
SÁBADO, 3/7/2021 l ANO 16 l Nº 5635meiahora.com O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

Liberou carros 
na Prefeitura 
com dados 

falsos e rodou

SERVIDORA 4

Divulgado o 
edital para o 
concurso dos 
Bombeiros 

3 MIL VAGAS 5

Fez falcatrua 
com Bilhete 

Único e viajou 
para a prisão

GOLPISTA 4

ESTUPRADAS 
EM LUGAR QUE DEVERIA 
SER DE CUIDADO, 
PROTEÇÃO E 
RECUPERAÇÃO

Jovens infratoras de 13 a 19 anos denunciam sexo com agentes 
em troca de celulares e lanches. Duas delas engravidaram

MURO DE UNIDADE DO DEGASE ESCONDIA ABUSOS 3ESPORTES
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TÁ  QUE  TÁ 
NA SEMIFINAL

Ex-namorada 
de MC Kevin 
troca farpas 

com viúva dele

XINGAMENTOS

BABADO

Vascão de Cano 
pega Confiança 

e Fogão visita 
Avaí pela Série B
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

ILUMINAÇÃO

Anônimo
Anil

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

MEIA HORA multimídia

Veículos largados 
em via do Anil

 LMuitos carros estão sendo largados na 
Rua Marechal Terra Ururahy, no Anil. A 
Avenida Canal do Anil também parece 
que virou um depósito de automóveis 
velhos, até uma carcaça de barco velho 
já largaram por ali. Além disso, muitas 
pessoas estacionam seus carros nas cal-
çadas dessas ruas, impedindo os mora-
dores locais de andar com tranquilidade 
por ali. Precisamos de ajuda! Ninguém 
aguenta mais isso!

CARROS

Pedágio muito caro 
na Rio-Teresópolis

 LO pedágio da Rodovia Rio-Teresópolis 
é um absurdo de caro. O morador da 
região que precisa passar pela via tem 
que pagar mais de R$ 19 na ida e na 
volta do trabalho todos os dias. Isso é 
um absurdo, um desrespeito. No final 
do mês, a conta não fecha. A despesa 
só com esse pedágio fica muito grande. 
Deveria ter um abono para os morado-
res locais. Existiam ruas que passavam 
por fora do pedágio, mas fecharam.

Anônimo
Por e-mail

FISCALIZAÇÃO

Só cratera em 
Campo Grande

 LAs ruas André Gonçalves e Domin-
gos Meireles, em Campo Grande, 
estão cheias de buracos. Os carros 
sofrem para passar por ali. Muitos já 
furaram o pneu ou quebraram a sus-
pensão ao passar por lá. Precisamos 
de obras de recapeamento em todas 
as ruas da região, antes que algum 
acidente aconteça ou o asfalto vire 
pó. Estão fazendo o que com o di-
nheiro dos nossos impostos?

Iran Maciel
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Condução demora 
uma eternidade

 LOs ônibus da linha 380 (Curici-
ca—Candelária) demoram demais. 
Passageiros ficam até uma hora no 
ponto. Depois de 18h é praticamen-
te impossível ficar pouco tempo no 
ponto esperando essa condução. 
Elas só funcionam direito nos ho-
rários de pico, mas quem trabalha 
em horas alternativas fica na mão. 
Precisamos de mais carros ou me-
nos intervalos de tempo.

Pedro Lino
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRANSPORTE

Praça assustadora 
na Vila Kennedy

 LA Praça Dolomitas, em Vila Kenne-
dy, está muito escura. Além disso, 
muitos trailers que eram usados 
para vender comida estão aban-
donados lá. Com isso, muitos mo-
radores de rua estão usando essas 
estruturas para dormir e consumir 
drogas. Quando escurece, temos 
muito medo de passar por ali. Antes 
era um lugar muito tranquilo, mas 
agora é assustador.

Anônimo
Vila Kennedy

LIXO                                                                                                                                                                                   LIXO

Entulho como barricada
 LNa Rua Timbiras, a antiga entrada do Clube Campestre Retiro 

Feliz, em Vila Pauline, Belford Roxo continua interditada. Segun-
do relatos dos moradores, criminosos colocaram barricadas de 
pedras, lixo e entulho e não deixam a prefeitura consertar a rua. 
Em outros locais do bairro, como a Rua Bela Vista, também não 
deixam fazer obras. A situação é revoltante. Quem manda? A 
bandidagem ou as autoridades?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
informa

 LA Comlurb informa que vis-
toriou a área do CIEP Frede-
rico Fellini, na Avenida João 
Ribeiro, em Tomás Coelho, 
e encontrou o local limpo. 
A coleta de lixo domiciliar é 
feita regularmente, às terças, 
quintas-feiras e aos sábados.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2271
02/07/2021

02 03 05 06 07
08 10 11 16 17
18 19 21 23 24

QUINA concurso 5595
02/07/2021

28 43 61 63 67
Quina: Acumulou (R$ 4.262.205,30)

Quadra: 50 (R$ 11.735,85)

Terno: 4.974 (R$ 177,40)

Duque: 121.775 (R$ 3,98)
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POLÍCIA

No lugar da recuperação, 

Jovens 
infratoras 
denunciam 
agentes por 
estupro dentro 
de unidade do 
Degase na Ilha 
do Governador

A 
juíza Lúcia Mothe Glio-
che, titular da Vara de 
Execuções de Medidas 

Socioeducativas do Rio, deter-
minou o afastamento de cinco 
agentes e do diretor da unidade 
socioeducativa feminina Pro-
fessor Antônio Carlos Gomes 
da Costa, na Ilha do Gover-
nador. Todos são suspeitos de 
abusos sexuais contra adoles-
centes internas. Duas ficaram 
grávidas na unidade e uma so-
freu aborto espontâneo.

O governador Cláudio Cas-
tro determinou a exoneração 
do diretor do Degase e a inves-
tigação do caso pela Polícia Ci-
vil. O novo diretor foi escolhi-
do ontem: é o tenente-coronel 
PM Marcelo Carmo. 

Os agentes Edilson Araújo 
e Alisson Barreto são aponta-
dos como autores dos abusos. 
Em depoimento, as menores 
disseram que os agentes Lucí-
dio Martins e Thais Bernardes, 
além do diretor Leonardo Lú-
cio, sabiam dos crimes.

Meninas contam que fize-
ram sexo com os agentes sem 
camisinha. Uma de 13 anos 
disse foi obrigada a ter relações 
com um deles para poder ligar 
para a mãe. Uma adolescente 
revelou que os agentes oferta-
vam a elas celulares, balas e lan-
ches em troca de sexo.

A juíza pediu a transferência 
das denunciantes para o Cen-
tro de Socioeducação Gelso de 
Carvalho Amaral, também na 
Ilha, o que deve acontecer hoje. 
Ela marcou para o próximo dia 
15 uma audiência virtual para 
ouvir os denunciados.

ABUSOSABUSOS

Duas das vítimas Duas das vítimas 
engravidaram e uma engravidaram e uma 
perdeu o bebê. Elas perdeu o bebê. Elas 
seriam transferidasseriam transferidas

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L ANDERSON JUSTINO

 LA Polícia Civil montou uma 
Força-tarefa para investigar as 
denúncias de abuso sexual na 
unidade do Degase. Um inqué-
rito vai ficar sob responsabi-
lidade da Delegacia da Crian-
ça e do Adolescente Vítima 
(DCAV) e do Departamento-
-Geral de Polícia de Atendi-
mento à Mulher (DGPAM).

De acordo com o governa-
dor Cláudio Castro, as adoles-
centes e seus familiares estão 
sendo assistidos pela Secreta-
ria Estadual de Vitimados.

O Sind-Degase disse, em 
nota, que repudia esses abu-
sos e que a conduta de alguns 
agentes não condiz com a con-
duta de todos os servidores.

Força-tarefa vai investigar caso
 LA Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou ontem, em se-
gunda discussão, um projeto 
de lei que determina que ape-
nas agentes mulheres poderão 
realizar a custódia e a vigilância 
de alas femininas do Degase.

De autoria da deputada Tia 
Ju (REP), o PL 2.131/16 deverá 

ser sancionado ou vetado pe-
lo governador Cláudio Castro 
num prazo de até 15 dias.

Segundo a deputada, falta 
ao estado regulamentação em 
atendimento às normas inter-
nacionais que orientam que lo-
cais de privação de liberdade 
para mulheres sejam dirigidos 
por agentes femininas.

Projeto manda ter só agente feminina
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POLÍCIA

 L CAÔ DO BILHETE ÚNICO

171 purinha rodou
Mulher é a 12ª grampeada de bando de golpistas

Uma operação da Delega-
cia de Polícia Interesta-
dual - Divisão de Captu-

ras (DC-Polinter) resultou na 
prisão de uma mulher acusa-
da de estelionato e organização 
criminosa. Segundo a polícia, 
Larissa de Souza Mello integra 
quadrilha que fraudava cartões 
do Bilhete Único.

Os criminosos atuavam em 
diversas estações de trem do 
estado e causaram um prejuí-
zo mensal de mais de R$ 500 
mil, totalizando mais de R$ 6 
milhões somente durante a 
investigação. Na primeira fase 
da operação, em setembro de 

2020, oito criminosos foram 
presos. Após a operação, a de-
legacia seguiu com o monito-
ramento da quadrilha e outros 
três foram presos. Larissa foi a 
quarta integrante localizada 
após a operação. Ela foi enca-

minhada ao sistema prisional.
A investigação contra o ban-

do durou pouco mais de um 
ano e foi coordenada pelo dele-
gado titular da Divisão de Cap-
turas, Mauro César, e pelo dele-
gado assistente Kristiano Jotta.

Larissa Mello é acusada de estelionato e organização criminosa

POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO

INVESTIGAÇÃO
DESCOBRIU QUE 
SAFADOS DERAM 

PREJU DE R$ 6 MILHAS 
NO TRANSPORTE

Servidora pega no flagra
 L RAINHA DO LIBERA GERAL

Uma servidora pública, 
identificada como Mônica 
Cristina Gomes da Silva, foi 
presa ontem em São Cristóvão, 
acusada de integrar quadrilha 
que atua na liberação de veí-
culos ilegalmente do deposito 
público da Prefeitura do Rio. 
Ela foi flagrada quando tentava 
inserir dados falsos, com docu-
mentos e procurações, no sis-
tema do Detran-RJ.

Após um período de moni-
toramento das atividades de 
uma quadrilha de esteliona-
tários, agentes da 17ª DP (São 
Cristóvão) foram até a Aveni-

da Pedro II, onde conseguiram 
capturar Mônica Cristina. De 

acordo com as investigações, 
ela seria o “braço” da organi-
zação criminosa no depósito, 

além de ser especialista em fal-
sificar documentos para retira-
da de veículos do local.

As investigações também 
apontaram que Mônica Cris-
tina utilizava de sua função pri-
vilegiada no depósito para por 
em prática as ações criminosas 
da quadrilha. Ela foi encami-
nhada para 17ª DP (São Cristó-
vão), e, em seguida, foi levada 
para o sistema penitenciário. 

As investigações da dele-
gacia de São Cristóvão conti-
nuarão a fim de identificar os 
demais integrantes da organi-
zação criminosa.

Wellington Silva tinha 19 anos

REPRODUÇÃO

 LA Polícia Federal prendeu ontem uma jovem que transportava quase 15 
quilos de maconha em sua bagagem no Aeroporto Santos Dumont, no Cen-
tro do Rio. De acordo com a PF, a moça, que completou 18 anos recentemen-
te, foi surpreendida durante fiscalização de rotina ao desembarcar no Rio. 
Ela vinha de Manaus (AM) e fez escala em Campinas (SP). Ela responderá por 
tráfico interestadual de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão.

NOVINHA TINHA ERVA NA MALA
DIVULGAÇÃO/POLÍCIA FEDERAL

A 59ª DP (Duque de Caxias) 
tenta identificar o motoris-
ta que atropelou um ciclista e 
fugiu sem prestar socorro, na 
Rodovia Washington Luís, em 
Duque de Caxias, na quinta-
-feira. Wellington Silva Azeve-
do, de 19 anos, não resistiu.

“Eu quero apenas justiça 
porque era um filho querido 
por todos. Todas as vezes que 
ele saía pra trabalhar, me dava 
bênção e eu ficava com o cora-
ção apertado. Sabia que a via 
que ele estava pegando é muito 
perigosa e eu não tinha como 
falar ‘meu filho, não vai traba-
lhar’”, disse o pai Wilson Fer-
raz de Azevedo em entrevista 
ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

A prima do rapaz, Angélica 
Vitor, disse que recebeu a notí-
cia por um amigo e foi ao local. 
Lá viu o corpo de Wellington 
no chão. “Meu amigo disse que 
tinha acontecido um acidente 

‘Quero justiça’, 
pede o pai de 
ciclista morto

 L 59ª DP CAÇA ATROPELADOR

TIRAS DA 17ª DP
DIZEM QUE ELA ERA 
EXPERT EM LIBERAR 

CARROS AGARRADOS 
EM DEPÓSITO PÚBLICO

com os meus primos. Quando 
cheguei, só vi meu primo em 
pé chorando e o Wellington no 
chão. Só abracei meu primo e 
ele falou que o Wellington ti-
nha morrido”, contou. 

O enterro de Wellington es-
tava previso para ontem, no 
Cemitério Nossa Senhora das 
Graças, em Caxias.
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GERAL

Pra rodar nessa ambulância sem ser vítima, tem que passar no certame 

REPRODUÇÃO 

Edital quente na praça
Cargos oferecidos são de soldado temporário e de tenente temporário da Saúde

 L CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS

O 
edital para o concurso 
do Corpo de Bombei-
ros do Rio foi publica-

do ontem. Estão sendo ofereci-
das no certame da corporação 
militar 3 mil vagas temporá-
rias em todo o estado, dentre 
as quais 2.548 são para solda-
do e 452 para oficial do quadro 
da Saúde. As remunerações são 
R$ 1.226,94 (para o soldado no 
primeiro ano) e R$ 3.452,55 
(segundo ano). Para tenente, 
o valor é R$ 7.940,78.

Para se candidatar às vagas 
de soldado temporário, o can-
didato precisa ter ensino mé-

dio completo. O oficial deve ter 
nível superior completo com 
graduação na área de interesse. 

No caso dos médicos especia-
listas, é exigida a especialização 
correspondente. A idade máxi-

ma para o posto de praça é 25 
anos. No caso de oficial tempo-
rário, o limite é 35 anos.

O edital já está disponível, 
mas as inscrições ainda serão 
abertas no site da FunRio, po-
rém o cronograma ainda não 
foi divulgado. A taxa de inscri-
ção custa R$ 71,53 para solda-
do e R$ 95,31 para oficial. 

A validade da seleção será de 
um ano, prorrogável por igual 
período. Os aprovados serão 
contratados por um ano, ca-
bendo prorrogação por até oi-
to anos. Mais informações no 
site www.funrio.org.br.

CASCALHO VAI DE

R$ 1.226 A R$ 7.940, 
E VÍNCULO PODE SER 
PRORROGADO POR 

ATÉ 8 ANOS
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RAÍ ALVES 
FERREIRA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 5 
anos de ida-
de. Ele desa-
pareceu em 
28 de janeiro 
de 2010, em 
Ibitiura de Mi-
nas, Minas Gerais, após sair de casa 
e não retornar.
Informações para 2286-8337

RANARA 
LORRANE 
ALVES DE 
MELO
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 0 
a n o s .  E l a 
desapareceu 
no dia 25 de 
novembro de 
2001, em Brasília, após um conflito 
de guarda.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Justiça nega 
baixar trem

 LA Justiça negou o pedido 
do Ministério Público e da 
Defensoria Pública para re-
duzir a tarifa dos trens. O 
valor atual da passagem é 
R$ 5,00 com base em deci-
são da Agetransp, a pedido 
do governo. A SuperVia vai 
recorrer para aumentar pa-
ra R$ 5,90, valor que a em-
presa queria estar cobran-
do desde o dia 1º.

RAPIDINHA...

Um caixão com um corpo caiu 
na pista da Rodovia BR-101, sen-
tido Itaboraí, no Boa Vista, São 
Gonçalo. Um vídeo postado on-
tem em redes sociais mostra o in-
cidente inusitado, que teria ocor-
rido na última quarta-feira.

Apesar do impacto no asfalto, 
o caixão não abriu. Com ajuda de 
dois funcionários de uma loja pró-
xima e de dois pedestres, o moto-
rista do carro de uma funerária, 
não identificada, recoloca a caixa 
de madeira no veículo.

Embora a  concessionária Ar-
teris Fluminense não tenha sido 
acionada pelos envolvidos, a ad-
ministradora da via confirmou, 
em nota, que o caso aconteceu no 
acesso do Km 313 Norte.

A identidade do morto é um 
mistério, bem como a identifica-
ção do motorista e o nome da fu-
nerária. Como a porta traseira do 
veículo da empresa estava aberta, 
dá para observar que há pelos me-
nos mais um caixão e uma coroa 
de flores no interior do carro.

Defunto cai na pista da BR-101
 L VELÓRIO ANTECIPADO EM SÃO GONÇALO

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro anunciou ontem que 
investiga casos suspeitos de 
aplicação de doses da vacina 
AstraZeneca vencidas. O pro-
blema teria ocorrido em todo 
o país. O jornal Folha de São 
Paulo revelou ontem que cer-
ca de 26 mil doses vencidas do 
imunizante foram aplicadas 
em postos de saúde do Brasil.

Em comunicado oficial, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
informou que recebeu do Mi-
nistério da Saúde todos os lo-
tes dentro do prazo de valida-
de. Mesmo assim, o secretário 
de Saúde, Daniel Soranz, dis-
se que a possibilidade (de estar 

vencida) está sendo analisada.
“Caso isso tenha acontecido, 

a unidade entrará em contato 
com os usuários para realizar a 
revacinação”, garantiu.

A secretaria divulgou plani-
lha com todos os casos suspei-
tos de vacinação fora da vali-
dade, que está no link https://
coronavirus.rio/wp-content/
uploads/2021/07/casos_em_
investigacao_02072021.pdf. 
Segundo a pasta, as pessoas 
que forem localizadas nes-
ta planilha podem procurar a 
unidade de saúde em que fo-
ram vacinadas, na segunda-fei-
ra, a partir das 11h, para veri-
ficar se houve erro no registro.

 L SUSPEITA

Vacina sob investigação
Prefeitura analisa se AstraZeneca foi aplicada fora da validade

Imunizante teria vencido, mas secretaria garante revacinação

REPRODUÇÃO

Piloto da funerária correu pra botar o morto de volta no carro

REPRODUÇÃO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/7/20216
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BABADOBABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

DIVULGAÇÃO

‘NÃO CONHECE A 
MINHA HISTÓRIA’

 LSimone respondeu os comen-
tários de alguns haters em um 
vídeo em seu canal no YouTu-
be. “Nunca varreram um chão 
e tão pagando de humilde”, 
comentou uma seguidora. “Tu 
não conhece a minha história, 
nem de onde eu vim. Se tu co-
nhecesse, ia bater palma”.

REPRODUÇÃO DO YOUTUBE

‘DORMI EM ‘DORMI EM 
CIMA DELA’CIMA DELA’

 LDanilo Gentili confessou que já brochou en-
quanto fazia sexo com uma ex-namorada. Em 
entrevista ao Ticaracaticast, ele explicou que, à 
época, ele estava em uma rotina “insana” de tra-
balho por conta do “CQC”, extinto humorístico 
da Band. “Já brochei de cansado. Vocês faziam 
matéria na rua? O pessoal acha que é fácil, mas 
ela acaba com a sua vida. Você acorda cedo e fica 
o dia inteiro em pé esperando. Nesta época, eu 
tava começando no CQC e eu tava nessa rotina de 
gravar o dia inteiro. Você acaba com a sua vida”, 
contou o humorista. Márvio Lúcio deu risada e 
Bola acrescentou que realmente as reportagens 
de rua eram bem cansativas. “Tava namorando, 
aí tava com a menina, tava em cima dela e dormi 
em cima dela”, completou Danilo arrancando ri-
sadas dos entrevistadores. 
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EM REPOUSO 
ABSOLUTO

 LGrávida de 37 semanas, 
Bianca Andrade deixou de 
trabalhar na reta final da gra-
videz para evitar riscos. “Tive 
de ficar de repouso para ele 
completar 37 semanas den-
tro da barriguinha da mamãe 
e não nascer prematuro”, ex-
plicou a influencer.

VIÚVA E EX DE MC KEVIN DISCUTEM

 LA viúva de MC Kevin, Deo-
lane Bezerra, e a ex-namo-
rada do cantor, Evelin Gus-
mão, trocaram farpas pelas 
redes sociais. Tudo porque 
Evelin não queria que Deo-
lane fosse marcada em posts 
sobre Soraya (filha do can-
tor). “Tem que ter dó. Para 
de ser louca, falsa e fingida, 

achar que amor se compra 
(...). Não quero nada de nin-
guém, só o que é meu. Você 
sabe o que é meu”, começou 
Deolane. “Você gosta de pi-
sar nas pessoas. Xingou mi-
nha filha de piolhenta. Você 
é uma vergonha”, rebateu 
Evelin. “Porca é você! Para 
de distorcer as coisas”.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET

R$ 65 milhões por ano

 LFelipe Neto, youtuber de 33 
anos, foi biografado pelo jor-
nalista Nelson Lima Neto. No li-
vro, o autor expõe a estimativa 
de faturamento do influencer. 
Com 42,4 milhões de inscritos 
e vídeos diários, a receita é de 
aproximadamente US$ 13 mi-
lhões (R$ 65,6 milhões) por ano. 
Felipe Neto não participou da 
produção do livro.

EM ALTA EM BAIXA
 LEvandro Santo comemo-

ra dois meses sem drogas: 
‘Em recuperação’.

 LNanda Costa e Lan La-
nh recebem ataques após 
anúncio da gravidez.

RESUMO DAS 
NOVELAS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

SALVE-SE QUEM PUDER

IMPÉRIO

18h30. Globo: Sofia (foto) fica sur-
presa com a revelação de Ana e decide 
conversar com Marcos. Lorena se irrita 
ao descobrir que Cris obrigou Matias a 
tirar o bigode. Wilson apresenta Dolores 
para Laudelino e explica seu plano.

21h. SBT: Mosca, Marian (foto), Rafa 
e Duda discutem uma estratégia pa-
ra desenvolver a chapa para disputar 
o grêmio da escola. Miguel volta para 
trás das grades após a tentativa de fuga.

19h40. Globo: Hugo (foto) exige que 
Dominique acabe com a vida de Luna. 
Alejandro e Téo discutem por causa de 
Luna. Mário acusa Helena de traição, 
mas depois se beijam com paixão.

21h30. Globo: Maria Marta recla-
ma da demora de Amanda em acabar 
com o casamento de José Pedro (fo-
to). Maurílio deixa sua caneta cair na 
mata e José Alfredo a encontra. José 
Alfredo encontra a carta de Maurílio.
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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
 

R.MIRANDA R$699,00
Veja hoje! Apartamento tipo 
casa, totalmente reformado, 
sala, quarto, cozinha, área 
serviço, garagem, sem con-
domínio, estuda-se depósito. 
Tel.:(21)3258-8806/ 99985-1533. 
C27268
 

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

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se Costureira Colaretis-
ta com experiência em roupas 
de ginástica. Centro/ Rio. Tel.: 
3100-0016 (das 10:00 às 15:00h)
 
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

 

AUX. ADMINISTRATIVO 
Com noções de DP, conheci-
mento de informática, atender 
telefone etc. Salário R$ 1.500,00 
+ benefício. Contato somente 
pelo Whatsapp 98556-7567
 

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/
 
SERRALHERIA V/TEXTO
Toldos e Coberturas. Pagamento 
em até 6x no cartão ou à vista 
com 10% de desconto. Contatos 
Tel.:(21)98174-1920/ 98743-
2172 Whatsapp
 

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

 

BIA BRANQUINHA 
Mingon, 20 anos, completinha, 
envolvente. Ambiente confortá-
vel. (30,00) Centro de Caxias. 
Rua das Pedras, Proximo cedae. 
Cartão. T.99552-7585
 

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
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Série B Sexta Sampaio Corrêa 19h São Januário

Série B 13/07 Coritiba  21h30 Couto Pereira

Não dá confiança e 
Vascão quer sair da friaca na 
Série B e engatar sequência 
de vitórias em São Januário 
a partir de hoje, às 16h30

C
om aproveitamento de 
41,7% na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o Vasco 

ainda não convenceu o torcedor 
de que a caminhada de volta à eli-
te será sem sofrimento. Em nono 
lugar, com dez pontos e a cinco 
do G-4, em oito rodadas, o Cruz-
maltino, que soma mais derrotas 
(quatro) do que vitórias (três), 
tentará se equilibrar na gangor-
ra, como mostrou o MEIA HORA 
na edição de ontem,  a partir do 
confronto com o Confiança, ho-
je, às 16h30, em São Januário.

Com cinco jogadores sus-
pensos - Bruno Gomes, Juni-
nho, Galarza, Morato e Léo 
Jabá -, Marcelo Cabo tem um 
novo quebra-cabeças para 
montar, mas ganha três peças 
para o duelo na Colina.

Além de Marquinhos Ga-
briel, poupado na derrota para o 
Goiás, Riquelme e Zeca voltam a 
ser opção. Os dois laterais foram 
liberados da viagem para Goiâ-
nia devido ao falecimento de dois 
de seus familiares.

Artilheiro do Vasco na Série 
B, com três gols, Germán Ca-

no, mais uma vez, é a esperan-
ça da torcida na conquista de 
um resultado positivo contra 
o Confiança.

Após susto dado em Goiâ-
nia, quando deixou o jogo com 
dores na coxa depois de rece-
ber um tostão numa dividida, o 
atacante argentino tem presen-
ça mais do que confirmada na 
Colina. No entanto, com uma 
nova configuração no ataque.

Com Morato e Léo Jabá sus-
pensos, Marquinhos Gabriel, 
MT e Gabriel Pec são as princi-
pais opções ofensivas para mu-
niciar o camisa 14. No meio de 
campo, Michel deve herdar a 
vaga de Bruno Gomes, expul-
so contra o Goiás.

Argentino Cano 
é esperança de 
gols para aliviar 
a situação do 
Cruzmaltino e do 
técnico Cabo 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

FALA, VASCAÍNO!

FALA,

E NEM TÔ MAIS DANDO
confiança ao meu gêmeo Dadá 
Nação. Também 
posso tirar onda, 
porque agora 
tenho jogador na 
Seleção. Nosso 
Lucão vai botar o 
sol pra nascer lá 
no Japão. Fui... 

DEDÉ COLINA

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

Vanderlei, Léo Matos, Ernando,  
Leandro Castan e Zeca;  
Michel, Andrey, Marquinhos Gabriel e 
MT; Gabriel Pec e Cano.  
Técnico: Marcelo Cabo.

Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Vic-
tor Sallinas e João Paulo; Bruno Sena, 
Jhemerson (Alvaro), Daniel Penha, 
Neto Berola, Alex Henrique e Luidy 
(Hernane Brocador).  
Técnico: Rodrigo Santana

Local: São Januário  
Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)  
Assistentes: Kleber Alves Ribeiro (DF) 
e Lucas Torquato Guerra (DF) 
Horário: 16h30  
TV: Premiere 

VASCO CONFIANÇA

CANO FOI 

REMENDADO PELO 
DM E LIBERADO PRA 
FERVER O CALDEIRÃO 

DE SÃO JANUÁRIO  

METE CABOS DE GOLS!

 LO goleiro Lucão, de 1,90m de al-
tura, irá integrar a seleção brasi-
leira na Olimpíada de Tóquio. O 
jogador de 20 anos foi chamado 
após o regulamento da competi-
ção mudar e passar o número de 
atletas permitidos de 18 para 22. 

“Eu fui pego de surpresa. É 
lógico que tinha uma expectati-
va, mas nunca imaginei que isso 
chegaria tão rápido. E a primeira 
coisa que aconteceu foi passar um 
filme na minha cabeça. É a reali-
zação de um sonho para mim e 
toda família. Queria que meu pai 
estivesse aqui para festejar com 
ele esse momento, mas sei que lá 
de cima ele está feliz e vibrando 
muito com essa notícia”, disse Lu-
cão ao site oficial do Vasco.

Com a convocação de Lucão, o 
Vasco terá um representante nas 
Olimpíadas pela segunda edição 
seguida. Em 2016, o zagueiro Luan 
participou da conquista inédita do 
ouro pela Seleção.

Gigante Lucão 
é da Seleção

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/7/2021
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Em um jogo à altura da quali-
dade técnica de duas das equipes 
apontadas como favoritas à con-
quista da Eurocopa, a Itália der-
rotou a Bélgica, por 2 a 1, ontem, 
em Munique, na Alemanha, e ga-
rantiu seu lugar entre os quatro 
semifinalistas do torneio. Na ter-
ça-feira, às 16h (de Brasília), vai 
enfrentar a Espanha. 

Foi uma das melhores partidas 
da competição e decidida a favor 
dos italianos com dois belos gols 
de Barella e Insigne, ambos no pri-
meiro tempo. Lukaku marcou o 
tento da Bélgica, de pênalti. 

Espanha avança nos pênaltis
Foi mais difícil e sofrido do que 

se esperava. Mas a Espanha está na 
semifinal da Eurocopa. O time de 
Luis Enrique venceu a Suíça nos 
pênaltis, depois de um 1 a 1 no 
tempo regulamentar e na prorro-
gação, em São Petersburgo. 

Eurocopa 
treme em 
jogaço!

 L AZZURRA FERVEU

Itália (de branco) bate Bélgica

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

JOGOS DE HOJE:

REPÚBLICA TCHECA 
X DINAMARCA (13H) 

E INGLATERRA X 
UCRÂNIA (16H) 

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Terça CRB 21h30 Rei Pelé

Série B 10/07 Cruzeiro 16h30 Niltão

Preparar, avançar e... 
bota fogo em Floripa
Glorioso pega o Avaí na Ressacada sonhando em beliscar o G-4

 L VAI COM TUDO!

A 
Série B do Brasileiro chega 
à sua nona rodada e já co-
meça a clarear ao torcedor 

quais serão os objetivos de cada 
time na competição. Diante deste 
cenário, o Botafogo tenta uma vi-
tória contra o Avaí, hoje, na Ressa-
cada, às 21h, para tentar se conso-
lidar na briga para entrar no G-4 
do torneio, conforme mostrou o 
MEIA HORA em reportagem es-
pecial na edição de ontem.

Para conseguir um bom resul-
tado, o time de Marcelo Chamus-
ca precisará contar com o entrosa-
mento entre ataque e defesa, como 
já foi demonstrado em outras par-
tidas da Série B. Em todas as vitó-
rias conquistadas pelo Glorioso na 
competição, a defesa alvinegra es-
teve bem postada e não sofreu gols, 

sendo um dos fatores determinan-
tes para os resultados positivos.

Na parte ofensiva, o Botafogo 
não poderá contar com o bom 
momento de Chay, o que fez com 
que o comandante alvinegro trei-
nasse um esquema com três vo-
lantes de ofício. Barreto deve ga-
nhar a vaga no meio de campo. A 
informação é do site ge.globo. 

Chay tem se destacado na tem-
porada e é um dos artilheiros do 
time na Série B, com três gols, ao 
lado de Rafael Navarro, mas está 
suspenso para hoje. Foi do meia o 
gol da vitória de quarta.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

SEM CHAY,

PEDRO CASTRO TERÁ 
LIBERDADE NO MEIO 
PRA CHAMUSCAR OS 

CATARINENSES

FALA, ALVINEGRO!

FALA,

ESSA DO CHAY FICAR 
fora do jogo é dose. Ele ia botar o 
“havaianos” pra 
dançar o “chay, 
chay, chay” do 
chão. In, acho que 
misturei tudo. 
Kkkkk. Tá valendo. 
É o Dadá aqui me 
azucrinando. Hehe   

DODÔ GENERAL

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

Gledson; Edilson, Alemão, Rafael 
Pereira, Diego Renan; Bruno Silva, 
Wesley, Lourenço, Renato, Vinícius 
Leite; Jhonatan.  
Técnico: Claudinei Oliveira.

Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, 
Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Ro-
nald, Luís Oyama, Pedro Castro, Diego 
Gonçalves; Rafael Navarro.  
Técnico: Marcelo Chamusca.

Local: Ressacada, em Florianópolis 
Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro 
(GO) Auxiliares: Leone Carvalho Ro-
cha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO) 
Horário: 21h  
TV: Premiere 

AVAÍ BOTAFOGO

Barreto entra Barreto entra 
na vaga de na vaga de 
Chay, suspenso, Chay, suspenso, 
mas vai jogar mas vai jogar 
recuadorecuado

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/7/202110
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PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Amanhã Flamengo  16h Arena Corinthians

Brasileirão Quarta Ceará 21h30 São Januário

9ª RODADA

9ª RODADA

 L PRESIDA MÁRIO...

Segura Machado
Mandatário está feliz com trabalho do técnico 

A 
goleada de quatro sofri-
da para o Athletico-PR e 
o momento de instabili-

dade do Fluminense no Brasi-
leirão fizeram a pressão sobre 
Roger Machado aumentar. 
Apesar disso, o presidente tri-
color Mário Bittencourt não 
avalia a possibilidade de de-
mitir o técnico. As informações 
são do portal NetFlu.

Segundo o portal, os diri-
gentes tricolor avaliam o tra-
balho de forma positiva, par-
tindo do princípio que o clube 
se classificou em primeiro do 
grupo da Libertadores, derro-
tando o River Plate. Além disso, 
a classificação sobre o Red Bull 
Bragantino, líder e único invic-
to no Campeonato Brasileiro, 
na Copa do Brasil também é 
considerado um feito favorá-
vel para o trabalho de Roger.

Vale lembrar que o presi-
dente Mário Bittencourt não 
tem o perfil de demitir treina-
dores com facilidade. No ano 
passado, a pressão sobre Odair 
Hellmann foi bem maior após 
as eliminações na Copa Sul-A-
mericana e na Copa do Brasil, 
porém, o presidente bancou o 
comandante, que só deixou o 
clube após receber oferta do 
Mundo Árabe.

O MEIA HORA, na edição 
de ontem, mostrou que o Tri-
color tem apenas uma vitória 
(sobre o Santos na quarta ro-
dada do Brasileirão) nos últi-
mos sete jogos na temporada e 
está há quatro jogos sem ven-

Presidente sinaliza que Roger Machado está bem no comando

LUCAS MEÇON/FLUMINENSE

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 9 3 3 3 8 13 -5
 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 21 9 6 3 0 17 4 13
 2º CORITIBA 19 8 6 1 1 10 4 6
 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 8 1 4 3 5 10 -5

 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 18 8 5 3 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 ATLÉTICO-MG 13 8 4 1 3 10 8 2
 6º FLAMENGO 12 6 4 0 2 9 5 4
 7º SANTOS 12 8 3 3 2 9 7 2
 8º JUVENTUDE 12 8 3 3 2 7 9 -2
 9º BAHIA 11 8 3 2 3 15 13 2
 10º ATLÉTICO-GO 10 7 3 1 3 6 7 -1
 11º CORINTHIANS 10 8 2 4 2 6 6 0
 12º CEARÁ 10 8 2 4 2 9 10 -1
 13º FLUMINENSE 10 8 2 4 2 7 9 -2
 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 6 0 4 2 4 7 -3
 19º CHAPECOENSE 4 8 0 4 4 8 15 -7
 20º GRÊMIO 2 6 0 2 4 4 9 -5

ONTEM
 NÁUTICO 5 X 0 OPERÁRIO-PR 19:00

 CORITIBA 2 X 1 REMO 19:00

HOJE
 VASCO  X  CONFIANÇA 16:30

 CSA  X  CRB 18:30

 SAMPAIO CORRÊA  X  LONDRINA 19:00

 BRASIL DE PELOTAS  X  CRUZEIRO 19:00

 AVAÍ  X  BOTAFOGO 21:00

 VITÓRIA  X  GOIÁS 21:30

 VILA NOVA  X  PONTE PRETA 21:30

AMANHÃ
 GUARANI  X  BRUSQUE 11:00

HOJE

 AMÉRICA-MG  X  SANTOS 19:00

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA 19:00

 CORINTHIANS  X  INTERNACIONAL 21:00

AMANHÃ

 CHAPECOENSE  X  BAHIA 11:00

 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 16:00

 SPORT  X  PALMEIRAS 16:00

 SÃO PAULO  X  BRAGANTINO 18:15

 CEARÁ  X  JUVENTUDE 18:15

 CUIABÁ  X  ATLÉTICO-MG 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

EM CASO DE

DERROTA PARA O 
RIVAL FLA, TORCIDA 
VAI ENTRAR COM 
MAIOR PRESSÃO

FALA, TRICOLOR!

FALA,

QUALÉ, MÁRIO, NEM VOU
fazer piada, porque tô é plutão. 
Já era pra “passar” o machado 
no Roger, mas o 
senhor gosta de 
segurar a onda. E 
onda não se segura, 
é pra surfar! Não 
quero ser zoado 
pelo gêmeo Dadá 
Nação, tá ligado?

DIDI LARANJEIRAS

cer na principal competição 
nacional - três empates e uma 
goleada devastadora. Com is-
so, o desempenho caiu de 52% 
para 28,5%. 

O técnico, aliás O Flumi-
nense pode ter a volta de Sa-
muel Xavier e Caio Paulista 
para o Fla-Flu de amanhã, na 
Arena Corinthians, às 16h. Os 
jogadores que vinham desfal-
cando o time por problemas 
musculares treinaram, ontem, 
sem restrições, no campo do 
CT Carlos Castilho.
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PRÓXIMOS JOGOS
Brasileirão Amanhã Fluminense  16h Arena Corinthians

Brasileirão Quarta Atlético-MG 19h Mineirão

Olho gordo na bufunfa
Rodrigo Muniz aceita proposta do Al Nasr e está muito perto de deixar o Mengão

 L SHEIKS GOSTARAM DA ‘MUNIZÇÃO’

A 
proposta do Atlético de 
Madrid já ficou para 
trás e os olhos de Rodri-

go Muniz brilharam agora pela 
grana do Al Nasr, dos Emirados 
Árabes, que entrou com tudo na 
briga para tirar o atacante do 
Flamengo. Entre clube e joga-
dor, tudo acertado. Falta agora 
o acordo financeiro com o Ru-
bro-Negro, que deve acontecer 
em questão de tempo.

O Flamengo quer receber 5 
milhões de dólares (R$ 25 mi-

lhões) por 40 a 50% dos direi-
tos econômicos, e uma peque-
na parte desse dinheiro ficaria 
com o Desportivo Brasil.

Na tarde de ontem, o Al 
Nasr deu a última cartada pa-
ra contratar Rodrigo Muniz e 
ofereceu ao jogador contrato de 
três anos, salário anual de 4,5 mi-
lhões de dólares (R$ cerca de 23 
milhões) livre de impostos e bo-
nificação de 5 mil dólares a cada 
gol ou assistência, além de casa e 
carro pagos pelo time. O jogador 
gostou e está disposto a atuar no 
Emirados Árabes.

Os representantes, pensando 
em uma venda futura, exigiram 
que o Al Nasr colocasse um va-
lor de rescisão contratual bai-
xo para um clube europeu: 15 
milhões de euros (R$ 89,3 mi-
lhões). Como Muniz é jovem, os 
agentes acreditam que, caso fa-
ça bons jogos no Mundo Árabe, 
times do Velho Continente po-
dem se interessar por ele.

Muniz tem contrato até 
2024 com o Flamengo, mas a 
diretoria se preocupa com a 
multa rescisória baixa para clu-
bes brasileiros: R$ 42 milhões.

Muniz é um dos artilheiro do Flamengo no Brasileirão, com três gols

MARCELO CORTES/FLAMENGO

 L VENÊ CASAGRANDE

 LO exame realizado no joelho 
esquerdo do meia Diego Ribas 
descartou a possibilidade de 
rompimento. Porém, segun-
do uma pessoa importante do 
Flamengo, o camisa 10 sofreu 
estiramento leve no ligamen-
to. Com isso, o atleta deve ser 
desfalque de duas a três semanas.

O jogador se machucou na vi-
tória do Flamengo por 2 a 0 sobre 
o Cuiabá, na última quinta.

Diego fora por 
três semanas

RUBRO-NEGRO!
FALA,

EUROPEU, ÁRABE E CHINÊS,
aproveita que o Flamengo tá na 
xepa pra levar qualquer moleque 
bom de bola 
a preço de um 
pereba. Já foram 
Natan, Yuri César 
e agora deve ir o 
Rodrigo Muniz por 
merreca. O Michael 
ninguém quer, né?

DADÁ NAÇÃO

 LEnquanto o Mengão, com 
dois jogos a menos, tenta en-
costar na liderança do Brasilei-
rão, outro carioca está fazendo 
bonito na Série D. O Volta Re-
donda enfrenta hoje o Ferro-
viário, às 15h, no Ceará, pela 
sexta rodada, e pode assumir 
o primeiro lugar no Grupo A.

Já na Série D, quem faz bo-
nito é o Boavista, líder isolado 
do Grupo 7, que enfrenta ho-
je o Cianorte, às 18h, em Baca-
xá, e está invicto na competição 

após quatro rodadas.
Pelo mesmo grupo, Madu-

reira e Bangu disputam ama-
nhã, às 15h, em Conselheiro 
Galvão, um dos clássicos mais 
tradicionais do subúrbio ca-
rioca. Também invicto, o Tri-
color está em segundo e pode 
até assumir a liderança em ca-
so de vitória, enquanto o Alvir-
rubro é lanterna e nem sequer 
venceu uma partida na com-
petição — dois empates e duas 
derrotas até o momento.

Cariocas em ação pelas Séries C e D
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é pura arte e dá o que fa-

lar. “Por que a liberdade incomoda tanta 

gente? Não entendo quanto tabu em um 

corpo nu...”, diz a gata. O estagiário aqui 

adorou e falou “e digo que ela significa 

pra mim: ela é o morango aqui da coluna 

Gata da Hora”. Sim, o nome dela é Jenifer 

e encontrei ela no Insta @morangooo__

JENIFER MOTTA

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

LEANDRO PACE / DIVULGAÇÃO

A GATA 
DA HORA

PRÓXIMOS JOGOS

Copa América Segunda Peru  Niltão
Eliminatórias 02/09 Chile    A definir

Ederson, Danilo, Thiago Silva, Mar-
quinhos e Renan Lodi (Éder Militão); 
Casemiro, Fred e Neymar; Gabriel 
Jesus, Roberto Firmino (Lucas Paquetá) 
e Richarlison (Everton Cebolinha). 
Técnico: Tite

Bravo, Isla, Sierralta, Medel, Vegas 
(Palacios) e Mena; Arturo Vidal, 
Charles Aránguiz (Valencia) e Pulgar 
(Meneses); Alexis Sánchez (Brereton) e 
Eduardo Vargas.  
Técnico: Martín Lasarte

Local: Nilton Santos Juiz: Patricio Loustau (ARG)  
Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)  
Gol: 2º tempo: Paquetá (1 minuto) 
Cartões amarelos: Ederson (Brasil); Sierralta, Vidal e Palacios (Chile) 
Cartão vermelho: Gabriel Jesus (Brasil)

BRASIL 1 CHILE 0

 LEm um jogo de “tantas emo-
ções”, como diria o Rei Roberto 
Carlos, o Peru bateu o Paraguai 
nas penalidades, após cada seleção 
meter três gols no tempo normal 
de jogo, e garantiu vaga na semi 
da Copa América. Agora, encara 
o Brasil de novo, após tomar de 
quatro na fase grupos.

Os gols da seleção peruana 
foram marcados por Lapadula, 
duas vezes, e Yotún. Enquanto a 
Albirroja balançou as redes com 

Gustavo Gómez, Júnior Alonso e 
Ávalos, nos minutos finais.

Nos pênaltis, na sexta co-
brança, Gallese defendeu a pe-
nalidade de Alberto Espínola. 
Trauco, ex-Flamengo, conver-
teu e classificou a seleção co-
mandada por Ricardo Gareca.

Hoje tem mais emoções no tor-
neio. Confira os jogos: Uruguai x 
Colômbia, no Mané Garrincha, 
às 19h; Argentina x Equador, no 
Olímpico (GO), às 22h.

Lapadula faz força e mete 2 pro Peru

ESPORTES

N
a base da raça e vontade, o 
Brasil conseguiu a classifi-
cação à semifinal da Copa 

América ao bater o Chile, ontem, 
no Niltão, por 1 a 0, com gol de Lu-
cas Paquetá, no início do segundo 
tempo. Porém, minutos depois de 
o meia fazer o gol, o atacante Ga-
briel Jesus deu entrada criminosa 
no rosto de Mena, foi expulso e por 
pouco não colocou tudo a perder.  

Ao contrário do friozão no Rio 
de Janeiro, o primeiro tempo no 
Niltão foi quentíssimo. Para a sur-
presa geral, o Chile começou a par-
tida com a posse da bola e pressio-
nando a saída brasileira.

O Brasil, depois de sofrer no 
início, criou boas chances com 
Neymar, Roberto Firmino e Ga-
briel Jesus. O trio fez tabelas e res-

pondeu à altura à pressão inicial 
chilena no primeiro tempo.

No intervalo, Tite promoveu 
uma mudança: Lucas Paquetá 
entrou no lugar de Firmino. Lo-
go no 1º minuto, a Seleção foi dar 
um passeio em Paquetá, uma lin-
da ilha que fica aqui pertinho do 
Rio. O meia tabelou com Neymar 
e marcou um belo gol. 

Mas Gabriel Jesus quase estraga 
tudo ao ser expulso. Sorte do ata-
cante que o Brasil passou a jogar 
na raça, porque já sabia que teria 
o Peru, de novo, pela frente, ago-
ra, na semi, e já na segunda-feira.

Peru pela frente
Brasil avança à semi pra enlouquecer a galera

 L CHINELADA NO CHILE E...

Paquetá acerta chute de trivela e marca golaço de arregalar os olhos  

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

GABRIEL JESUS 

TOMOU VERMELHO 

E FOI EMBORA 

MAIS CEDO PRO 

CHUVEIRÃO

MH2
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Só duas coisas servem à felicidade: crer e amar.”

(Rousseau)

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

 LVocê irá sonhar com compras 
e bens. Mas vai precisar se es-
forçar para ter conquistas. Na 
relação, cuidado com a antipa-
tia e o ciúmes.
Cor: pink.
Números da sorte: 37, 91 e 01.

 LA necessidade de ser reco-
nhecida vai pintar. Foque na 
carreira e tente ser promovida. 
A vida amorosa pode desandar 
e há risco de rompimento.
Cor: preto.
Números da sorte: 83, 20 e 92. 

 LA Lua favorece o aprendiza-
do e os estudos. Você também 
estará mais otimista e cativan-
te. Se estiver na pista, tenha 
cautela com a sua franqueza.
Cor: azul-celeste
Números da sorte: 30, 57 e 12.

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

 LResolva os seus problemas 
para não guardar sentimen-
tos ruins. Ótimo dia para se 
cuidar. Uma paixão pode virar 
uma dor de cabeça.
Cor: carmim.
Números da sorte: 04, 58 e 22.

 LSeja sincera nas suas relações. 
Vai se dar bem com colegas e 
amigos. Pode sentir vontade 
de praticar esporte. Há chance 
de ruptura com o par.
Cor: preto.
Números da sorte: 32, 50 e 41.

 LNão seja dominada pela pre-
guiça. Pode conquistar novos 
objetivos. As relações fami-
liares ficam mais agradáveis. 
Brigas podem rolar no amor.
Cor: rosa-claro.
Números da sorte: 69, 96 e 33.

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

 LA necessidade de ter segu-
rança material pode pintar. 
Mas tenha cautela para não 
torrar a sua grana. Uma con-
quista instável pode aparecer.
Cor: marfim.
Números da sorte: 07, 52 e 16.

 LAproveite o conforto do seu 
lar. Curta grandes momentos 
ao lado do companheiro. Pode 
se aproximar dos amigos de 
forma virtual.
Cor: verde-esmeraldo.
Números da sorte: 53, 08 e 80.

 LUm clima de desânimo pode 
te dominar. Tente concluir as 
suas tarefas longe dos outros. 
No amor, evite perder o con-
trole e se irritar à toa.
Cor: bordô.
Números da sorte: 99, 45 e 90.

SÃO TOMÉ
Tomé era judeu, da Galileia. Foi 
escolhido pelo próprio Cristo para 
ser um dos 12 apóstolos e o acom-
panhou na vida pública durante os 
três anos. É conhecido por sua incre-
dulidade, pois duvidou da aparição 
de Jesus aos discípulos após a sua 
morte. É também conhecido como 
padroeiro dos arquitetos, pedreiros 
e cegos. Tomé esteve com os outros 
Apóstolos em Pentecostes e, com 
a vinda do Espírito Santo, saiu em 
missão para pregar o Evangelho. 
Segundo a Tradição, Tomé teria ido 
evangelizar pelo Oriente e Índia 
onde morreu martirizado, em 72.

SANTO DO DIA

BATATAS
Rodolfo chega em casa de-
pois da sua festa de Bodas 
de Ouro e pede à esposa, 
Filomena, que conte a ele 
o segredo do cofre que ela 
mantém muito bem tranca-
do no quarto. Ela aceita con-

tar o segredo, até porque 
o marido havia cumprido a 
promessa de não perguntar 
sobre o cofre durante todos 
os 50 anos em que ficaram 
casados. Quando ela sai do 
banho, encontra Rodolfo 
sentado na cama com seis 

batatas e 300 mil reais que 
havia retirado do cofre.
— O que é isso, Filomena? — 
pergunta Rodolfo.
— É o seguinte, Rodolfo. 
Para cada vez que eu te traí, 
eu coloquei uma batata den-
tro do baú.

— Bom... Seis batatas em 50 
anos, eu te perdoo. Mas e 
quanto aos 300 mil reais?
— É que cada vez que o baú 
enchia, eu vendia as batatas!

FINADO
Reginaldo acaba de morrer. 

O padre faz vários elogios ao 
defunto:
— Reginaldo era um ótimo 
marido, um excelente cris-
tão, um pai exemplar!
E a viúva diz para o filho:
— Juninho, vai até o caixão e 
vê se é seu pai mesmo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
Ayrá vem trazendo viagens 
profissionais e pessoais. Im-
previstos podem marcar o 
dia de hoje. Não se deixe in-
fluenciar por ninguém, colo-
que suas próprias vontades 
em prática.
SAUDAÇÃO:
Ayrá Ponon, ayrá lê!
COR:
Branco
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para quebrar feitiços e de-
mandas, passe um pedaço 
de morim branco no corpo 
todo, coloque no chão, passe 
no corpo 12 moedas, 12 velas 
brancas e 12 quiabos. Colo-
que tudo sobre esse morim, 

faça uma trouxa e despache 
na beira do mar. Durante 
todo ritual vá pedindo para 
os negativos saírem de vez 
da sua vida.

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

 LEvite ser muito exigente con-
sigo mesma. Curta um pouco 
o dia e se jogue nos seus hob-
bies. Pode iniciar uma paquera 
com alguém comprometido.
Cor: rosa-claro
Números da sorte: 16, 07 e 52.

 LA Lua aumenta a sua vontade 
de ficar de boa no lar. Vai ter 
facilidade para ganhar uma 
grana trabalhando em casa. 
Curta a paixão em casa.
Cor: dourado.
Números da sorte: 62, 71 e 53.

 LVocê estará muito acolhedo-
ra. Seja afetuosa e honesta. 
Vai agradar a família e os ami-
gos. No romance, o clima vai 
ficar meio tenso.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 45, 72 e 27.
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