâncias da mor-
te estão sendo investigadas.

O Ministério Público do 
Rio (MPRJ) descobriu 
que o delegado da Po-

lícia Civil Maurício Demétrio 
forjou uma apreensão para 
conseguir prender em flagran-
te seu colega, delegado Marce-
lo Machado, que o investiga-
va por extorquir comerciantes 

que vendiam roupas falsifica-
das em Petrópolis, na Região 
Serrana. Machado era sócio 
de uma confecção e foi acusa-
do injustamente de comercia-
lizar produtos piratas, em mar-
ço, durante a operação Raposa 
no Galinheiro.

 L MALVADO FAVORITO DA PIRATARIA

Delegado vai em cana
Policial Civil armou arapuca com ‘Minions’ para prender colega

Maurício Demétrio foi preso acusado de chefiar esquema de propina

REGINALDO PIMENTA

Demétrio foi preso na ma-
nhã de ontem, durante a Opera-
ção Carta de Corso, acusado de 
cobrar R$ 250 semanais de co-
merciantes da Rua Tereza, em Pe-
trópolis, para não atuar contra a 
venda de produtos piratas, de 
acordo com denúncia do Grupo 
de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
à qual o MEIA HORA teve acesso 
com exclusividade.

O Gaeco aponta que De-
métrio, ao saber que Marcelo 
Machado, lotado na Correge-
doria da Polícia Civil, o inves-
tigava, se passou por ‘Ana’ em 
conversas por um aplicativo de 
mensagens, solicitando a enco-
menda de mil camisas com a 
estampa dos “Minions”, per-
sonagens do desenho anima-
do Meu Malvado Favorito. No 
entanto, ele já tinha uma ara-
puca montada para alegar que 
os produtos eram falsificados 
e efetuar a prisão.

Até o fechamento desta edi-
ção, seis prisões já haviam sido 
realizadas. Na delegacia, Maurí-
cio Demétrio negou as acusações.

Músico foi 
morto no 
Terreirão

 L TRAGÉDIA

Jean Carlos dos Santos, 22 anos

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

TIRA É SUSPEITO
DE COBRAR R$ 250 
POR SEMANA PARA 

FAZER VISTA GROSSA 
CONTRA PIRATARIA

GUERRA ENTRE
MILICIANOS DA 

REGIÃO FOI A CAUSA 
DO TIROTEIO. UM 

HOMEM FOI PRESO

 L THUANY DOSSARES

 L YURI EIRAS

Polícia corta asinhas do Morcego
 LUm foragido da Justiça foi pre-

so na manhã de ontem por po-
liciais militares da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) do 
Morro do São João, no Morro 
do Quieto, no bairro do Sam-
paio, Zona Norte do Rio. Os 
militares chegaram a Erickson 
Olegário Lopes, o Morcego, de 
27 anos, por meio de dados de 
inteligência e informações pas-
sadas pelo Disque Denúncia. 

O homem é acusado de per-
tencer a uma quadrilha de rou-
bo a residências na área do En-
genho Novo, Méier e Grajaú, 

também na Zona Norte. Erick-
son tem diversas passagens por 
roubo à residência, com histó-
rico de violência nos crimes. 
Morcego estava sendo moni-
torado há duas semanas, após 
ajuda do Disque Denúncia. 

O criminoso estava em liber-
dade condicional desde 2017 e 
contra ele havia um mandado 
de prisão expedido pela 37ª Va-
ra Criminal da Capital, por rou-
bo. A ocorrência foi conduzida 
para a 25° DP (Engenho Novo) 
e Erickson foi encaminhado a 
uma Unidade Prisional.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/20216
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GERAL

 L ESTUDO DA COVID-19

Alô, passageiro!
Ponto de ônibus está no topo do risco de contágio

O 
transporte público é um 
dos locais de maior ris-
co para a contaminação 

da Covid-19. Pelo menos é o que 
afirma um novo estudo da Fiocruz 
Pernambuco, que recolheu amos-
tras de superfícies de diversos pon-
tos de Recife para identificar a pre-
sença do vírus. Segundo análise, os 
lugares com maior risco de trans-

missão são terminais de ônibus, 
com 48,7%, seguidos dos arredo-
res de hospitais, com 26,8%. 

Os pesquisadores coletaram 
400 amostras de superfícies toca-
das pelo povo, como maçanetas, 
torneiras, vasos sanitários, inter-
ruptores de luz, leitores de biome-

O lugar com maior risco de transmissão é o terminal de ônibus

REGINALDO PIMENTA

EM SEGUIDA,

APARECEM 

UNIDADES DE SAÚDE, 

PARQUES PÚBLICOS, 

MERCADOS E PRAIAS

Jairinho vaza da Câmara
 LMANDATO DE VEREADOR CASSADO POR 49 A 0

Por votação unânime, com 49 
votos, a Câmara Municipal de Ve-
readores do Rio decidiu pela cas-
sação do mandato de Dr. Jairinho 
por quebra de decoro parlamen-
tar. Preso desde abril, ele é acusa-
do de torturar e matar o enteado, 
o menino Henry Borel, de 4 anos, 
no apartamento onde vivia com a 
mãe da criança, Monique Medei-
ros — também presa pelo crime.

A sessão extraordinária come-
çou com o vereador Carlo Caia-
do (DEM) lendo um parecer so-
bre a cassação. Esta é a primeira vez 

que um vereador eleito tem direi-
tos políticos anulados pela Casa. 

Em seguida, o vereador Luiz 

Ramos Filho, relator da Comissão 
de Ética e Decoro Parlamentar, leu 
o parecer elaborado pelo conselho. 

“Por decisão unânime, após 
de indícios suficientes de envolvi-
mento na morte do menino Hen-
ry, que resultou na prisão de Jairi-
nho, a peça conclui a presença de 
elementos suficientes para apurar 
a conduta incompatível com de-
coro parlamentar. Não restou al-
ternativa a esta Casa que não fos-
se a instauração para investigar a 
quebra de decoro”, afirmou. 

O relator disse que o relatório 
elaborado pela Comissão de Ética 
foi baseado nos resultados da pe-
rícia. Dr. Jairinho e Monique são 
réus pela morte de Henry, e estão 
presos desde o dia 8 de abril.

 L ALINE CAVALCANTI

UNÂNIME:

CÂMARA DECIDIU 

PELA BAIXA DO 

PARLAMENTAR APÓS 

MORTE DE HENRY

Com informações do iG

tria e corrimãos, entre outros. 
Foi confirmada a presença do 

vírus em 97 amostras, o que repre-
senta 24%. Destas, quase metade 
foram recolhidas nos coletivos. 
As superfícies com maior índice 
de contaminação foram os ter-

minais de autoatendimento e os 
corrimãos. Em seguida ficaram as 
unidades de saúde (26,8%), par-
ques (14,4%) e mercados e praias 
(empatados com 4,1%).

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/20218



ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Domingo Flamengo  16h Arena Corinthians
Brasileirão Quarta Ceará 21h30 São Januário

Tomou volta de quatro
Fluzão sente o Furacão passar com toda força em Volta Redonda e leva goleada 

O Fluminense recebeu o 
Athletico-PR, ontem, no 
Raulino de Oliveira, pela 

8ª rodada do Brasileirão, mas tro-
peçou e caiu de 4 a 1. O Tricolor fez 
um bom primeiro tempo e che-
gou a sair na frente, mas na segun-
da etapa sentiu o Furacão arrasar 
e dar uma volta bem redondinha.

De forma avassaladora, o Tri-
color, que parecia um “Fluracão”, 
abriu o placar com Fred, logo após 

o início. Com o tento, o camisa 9 
chegou a 153 gols em Brasileiros e 
se igualou a Edmundo como ter-
ceiro maior artilheiro da história 
da competição.

Como diz o ditado: “quem não 
faz, leva”. Fluminense perdeu um 
caminhão de gols e não fez o se-
gundo. Richard, aos 25, fez preva-
lecer a lei do ex. O Tricolor sentiu 
o golpe e caiu de produção no jogo 
e, aos 38, ainda foi salvo pelo VAR, Fred beija a chuteira de Cazares após marcar de cabeça, mas não sabia que tomaria a virada de 4

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LO técnico Roger Machado disse 
na entrevista coletiva que o Flu-
minense vai “juntar os cacos” e 
refletir sobre o resultado expres-
sivo dentro de casa, principalmen-
te porque o próximo adversário é 
o Flamengo, domingo, na Arena 
Corinthians, às 16h.

“É um dia de muita reflexão em 
função do resultado elástico, mas 

principalmente da atuação distin-
ta em dois tempos. Um primeiro 
tempo que, além de ter saído na 
frente, a gente conseguiu criar 
muitas oportunidades para am-
pliar e colocar uma condição mais 
confortável na partida. Embora o 
primeiro tempo tenha acabado 1 a 
1, nós produzimos muito de uma 
forma até que não vínhamos pro-

duzindo”, analisou Roger, que não 
quis entrar no assunto se balança 
ou não no cargo:

“Imagino que o torcedor este-
ja muito decepcionado. Às véspe-
ras de um clássico, cria-se um am-
biente de pressão, mas nós temos 
que saber lidar com isso e traba-
lhar. Juntar os nossos cacos, lam-
ber as feridas e olhar para frente”.

Roger dá recado: ‘Juntar os cacos e lamber as feridas’
Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luc-
cas Claro e Egídio; Martinelli, Yago 
(Kayky), Nenê (Matheus Martins) e Ca-
zares (Paulo Henrique Ganso); Gabriel 
Teixeira (João Neto) e Fred. 
Técnico: Roger Machado.

Santos, Marcinho, Thiago Heleno, Zé 
Ivaldo e Abner Vinícius; Richard, Léo 
Cittadini, Terans, Fernando Canesin 
(Nikão) e Carlos Eduardo (Vitinho); 
Matheus Babi (Pedro Henrique).  
Técnico: Antonio Oliveira.

Local: Raulino de Oliveira Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Auxiliares: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) 
Gols: 1º tempo: Fred (1 minuto) e Richard (24). 2º tempo: Vitinho (28), Zé Ivaldo 
(30) e Nikão (49). Cartões amarelos: Fred (Fluminense);  e Richard (Athletico)

FLUMINENSE 1 ATHLETICO-PR 4

TRICOLOR JÁ
ABRE O OLHO, 

PORQUE PEGA O 

MAIOR RIVAL NO 

DOMINGO

TRICOLOR!

FALA,

PASSEI O DIA DE ONTEM SÓ
de gozações dos meus gêmeos. Pô, 
achei que seríamos um “Fluracão”, 
mas tomamos um 
voltaço redondo 
e levar de quatro 
não caiu bem. E 
o Roger manda 
ainda “lamber as 
feridas”. Qual é a 
tua, Machadão?

DIDI LARANJEIRAS

que anulou gol de Cittadini, em 
impedimento. 

No segundo tempo, o Flumi-
nense viu, aos 27, o Furacão meter 
a virada: Vitinho mandou um bo-
nito chute e o goleiro Marcos Feli-
pe ficou estático embaixo da trave, 
só olhando a bola entrar.

A situação já estava difícil e pio-
rou aos 30, quando o Athletico 
conseguiu chegar ao terceiro gol, 
com Zé Ivaldo. O Athletico sentiu 
que estava com a vitória encami-
nhada, apenas administrou o pla-
car e, mesmo assim, conseguiu en-
fiar o quarto, aos 49, com Nikão, 
de pênalti. Bola estufada na rede e 
vergonha em Volta Redonda.   

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/2021
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Confiança  16h30 São Januário
Série B 09/07 Sampaio Corrêa 19h São Januário

Expulsão mata Vascão
Bruno Gomes leva vermelho, aos 4 do 1º tempo, e equipe não resiste ao Goiás

 L PÔ, QUE VACILO...

A prometida arrancada do 
Vasco na Série B foi mais 
uma vez interrompida. 

Ontem, em Goiânia, o Cruzmal-
tino jogou com raça e resistiu o 
quanto pôde a desvantagem nu-
mérica após a expulsão de Bruno 
Gomes, logo aos 4 minutos, mas 
não evitou a derrota por 1 a 0, com 
o gol de Everton Brito. É o quarto 
revés em oito jogos, conquistando 
apenas 10 dos 24 pontos possíveis.

A estratégia de Marcelo Cabo 
foi comprometida com nova ex-
pulsão de Bruno Gomes, que che-
gou atrasado em duas jogadas se-

guidas: levou o primeiro amarelo 
em falta sobre Caio (1min30 de 
jogo) e o segundo ao dar um pi-
são em Breno (4min50). O volante 
deixou o gramado chorando. 

Bruno Gomes, inclusive, cum-
priu suspensão no 2 a 1 sobre o 
Brusque após a expulsão no pri-
meiro tempo diante do Cruzeiro.

O Goiás se manteve com maior Lateral-esquerdo MT pula nas alturas e tenta cortar a bola da área

ESTADÃO CONTEÚDO

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo 
e Hugo; Breno (Everton Brito), Caio e 
Elvis (Miguel Figueira); Luan Dias (Al-
bano), Bruno Mezenga e Alef Manga 
(Dadá Belmonte).  
Técnico: Pintado.

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Lean-
dro Castan e MT; Andrey (João Pedro), 
Bruno Gomes, Galarza (Michel), Sarra-
fiore (Léo Jabá) e Morato (Gabriel Pec); 
Cano (Daniel Amorim).  
Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Serrinha, em Goiânia (GO) Árbitro: Douglas Marques (SP) Auxiliares: 
Miguel Cataneo Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua (SP) Gol: 2º tempo: Everton 
Brito (35 minutos) Cartões amarelos: David Duarte, Matheus Salustiano (após o 
jogo), Albano e Alef Manga (Goiás); Vanderlei, Galarza, Léo Jabá e Morato (Vasco) 
Cartões vermelhos: Juninho (após o jogo) e Bruno Gomes (Vasco) 

GOIÁS 1 VASCO 0

É A SEGUNDA
EXPULSÃO QUE 
VOLANTE TEM 
NA SÉRIE B DO 
BRASILEIRÃO 

VASCAÍNO!

FALA,

AÊ, NÃO ADIANTA CHORAR
não, Bruno Gomes! De novo, leva 
o vermelhão e, desta vez, no início. 
Até que o cabo do time estava bem 
enrolado com 
fita isolante e iria 
dar um beliscão 
no G-4. Mas tô 
zoando o gêmeo 
Didi, que caiu de 4 
como um furacão!

DEDÉ COLINA

 LNO ESTÁDIO Luso-Brasileiro, 
ontem, Vasco e Botafogo ficaram 
no 1 a 1, pela segunda rodada do 
Brasileirão Sub-20. Arthur abriu o 
placar para os vascaínos no início do 
segundo tempo. Mas Gabriel Henri-
que empatou para os alvinegros já 
no fim do duelo. Como venceram na 
primeira rodada, Vasco e Botafogo, 
agora, estão com quatro pontos.

EMPATE EM CLÁSSICO DO BRASILEIRÃO SUB-20 
VITOR BRÜGGER/VASCO

posse de bola, mas não encontrava 
brechas na defesa dos cariocas. O 
goleiro Vanderlei garantiu o 0 a 0 
no primeiro tempo. À procura de 
um contra-ataque perfeito, o Vas-
co teve paciência e, acima de tudo, 
atenção para não sofrer gols. 

No segundo tempo, a insis-
tência do Goiás prevaleceu. Van-
derlei, que já havia realizado três 
boas defesas, foi traído pelo des-
vio na bomba de Miguel Figueira 
e, após a bola tocar na trave, Ever-
ton Brito, livre, não desperdiçou 
a chance: 1 a 0, aos 35 minutos.

O Vasco se desorganizou e, na 
base da vontade, não conseguiu 
atacar com perigo. Um princípio 
de briga após o apito final acabou 
com a expulsão de Juninho. 

 LEm busca da reabilitação dian-
te do Confiança, o Vasco não terá 
Bruno Gomes e Juninho, expul-
sos, além de Morato, Léo Jabá e 
Galarza, que receberam o terceiro 
cartão amarelo. “A gente perde al-
guns jogadores, mas teremos Zeca, 
Riquelme e Marquinhos Gabriel 
de volta. Vou pensar no time a par-
tir de amanhã (hoje). Perdi o Jabá 
e o Morato, mas tenho o Gabriel 
Pec”, disse o técnico Marcelo Cabo.

Assim que o juiz apitou o final 
do jogo de ontem, atletas dos dois 
times se desentenderam. Juni-
nho foi expulso e MT precisou ser 
contido por companheiros. Para o 
experiente goleiro Vanderlei, joga-
dores do Goiás fizeram ‘gracinhas’ 
nos minutos finais da partida:

“A gente perdeu um jogador 
logo no início, dificultou muito. 
Nossa equipe lutou, tentou fazer 
os gols. Jogadores deles começa-
ram a fazer gracinha, passar o pé 
em cima da bola, e a gente sabe co-
mo é. Os ânimos acabam se exal-
tando um pouquinho e acaba nis-
so. É muito feio para o espetáculo, 
não precisa disso. As equipes fize-
ram bom jogo, tentaram e está aí: 
todo mundo brigando”.

Desfalques 
para sábado
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F
oi sem querer querendo, mas 
está valendo. O chute cruza-
do de Chay garantiu ao Bota-

fogo o triunfo por 1 a 0 sobre Vitó-
ria, ontem, no Raulino de Oliveira, 
resultado que rendeu três posições 
ao Alvinegro, agora 7º colocado 
da Série B do Brasileirão, com 11 
pontos e quatro do G-4. Na próxi-
ma rodada, o Glorioso enfrenta o 
Avaí, sábado, na Ressacada.

A bomba de Ronald no traves-

são no primeiro minuto de bola 
rolando criou a falsa impressão 
de que duelo seria movimenta-
do em Volta Redonda. Com mui-
tos erros técnicos, em especial nos 
passes, o jogo não fluiu e duro de 
assistir em alguns momentos. A 
presença mais agressiva de Chay 
na chegada ao ataque foi um alen-
to no primeiro tempo. 

O papo no vestiário surtiu 
efeito. Na volta do intervalo, o 
Botafogo teve outra postura, 
mais incisivo e maior presen-
ça ofensiva. Aos 20, o inespe-
rado e não premeditado chute 
cruzado de Chay surpreendeu 
o goleiro Ronaldo, que até ten-

tou alcançar a bola, mas fez a 
defesa dentro da própria meta.

Querendo ou não, Chay foi 
premiado pela insistência. Ao 
renovar o fôlego na marcação, 
o Botafogo resistiu a pressão 
dos baianos no fim para con-
firmar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Avaí  21h Ressacada

Série B Terça CRB 21h30 Rei Pelé

8ª RODADA

8ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º BRUSQUE 13 7 4 1 2 8 7 1
 6º OPERÁRIO-PR 12 8 3 3 2 8 8 0
 7º BOTAFOGO 11 7 3 2 2 10 8 2
 8º CRB 11 8 3 2 3 12 14 -2
 9º VASCO 10 8 3 1 4 9 10 -1
 10º AVAÍ 10 7 3 1 3 8 9 -1
 11º GUARANI 10 8 2 4 2 12 12 0
 12º VILA NOVA 9 8 2 3 3 5 7 -2
 13º CSA 8 7 2 2 3 5 6 -1
 14º CRUZEIRO 8 8 2 2 4 13 16 -3
 15º CONFIANÇA 8 8 2 2 4 8 11 -3
 16º LONDRINA 7 8 1 4 3 6 9 -3

 1º NÁUTICO 18 8 5 3 0 12 4 8
 2º CORITIBA 16 7 5 1 1 8 3 5
 3º GOIÁS 15 8 4 3 1 9 3 6
 4º SAMPAIO CORRÊA 15 8 4 3 1 8 2 6

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º REMO 7 7 1 4 2 4 8 -4

 18º VITÓRIA 6 8 1 3 4 5 7 -2

 19º BRASIL DE PELOTAS 6 8 1 3 4 6 9 -3

 20º PONTE PRETA 6 8 1 3 4 5 8 -3

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º BRAGANTINO 17 7 5 2 0 17 9 8
 2º ATHLETICO-PR 16 7 5 1 1 14 6 8
 3º PALMEIRAS 16 8 5 1 2 15 10 5
 4º FORTALEZA 15 8 4 3 1 13 7 6
 5º SANTOS 12 8 3 3 2 9 7 2
 6º JUVENTUDE 12 8 3 3 2 7 9 -2
 7º BAHIA 11 8 3 2 3 15 13 2
 8º ATLÉTICO-GO 10 6 3 1 2 5 3 2
 9º ATLÉTICO-MG 10 7 3 1 3 6 7 -1
 10º CORINTHIANS 10 8 2 4 2 6 6 0
 11º FLUMINENSE 10 8 2 4 2 7 9 -2
 12º FLAMENGO 9 5 3 0 2 7 5 2
 13º CEARÁ 9 7 2 3 2 9 10 -1
 14º INTERNACIONAL 9 8 2 3 3 9 13 -4
 15º SPORT 6 8 1 3 4 4 7 -3
 16º AMÉRICA-MG 6 8 1 3 4 7 11 -4
 17º SÃO PAULO 5 8 0 5 3 4 9 -5
 18º CUIABÁ 4 5 0 4 1 4 5 -1
 19º CHAPECOENSE 4 8 0 4 4 8 15 -7
 20º GRÊMIO 2 6 0 2 4 4 9 -5

SEGUNDA
 OPERÁRIO-PR 1 X 2 VILA NOVA 18:00

TERÇA
 CONFIANÇA 0 X 1 CORITIBA 19:00

 REMO 0 X 2 S. CORRÊA 21:30

 CRB 1 X 1 NÁUTICO 21:30

ONTEM
 PONTE PRETA 2 X 1 CSA 16:30

 BRUSQUE 1 X 0 BRASIL  17:00

 GOIÁS 1 X 0 VASCO 19:00

 LONDRINA 1 X 3 AVAÍ 19:00

 CRUZEIRO 3 X 3 GUARANI 19:00

 BOTAFOGO 1 X 0 VITÓRIA 21:30

ONTEM
 FLUMINENSE 1 X 4 ATHLETICO-PR 16:00

 FORTALEZA 3 X 2 CHAPECOENSE 16:00

 INTERNACIONAL 1 X 2 PALMEIRAS 19:00

 BAHIA 3 X 4 AMÉRICA-MG 19:00

 SANTOS 0 X 0 SPORT 20:30

 CORINTHIANS 0 X 0 SÃO PAULO 21:30

 JUVENTUDE 2 X 0 GRÊMIO 21:30

HOJE

 BRAGANTINO  X  CEARÁ 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  ATLÉTICO-GO 19:00

 CUIABÁ  X  FLAMENGO 20:00ALVINEGRO CHEGA

AOS 11 PONTOS, 
PULA O RIVAL VASCO 
E VOLTA A MIRAR O 

G-4 DA SEGUNDONA

ALVINEGRO

FALA,

CHAY, CHAY DAQUI DE 
perto que vou botar fogo em casa, 
em Itaipu, Nikiti. Alô, 
Vitória, a vitória é 
nossa, sacou? Antes 
um furacão deu uma 
volta redonda pra 
cima do FluC. Chora, 
gêmeo Didi! Kkkkk  

DODÔ GENERAL

Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, 
Gilvan e Guilherme Santos (Rafael Carioca); 
Luís Oyama, Pedro Castro e Chay (Marco 
Antônio); Ronald (Barreto), Rafael Navarro 
(Rafael Moura) e Diego Gonçalves (Ma-
theus Frizzo). Técnico: Marcelo Chamusca

Ronaldo; Marcelo Alves (Guilherme 
Santos), Wallace e Mateus Moraes; 
Raul Prata, Pablo Siles, Gabriel Bispo 
(Cedric), Soares (David) e Pedrinho; 
Ronan (Bruno Oliveira) e Dinei (Ygor 
Catatau). Técnico: Ramon Menezes

Local: Raulino de Oliveira. Juiz: Lucas Paulo Torezin (PR)  
Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)  
Gol: 2º tempo: Chay (20 minutos).   
Cartões amarelos: Gilvan, Rafael Carioca, Luís Oyama, Chay (Botafogo); Gabriel 
Bispo e Bruno Oliveira (Vitória)

BOTAFOGO 1 VITÓRIA 0

Chay da frente 
que pegou fogo
Fogão derruba Rubro-negro baiano e se alivia 

 L VITÓRIA É NOSSA

Meia-atacante Chay estufa a rede e não deixa Glorioso chamuscar

ESTADÃO CONTEÚDO
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Depois de sofrer com o pés-
simo gramado do Alfre-
do Jaconi na derrota 

por 1 a 0 para o Juventude, em 
Caxias do Sul, o Flamengo tenta 
se recuperar no Brasileirão num 
estádio de Copa do Mundo e 
que recentemente recebeu jogos 
da Copa América. O problema 
é que o Rubro-Negro ainda não 
venceu na Arena Pantanal, mas 
terá chance de começar a mu-
dar esse retrospecto hoje contra 
o Cuiabá, às 20h.

Até o momento, o estádio, 
inaugurado em 2014, foi palco 
de apenas quatro partidas do 
Flamengo, que sofreu três der-
rotas: para Goiás e Vasco (am-
bas por 1 a 0 pelo Brasileirão em 
2014 e 2015, respectivamente) e 
Fluminense (4 a 0, pelo Carioca 
de 2018). Além disso, o Rubro-
-Negro conseguiu um empate 
com o Santos (0 a 0, em 2016).

Ou seja, o Flamengo ainda não 
fez gol e sofreu seis na Arena Pan-
tanal. Se serve de consolo, o grupo 
atual, um dos maiores vencedores 
da história do clube, não jogou no 
estádio e, mesmo com desfalques, 
pode começar a mudar o retros-
pecto desfavorável.

Pelo menos desta vez, o Fla-
mengo vai encontrar um gra-
mado em boas condições, moti-
vo de elogios na Copa América. 
Menos mal para um time técnico 

que não conseguiu jogar no ala-
gado gramado do Alfredo Jaconi 
no jogo passado.

Para o duelo contra o Cuiabá, 
Rodrigo Caio, que foi poupado, 
retornará à equipe. Por outro la-
do, Diego Alves não foi relaciona-
do por precaução, após avaliação 
da fisiologia, e Gabriel Batista en-
tra em seu lugar. 

Vem ou não vem?

As especulações envolvendo 
um novo volante para o Flamengo 
não param. Em um novo capítulo, 
uma interação entre Thiago Maia 
e Thiago Mendes, volante do Lyon, 
despertou a atenção dos torcedo-
res rubro-negros nas redes sociais.

O jogador do Rubro-Negro 
foi respondido pelo xará Thia-
go Mendes em uma publicação 
e devolveu “Eu conto ou você 
conta?”, aumentando os rumores 
de um novo possível reforço no 
elenco ainda para esta tempora-
da e criando reboliço na torcida.

PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Domingo Fluminense  16h Arena Corinthians
Brasileirão Quarta Atlético-MG 19h Mineirão

ALÉM DE 
DA MUDANÇA DE 

GOLEIROS, CENI TERÁ 
A VOLTA DE RODRIGO 

CAIO NA ZAGA

RUBRO-NEGRO

FALA,

AH, QUER SABER... EU
não acredito nessas coisas de 
fantasma, apesar 
de não dormir 
no escuro total. 
Hehe. Hoje, vamos 
degustar aquela 
goiaba recheada 
aqui de casa. Ops, 
Cuiabá. Kkkk. Fui...

DADÁ NAÇÃO

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

Walter; Lucas Ramon, Marllon, 
Paulão e Lucas Hernández; 
Yuri Lima, Rafael Gava e Pepê; 
Clayson, Elton e 
Jonathan Cafu. 
Técnico: Luiz Fernando.

Gabriel Batista; Matheuzinho, 
Willian Arão, Rodrigo Caio e 
Filipe Luís; João Gomes, Diego, 
Vitinho e Michael; Pedro e 
Bruno Henrique. 
Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) 
Árbitro: Rodolpho Toski Marques 
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva 
(GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Horário: 20h  
TV: SporTV e Premiere 

CUIABÁ FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Gerson

Maldição do Pantanal
Mengão pega o Cuiabá em estádio no qual nunca ganhou e levou até goleada

 L SAI PRA LÁ, FANTASMA!

Gabriel Batista entra esta noite na vaga de Diego Alves, poupado

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO meia Renato Augusto pode 
voltar ao Flamengo em breve. 
Segundo o Globo Esporte, o de-
sejo de retorno existe de ambas 
as partes, mas o Rubro-Negro 
irá esperar que o meia brasilei-
ro defina sua situação com o 
Beijing Gouan, da China.

Renato tem contrato com o 
clube chinês até o fim de 2021 
e possui cláusula de renovação 
por dois anos, mas vive uma si-
tuação complicada. Sem poder 
voltar à China por conta do 
protocolo contra a Covid-19, 
o jogador está no Brasil desde o 
início do ano mantendo a for-
ma física com um personal. 

Neste período, há cinco 
meses de salários atrasados e 
a chance de renovação é míni-
ma. Pessoas próximas ao joga-
dor acreditam que o litígio é o 
caminho mais provável.

Diante deste cenário, Renato 
Augusto deixou claro que, caso 
não permaneça na China, tem co-
mo prioridade voltar ao clube que 
o revelou. O Rubro-Negro tam-
bém manifestou desejo em sua 
volta e deixou as portas abertas.

Uma boa ideia 
de reforço



 LDos 126 gols marcados pela Se-
leção nos 58 jogos da era Tite, 23 
deles saíram de jogadas de bola pa-
rada - o que corresponde a 18%, 
segundo o site ge. Os últimos dois 
foram anotados por Casemiro, 
contra a Colômbia, e Éder Militão, 
que subiu nas alturas para marcar 
no empate com o Equador.

A maior parte desses gols saiu 
em avanços dos defensores: 12 dos 
23. A artilharia pesada tem gols de 
Miranda, Thiago Silva, Marqui-
nhos e Alex Sandro. Boa parte das 
jogadas sai na estrutura montada 
por Tite e a comissão técnica, que 
sempre fecha os treinos de bola pa-
rada, desde a época de clubes.

Joga a bola para o alto na área

 L SEM FURAR A FISCALIZAÇÃO

Pisando em ovos
Thiago Silva evita críticas pra não ser multado

Um dos assuntos na entre-
vista coletiva de Thiago 
Silva, obviamente, foi 

o gramado do estádio Nilton 
Santos, onde o Brasil enfren-
tará o Chile, amanhã, às 21h 
(de Brasília). O zagueiro evi-
tou criticar a Conmebol, mas 
admitiu que o campo estará 
“ruim para os dois”

“Sobre a organização, a Con-
mebol fez de tudo para que pu-
desse dar bons estádios, bons 
campos, mas ficou decidido 
(em cima da hora), ficou meio 
que impossível disso acontecer. 
Não tenho dúvidas que fizeram 
esforço máximo, mas as condi-

ções estão aí, todos sabem como 
estão os campos, mas não temos 
mais nada para falar dessa situa-

ção. Estamos super preparados”, 
garantiu Thiago Silva.

Após evitar culpar diretamente 

a entidade máxima do futebol sul-
-americano, Thiago foi pergun-
tado sobre essa “censura” impos-
ta pela Conmebol, que já multou 
Tite e suspendeu Marcelo Mo-
reno por um jogo em função de 
críticas pela Copa América. O za-
gueiro citou hierarquia e lembrou 
que o tempo curto para planejar o 
torneio, depois de Argentina e Co-
lômbia desistirem de serem sede.

“Não é pisar em ovos, acho 
que tem que respeitar instituição 
que com pouco tempo tentou fa-
zer muita coisa. Infelizmente fica-
ram meio presos. Não vai acres-
centar mais o que tem para jogar. 
A gente sabe como está”.

Zagueiro disse que o gramado do Niltão ‘estará ruim pros dois lados’

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

TÉCNICO TITE 
E MARCELO 

MORENO TOMARAM 

MULTA PESADA DA 

CONMEBOL
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PRÓXIMOS JOGOS
Copa América Amanhã Chile  21h Niltão
Eliminatórias 02/09 Chile A definir A definir



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/202114

A GATA DA HORA

é pedagoga e passista da Estação Primeira de 
Mangueira. Ô me leva que eu vou... sonho meu! Dona de uma 
fé uma inabalável, um olhar hipnotizante e uma marquinha 
perfeita, a gata pisciana adora pagodear nas horas vagas. Quer 
saber mais sobre a musa? Siga o Instagram @valleskacostta

VALESKA COSTTA

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LA esposa do presiden-
te afastado da CBF, Rogé-
rio Caboclo (foto), Queila 
Girelli, defendeu o marido 
num grupo de WhatsApp 
composto por mulheres ca-
sadas com presidentes de fe-
derações, segundo o site da 
Folha de S. Paulo. Ele foi de-
nunciado por assédio moral 
e sexual por uma funcioná-
ria da entidade.

No grupo “Donas da Bo-
la”, Girelli classificou as ações 
contra Caboclo como “injus-
tiça” e, além disso, afirmou que 
a família tem dado todo apoio. 
O futuro do dirigente está nas 
mãos de 27 cartolas que com-
põem a assembleia da CBF.

Esposa acredita em Caboclo

 LCom o fim do contrato com 
o Barcelona, Messi está livre 
no mercado da bola desde 
ontem. Caso ‘sonhe’ jogar no 
Íbis (PE), o astro argentino te-
rá que cumprir uma série de 
‘exigências’ que viralizou na 
internet. As cláusulas do ‘acor-

do’ do pior time do mundo, 
redigido em espanhol, são im-
pagáveis, como o contrato de 
duração de 15 anos e o veto 
à camisa 10, que pertence ao 
ídolo Mauro Shampoo, além 
de reconhecer que Pelé foi me-
lhor do que Maradona. 

Íbis ‘abre porta’ pra Messi

MAURO PIMENTEL/AFP
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RAYANE 
CHAGAS 
DOS
SANTOS
t e m  a t u a l -
m e n t e  2 8 
a n o s .  E l a 
desapareceu 
e m  2 9  d e 
fevereiro de 
2008, em Santa Cruz (Zona Oeste), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

RAQUEL 
FRANCISCO 
SOUZA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 7 
anos. Ela de-
sapareceu em 
23 de outubro 
de 2015, em 
Senador Ca-
mará (Zona Oeste), após sair de casa 
e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Usar o PIX 
sem internet

 LO Banco Central está de-
senvolvendo três tecnologias 
para que o PIX possa ser usa-
do de maneira “offline” em 
locais sem cobertura de in-
ternet, a principal delas em 
forma de cartão por aproxi-
mação. O PIX permite pa-
gamentos e transferências 
instantâneas em todo o País 
entre pessoas, empresas e go-
verno 24 horas por dia.

RAPIDINHA...

O
lá, candidatos! Volto tra-
zendo as dicas de empre-
go da semana. A Secreta-

ria de Estado de Trabalho e Renda 
(Setrab) disponibiliza 487 oportu-
nidades através do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), 258 delas 
na Região Metropolitana. Só pa-
ra operador de telemarketing são 
mais de 100 vagas. Veja as princi-
pais chances no quadro abaixo.

Quem também encaminha pa-
ra emprego é a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Renda do Rio 
(SMTE), que está com mais de 400 
vagas para todos os níveis. O can-

didato deve enviar currículo para 
o e-mail vagas.smte@gmail.com 
ou ir a um dos centros municipais 
de emprego: Tijuca (Rua Cama-
ragibe 25) e Jacarepaguá (Avenida 
Geremário Dantas 1400, sala 102).

Magalu e Cataratas
A maior oferta de vagas virá 

com a abertura de 50 lojas do Ma-
galu no Rio, gerando 3 mil empre-
gos no Estado, principalmente pa-
ra vendedor e assistente de vendas. 
Em julho, uma primeira leva de 23 
lojas físicas abrirá as portas no Rio, 
Niterói, Petrópolis e Belford Roxo, 

entre outros municípios. As opor-
tunidades serão preenchidas an-
tes do fim do ano e as inscrições 
devem ser feitas pelo site carreiras.
magazineluiza.com.br.

Já o Grupo Cataratas es-
tá com 10 vagas para atendi-
mento ao público em quios-
ques de alimentação e lojas dos 
parques operados pelo grupo 
(AquaRio, BioParque do Rio 
e Centro de Visitantes Painei-
ras). Se tiver Ensino Médio 
completo,pode se candidatar 
pelo site trabalheconosco.vagas.
com.br/grupo-cataratas.  

Tem emprego a rodo!
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no link abre.ai/cXwv) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

AÇOUGUEIRO BOTAFOGO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 7

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) BOTAFOGO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

ATENDENTE DE LANCHONETE TIJUCA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS BOTAFOGO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 12

AUXILIAR DE PADEIRO BOTAFOGO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 12

CARTAZEIRO BOTAFOGO ENSINO MÉDIO INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 10

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS BOTAFOGO ENSINO MÉDIO INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 20

LOCUTOR COMERCIAL BOTAFOGO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 9

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS XERÉM, DUQUE DE CAXIAS ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

OPERADOR DE CAIXA BOTAFOGO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 12

TELEMARKETING ATIVO CAMPO GRANDE E NOVA IGUAÇU ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 58

TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO PENHA ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 50

ORIENTADOR DE TRÁFEGO (ESTACIONAMENTO) ZONA SUL, BARRA DA TIJUCA E CENTRO ENSINO MÉDIO COMPLETO NÃO INFORMADO 10

PADEIRO BOTAFOGO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 7

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

São cerca de 4 mil oportunidades

DIVULGAÇÃO
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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
 

ADVOCACIA T.2220-2679
Consumidor (Empresas de 
água, luz, telefone, Bancos, 
seguradoras, planos saúde), 
direito imobiliário. (condomí-
nios, despejo, locação) etc. Dr. 
Júlio Rodrigues(21)97383-5799/  
WhatsApp
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

RECEPCIONISTA T.3813-7462
Salão em Copacabana con-
trata Recepcionista com no-
ções Inglês, nota fiscal, inter-
net, atendimento ao público. 
Marcar entrevista: 3813-7462

 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confecção de 
cortinas, salário R$1.300,00+ 
produtividade +passagem 
+lanche. Trabalhar 2f a 6f, Anil/ 
jacapaguá. Enviar contato 
whatsapp 96488-8201
 

COBRADORES (AS) V/TEXTO
Instituição filantrópica possui 
vagas preferencialmente para 
senhores (as) aposentados (as) 
para exercer a função de reco-
lhimento das contribuições de 
seu quadro de associados nas 
zonas norte e oeste do Rio de 
Janeiro. Horário Livre. Compa-
recer com documentação com-
pleta 2ª feira as 9:00 à Rua Ana 
Neri, 1422 - Rocha.
 
VIGIA V/TEXTO
Contrata-se vigia para traba-
lhar em Botafogo, em estacio-
namento e a noite, favor enviar 
currículo por e-mail:
jfp@centralparkrio.com.br

 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 
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.
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 
TIJOLOS R$790,00
Direto Fábrica! Material 1quali-
dade. R$790,00  20X20; R$990,00 
20X30. Frete Grátis!  tijolos 
para Laje/Bloco de concreto. 
Aceitamos Cartões! T. 2635-
1412/ 97201-1562 /97201-1565 
Whatsapp.

 

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.

 
IMPERIO TRANCARUA 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissional, 
queda de inimigos. Jogo de 
Búzios. Consultas com Entida-
de. Tel 3269-0177/ 98558-9091 
whatsapp

 
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

 

VALÉRIA DE XANGÔ 
Se vc senti falta de algum  
ente querido que partil para 
plano superior procure  hj 
mesmo Valéria de Xangô ela 
tem com enviar mensagem  
p vc. Atendimento Búzios/ 
cartas. Garrafadas para im-
potência. Trabalho pg após 
resultados. Nao cobramos 
consulta!!! traga um pocote 
vela. Trago seu amo gamado 
ao seus pés.  Tel.: 24525100 / 
980393732

 

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 
Mesmo sem experiência. Paga-
mento Imediato!! 
 Excelente remuneração!! Horário 
comercial. 
Local tranquilo, Grande Clientela. 
Início imediato!!
Centro-Rj: Tel:2215-7063 / 2222-
7864/ 98444-6585 zap
 
SHOW BAR 39 
Desfrute momentos inesquecí-
veis. As mais gatas de Madureira. 
Estamos admitindo moças. Rua 
Oliva Maia 39 Madureira. T.21 
98037-4079.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no Gde. 
Rio e Caxias. 2a. a 6a. feira. 
Carregar em Jacarepagua ou 
Ceasa. Whatsapp  96422-0205. 
Ronaldo
 



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 1/7/2021 · MEIA HORA 17

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

REPRODUÇÃO

‘VÃO ME ENGOLIR’

 LGilberto mandou um recado 
para quem faz ataques homo-
fóbicos a ele nas redes sociais. 
“Bom dia! Para aqueles que 
falaram que ‘bicha escandalo-
sa não pode ser ministro’, um 
recado: eu estou indo ao PhD 
na Califórnia, vou me dedicar 
100% e vocês vão me engolir 
no topo! Não gostar de mim, 
ok, mas usar de homofobia pa-
ra me ofender? Não!”.

REPRODUÇÃO/GNT

‘DUAS SEMANAS DE 
TRISTEZA E MEDO’

 L A mulher de Luciano Szafir, Luhanna, usou 
as redes sociais, ontem, para desabafar sobre 
a internação do marido em um hospital do Rio 
de Janeiro após testar positivo para Covid-19.  
“Retomando a vida após duas semanas de tris-
teza e medo, mas também de muita fé. Está 
chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele 
não volta, meu mundo continua em preto e 
branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu 
companheiro”, escreveu Luhanna em uma fo-
to em preto e branco. Luciano Szafir foi inter-
nado no dia 23 de junho com Covid-19. Ele está 
no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio.
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‘EU FIZ TRÊS
E VOCÊ?’

 LUm internauta provocou Ta-
tá Werneck ao perguntar para 
a humorista o porquê dela não 
cursar uma faculdade. “Porque 
eu fiz Jornalismo, Publicidade e 
Artes Cênicas. Ainda fiz dois pe-
ríodos de Desenho Industrial, 
mas eu larguei. Ou seja, três fa-
culdades. E você?”, disparou 
a mamãe de Clara Maria, com 
bom humor. “Adolescente sem 
resposta”, completou.

BEM MALANDRA 
 LAnitta mostrou muito re-

bolado ao lado de algu-
mas amigas em uma fes-
ta em Miami, nos Estados 
Unidos. Com shortinho, 
body e tranças, a cantora 
surgiu em um vídeo dan-
çando a sua própria músi-
ca, “Vai Malandra”. Além 
da cantora, outros artistas 
internacionais estavam no 
local, como a cantora ar-
gentina Tini Stoessel.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA
 LGiovanna Antonelli re-

cebe vacina contra o co-
ronavírus: ‘Grata’.

 LLetícia Colin conta ter se-
quelas da covid-19: ‘Ques-
tões neurológicas’.

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

18h. Globo: Gael 
(foto) ouve Henrique 
implicando com Duca 
e o repreende. René 
beija Dandara na 
frente de Joaquina, e 
Gael acaba vendo os dois. João escon-
de de Dandara que Gael a viu beijando 
René. Marcelo dá uma dica para Pedro.

19h40. Globo: Kyra 
tenta disfarçar e fugir 
de Rafael (foto), mas 
ela muda de ideia e se 
revela para ele. Muito 
emocionados, os dois 
acabam se beijando. 
Helena rasga a passagem que Hugo lhe 
deu para tirar férias no exterior.

21h. Record: Amir 
faz revelações so-
bre o passado de 
Lia. Esaú cai na ar-
madilha de Lúcifer 
(foto). Hanna se 
surpreende com a 
atitude do rei e desiste do plano.

18h30. Globo: Júlia 
(foto) fica radiante ao 
saber que Manuela 
voltará a morar com 
ela. Lúcio se despe-
de de Laura. Lorena 
avisa a Lourenço que 
Jonas viu sua foto com Tiago. Lúcio pede 
para Ana ensiná-lo a jogar tênis.

21h. SBT: Mili (fo-
to) conta para Ga-
briela que ganhou 
sua rosa branca de 
um homem que mo-
rava nos túneis do 
orfanato e dizia se chamar Fantasma. 
Mili conta que ele usava máscara e 
Gabi revela que esse homem só pode 
ser Miguel, sua grande paixão.

21h30. Globo: Co-
ra invade a joalheria 
Império para ir atrás 
de Cristina (foto). Jo-
sé Pedro e os irmãos 
pensam em aceitar 
a proposta de Maria 
Marta. José Alfredo manda Josué ter-
minar o namoro com Helena.

‘VOCÊ TEM QUE 
ESTAR RELAXADA’

 LEm bate-papo com seus 
seguidores no Instagram, 
Jojo Todynho mostrou que 
não foge de nenhum assun-
to. Ao ser perguntada se já 
foi corna, ela respondeu: 
“Amor, quase virei um alce 
já”. Já se daria para fazer se-
xo anal sem dor, Jojo acon-
selhou: “Tem anestésico... 
Você tem que estar bem re-
laxada”, explicou.

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A maior felicidade é a certeza de sermos amados, 

apesar de sermos como somos.” (Victor Hugo)

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

 LNegócios arriscados podem 
surgir e te prejudicar. Foque 
no trabalho para dar a volta 
por cima. O desejo de firmar a 
relação a dois deve pintar.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 62, 80 e 26.

 LA sua inteligência te ajuda 
nos estudos. Na paquera, os 
astros enviam boas energias. 
Pode se arriscar e ser bem in-
tensa com os contatos.
Cor: laranja.
Números da sorte: 90, 45 e 18.

 L Inimizades vão pintar no tra-
balho. Alguns problemas po-
dem rolar na saúde. No amor, 
o clima tem tudo pra ser gos-
toso e muito sensual.
Cor: branco.
Números da sorte:  37, 01 e 55.

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

 LPode se decepcionar com 
seus sonhos e amizades. Po-
rém, você vai conseguir fechar 
parcerias profissionais. Na re-
lação, vai esbanjar paixão.
Cor: creme.
Números da sorte: 02, 92 e 65.

 LEvite exagerar com os cole-
gas. No trabalho, as responsa-
bilidades do lar podem tirar o 
seu foco. No relacionamento, 
pode aumentar a família.
Cor: azul-royal.
Números da sorte: 12, 21 e 66.

 LCuidado para não ser muito 
sincera. Há sinal de dificulda-
des e atrasos nos estudos. O 
desejo de ter um lance sério 
pode bater na conquista.
Cor: gelo.
Números da sorte:  04, 85 e 49.

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

 LPersiga os seus objetivos. Só 
tenha cautela para não ser rís-
pida. Pode acabar criando de-
safetos e inimizades. No amor, 
seus desejos ficam fortes.
Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 86, 59 e 77.

 LHá risco de perrengues. Vai 
sentir vontade de rever a vida 
profissional e não vai querer 
muita conversa. O romance vai 
funcionar com privacidade.
Cor: grená.
Números da sorte: 78, 96 e 15.

 LTenha cautela com o seu 
círculo de amizades. Existe a 
chance de emprestar e não ver 
mais um dinheiro. Tome a ini-
ciativa na paquera.
Cor: branco.
Números da sorte: 88, 52 e 16.

SÃO GALO
Nasceu na França no ano 489. Na 
sua época era costume os pais com-
binarem os matrimônios dos filhos. 
Por isto, ele estava predestinado a 
se casar com uma jovem donzela 
de nobre estirpe. Mas Galo, desde 
criança, já havia dedicado sua alma 
à vida espiritual. Para não ter de 
obedecer à tradição social, ele fugiu 
de casa, refugiando-se num conven-
to, onde se tornou conhecido pela 
dedicação à Santa Missa. Morreu 
em 1 de julho de 554, causando for-
te comoção na população, que logo 
começou a invocá-lo como santo 
nas horas de dor e necessidade.

SANTO DO DIA

DIETA
Marcela vai ao médico, queren-
do emagrecer. O médico lhe dá 
a seguinte recomendação:
— A senhorita come normal por 
dois dias e pula o terceiro dia. 
E assim por diante. Eu lhe ga-
ranto que você vai perder pelo 

menos 5 kg no próximo mês.
No mês seguinte, Marcela volta 
ao consultório 20 kg mais ma-
gra. O médico fica surpreso ao 
vê-la e diz:
— Nossa! Vejo que a senhorita 
seguiu minhas recomendações.
— Sim, mas tenho que dizer que 

quase morri.
— De fome?
— Não, de tanto pular!

ACORDA!
O sujeito está no bar, tomando 
sua cervejinha. Perto dele, um 
bêbado dorme apoiado numa 

mesa. De 20 em 20 minutos, o 
dono do bar chega no bebum, 
dá uma chacoalhada nele e gri-
ta no seu ouvido:
— Acoooordaaaa!
Depois da quarta vez, o cara 
não aguenta e chama o dono 
do bar:

— Pô, que sacanagem é essa? 
Por que você acorda o cara, 
mas deixa ele voltar a dormir 
na mesa?
O dono do bar responde:
— Nada pessoal. É que o cara, 
além de chato, paga a conta 
toda vez que eu o acordo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn
MENSAGEM:
O dia hoje será de oportu-
nidades. Momento de cora-
gem, perfeito para resolver 
pendências e problemas 
com familiares e amigos. 
Lembrando que a verdade 
sempre prevalece. Paciência 
é fundamental.
SAUDAÇÃO:
Épi Épi Babà 
CORES:
Branco, prata e azul escuro.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para conseguir uma vitória 
em determinada situação, 
pegue uma cesta de vime, 
coloque um cacho grande 
de uvas verdes, oito maçãs-
-verde, oito suspiros, oito 

marias-moles, oito balas de 
coco e oito pães. Coloque a 
cesta em um galho alto de 
uma árvore frondosa, de ma-
nhã cedo.

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

 LPerdas financeiras marcam o 
seu dia. Tenha cautela em casa 
e busque não ser tão autoritá-
ria. No romance, a ligação com 
o parceiro fica forte.
Cor: preto.
Números da sorte: 14, 05 e 86.

 LPode faltar bom humor ao 
expor suas ideias. Há chance 
de romper algumas relações 
de amizade hoje. Uma relação 
sem formalidades pode pintar.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 78, 15 e 42.

 LA insegurança com as suas 
ambições vai se destacar. Exce-
lente momentos nas finanças. 
Na vida a dois, tente a expres-
sar mais o que sente.
Cor: pérola
Números da sorte: 07, 70 e 88.
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