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R$ 1 Confira aqui o 
resultado oficial

do sorteio do
Rio de  Prêmios

NOVA LOTERJ

PÁGINA 7

ESPORTES

FILHO DE CHICO ANYSIO PASSA 
MAL NA PORTARIA E FALECE

PRODUTOR MUSICAL DE 39 ANOS 17

Paes ameaça 
punir quem 

quer escolher 
vacina

FINAL DA FILA 6

Morre PM 
baleado em 
academia na 

Baixada

NOVA IGUAÇU 4

MUZEMA E RIO DAS PEDRAS
SANGUINÁRIO É 01 DO TCP 3

Fiuk passa fim 
de semana com 
uma blogueira. 

Saiba quem é
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Deu Tricolor no estádio 
do Corinthians! ‘Bigodin 
finin e cabelin na régua’, 
André faz 1 a 0 no fim. 
Hoje tem Brasil x Peru

FAZ PRÉDIOS 
COM TRILHOS 
ROUBADOS 

DA SUPERVIA
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FLUZÃO MOSTRA PRO FLA 
QUEM TEM TIMÃO, MEU!

Fornecedor 
de ferro para 
construções 

da milícia, 
‘Coronel’ tem 

macaco de 
estimação, 

ostenta joias 
e concreta 
desafetos
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MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 5/7/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

       ESGOTO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2387
03/07/2021

08 26 30 31 38 48
Sena: acumulou (R$ 26.766.184,04)

Quina: 30 (R$ 89.150,26)

Quadra: 3.038 (R$ 1.257,64)

FEDERAL concurso 5576
03/07/2021

Número Prêmio

1º 011004 R$ 500.000,00

2º 054926 R$ 27.000,00

3º 063047 R$ 24.000,00

4º 095007 R$ 19.000,00

5º 023098 R$ 18.329,00
DUPLA-SENA concurso 2243

03/07/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

20 25 37 41 46 50

02 06 19 23 27 35

QUINA concurso 5596
03/07/2021

03 21 42 64 73

DIA DE SORTE concurso 476
03/07/2021
Mês da Sorte: OUTUBRO

02 05 06 10 23 27 31

TIMEMANIA concurso 1658
03/07/2021
MIXTO/MT

20 21 39 49 61 64 72

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LUZ

Cheiro terrível em Realengo
 LUm vazamento de esgoto está acontecendo na Rua Man-

gue Seco, em Realengo, há semanas. Já reclamamos com a 
Cedae, mas não vieram aqui ver o que estava acontecendo. 
O cheiro está muito ruim e a água não para de vazar. Pre-
cisamos que alguém resolva isso.

Lucio Cunha Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Lâmpada
trocada

 LOi, Alceu! Quero agradecer 
a vocês pela ajuda. Solicitei o 
reparo e a troca da lâmpada na 
Rua Bertioga, em Brás de Pina, 
e, finalmente, ela foi consertada. 
Vieram aqui e fizeram o reparo.

Pedro Henrique
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Paulo Henrique
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Crateras causam 
prejuízos no Centro

 LA Rua Ladeira do Castro, em Santa 
Teresa, está com vários buracos nos 
paralelepípedos. No início da rua, qua-
se na esquina com Rua Riachuelo, tem 
um buraco com 90 centímetros de diâ-
metro. Uns 50 metros acima tem um 
buraco que encosta no muro.

BURACOS

Cartas não estão 
sendo entregues

 LEstamos com um problemão aqui na 
Rua Padre Telêmaco, em Cascadura. 
Não estão entregando nossas corres-
pondência há dois ou três meses, apro-
ximadamente. Os Correios se esque-
ceram dos moradores da nossa região. 
Precisamos pagar as contas!

Manoel Silva
Por e-mail

ÁRVORE

Condução demora 
uma eternidade

 LFalta muito respeito da Viação Reden-
tor com os seus passageiros em relação 
à linha de ônibus 343 (Barra da Tijuca—
Candelária). Nos finais de semana e fe-
riados, a condução demora mais de 50 
minutos para sair do ponto final. Além 
disso, os coletivos só andam lotados.

Djavan Bordallo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Semáforo não 
é respeitado

 LMinha indignação é sobre o que 
acontece na Estrada da Cambota, 
em Campo Grande, na Zona Oeste, 
em frente ao número 905. Ali, exis-
te um sinal de trânsito que não é 
respeitado. Os carros passam e não 
estão nem aí para os pedestres.

Anônimo
Por e-mail

SINAL

Pedro Cunha
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Luzes que ficam 
apagadas à noite

 LMoradores da Rua Guilhermina 
Maia, em São Gonçalo, reclamam dos 
postes de luz que dia após dia ficam 
acesas durante o dia e apagadas à 
noite. Sem a segurança possibilitada 
pela iluminação, moradores infor-
mam a dificuldade que é ir e vir.

ILUMINAÇÃO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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POLÍCIA

Saiba quem é o Traficante usa farda, bate 
continência, rouba trilhos  
e faz ferros pra milicianos

C
erca de cinco quilôme-
tros separam os pré-
dios que desabaram em 

Rio das Pedras, há um mês, 
e na Muzema, há dois anos. 
No total, 26 vidas se perde-
ram. Agora, a Polícia Civil já 
tem certeza de quem forne-
cia o ferro para os pilotis das 
construções irregulares da 
milícia: trata-se de Bruno da 
Silva Loureiro, o Coronel, li-
derança máxima do Terceiro 
Comando Puro (TCP). O me-
tal vendido é feito a partir de 
trilhos roubados das linhas de 
trem da SuperVia, na altura de 
Marechal Hermes e Deodoro. 
A concessionária auxiliou nas 
investigações.

A informação consta em 
um inquérito da Delegacia de 
Combate às Drogas (Dcod), 
ao qual a reportagem teve 
acesso, com exclusividade.

A investigação, no entan-
to, não se limita aos roubos 
somente do ferro. Segundo 
os investigadores, está acima 
de Álvaro Malaquias, o Pei-
xão, na hierarquia do tráfico. 
Peixão é conhecido como lí-
der do chamado Complexo 
de Israel.

“Ele é chamado de Coronel 
por estar presente em todas as 
guerras do TCP. Passou a ser res-
peitado por isso e ultrapassou os 
limites do Muquiço, comunida-
de de origem dele. Onde há in-
vasão da facção, ele está presen-
te”, disse um investigador.

O apelido Coronel não se 
limita somente ao nome: ape-
sar de nunca ter sido militar, 
ele gosta de usar farda e até co-
locar roupa camuflada em um 
macaco de estimação.

‘CORONEL’ DO TCP

01 do TCP gosta de ostentar 
com joias e até o macaco de 
estimação é presenteado. Na 
intimidade, faz perfilzinho de 
bom pai e bom mocinho

REPRODUÇÕES

 L BRUNA FANTTI

 LPara ostentar em vários bailes, 
o traficante Coronel encomen-
dou um cordão, que aparenta 
ser de ouro maciço e cravejado 
de pedras preciosas. Um vídeo 
detalha a joia, que reproduz a 
favela do Muquiço, na Zona 
Oeste, além das siglas da fac-
ção TCP e cifrões.

E, dinheiro, definitivamen-
te não é problema para Coro-
nel. Isso ficou claro nas deze-
nas de fotos apreendidas na 
sua casa, em Senador Cama-
rá, em outubro do ano passa-
do, pela especializada.

Nelas, ele aparece com a es-
posa e o filho bebê, recém-nas-
cido, em férias em locais para-
disíacos. Em várias delas, ele 
manda beijinhos para os re-
gistros das câmeras.

 L A meiguice contrasta com as 
atitudes no tráfico. Coronel é 
altamente sanguinário. Teria 
partido dele ordem de matar 
um sócio de uma empresa que 
fornecia internet para o Mu-
quiço. O corpo da vítima foi 
concretado e jogado no Rio 
Acari. “São várias as notícias 
dando conta de que seus ini-
migos são sumariamente fuzi-
lados e tem seus corpos ‘con-
cretados’”, diz trecho de um 
relatório. Informações po-
dem ser passadas ao Disque 
Denúncia.

Ele brilha, mas 
é o cordão

Mete bala e 
joga cimento
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POLÍCIA

É 
estável o quadro da promo-
tora de vendas Tainá Romão, 
de 25 anos, ferida a facadas 

no sábado, em Jacarepaguá, Zona 
Oeste. Segundo a família, a jovem 
recebeu 12 perfurações, no braço 
esquerdo e no colo. Socorrida por 
pessoas que passavam pelo local, 
foi atendida no Hospital Muni-
cipal Lourenço Jorge, na Barra, 
e transferida para uma unidade 
particular na Tijuca, Zona Norte.

O ex-namorado de Tainá, Fe-
lipe Mariotti, é apontado como 
responsável pela tentativa de fe-
minicídio e está foragido. A De-
legacia de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Jacarepaguá investiga 
o caso para localizá-lo. Segundo 

testemunhas, ele teria fugido em 
direção à Cidade de Deus e che-
gou a ser ameaçado por trafican-
tes locais, que o pressionaram pa-
ra que se entregasse.

Fernando Mariotti, irmão gê-
meo do suspeito, sequer pensa em 
sair à rua desde que as redes sociais 
começaram a espalhar fotos de Fe-
lipe. “Quando começou a rolar a 
mídia, nem todo mundo esclare-
ceu que a gente era gêmeos. Muita 
gente na hora da raiva começou a 
jogar no Facebook a foto do meu 
irmão, mas não colocaram o no-
me, não esclareceram”, conta.

Mulher é ferida a 
facadas pelo ex
Vítima está internada em hospital particular

 L MONSTRUOSIDADE NA ZONA OESTE

Tainá Romão sofreu tentativa de homicídio a caminho do trabalho

REPRODUÇÃO FACEBOOK

‘Robô’ do Lixão 
roda em Caxias 

 LDois homens foram presos, sába-
do, após ação da Polícia Militar no 
bairro Olavo Bilac, em Duque de 
Caxias. Um deles é conhecido co-
mo ‘Robô’ e seria um dos chefes do 
tráfico da comunidade do Lixão, 
Vila Ideal e Mangueirinha. Quan-
do agentes avistaram um veículo 
HB20 branco roubado, cerca de 
quatro homens armados efetua-
ram disparos. Dois criminosos fu-
giram. Um dos presos foi baleado 
na coxa esquerda e socorrido para 
o hospital de Saracuruna.

RAPIDINHAS...

Tiros e morte 
no Batan

 LUm homem morreu 
após troca de tiros com 
agentes  do 14º  BPM 
(Bangu), na madrugada 
de ontem, na comunida-
de do Batan, em Realengo, 
Zona Oeste do Rio, perto 
da localidade conhecida 
como Morrinho. Uma 
pistola, três granadas e 
munições foram apreen-
didos com ele.

ELE TERIA FUGIDO

EM DIREÇÃO À 
CIDADE DE DEUS, 

ONDE FOI AMEAÇADO 
POR TRAFICANTES

Um policial militar que foi 
baleado, na última quarta-fei-
ra, em uma academia no bair-
ro Cacuia, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, morreu 
na manhã de ontem. Lotado 
no 20º BPM (Mesquita), o ca-
bo Torres estava internado no 
Hospital Geral de Nova Igua-
çu. Segundo a Polícia Militar, 
ele tinha 38 anos e deixa dois 
filhos. Nas redes sociais, a cor-
poração lamentou a morte do 
agente.

No último dia 30, segundo 
moradores, quatro criminosos 
entraram em uma academia de 
crossfit e atiraram contra dois 
policiais militares e uma poli-
cial civil. Os dois agentes, que 
estavam de folga, reagiram e 
houve confronto. A policial 
civil estava malhando no mo-
mento do tiroteio e foi baleada 
no braço. Além disso, testemu-
nhas relataram que um policial 
que passava no local viu a ação 
e também trocou tiros com os 

criminosos. Um dos crimino-
sos morreu no local.

Também em Nova Iguaçu, 
no sábado (dia 3), policiais da 
52ª DP prenderam dois suspei-
tos de cometer assaltos. A du-
pla já era investigada pela dis-

trital e foi capturada após duas 
senhoras irem à delegacia para 
registrar que haviam acabado 
de ter seus celulares roubados. 
Através de fotos apresentadas 
pelos policiais plantonistas, as 
vítimas reconheceram os dois 
como os autores do crime. A 
dupla foi encontrada com os 
dois celulares roubados 

Morre um dos 
PMs baleado 
em academia

 L BAIXADA

DOIS LADRÕES

DE CELULARES 
ROUBAM DUAS 

SENHORAS 
E SÃO PRESOS

 LNa Deam (Delegacia Especial 
de Atendimento à Mulher) de 
Jacarepaguá, os policiais cons-
tataram que já havia uma Medi-
da Protetiva para a vítima con-
tra o acusado. O ex-namorado, 
portanto, não poderia sequer se 
aproximar de Tainá, o que não 
acontecia na prática. De acordo 
com uma parente da vítima, ele 
a perseguia até de madrugada. 

“Ele é uma pessoa que não acei-
ta o fim do relacionamento há 
dois anos. Já diversas vezes fo-
mos para a delegacia. Ela já ti-
nha o cumprimento de distân-
cia”, disse. “Ela estava chegando 
no trabalho, já tinha avisado aos 
colegas. Foi coisa de minutos. 
Ele fez tudo premeditado, sa-
bia que ela passaria por ali. Feriu 
para matar”, completou.

A perseguia após o fim do namoro

 L YURI EIRAS
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GERAL

 L ‘SOMMELIER’ DE IMUNIZANTE

Vacina não é vinho
Paes já avalia punir quem tentar escolher dose

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, criticou os ca-
riocas que têm tentado 

escolher qual vacina tomar nos 
postos de saúde. Em seu per-
fil no Twitter, Paes respondeu 
uma seguidora que sugeriu pu-
nir com o “final da fila” os que 
ficam “escolhendo vacina”.

“Estamos avaliando”, disse o 
prefeito da capital.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, escre-
veu no Twitter que “nesta pan-
demia, uma das piores coisas 
que se pode fazer é estar elegí-
vel e não ir se vacinar”.

O prefeito complementou: 
“E querer dar uma de somme-
lier (especialista em vinhos) de 
vacina e não ir tomar sua do-
se no dia certo, deixando para 

o dia da repescagem achando 
que vai poder escolher vacina. 
Unidades de saúde acabam fi-
cando cheias. Vá no seu dia!”.

Uma seguidora, então, suge-
riu: “Faz como algumas cida-
des de São Paulo, por marca-
ção, e quem ficar de palhaçada 
escolhendo vacina vai pro final 
de fila”. “Estamos avaliando is-
so aqui”, respondeu Paes.

A vacinação na capital come-
ça hoje com mulheres de 42 anos; 
amanhã, homens de 42. A quar-
ta-feira tem mudanças, e pessoas 
de 41 anos se vacinam no mes-
mo dia: mulheres pela manhã e 
homens à tarde. Na quinta-fei-
ra, mulheres de 40 anos; na sex-
ta, homens de 40 anos; sábado é 
dia de repescagem para as pes-
soas de 40 anos ou mais.

Este é o calendário de vacinação da capital até o dia 17 de julho

DIVULGAÇÃO

‘NÃO TOMAR

SUA DOSE NO DIA 
CERTO DEIXA AS 

UNIDADES DE 
SAÚDE CHEIAS’

A passagem de uma frente fria 
na Cidade do Rio, ontem, afas-
tou os cariocas das praias e dimi-
nuiu a aglomeração na Zona Sul. 
Durante a manhã, no Arpoador, 
o tempo estava fechado e poucas 
pessoas foram vistas nas areias e na 
orla praticando exercícios. Na Zo-
na Sul, os termômetros marcaram 
25ºC de temperatura máxima.

Segundo o Alerta Rio, a semana 
irá começar com o tempo estável e 
amanhã há previsão de chuva fra-
ca isolada a qualquer hora. A chu-
va pode se prolongar até a madru-
gada e a manhã de quarta.

Não teve muvuca na praia, mas 
policiais militares do 18º BPM (Ja-
carepaguá) e o Batalhão de Polí-
cia de Choque (BPChq) agiram 
para impedir a realização de um 

baile irregular na comunidade da 
Chacrinha, em Jacarepaguá, Zo-
na Oeste, na noite de sábado. Nas 
redes sociais, o evento anunciava 
a presença de DJs e do cantor de 
pagode Binho Simões.

A polícia interrompeu a 
montagem do evento antes 
mesmo de começar, na Estra-
da Comandante Luis Solto.

Frente fria deixa 
praias às moscas

 L ONDA GELADA

Com o tempo fechado no Arpoador, poucas pessoas foram vistas

ESTEFAN RADOVICZ

POLÍCIA IMPEDE

REALIZAÇÃO 
DE EVENTO NA 

COMUNIDADE DA 
CHACRINHA
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C
erca de 450 famílias que fo-
ram retiradas da Ocupa-
ção 1º de Maio, em Itaguaí, 

na última quinta-feira, foram ca-
dastradas pelo governo do Estado 
e devem receber o auxílio emer-
gencial do programa SuperaRJ, 
que prevê pagamento de R$ 300 
por mês. As famílias estão abriga-
das temporariamente em uma es-
cola do município.

O governo realizou um cadas-
tro para verificar quem poderá ser 
incluído nas políticas de assistên-
cia social e habitação do estado. 
As famílias que estiveram dentro 
dos critérios irão receber o auxílio 
do programa SuperaRJ, um paga-
mento de R$ 200 por mês, e mais 
R$ 50 para cada filho menor de 
idade, desde que limitado a dois.

As famílias estão abrigadas em 
um CIEP de Itaguaí. Segundo o 
Estado, elas receberam 300 kits 
dormitórios, com colchão, len-

çol, travesseiro e fronha, além de 
absorventes e 2 mil máscaras.

A Justiça determinou a rein-
tegração de posse em terreno da 
Petrobras. A área fica em frente ao 
antigo Boteco Cadena, no bairro 
Ponte Preta, na Avenida Deputa-

do Octávio Cabral, e foi ocupada 
por centenas de famílias no início 
de maio. Essa área tinha sido reser-
vada para a instalação de um polo 
petroquímico, que mais tarde aca-
bou sendo montado em Itaboraí.

Em nota, a Petrobras infor-

mou que está sendo cumprido “o 
mandado de reintegração de pos-
se expedido pela 2ª Vara Cível de 
Itaguaí, conforme anteriormen-
te autorizado pelo Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, com 
apoio de diversos órgãos”.

GERAL
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CINTHYA 
DA GAMA 
PEREIRA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 7 
anos. Ela de-
sapareceu em 
05 de outubro 
de 2016, no 
município de 
Manaus, no Amazonas, após ser se-
questrada por um estranho. 
Informações para 2286-8337

DANIEL 
GAIETO 
BARRETO
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 7 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
no dia 29 de 
dezembro de 
1999, na Tiju-
ca (Zona Norte), após sair de casa e 
não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Inea: consulta 
pública dia 15

 LO Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) promoverá 
dia 15, às 16h, em seu canal 
no YouTube, consulta pú-
blica para a criação do Mo-
numento Natural Estadual 
da Serra da Maria Compri-
da, em Petrópolis. O objeti-
vo é ouvir a população local 
e outras partes interessadas. 
A iniciativa é do deputado 
estadual Carlos Minc (PSB).

RAPIDINHA...

Famílias retiradas de 
terreno terão auxílio
Expulsos de área da Petrobras entrarão no programa SuperaRJ

 L RECEBERÃO POUCO MAIS DE R$ 200 MENSAIS

Moradores da Ocupação 1º de maio levaram os seus pertences para a escola que estão abrigados

ESTEFAN RADOVICZ

ESTATAL PEDIU

NA JUSTIÇA A 
REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE DO TERRENO, 

EM ITAGUAÍ
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Copa América Hoje Peru  20h Niltão
Eliminatórias 02/09 Chile A definir Chile

Peru põe tilte na cabeça
Técnico não quer dar mole e pensa em como atacar o rival, hoje, pela semifinal 

A Seleção Brasileira encer-
rou, ontem, no CT do Flu-
minense, o último treina-

mento antes da semifinal da Copa 
América, contra o Peru, hoje, às 
20h, no Niltão. Mas o técnico Ti-
te não soltou pela goela qual será 
o ataque, já que Gabriel Jesus está 
suspenso por conta do cartão ver-
melho que levou contra o Chile.

Além disso, ele também está 
preocupado com Lapadula, que 
vem crescendo a cada jogo. o ata-
cante peruano meteu dois gols 
contra o Paraguai - a vaga foi de-
cidida nos pênaltis após 3 a 3 no 
tempo normal. Lapadula briga pe-
la artilharia da competição, com 
três bolas na rede. Mas é bom lem-
brar que o Peru caiu de 4 na fase de 
grupos para o Brasil. 

A  disputa pela vaga de Jesus 
está acirrada entre Lucas Paquetá, 
que marcou o gol da vitória sobre 
os chilenos, e Everton Ribeiro. Ou-
tra possibilidade seria a entrada de 
Gabigol, mas, aí, teria que mudar a 
configuração do ataque. Contra o 
Chile, atuaram Jesus, Roberto Fir-
mino, Neymar e Richarlison. 

Novamente sem a presença do 
lateral Alex Sandro, autorizou a 
exibição da atividade por cerca de 
15 minutos na CBF TV, apenas 

durante o aquecimento. Além 
de Alex Sandro, três jogado-
res iniciaram as atividades na 
academia do CT, o atacante 
Neymar e os zagueiros Thiago 
Silva e Marquinhos.

Depois eles seguiram para o 
campo. Nesta parte do treino, Tite 
entrou na roda de bobinho e par-
ticipou do aquecimento, ficando 
com a cabeça mais mexida.

Na parte fechada, como de há-
bito, fez trabalhos táticos e bola 
parada. Além do ataque, o técni-
co da Seleção não quis confirmar, 
mas está claro que  Alex Sandro 
não tem condições de jogo ain-
da. Afinal, ele não treinou nos úl-
timos dias e não foi para o banco 
contra o Chile.  Desta forma, Re-
nan Lodi deve continuar  na late-
ral-esquerda. Neymar e Thiago Silva mandam avisar para o Peru ficar ligadão porque eles vão entrar com tudo no jogo

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

FALA, CANARINHO!

FALA,

ISSO, MESSIZINHO, É BOM
festejar mesmo. No máximo, 
vocês serão vice. 
Já metemos 4 
no Peru e pedi a 
minha tinha, mãe 
dos meus primos 
gêmeos, pra assar 
pro Natal. O caneco 
é nosso! Adiós...

DIDI LARANJEIRAS

Ederson, Danilo, Thiago Silva,  
Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, 
Fred e Lucas Paquetá (Éverton Ribeiro); 
Roberto Firmino, Neymar e Richarli-
son. Técnico: Tite.

Gallese; Corzo, Christian  
Ramos, Santamaría e Trauco;  
Tapia, Yotún, Peña, Raziel García e 
Cueva; Lapadula.  
Técnico: Ricardo Gareca.

Local: Estádio Nilton Santos (Niltão) 
Horário: 20h  
TV: SBT e ESPN Brasil

BRASIL PERU

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

TITE ESTÁ 
DÚVIDA ENTRE 

PAQUETÁ E ÉVERTON 
RIBEIRO PARA A 
VAGA DE JESUS

 LLionel Messi disse após a classi-
ficação às semifinais que a Argen-
tina atingiu sua primeira meta 
rumo ao sonhado título em solo 
brasileiro. Os hermanos venceram 
o Equador, por 3 a 0, e vão encarar, 
amanhã, às 22h, no Mané Garrin-
cha, a Colômbia, que eliminou o 
Uruguai nas penalidades.

“Era um dos objetivos estar en-
tre os quatro melhores”, disse.

Segundo ele, “a verdade é 
que foi um jogo muito duro, 
sabíamos da dificuldade do 
Equador, que é uma equipe 
com jogadores jovens muito 
rápidos e fisicamente fortes”.

O craque, eleito seis vezes me-
lhor do mundo, criticou o estado 
do gramado do Olímpico (GO), 
assim como os outros estádios em 
que a Argentina atuou.

Messi faz festa pela vaga na semi
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Brasileirão Quarta Atlético-MG  19h Mineirão
Brasileirão Domingo Chapecoense 18h15 Maracanã

Quem espera sempre alcança e salve o Fluzão!
Rede do Fla olha pro ‘Bigodin finin e cabelin na régua’ de André, que não tem pena e estufa o gol de Diego Alves para tirar a s

 L É NORMAL...

Com o Maracanã e o Nil-
ton Santos cedidos à 
Conmebol para a Copa 

América, o mais tradicional 
clássico carioca, o Fla-Flu, te-
ve um sotaque paulista, ontem. 
A Arena Corinthians foi o pal-
co da vitória tricolor, por 1 a 
0, no duelo de número 438 da 
história entre os clubes.

Com a vitória na nona roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
o Fluminense encerra um je-
jum de quatro jogos sem ven-
cer na competição e passa o ri-
val na tabela de classificação: 
13 pontos contra 12.

O Flamengo se sentiu em ca-
sa no estádio do Corinthians. 
Com o controle da posse de bo-
la, empilhou chances ao longo 
do 1º tempo. Com ótima atua-
ção de Luccas Claro e Nino, o 
Tricolor, à espera do contra-a-
taque, resistiu bem a pressão. 

Já Marcos Felipe, exigido nas 
finalizações à queima-roupa de 
Bruno Henrique e Michael, con-
tou com a sorte na cabeçada de 
Gustavo Henrique, que explo-
diu no travessão, após o cruza-
mento de Vitinho.

Mesmo isolado, Fred teve uma 
boa chance de cabeça, defendida 
sem muito esforço por Diego Al-
ves, mas foi Caio Henrique, com 
muita movimentação e velocida-

de, que incomodou mais a defesa 
do rubro-negra. De volta ao meio 
de campo, Willian Arão se desta-
cou pela eficiência no desarme e 
agilidade na saída de bola.

O panorama de domínio do 
Flamengo não se repetiu no se-
gundo tempo. Roger Machado 
acertou nas mudanças, enquan-
to o rubro-negro Rogério Ceni er-
rou tudo novamente.

A entrada de Nenê, Luc-
ca e Luiz Henrique mudaram 
a dinâmica tricolor, que, com 
uma postura mais agressiva, 
não apenas equilibrou as ações 
ofensivas, como teve chances 
reais de abrir o placar. 

Como vacilou no 1º tempo e 
parte do 2º, o castigo veio quase 
nos acréscimos e merecido. Ne-
nê iniciou a jogada, que terminou 
com a assistência de Luiz Henri-
que, que rolou para André, livre 
de marcação, fazer o gol da vitó-
ria, aos 45 minutos. Depois do gol da vitória do Time de Guerreiros, os jogadores se abraçam no gramado do Itaquerão

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo 
Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; 
William Arão, João Gomes (Rodrigo 
Muniz) e Vitinho (Thiago Maia); Mi-
chael (Max) Bruno Henrique e Pedro. 
Técnico: Rogério Ceni.

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Yago, Martinelli 
(André) e Cazares (Nenê); Caio Pau-
lista (Luiz Henrique), Gabriel Teixeira 
(Kayky) e Fred (Lucca).  
Técnico: Roger Machado

Local: Arena Corinthians, em Itaquera (SP) 
Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)  
Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Pombo Lopez (SP) 
Gol: 2º tempo: André (aos 45 minutos)  
Cartões amarelos: João Gomes e Vitinho (FLA); e Nino (FLU)

FLAMENGO 0 FLUMINENSE 1

 LRogério Ceni mais uma vez não 
ajusta o time no 2º tempo, o que já 
se tornou comum neste Brasilei-
rão, e tenta justificar a falta de in-
teligência para fugir das armações 
do adversário citando  os desfal-
ques de Gabigol e Éverton Ribei-
ro, que estão com a Seleção, além 
de Arrascaeta e Isla, que foram ce-
didos ao Uruguai e Chile, respec-

tivamente, para a Copa América.
“Sempre propusemos o jogo, 

tomamos a iniciativa em qualquer 
partida desde que chegamos aqui. 
Criamos grandes oportunidades 
e nem sempre convertemos em 
gol. Não achei o segundo tempo 
tão abaixo. Temos muitos joga-
dores na Seleção. Jogávamos com 
quatro 10 no meio. Um foi vendi-

do, outro se machucou e dois es-
tão na Copa América. Tivemos 
que mudar a maneira de jogar. 
Fomos muito superiores no pri-
meiro tempo e o segundo tempo 
equilibrado, disse o treinador.

E as mexidas? “Foram para ten-
tar buscar a vitória, como sempre 
fizemos, até o fim do jogo”, saiu 
Ceni pela ‘linha de fundo’.

Ceni fala, fala, fala, mas não diz nada com nadica de nada

Ô MEU, É O DITADO:
‘QUEM NÃO FAZ, 

LEVA’. E O RUBRO-
NEGRO LEVOU AOS 

45 DO 2º TEMPO
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Brasileirão Quarta Ceará  21h30 São Januário

Brasileirão Sábado Sport 19h Ilha do Retiro

e alcança e salve o Fluzão!
Rede do Fla olha pro ‘Bigodin finin e cabelin na régua’ de André, que não tem pena e estufa o gol de Diego Alves para tirar a seca de quatro jogos sem vencer

FLAMENGO
BOLA CHEIA
Rodrigo Caio, João 
Gomes, Willian Arão e 
Michael.

DEU PRO GASTO
Diego Alves, 
Matheuzinho, Gustavo 
Henrique, Filipe Luís, 
Thiago Maia e Pedro.

BOLA MURCHA
Vitinho e Rodrigo 
Muniz.

PERNA DE PAU
Bruno Henrique (errou 
tudo o que tentou) e 
Max (nada de bom)

TÉCNICO
Rogério Ceni não 
soube mexer e piorou 
o time.

ATUAÇÕES

FALA, RUBRO-NEGRO!
FALA,

AÍ, MANINHO DIDI,
paga a Série B pra falar do Maior 
do Mundo, ok, FluC?! Vou é dar 
uns cascudos na 
testa do aprendiz 
de treinador. Alô, 
Braz? Alô, Landim? 
Tum, tum, tum... 
Agora, vocês fogem 
da arapuca. Mas eu 
pego!  

DADÁ NAÇÃO

TÉCNICO
Roger Machado deu 
um nó pescoço de Ceni 
e salvou a equipe.

COBRA DO JOGO
Marcos Felipe: pegou 
tudo pela frente.

FLUMINENSE

BOLA CHEIA
Nenê, Samuel Xavier, 
Claro, Nino, Martinelli, 
Luiz Henrique e André 

DEU PRO GASTO
Egídio, Yago, Caio 
Paulista, Gabriel 
Teixeira, Kayky e Lucca.

BOLA MURCHA
Fred e Cazares, que 
nem fizeram falta no 
segundo tempo.

ATUAÇÕES

FALA, TRICOLOR!
FALA,

AÍ, GÊMEO DADÁ, ESSA 
joia André carrascou com vocês. 
Corre lá pro colinho da mamãe 
que eu vou cantar 
e cantar: “Nos 
Fla-Flus é o ‘aí, 
Jesus’! Eu teria um 
desgosto profundo 
se faltasse o fRa no 
mundo...” KKKKKK 
e mais KKKKKK 

DIDI LARANJEIRAS

 LApesar da máscara na cole-
tiva, era possível reparar no 
semblante aliviado de Roger 
Machado, que reconheceu o 
primeiro tempo abaixo do time 
tricolor, mas exaltou a mudan-
ça de postura na segunda etapa.

“Com as substituições e pra 
poder explorar o de jogo volu-
me do Flamengo, apostamos 
no arrasto dos jogadores de 
beirada e na profundidade do 
Lucca por dentro”, observou o 
treinador, acrescentando: 

“Vitória num clássico im-
portante, numa semana bas-
tante tensa em função do úl-
timo jogo, mas que prova que 
esse grupo reage bem a esses 
momentos e recoloca as coisas 
nos trilhos. Fomos premiados”.

Roger derruba 
em cheio o Fla

Bruno Henrique, que esteve mal no segundo tempo, tenta fugir da acirrada marcação do Tricolor

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LCom fama de ‘carrasco’ do 
Flamengo na base, André foi o 
inesperado herói do clássico de 
ontem. Integrante da ‘Geração 
de Ouro’ de Xerém, o volante 
entrou em campo aos 40 mi-
nutos do segundo tempo e, aos 
45, marcou o primeiro gol co-
mo profissional que decidiu a 
partida, que jamais será esque-
cido pela joia.

“É um dia para nunca ser es-

quecido. Muito feliz por ter entra-
do no finalzinho e ter feito o gol, 
meu primeiro como profissional. 
Felicidade dobrada. É agradecer 
todo mundo, minha família que 
sempre esteve comigo. Sem pala-
vras”, disse André, em entrevista à 
TV Globo ao fim do jogo.

O também volante Marti-
nelli, que terminou o clássico 
com um dos melhores em cam-
po e saiu para a entrada de An-

dré, parabenizou o amigo pela 
tarde iluminada em São Paulo:

“A gente trabalhou muito 
focado essa semana. Sabíamos 
que merecíamos essa vitória. 
O time todo trabalhou. Mui-
to feliz pelo André pelo gol. Ele 
sempre fazia gol na base contra 
o Flamengo. A estrela dele bri-
lhou. Isso aqui representa toda 
a nossa equipe que trabalhou 
muito. Merecemos esse placar”.

Uma vez carrasco (na base), será sempre carrasco
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A Seleção do Uruguai se 
despediu da Copa Amé-

rica, eliminada pela Colômbia 
nos pênaltis, depois de empa-
te sem gols. Nas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, as coi-
sas não andam bem: ocupa a 
quarta posição, última para 
classificação direta, com duas 
vitórias em seis partidas, e a 
pressão para mudanças ime-
diatas é grande. O técnico Os-
car Tabárez (foto) aparenta 
cansaço, não encontra solu-
ções para problemas da equi-
pe e seus métodos são questio-
nados. O pior é que uma troca 

agora, a menos de um ano e 
meio para o Mundial, seria 
uma incógnita porque o no-
vo comandante só teria aque-
les poucos dias das Datas Fifa 
para a nova montagem e essa 
deve ser a dúvida dos dirigen-
tes da Associação Uruguaia de 
Futebol. O fato é preocupan-
te porque revela decadência 
de uma das potências do con-
tinente. Alerta para Brasil e 
Argentina, que ainda se man-
têm no pedestal amparados 
pela tradição e dependentes de 
duas grandes estrelas, Neymar 
e Lionel Messi.

 LAthletico-PR e Red Bull 
Bragantino se aboletaram 
nas primeiras posições do 
Campeonato Brasileiro e 
de lá não querem sair. No 
pior dos cenários, querem 
vagas diretas na Copa Li-
bertadores da América do 
ano que vem.

 LO técnico Fernando Diniz 
pega mais um gancho, sus-
penso por reclamações na 
derrota do Santos para o 
América.

 LDiego Aguirre é bola da 
vez no caso de Oscar Tabá-
rez deixar o comando da 
seleção do Uruguai.

 LO Red Bull Bragantino ganha do São 
Paulo, de virada, por 2 a 1, e mantém a 
liderança invicta no Brasileirão, mos-
trando para a galera que não veio a 
passeio. É a Zebra Alada.

 LMais uma vez, o Flamengo baixa de 
rendimento no segundo tempo e paga 
por isso. Já tinha sofrido pressão do 
Cuiabá, apesar da vitória. Algo está 
errado.

URUGUAI, A GRANDE DECEPÇÃO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

JOVEM FLU
 LO Flamengo dominou a par-

tida durante o primeiro tem-
po, obrigou o goleiro Marcos 
Felipe a trabalhar e o zagueiro 
Rodrigo Caio mandou de ca-
beça uma bola no travessão, 
mas o gol não saiu. No segun-
do tempo, o vento virou com a 
entrada de Nenê, Luiz Henri-
que e o garoto André na equi-
pe do Fluminense. A partir daí, 
o Tricolor cresceu enquanto o 
Flamengo baixava o ritmo. No 
fim, Luiz Henrique varreu a de-
fesa, rolou para o meio, a zaga 
dormiu e André guardou. Me-
recida vitória do Fluminense 
por 1 a 0, em São Paulo.

DIVULGAÇÃO

9ª RODADA

9ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

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

 1º NÁUTICO 21 9 6 3 0 17 4 13
 2º CORITIBA 19 8 6 1 1 10 4 6
 3º SAMPAIO CORRÊA 18 9 5 3 1 9 2 7
 4º GOIÁS 16 9 4 4 1 10 4 6

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º BRASIL DE PELOTAS 7 9 1 4 4 6 9 -3

 18º PONTE PRETA 7 9 1 4 4 5 8 -3

 19º LONDRINA 7 9 1 4 4 6 10 -4

 20º REMO 7 8 1 4 3 5 10 -5

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º BRAGANTINO 21 9 6 3 0 19 10 9
 2º ATHLETICO-PR 19 8 6 1 1 16 7 9
 3º PALMEIRAS 19 9 6 1 2 16 10 6
 4º ATLÉTICO-MG 16 9 5 1 3 11 8 3
 5º FORTALEZA 15 9 4 3 2 14 9 5
 6º BAHIA 14 9 4 2 3 17 13 4
 7º CEARÁ 13 9 3 4 2 11 10 1
 8º FLUMINENSE 13 9 3 4 2 8 9 -1
 9º FLAMENGO 12 7 4 0 3 9 6 3
 10º SANTOS 12 9 3 3 3 9 9 0
 11º JUVENTUDE 12 9 3 3 3 7 11 -4
 12º CORINTHIANS 11 9 2 5 2 7 7 0
 13º ATLÉTICO-GO 10 7 3 1 3 6 7 -1
 14º INTERNACIONAL 10 9 2 4 3 10 14 -4
 15º AMÉRICA-MG 9 9 2 3 4 9 11 -2
 16º SPORT 6 9 1 3 5 4 8 -4
 17º SÃO PAULO 5 9 0 5 4 5 11 -6
 18º CUIABÁ 4 7 0 4 3 4 8 -4
 19º CHAPECOENSE 4 9 0 4 5 8 17 -9
 20º GRÊMIO 2 6 0 2 4 4 9 -5

SEXTA
 NÁUTICO 5 X 0 OPERÁRIO-PR 19:00

 CORITIBA 2 X 1 REMO 19:00

SÁBADO
 VASCO 1 X 0 CONFIANÇA 16:30

 CSA 0 X 1 CRB 18:30

 SAMPAIO CORRÊA 1 X 0 LONDRINA 19:00

 BRASIL DE PELOTAS 0 X 0 CRUZEIRO 19:00

 AVAÍ 1 X 1 BOTAFOGO 21:00

 VITÓRIA 1 X 1 GOIÁS 21:30

 VILA NOVA 0 X 0 PONTE PRETA 21:30

ONTEM
 GUARANI 4 X 1 BRUSQUE 11:00

*Não encerrado até o fechamento desta edição

SÁBADO
 AMÉRICA-MG 2 X 0 SANTOS 19:00

 ATHLETICO-PR 2 X 1 FORTALEZA 19:00

 CORINTHIANS 1 X 1 INTERNACIONAL 21:00

ONTEM
 CHAPECOENSE 0 X 2 BAHIA 11:00

 FLAMENGO 0 X 1 FLUMINENSE 16:00

 SPORT 0 X 1 PALMEIRAS 16:00

 SÃO PAULO 1 X 2 BRAGANTINO 18:15

 CEARÁ 2 X 0 JUVENTUDE 18:15

 CUIABÁ 0 X 1 ATLÉTICO-MG 18:15

 *GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30
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Série B Amanhã CRB  21h30 Rei Pelé

Série B Sábado Cruzeiro 16h30 Niltão

 L SE FALTA PONTARIA, ENTÃO...

Põe o pé no fogão
Alvinegro está na secura em jogos fora de casa

F
oram pelo menos quatro 
boas chances no primeiro 
tempo contra o Avaí, mas a 

bola... Ah, a bola não está parando 
no lugar certo, que é a rede do ad-
versário. O time tentou botar fo-
go, mas a lenha estava ressecada. 
Só nos acréscimos, depois de 14 
finalizações, com só três delas em 
direção ao gol, uma estufou a rede. 

Ufa, alívio, mas, ao mesmo 
tempo, preocupações: 1) a má 
pontaria; 2) o fraco rendimento 
na troca de passes (é um dos piores 
entre os times da Série B); 3) Ainda 
não saiu da seca fora de casa - em 5 
jogos, 3 empates e 2 derrotas.

Apesar de não estar tão dis-
tante do G-4, o técnico Marcelo 
Chamusca admite que o bico da 

chuteira dos jogadores está desca-
librado. Não só o bico, mas o pé in-
teiro que entra nela.

“O time evoluiu em vários as-
pectos, mas tem sido pouco efeti-

vo na hora de acertar o gol, além de 
erros de passes”, disse o treinador, 
ressaltando que a equipe não vem 
chamuscando mais por conta da 
logística e jogo atrás de jogo:

“A única coisa que eu posso 
fazer é trabalhar com os atletas a 
questão de análise, as imagens dos 
jogos, dar algumas orientações 
sobre tomada de decisões e exe-
cução em algumas situações, dar 
confiança para o atleta. Porque a 
gente não tem tempo de treinar”.

Nisso, ele tem razão. Depois de 
jogar na noite de sábado em Flo-
rianópolis (SC), amanhã já tem 
desafio contra o CBR, na outra 
ponta do Brasil, no Estádio Rei 
Pelé, em Maceió (AL), às 21h30.

A bola parece queimar muito nos pés do jogadores do Glorioso

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 L AURINO LEITE

TIME ESTÁ 

NO LIMITE COM 
VIAGENS SEGUIDAS DE 
NORTE A SUL DO PAÍS E 
SEM PODER TREINAR

FALA, ALVINEGRO!

FALA,

NEM QUERO FALAR DO BOTA QUE NEM FOGO  
está colocando em palha. Tô plutão com os jogadores 
chamuscados. Desde ontem, a zoação é em cima do mano 
Dadá Colina. Como pode perder pro FluC do Didi? KKKKK

DODÔ GENERAL
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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
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada decreto 
57.654-20/01/1966, Portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
Pensão Militar, Direito Fa-
milia. Procure seus direitos,  
(21)98191-8844 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.

 

CAIXA V/TEXTO
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa ven-
dedora, jogos, bolões, expe-
riência em casa lotérica, boas 
referências, enviar curriculo 
para centrolotericoempregos@
gmail.com
 

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

 

MECÂNICO V/TEXTO
Com experiência. Trabalhar  2ª à  
6ª feira, salário combinar. Tratar 
no local: Rua Visconde de Santa 
Isabel, 161 -  Vila Isabel.
 

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
 
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

 

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.
 

ABAFA BRUNINHA 
Quase mulher, morenaça en-
louquecedora, belíssima rosto/ 
corpo, estilo mulherão, ativa/ pas-
siva, 20 motivos comprove! tel: 
974864673-zap -Nova Iguaçu
 
BIA BRANQUINHA 
Mingon, 20 anos, completinha, 
envolvente. Ambiente confortá-
vel. (30,00) Centro de Caxias. 
Rua das Pedras, Proximo cedae. 
Cartão. T.99552-7585
 
BRUNA BAIXADA 
Comunicativa, cheirosa, rosti-
nho encantador, aparelhada, 
jamais anunciada, totalmente 
liberal. Aceito cartão. R$100,00 
2 horas completo. Taxi grátis. 
Tel:(21)96650-3381
 
COROA ALICE 
R$25,00 Loiraça, branquinha, 
cabelão, cintura parando trânsito, 
carinhosa, cheirosa, quentíssima 
totalmente liberal, diferenciada 
.Ambiente discreto, sozinha T. 
97496-2556 Cinelândia.
 

NOVAS GATAS 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no Gde. 
Rio e Caxias. 2a. a 6a. feira. 
Carregar em Jacarepagua ou 
Ceasa. Whatsapp  96422-0205. 
Ronaldo
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local

Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sexta Sampaio Corrêa 19h São Januário

Série B 13/07 Coritiba  21h30 Couto Pereira

Andrey lembra que time não pode demorar pra engrenar de vez

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

FALA, VASCAÍNO!

FALA,

COMO O CABO ESTÁ COM 
o fio desencapado e o Gigante da 
Colina não embala de vez, vou fazer 
coro e plagiar o gêmeo Dodô, que 
escreveu primeiro: 
Como pode perder 
para o FluC do 
Didi?. Diz aí, Dadá 
Nação? Ah, ele 
correu pro colo na 
mamãe. HAHAHA  

DEDÉ COLINA

N
o início do ano, o torcedor 
chegou até a sonhar um 
pouco mais alto. O cabo do 

time estava parafusado com ros-
ca e firme na parede da Colina. O 
Vasco chegou a ficar 11 jogos sem 
perder, entre Carioca e Copa do 
Brasil. Chegou até a meter 3 a 1 no 
Fla na competição estadual.

Mas a rosca começou a perder 
aderência, o cabo a sair do lugar, 
perder potência... E, aí, o torcedor, 
que sonhava mais alto, viu que es-
tava, na verdade, começando a ter 
pesadelos com a fiação incorreta.

Ainda na Taça Guanabara, que 
servia de laboratório para a Série B, 
sentiu em cheio a eliminação pre-
coce. Foi só começar a competição 
nacional, que percebeu que a pe-

Coloca a rosca e 
firma o parafuso
Técnico e jogadores admitem que estão devendo

 L CABO NÃO PODE SOLTAR MAIS

 L AURINO LEITE

gada deveria ser diferente.
Apesar dos três pontos contra 

o Confiança, chegando a quatro 
vitórias, a equipe também soma 
quatro derrotas e um empate. Dos 

27 pontos disputados até agora, 
conseguiu 13. Ao mesmo tempo, 
já beija o G-4, o que dá um certo 
alívio. Na temporada, em 28 jogos, 
12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. 
Gols? Marcou 39, mas levou 31.

Para evitar mais sofrimento na 
Série B, o cabo tem que entrar de 
vez no lugar, nem que seja com fita 
rosca ou isolante, porque o tempo 
para. Aliás, a comissão técnica e os 
jogadores estão cientes. 

“Estamos aquém da expecta-
tiva de todos. Mas o importante é 
que conquistamos a terceira vitó-
ria consecutiva em casa e encosta-
mos no pelotão da frente do cam-
peonato”, disse Marcelo Cabo.

“Sabemos que o time está de-
vendo um pouco, mas estamos em 
evolução”, afirmou o volante An-
drey, pra não deixar Cabo na mão.

 LPor conta da terceira vitória con-
secutiva jogando em São Januário, 
após os alagamentos contra Ope-
rário-PR e Avaí, Marcelo Cabo fi-
cou desafogado com a pressão que 
sentia. Até o jogo de sexta, de novo 
em casa, ele terá mais quatro dias 
para colocar o time em sintonia.

“É verdade, temos quase uma 
semana para trabalhar intensa-
mente”, ressaltou Cabo, queren-
do ver os jogadores com desejo 
em cada detalhe dos treinos. 

Ele sabe que a parada será in-
digesta contra o Sampaio Corrêa, 
que, embora não estufe as redes 
com frequência, não é de levar bo-
las nas costas. Tem 9 gols, só levou 
2 e está na 3ª posição (18 pontos).

Vai ser duro de 
roer o Sampaio
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A GATA DA HORA

é a gata da hora de hoje exibindo suas formas colori-

das. A bela capricorniana, que tem jeito de menina e atitudes 

de mulher, adora fazer trilhas e viajar. Descubra todos os cami-

nhos que a niteroiense e moradora de Nova Iguaçu já percor-

reu, distribuindo cores e alegria, no Instagram @gisarud.gr

GISA RUD

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

RENATO LEPSCH / DIVULGAÇÃO

 LOs Jogos de Tóquio 2020 já 
“começaram”. A tocha olím-
pica está correndo pelo Japão 
e, ontem, foi vez da cidade de 
Kashima recebê-la. Zico (fo-
to), que é tão ídolo no país 
oriental quanto é em territó-
rio tupiniquim - embora não 
tenha participado do reveza-
mento do Rio-2016 -, segurou 
o fogo e depois desabafou nas 
redes sociais:

“Um dia inesquecível em 
minha vida. Depois do meu 
País e da minha cidade te-
rem me negado essa opor-
tunidade de carregar a To-
cha Olímpica, hoje (ontem) 
realizei meu sonho de par-
ticipar de uma Olimpíada”.

Arregalado com fogo olímpico

 LO Madureira não estava nem 
aí se o Bangu iria continuar se-
gurando a lanterna do grupo 7 
do Brasileiro da Série D. Esta-
va é de olho gordo topo. E che-
gou lá. No clássico carioca de 
ontem, o Tricolor suburbano 
não teve pena e meteu 1 a 0.

Ainda no 1º tempo, Pedro 
Cavalini sambou na frente do 
adversário e marcou o gol da 
vitória. O Madureira, que de 
bobo não tem nada, passou o 
Boavista - apesar do mesmo 
número de vitórias (2) e pontos 
(9) - no saldo de bolas na rede.   

Tá bem maduro na Série D

REPRODUÇÃO
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com

FOTOS: REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘NÃO TEM NADA 
DE ERRADO 
COM VOCÊ’

 LApós rumores do fim do 
relacionamento de Bruna 
Marquezine e Enzo Celu-
lari, a atriz postou em seu 
Instagram fotos de poe-
mas, que falam de amor 
próprio, e podem ter liga-
ção com o término. “Não 
tem nada de errado com 
você. Isso é crescer. Isso é 
transformação, proteção 
a você mesma. Isso é pro-
cessar. Isso é sobreviver. Is-
so é estar vivo”, diz o tex-
to compartilhado.

‘NÃO FALE DA 
MINHA MÃE’ 

 LZezé Di Camargo e Rodrigo Faro protagoniza-
ram a maior treta das redes sociais neste fim de 
semana. É que o sertanejo decidiu dar sua opi-
nião sobre a polêmica envolvendo apresentador 
da Record, que está com Covid-19 e, dias antes, 
teria recusado fazer o teste do coronavírus para 
participar do programa ‘Eliana’, do SBT — fato 
negado por ele e pela emissora de Silvio Santos. A 
partir daí, o cantor se pronunciou. “Rodrigo é um 
menino talentoso, mas vende até a mãe por au-
diência”. A alfinetada surtiu efeito e chegou até 
Faro, que retrucou. “Pelo respeito que tenho ao 
artista que você é, ao homem, pai de família e por 
tantos anos de amizade eu me sinto confortável 
em responder. Você tem todo direito de achar o 
que quiser de mim, mas não fale da minha mãe. 
Se sua intenção foi ‘lacrar’ com seu comentário, 
felizmente você não conseguiu”, declarou. On-
tem, Zezé deu sua tréplica sobre o assunto, afir-
mando que as pessoas precisam lembrar da épo-
ca da morte de Gugu Liberato. “Tenho motivos 
pra falar isso, você sabe disso. Sua produção sabe 
disso há muito tempo”, afirmou Zezé. Eita!

A FILA ANDOU PARA FIUK! 
 LFiuk passou o fim de semana com a blogueira Thaisa Carva-

lho, no litoral paulistano. E tem mais: tudo indica que os dois 
estão namorando. Segundo Leo Dias, colunista do Metrópo-
les, os dois se revezam entre a casa do cantor, em Alphaville, 
bairro de São Paulo, e a residência da moça, em Santos.

EM ALTA EM BAIXA
 LAtor Gerson Brenner com-

pra carro adaptado com di-
nheiro de ‘vaquinha online’.

 LMãe de Larissa Manoela 
deixa de seguir a filha nas 
redes e reclama de viagem.

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

18h. Globo: Lincoln 
deixa a casa de Rute, 
mas Jeff decide não 
voltar a morar com 
a mãe. Bianca (foto) 
sofre um desmaio 
após deixar o palco. Lincoln pede para 
Marcelo deixá-lo passar a noite em seu 
carro. Duca encontra Bianca.

19h40. Globo: Má-
rio afirma a Marlene 
que precisa esquecer 
Helena (foto). Bel pe-
de ajuda a Gabi para 
chamar a atenção de 
Alejandro. Rafael pro-
mete a Alexia que não contará a Renzo 
que Kyra está viva.

21h. Record: Leo-
ra (foto) e Omar se 
entendem com o 
rei. Abraão reúne 
os filhos. Ele dá as 
últimas orientações 
aos seus familiares. 
Isaque se surpreende com Ismael.

18h30. Globo: 
Sof ia e Al ice se 
emocionam ao se 
conhecerem. Laura 
termina com Lúcio. 
Júlia chama Ana de 
mãe. Jonas elogia Ângela. Rodrigo 
(foto) diz que Manuela é uma gran-
de mulher e dá um fora em Ana.

21h. SBT: Fernan-
do liga para Junior 
(foto), que estava 
jantando com Ca-
rol e Dani, diz que 
Andreia não estava 
bem e pede para ele buscá-la no hos-
pital. Marian diz para Carmen que 
descobriu tudo e que Mili é a filha de 
Gabriela. Carmen diz que é verdade. 

21h30. Globo: Jo-
sé Alfredo (foto) vol-
ta para casa e Maria 
Marta o provoca. José 
Alfredo obriga Maria 
Marta a conversar 
com ele. Cristina dis-
cute com Vicente. Cristina não atende 
o telefonema de Fernando.

MORRE FILHO DE 
CHICO ANYSIO 

 LCícero Chaves morreu, ontem, 
aos 39 anos, na portaria do pré-
dio onde morava em Copacaba-
na, na Zona Sul do Rio. Filho de 
Chico Anysio e Regina Chaves, 
ex-integrante do grupo As Frené-
ticas, o produtor musical teve um 
mal súbito e passou mal na hora 
que desceu para buscar delivery.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Só é feliz o amor que espera e não alcança.”

(Vicente de Carvalho)

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

 LUma amizade antiga ressur-
ge. As suas relações vão ficar 
mais fortes. No amor, não vai 
querer saber de dor de cabeça 
e pode se afastar.
Cor: violeta.
Números da sorte: 39, 66 e 30.

 LChances de receber uma he-
rança ou uma grana extra. Na 
saúde, pode se curar de uma 
doença. No amor, seu signo 
deve ficar mais agitado.
Cor: branco.
Números da sorte: 31, 76 e 13.

 LPode formar novas alianças 
no trabalho. Excelente dia 
para ter ideias e ser ambiciosa. 
Contatos empolgantes podem 
animar a conquista.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 68, 86 e 59.

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

 LAposte numa postura dedi-
cada no trabalho. Alguns tra-
tamentos alternativos podem 
melhorar a sua saúde. A rela-
ção pode se tornar instável.
Cor: preto.
Números da sorte: 42, 33 e 06.

 LAs parcerias profissionais 
podem gerar frutos. A sua 
sensibilidade vai aprimorar as 
relações com colegas. Na vida 
a dois, a paixão vai pintar.
Cor: violeta.
Números da sorte: 34, 25 e 88.

 LÓtimas influências para 
quem trabalha de casa. Con-
trole seus gastos e aumente o 
seu dinheiro. Discussões sau-
dáveis melhoram o convívio.
Cor: grená.
Números da sorte: 89, 98 e 26.

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

 LAlta chance de incrementar 
a sua renda. Se dedique e seja 
criativa que deve ganhar um 
dindim. As novidades apimen-
tam o clima na relação.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 72, 00 e 45.

 LA imaginação te ajuda a de-
finir os seus objetivos. Suas 
amizades tendem a evoluir. A 
tranquilidade e o conforto vão 
marcar a vida a dois.
Cor: ocre.
Números da sorte: 10, 91 e 46.

 LSeja criativa para se dar bem 
na profissão. Pessoas que tra-
balham com arte e publicidade 
podem faturar uma graninha. 
Pode se empolgar na paquera.
Cor: terracota.
Números da sorte: 47, 11 e 29.

SANTO ANTÔNIO MARIA 
ZACCARIA
Muito reconhecido pela sua bonda-
de em ajudar as pessoas, o médico 
Antônio Maria Zaccaria nasceu em 
Cremona, no Norte da Itália, em 
1502. Ele fazia da sua profissão um 
apostolado. Por isso, não cuidava só 
do corpo, mas também da alma dos 
pacientes, que eram tratados como 
seus irmãos. Fundador dos Clérigos 
Regulares de São Paulo, depois de 
muito propagar a devoção a Jesus 
Eucarístico, por ter trabalhado de-
mais, morreu aos 37 anos nos bra-
ços da sua mãe terrestre e acordou 
nos braços de sua Mãe Celeste.

SANTO DO DIA

JOÃOZINHO
Mais um dia de escola e a 
professora faz perguntas 
sobre a Língua Portuguesa 
para os alunos.
— Marquinhos, qual é a 
primeira letra da palavra 
coelho?

— C, professora!
— Acertou!
— Agora a pergunta é pra 
você, Dudinha: a palavra ín-
dio se escreve com I ou H?
— I, professora!
— Isso mesmo! Pedrinho,
qual é a primeira letra da pa-

lavra Brasil?
— B, tia!
— Isso mesmo!
E, então, chega a vez de 
Joãozinho, que estava me-
xendo no celular.
— Joãozinho, vamos ver se 
você está prestando aten-

ção na aula de hoje: a pala-
vra queijo começa com que 
letra?
O moleque olha distraído, 
sem ter ouvido a professora 
e pergunta:
— Quê?
— Isso mesmo, muito bom!

RELÓGIO
Dois amigos conversam:
— Que horas são?
— Estou sem relógio. E olha que 
eu comprei um relógio que era 
à prova de água e de choque.
— E o que aconteceu?
— Pegou fogo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã
MENSAGEM:
Nanã nos traz sempre a cons-
ciência de respeito e amor ao 
próximo, principalmente aos 
mais velhos. O verdadeiro co-
nhecimento vem sempre da-
quele que, além de aprender, 
viveu e praticou os aprendi-
zados no dia a dia. Quem 
sabe escutar e valorizar os 
mais velhos será sem dúvida 
um grande mestre.
SAUDAÇÃO:
Salubá Nanã!
CORES:
Branco, roxo e marfim.
ELEMENTOS:
Terra e águas lamacentas.
SIMPATIA:
Para se livrar de dores e pro-
blemas nas pernas, passe um 
pedaço de pano roxo nas 

pernas. Depois forre-o no 
chão, fique em pé no centro 
do pano e passe 13 punhados 
de pipoca nas pernas, pedin-
do a Nanã que retire todas 
as dores. Faça uma trouxa do 
pano com a pipoca dentro, 
regue mel por cima de tudo e 
enterre em um mangue.

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

 LÓtimo astral para criar e 
aprender. Se jogue nos estu-
dos e aposte em tarefas inova-
doras. A indecisão vai dificul-
tar bastante o compromisso.
Cor: grená.
Números da sorte: 81, 99 e 09.

 LAprimore o seu tempo em 
casa e tenha grandes ideias. 
Pode se sentir mais à vontade 
no lar. Vai ter muita facilidade 
para se relacionar no romance.
Cor: preto.
Números da sorte: 28, 46 e 91.

 LO seu signo estará receptivo 
hoje. Converse e aprofunde a 
relação com as pessoas queri-
das. Com o amor, a união ten-
de a correr numa boa.
Cor: prata
Números da sorte: 56, 29 e 47.
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