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Bandido mais 
procurado 

da Holanda é 
preso na Barra

INTERPOL 4

Motorista de 
aplicativo 
esfaqueia 
passageiro

ZONA NORTE 4

Funcionária 
de loja é refém 

em assalto

UM MORTO 6

Atriz desabafa 
após festa 

sem máscara

COVID 17

E aí, candidato! 
Vem comigo 

que na página 8 
eu te explico

ZÉ DA VAGA

EMPREGOS

PM gay publica 
vídeo sobre ser 
homossexual 
na profissão

FOI PUNIDO
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BOM DE BOCA TROCA RODÍZIO POR 

REGIME FECHADO

01 do pó do Morro do Gambá, ‘SÃO’ se reúne com ‘Deco’ da CDD e vira prato cheio 
da polícia a caminho da churrascaria. Agora tá SÃO e salvo da picanha gordurosa

DESFALQUE DE PESO NO TRÁFICO DO LINS
TOCOU O TERROR EM ARRASTÕES NA GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ... E RODOU NA PISTA! 3
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Time de Hulk Time de Hulk 
aproveitou o aproveitou o 

futebol bunda do futebol bunda do 
Rubro-Negro e Rubro-Negro e 

ganhou por 2 a 1. ganhou por 2 a 1. 
Flu fica no 0 a 0 e Flu fica no 0 a 0 e 
Fred se machucaFred se machuca

ALÔ... ALÔ... RENATO? ALÔ... ALÔ... RENATO? 
CABEÇA  DO  FLA  ESTÁ CABEÇA  DO  FLA  ESTÁ 
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LUZ

Anônimo
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Muito trânsito na 
Avenida Brasil

 LTodos os dias tem muito engarra-
famento na Avenida Brasil, na altu-
ra do Parque União. Na entrada para 
a Linha Amarela fica uma grande 
confusão, muitos carros vêm pelas 
faixas do meio e entram na frente de 
outros na direita. Falta sinalização 
e agentes de trânsito para orientar 
e multar esses infratores. Sempre 
tem acidente por lá, principalmente 
envolvendo motociclistas.

CARROS

Sem uma notícia 
após internação

 LMinha mãe foi internada no CTI do 
Hospital Evandro Freire, na Ilha do Go-
vernador, na semana passada, e até 
agora não ligaram para dizer como ela 
está. Os médicos disseram que iriam 
enviar o boletim médico pelo Whatsa-
pp, mas até agora não obtivemos ne-
nhuma resposta do hospital. Ela tem 63 
anos e está com Covid. Já liguei diversas 
vezes para a recepção e disseram para 
eu procurar a assistente social.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

HOSPITAL

Escuridão toma 
conta da Lapa

 LA iluminação na Rua Joaquim 
Silva, na altura do número 105, na 
Lapa, está bem precária. São poucos 
postes de luz que ainda funcionam. 
Quando escurece o local fica bem 
sinistro, podendo ocorrer um assal-
to a qualquer momento. Gostaria 
que a RioLuz viesse até o local e re-
solvesse esse problema. A rua era 
bem movimentada, mas com essa 
escuridão ficou deserta.

Irene Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Vazamento há 
vários dias

 LSou moradora Rua Curupira, em 
Rocha Miranda, e estou indignada 
com o vazamento de água potável 
há mais de uma semana em frente 
ao número 309. Providências preci-
sam ser tomadas seja por parte da 
Cedae ou dos moradores do condo-
mínio que fica próximo ao ocorrido. 
Já estou cansada de denunciar e 
não ser ouvida. Isso precisa acabar! 
É muito desperdício!

Marilene Cornachi
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Gatos de energia 
em rua de Caxias

 LA Light precisa tirar urgentemente os 
gatos de luz da Rua Marcelo, na altura 
do número 47, no bairro São Bento, em 
Duque de Caxias. A maioria das casas da 
rua tem luz contrabandeada que foram 
instaladas por milicianos locais! Para 
fazer essa contravenção na energia, os 
bandidos enchem os postes de fios e, 
quando chove, chega a sair faísca. Há 
um tempo atrás deu um curto na minha 
casa e quase perdi tudo em um incêndio.

Anônimo
Duque de Caxias

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   BURACO

Ciclovia muito danificada
 LA ciclovia que fica ao lado da Clínica da Família Dante 

Romanó Júnior, na Rua Saravata, em Marechal Hermes 
está destruída. Durante o dia os ônibus passam rente ao 
calçadão que tem a ciclovia, podendo causar acidentes 
sérios com os passageiros do coletivo e às pessoas que 
passam de bicicleta ou caminhando e também des-
troem a estrutura da faixa. Está toda esburacada!

Pedro Braga
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Poda 
realizada

 LGostaria de agradecer ao 
MEIA HORA e à Comlurb 
pela realização do serviço de 
poda das árvores da Estrada 
Dos Três Rios, na altura do n° 
610. Agora a visibilidade no 
local está bem melhor. Valeu 
pela força, Alceu!

Solange De Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

QUINA concurso 5599
07/07/2021

14 25 49 73 77
Quina: Acumulou (R$ 1.687.181,12)

Quadra: 61 (R$ 8.426,09)

Terno: 4.796 (R$ 161,15)

Duque: 119.948 (R$ 3,54)
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MEGA-SENA concurso 2388
07/07/2021

08 30 33 37 45 48
Sena: Acumulou (R$ 32.919.886,46)
Quina: 83 (R$ 40.247,97)
Quadra: 5.329 (R$ 895,52)



POLÍCIA

Chefão do Lins nem sentiu o cheiro 

Com um cardápio criminal de 32 anotações, Gleison Martins, o São, 
ia forrar o estômago em churrascaria quando foi garfado pelos tiras 

E
quipes da 32ª DP (Ta-
quara) prenderam, na 
noite de terça-feira (6), 

Gleison Martins Meirelles, o 
São ou Polutão, chefe do tráfi-
co da comunidade do Gambá, 
no Complexo do Lins. A Polí-
cia Civil informou que Gleison 
tem 32 anotações criminais e 
estava a caminho de uma chur-
rascaria para jantar quando foi 
abordado pelos agentes. Se-
gundo o delegado Alessandro 
Petralanda, Gleison pode aju-
dar com as investigações da 
morte de Kathlen Romeu, grá-
vida atingida no Lins por um 
tiro de fuzil no dia 8 de junho.

O delegado Alessandro Petra-
landa disse ao MEIA HORA que 
os agentes abordaram Glei-
son na Estrada Marechal Mi-
guel Salazar Mendes de Morais, 
na Taquara, 
quando ele 
estava a ca-
m i n h o  d e 
uma chur-
rascaria para 
jantar, após 
participar de 
um encon-
tro com um 
dos chefes 
do tráfico na 
Cidade de Deus, Edvanderson 
Gonçalves Leite, vulgo Deco.

“Ele veio para uma reunião 
aqui na Cidade de Deus, com inte-
grantes da organização criminosa 
da comunidade, que é a nossa área. 
A gente estava monitorando a Ci-
dade de Deus, a movimentação de 
membros dessa organização cri-
minosa. Após a reunião, quando 
ele saiu, ele ia para uma churras-
caria para jantar e quando ele esta-
va chegando nessa churrascaria, a 
gente fez a abordagem, conseguiu 
montar um cerco e prendê-lo”, 
contou o delegado.

De acordo com as investiga-
ções, Gleison é responsável por 
ordenar os roubos na serra da 
Grajaú-Jacarepaguá, além de ser 
o chefe do tráfico de drogas da co-
munidade do Gambá, no Com-
plexo do Lins, onde Kathlen de 
Oliveira Romeu morreu.

DA PICANHA
REPRODUÇÃO

APERITIVO

ROLOU EM 
REUNIÃO DA 
FACÇÃO NA 

CIDADE DE DEUS

 LDe acordo com o delegado 
Alessandro Petralanda, da DP 
da Taquara, é possível que Glei-
son tenha algo a acrescentar às 
investigações da morte da jo-
vem grávida, que perdeu a vida, 
junto com o seu bebê, durante 
uma operação da Polícia Mili-
tar na mesma favela comanda-
da pelo traficante São.

“A gente (32ª DP) investi-
ga os roubos praticados por 
membros dessa organização 
criminosa e ele era nosso alvo 
pelos crimes de roubo. Mas a 
Delegacia de Homicídios, que 
está a par dessa investigação, 
certamente vai trabalhar ele. 
Por ele ser chefe da localida-
de, é possível que ele tenha al-
go a acrescentar às investiga-
ções”, acredita o policial.

Jovem morreu 
na área de São

Contra Gleison Martins Meirelles, 
o São, os policiais civis cumpriram três 
mandados de prisão por homicídio, 
roubo majorado, associação e tráfico 
de drogas, expedidos pelo juízo da 1ª 
Vara Criminal de Jacarepaguá.

A Polícia Civil informou que o cri-

minoso seria encaminhado ontem 
mesmo à Secretaria de Administração 
Penitenciária (SEAP), onde permane-
cerá à disposição da Justiça.

A Delegacia de Homicídios não con-
firmou se irá investigar Gleison no caso 
da morte de Kathlen Romeu.

Capa preta tirou três mandados do forno

Kathlen Romeu: tiro fatal de fuzil
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POLÍCIA

Pedro, de 19 anos, está em coma

REPRODUÇÃO TV GLOBO

O assassino mais procura-
do da Holanda, Gerel Lusiano 
Palm, foi preso por agentes da 
Polícia Federal, na manhã de 
ontem, na Barra da Tijuca. O 
holandês, de 38 anos, faz parte 
da lista de Difusão Vermelha da 
Interpol. Ele estava foragido há 
três anos após escapar de uma 
prisão no Suriname.

Palm foi condenado pelo 
Tribunal de Oos-Brabant em 
janeiro à pena de 20 anos de 
prisão por tentativa de homi-
cídio e porte ilegal de arma. Ele 
também responde outro pro-
cesso por homicídio em 2015.

Além do histórico de homi-
cídios, Palm era procurado por 
tráfico de drogas pelo governo 
dos Estados Unidos. O crimi-
noso foi encaminhado ao sis-
tema prisional para aguardar 
a extradição para a Holanda.

Gringo 
matador 
é preso

 LSOLTINHO NA BARRA

Gerel Palm vai ser extraditado

DIVULGAÇÃO

INTERPOL DIZ

QUE O MALANDRO 
ERA O ASSASSINO 

MAIS CAÇADO PELA 
POLÍCIA HOLANDESA

A 
Polícia Civil está à pro-
cura de um motorista 
de aplicativo de passa-

geiros suspeito de esfaquear 
um jovem de 19 anos. O cri-
me ocorreu na noite de sába-
do entre os bairros Guadalu-
pe e Coelho Neto. O autor já 
foi identificado. Pedro China 
de Lima foi internado no Hos-
pital Estadual Carlos Chagas, 
em Marechal Hermes, com o 
fígado e diafragma perfurados, 
e entrou em coma.

Em depoimento na 31ª DP 
(Ricardo de Albuquerque), fa-
miliares contaram que o de-
sentendimento entre Pedro e 
o motorista ocorreu logo de-
pois de uma discussão entre o 
jovem e a mulher. O motorista 
pediu para que eles saíssem do 

carro e disse que finalizaria a 
corrida. O casal vinha de uma 
festa com a avó dele e a filha do 
casal, de nove meses. 

Pedro e o motorista entraram 
em luta corporal e o jovem foi atin-
gido por um canivete. O homem 
fugiu levando bolsas e documen-
tos da família. No dia seguinte, os 
documentos foram encontrados 
na linha férrea perto da estação de 
Cascadura, mas a família diz que o 
dinheiro da carteira sumiu.

 L DELEGA TÁ NA COLA DO PILOTO

Corrida paga com sangue
Em briga, passageiro leva canivetadas de motorista de aplicativo

 L ANDERSON JUSTINO

DEPOIS DA

CONFUSÃO, PARENTES 
DA VÍTIMA DIZEM 

QUE SAFADO AINDA 
LIMPOU A CARTEIRA 

Um homem suspeito de in-
tegrar uma milícia foi preso 
ontem em Itaboraí. Rafael Tor-
res Nascimento estava foragido 
da Justiça por dois homicídios. 
A prisão foi feita por agentes da 
Polinter que integram a força-
-tarefa da Polícia Civil monta-
da para desestabilizar braços fi-
nanceiros de milicianos.

De acordo com as investi-
gações, Rafael foi identificado 
como um dos autores de dois 
homicídios em 2018, no bair-
ro Visconde de Itaboraí. Teste-
munhas contaram que três mi-
licianos abordaram as vítimas 
e as colocaram no porta-malas 
de um carro roubado. Os cor-
pos foram encontrados no dia 
seguinte, cheios de tiros.

“Um dos autores foi iden-

tificado como Rafael (...), co-
nhecido pela sua agressividade 
excessiva. O criminoso andava 
sempre portando uma pistola 
calibre 45, que havia recebido 

dos chefes da milícia local. Sua 
função era fazer a segurança 
dos integrantes responsáveis 
pela cobrança da “taxa de segu-
rança”, relatou a Polícia Civil.

Segurança de milícia enjaulado
 L PERVERSO É APELIDO

Rafael era encarregado de proteger os cobradores da quadrilha

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

COM DUAS

MORTES NA FICHA, 
ELE É CONHECIDO 

POR SER CRUEL COM 
AS SUAS VÍTIMAS

 LUm caso envolvendo outro 
motorista de aplicativo é inves-
tigado pela Polícia Civil. Ele diz 
que sofreu um sequestro segui-
do de tentativa de homicídio, 
na madrugada de terça-feira, 
quando aceitou uma corrida 
de Duque de Caxias até Paraty, 
na Costa Verde. 

O destino final era o bairro 
Mangueira, onde três homens 
armados aguardavam a chega-
da do único passageiro. O moto-
rista foi rendido e, ao tentar fugir, 
levou um tiro na mão e de raspão 
na nuca e no ombro. Ele se atirou 
num riacho e depois pediu ajuda 
a moradores da região. O carro 
foi localizado todo batido.

Sequestrado 
nasceu de novo

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 8/7/20214
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U
m assalto com refém on-
tem de manhã mobili-
zou policiais militares e 

civis numa das vias mais movi-
mentadas do Centro de Angra 
dos Reis, na Costa Verde. Três 
criminosos tentaram assaltar 
uma loja de telefonia celular, 
mas foram surpreendidos pe-
la chegada da polícia. Um de-
les fez uma funcionária refém, 
mas acabou sendo morto com 
um tiro na cabeça.

O caso aconteceu na Rua do 
Comércio. Vídeos gravados 
por testemunhas mostram um 
dos assaltantes, Marco Antônio 
Ferreira Gomes da Silva, de 20 
anos, andando pela rua usan-
do a funcionária como escu-
do para não ser capturado pe-
los agentes. Muito nervoso, ele 
apontava uma pistola para a 
cabeça da jovem e às vezes pa-
ra os policiais, que o cercavam 
e pediam para ele se entregar.

A Polícia Militar informou 
que o criminoso tentou fugir, 
mas um policial civil atirou 
contra ele já nas proximida-

des da Rua Coronel Carvalho. 
Um dos disparos atingiu Mar-
co Antônio na cabeça. O ra-
paz chegou a ser levado para o 

Hospital Municipal da Japuíba, 
também em Angra, mas não re-
sistiu ao ferimento. A pistola 
calibre 9mm que ele usava foi 
apreendida na ação. A funcio-
nária não teve ferimentos físi-
cos e foi liberada.

Dois comparsas já haviam 
se entregado quando perce-
beram a presença dos policiais 
do 33º BPM (Angra dos Reis) 
em serviço pelo Programa Es-
tadual de Integração na Segu-
rança (Proeis). Havia ainda um 
quarto bandido que aguarda-
va trio dentro de um carro em 
uma rua perto da loja. No en-
tanto, o criminoso conseguiu 
fugir ao ver o cerco.

A Polícia Civil disse que a 
166ª DP (Angra dos Reis) foi 
acionada para o assalto e que 
o policial civil atirou para res-
gatar a vítima. A delegacia se-
gue nas investigações para ten-
tar capturar o quarto fugitivo.

Após postar vídeo sobre co-
mo é ser um PM homossexual, 
o soldado da Polícia Militar 
do Distrito Federal Henrique 
Harrison foi punido com re-
preensão. Um dos motivos, se-
gundo a PM, foi ele ter infrin-
gido o regimento interno por 
“portar-se de maneira incon-
veniente ou sem compostura”.

Nas redes sociais, o soldado 
escreveu que o Ministério Pú-
blico denunciou quatro PMs 
de sua unidade por homofo-

bia em 2020, mas ele diz que o 
processo parou.

“Eu sei que é perseguição 
por causa da minha orientação 
sexual. Eu amo estar na Polícia 
Militar, (...) mas é muito difí-
cil trabalhar num lugar em que 
muitas pessoas estejam tentan-
do te colocar para correr”.

POLÍCIA

Dois comparsas do morto não deram mole pra Kojak e se entregaram

REPRODUÇÃO

PM do DF 
denuncia 
homofobia 

 L INTOLERÂNCIA

Soldado Henrique e o marido

REPRODUÇÃO

PAPA MYKE

DIZ QUE AMA A 
POLÍCIA MILITAR, 
MAS LAMENTA O 

PRECONCEITO 

 L CENTRO DE ANGRA DOS REIS PAROU

Assalto, cerco e morte
Ladrão leva bala na cabeça após fazer atendente de loja refém

A Polícia Civil deflagou on-
tem uma ação para combater 
a receptação de materiais me-
tálicos, principalmente cobre, 
em depósitos de reciclagem. A 
operação Caminho do Cobre 
aconteceu na capital e na Bai-
xada Fluminense. Oito pes-
soas foram presas em flagran-
te e 20 foram conduzidas para 
a Delegacia de Roubos e Furtos 
(DRF). Mais de R$ 200 mil em 
dinheiro foram apreendidos. 

A investigação revelou um 
esquema envolvendo donos de 
ferros-velhos que compram os 
materiais metálicos de usuá-
rios de drogas e ex-funcioná-
rios de concessionárias de ser-

No caminho do cobre furtado
 L CEROL EM FERROS VELHOS E FIRMAS DE RECICLAGEM

Ação mirou quem compra materiais metálicos furtados por cracudos

DIVULGAÇÃO

viços públicos. Esse material 
era revendido para grandes 
empresas de reciclagem. As re-
cicladoras, por sua vez, trans-
formam o produto em nova 
matéria-prima a ser revendi-
da a grandes metalúrgicas. 

“A operação policial visou 
debelar o topo da cadeia crimi-
nosa de receptação de cabos de 
cobre e demais equipamentos 
das concessionárias, bem como 
elucidar a forma como as ne-
gociações ilegais são escamo-
teadas para aparentar origem 
lícita”, explicou a Polícia Civil. 

Além da DRF, a operação 
contou com o apoio de outras 
delegacias especializadas. 

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 8/7/20216
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JOÃO 
RAFAEL 
SANTOS 
KOVALSKI
t e m  a t u a l -
mente 9 anos. 
Ele desapa-
receu em 24 
d e  a g o s t o 
de 2013, em 
Curitiba, no Paraná, vítima de sub-
tração de incapaz.
Informações para 2286-8337

PABLO 
TADEU 
SANTOS 
DO NASCI-
MENTO
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 6 
anos. Ele de-
sapareceu em 
29 de janeiro 
de 1989, em São Paulo (SP), após se 
perder da família.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Detran: 8 mil 
vagas sábado

 LO Detran-RJ promove, 
neste sábado, o 32º mutirão 
desde o início da pandemia. 
Serão oferecidas 8.090 va-
gas para serviços de identi-
dade, habilitação e registro 
de veículos, em 136 uni-
dades no estado. O agen-
damento é no site www.
detran.rj.gov.br ou pelos 
telefones (21) 3460-4040, 
3460-4041 e 3460-4042.

RAPIDINHA...

O
lá, amigo leitor! Estou de 
volta em mais uma sema-
na intensa de encaminha-

mento para vagas de emprego. 
Desta vez, a Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda (Setrab) está 
com 365 oportunidades, através 
do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), no estado do Rio.

Só na Região Metropolitana 
são 230 vagas para cargos como 
Telemarketing e Auxiliar Opera-
cional de Logística (veja as prin-
cipais chances no quadro abaixo). 

Além da Setrab, quem está con-
tratando é a Renner. São mais de 

80 vagas para o Programa de Está-
gio nas lojas em áreas como tecno-
logia, moda, marketing e recursos 
humanos. As inscrições podem ser 
feitas até o próximo dia 12. Para sa-
ber como se candidatar, acesse o 
link que está na matéria do site do 
MEIA HORA: abre.ai/cZDl. O pro-
cesso seletivo é totalmente remoto.

Sobre cursos de férias, o Se-
nac RJ recebe inscrições para 
Panificação Clássica com Fré-
déric Monnier, em Copacaba-
na. As aulas iniciam no próxi-
mo dia 19. Mais informações: 
(21) 2018-9020.

Empregos e estágios!
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

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

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

AÇOUGUEIRO DUQUE DE CAXIAS ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 5

AUXILIAR DE LIMPEZA CAMPO GRANDE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 3

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA CAMPO GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 52

CONSULTOR DE VENDAS CENTRO DO RIO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 30

MANOBRISTA BARRA DA TIJUCA, CENTRO E ZONA SUL ENSINO MÉDIO COMPLETO NÃO INFORMADO 10

OPERADOR DE CAIXA ZONAS OESTE, NORTE E SUL ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 13

TELEMARKETING ATIVO PENHA, CASCADURA E NOVA IGUAÇU ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SM 60

PROMOTOR DE VENDAS ALCÂNTARA, SÃO GONÇALO ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 10

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) ZONAS NORTE, OESTE E SUL; E NITERÓI ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

VENDEDOR DE SERVIÇOS BOTAFOGO ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 20

AJUDANTE DE COZINHA BARRA DO PIRAÍ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 SM 10

GARÇOM BARRA DO PIRAÍ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 SM 10

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA E BARRA DO PIRAÍ
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

A Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 360 oportunidades

DIVULGAÇÃO
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Eliminatórias 02/09 Chile  Horário a definir Chile

Eliminatórias 07/09 Peru Horário a definir Em casa

Partiu para o bi, Brasil!
Em um mês, Seleção pode ser a melhor da América e botar a mão no ouro em Tóquio

O 
ditado é velho, velhíssimo. 
Os pais acima dos 40 anos 
que falam para os seus fi-

lhos, porque ouviram muito isso 
dos seus avós. Mas vale à pena re-
petir agora, parodiando com o fu-
tebol: “com uma cajadada só, ma-
ta-se dois coelhos e o Brasil pode 
ser bi”. Sim, por que não? 

Sábado tem a final da Copa 
América com a Argentina e, 2019, 

também aqui no nosso país, a Se-
leção foi campeã bem em cima do 
Peru. Não foi igual a vitória de 4, 
desta edição, mas meteu tem a 3 a 
1, no Maracanã, onde será a deci-
são de 2021 contra os hermanos.

“Esse é jogo que a gente gosta, 
grande, se tratando de final, prin-
cipalmente contra a Argentina, é 
o que jogo que a gente fica ansio-
so, com vontade de jogar. A gente 
sabe da qualidade deles, a gente se 
prepara muito, procura analisar 

os pontos fortes e fracos que eles 
têm. Mas durante uma final exis-
tem mutias coisas que passam pelo 
aspecto mental, o aspecto estraté-
gico, muito mais do que o aspecto 
individual”, disse o zagueiro Mar-
quinhos, em coletiva.

Por outro lado, o Brasil já vive o 
clima de Tóquio. Após conquistar 
título inédito com Neymar & cia., 
na Rio-2016, os garotos olímpicos 
do jardim do técnico André Jardi-
ne- com o veterano Daniel Alves 

entre eles - já deslumbram mor-
der... a medalha de ouro.

O atacante Paulinho, cria do 
Vasco, é um desses que quer abo-
canhar a medalha de ouro lá do 
outro lado do mundo e já vislum-
bra o ataque do Brasil.

“Temos jogadores em diversas 
posições. Eu mesmo posso atacar 
pelas pontas, posso ser meia. O Jar-
dine vai ter poder de escolha”, can-
tou a pedra para estar entre as flo-
res do jardim da Seleção olímpica.

 LMike Tyson, Evander Holyfield 
ou Maguila. Não, eles não estarão 
em campo na final de sábado ou 
muito menos dentro de um rin-
gue. Mas o zagueiro Marquinhos 
comparou os duelos entre Brasil e 
Argentina sempre como uma lu-
ta de boxe. No gramado do Mara-
canã, os lutadores principais serão 
Neymar e Messi, a quem o defen-
sor se referiu como uma fera.

“Em 90 minutos, é difícil uma 
equipe dominar totalmente, ter a 
bola o tempo todo. É uma luta de 
boxe, a gente atacando, o adversá-
rio, também. Quem errar menos 
possível, será definido nos míni-
mos detalhes. Temos que estar 
prontos em todas essas situações”, 
afirmou Marquinhos, que con-
cluiu com Messi:

“É uma fera, um grande joga-
dor, que pode desequilibrar o jo-
go, tem que ter um cuidado mui-
to grande, não só com ele, mas 
com todos os jogadores. A gente 
tem um respeito grande por ele, 
mas neste momento a gente co-
loca o respeito e a admiração de 
lado, e vamos pra cima”.

Maraca pode 
‘virar ringue’

 LPaulinho não falou da Seleção. 
que tem na memória como tor-
cedor, o título mundial de 2002, 
com Ronaldo sendo fenomenal. 
Mas a cria do Vasco lembrou tam-
bém com carinho o clube que o 
projetou para o mundo. Hoje, ele 
defende o Bayern Leverkusen, da 
Alemanha. 

Justamente a Alemanha que 
fez o Brasil pagar mico, um dos 
(senão o maior) em histórias de 
Copas (aquele 7 a 1). Amadure-
cido após a estreia com apenas 16 
anos pelo profissional do Vasco, o 
atacante não quer saber de mole-
za em Tóquio e já se prepara para 
pegar na estreia, no dia 22 de julho, 
sabe quem? A Alemanha.

“Essa situação de Brasil x Ale-
manha no Japão eu tinha visto, 
lembra um jogo muito importan-
te (a final da Copa de 2002). Eu era 
pequeno, sei da história. Me inspi-
ro no Ronaldo, ele passou por um 
momento muito difícil antes. Mas 
mostrou superação, força de von-
tade, conseguiu ser protagonista 
do nosso penta. Posso ele fez em 
2002”, destacou Paulinho.

Pra vingar a 
Copa de 2014

CANARINHO

FALA,

FALA, AÍ, MARQUINHOS, 
tudo beleza? Ô, quero 
pau em cima dos 
hermanos. Mas vou 
puxar sardinha pro meu 
primo Dedé Colina. 
Olha, o Paulinho com 
tudo e todo prosa indo 
pra Tóquio!

DUDU GRANJA

DE OLHOS NELES!

NEYMAR QUER 
SER O MELHOR 

DO CONTINENTE 
E, ASSIM, DEIXAR 

LIONEL MESSI 
VICE DE NOVO

 LA Fifa divulgou ontem a nume-
ração dos jogadores da Seleção 
Brasileira que disputarão os Jo-
gos Tóquio. O atacante Richarli-
son, que também disputa a Copa 
América, ficou com a camisa 10, 
enquanto o goleiro Santos ficou 
com a 1, e o lateral-direito Daniel 
Alves tem a 13.

Além de Santos e Daniel Alves, 

o terceiro jogador com idade aci-
ma dos 24 anos é o zagueiro Die-
go Carlos, que ganhou a camisa 3. 
Douglas Luiz, que é outro na Copa 
América com a equipe principal, 
é o camisa 5. Nessa semana, num 
trote com colegas da Seleção, Ri-
charlison brincou que tinha liga-
do para André Jardine e pedido a 
camisa 10. Deu certo, pelo menos!

Richarlison: ‘o Neymar’ na Olimpíada

Marquinhos ‘colocará luvas’ para encarar hermanos

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Paulinho, cria do Vasco, não vê a hora da bola rolar

 MARCO GALVÃO/CBF

 L AURINO LEITE

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 8/7/2021
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Brasileirão Sábado Sport 19h Ilha do Retiro

Libertadores Terça Cerro Porteño 19h15 Assunção

10ª RODADA

10ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º GOIÁS 16 9 4 4 1 10 4 6
 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 9 3 3 3 12 11 1
 10º AVAÍ 12 9 3 3 3 9 10 -1
 11º OPERÁRIO-PR 12 9 3 3 3 8 13 -5
 12º VILA NOVA 10 9 2 4 3 5 7 -2
 13º CRUZEIRO 10 10 2 4 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 PONTE PRETA 8 10 1 5 4 5 8 -3

 1º NÁUTICO 21 9 6 3 0 17 4 13
 2º CORITIBA 20 9 6 2 1 10 4 6
 3º SAMPAIO CORRÊA 18 9 5 3 1 9 2 7
 4º CRB 17 10 5 2 3 15 15 0

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º VITÓRIA 7 9 1 4 4 6 8 -2

 18º BRASIL DE PELOTAS 7 9 1 4 4 6 9 -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 PALMEIRAS 22 10 7 1 2 18 10 8
 2º BRAGANTINO 22 10 6 4 0 20 11 9
 3º ATHLETICO-PR 19 9 6 1 2 17 9 8
 4º ATLÉTICO-MG 19 10 6 1 3 13 9 4
 5º FORTALEZA 18 10 5 3 2 18 9 9
 6º BAHIA 17 10 5 2 3 18 13 5
 7º SANTOS 15 10 4 3 3 11 10 1
 8º ATLÉTICO-GO 14 9 4 2 3 8 8 0
 9º CEARÁ 14 10 3 5 2 11 10 1
 10º FLUMINENSE 14 10 3 5 2 8 9 -1
 11º FLAMENGO 12 8 4 0 4 10 8 2
 12º JUVENTUDE 12 10 3 3 4 7 12 -5
 13º CORINTHIANS 11 9 2 5 2 7 7 0
 14º INTERNACIONAL 10 10 2 4 4 10 16 -6
 15º AMÉRICA-MG 9 10 2 3 5 9 15 -6
 16º SÃO PAULO 8 10 1 5 4 7 11 -4
 17º SPORT 7 10 1 4 5 5 9 -4
 18º CUIABÁ 5 8 0 5 3 5 9 -4
 19º CHAPECOENSE 4 9 0 4 5 8 17 -9
 20º GRÊMIO 2 8 0 2 6 4 12 -8

TERÇA
 PONTE PRETA 0 X 0 AVAÍ 19:00
 CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA 19:00
 CRB 2 X 1 BOTAFOGO 21:30

HOJE
 REMO  X  VILA NOVA 21:00

AMANHÃ
 VASCO  X  S. CORRÊA 19:00

 LONDRINA  X  GUARANI 19:00

 GOIÁS  X  NÁUTICO 21:30

SÁBADO
 OPERÁRIO-PR  X  BRASIL 11:00

 CONFIANÇA  X  VITÓRIA 19:00

DOMINGO
 BRUSQUE  X  CSA 20:30

TERÇA
 SANTOS 2 X 1 ATHLETICO-PR 19:30

ONTEM
 FORTALEZA 4 X 0 AMÉRICA-MG 18:00

 BAHIA 1 X 0 JUVENTUDE 18:00

 BRAGANTINO 1 X 1 CUIABÁ 18:00

 PALMEIRAS 2 X 0 GRÊMIO 19:00

 ATLÉTICO-MG 2 X 1 FLAMENGO 19:00

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 SPORT 19:15

 FLUMINENSE 0 X 0 CEARÁ 21:30

 INTERNACIONAL 0 X 2 SÃO PAULO 21:30

HOJE

 CHAPECOENSE  X  CORINTHIANS 21:00

 L FREDEU PRO FLU

A sina continua
Fluzão empata e perde chance de engrenar

A 
irregularidade de sem-
pre continua reinando 
nas Laranjeiras. Em São 

Januário, o Fluminense des-
perdiçou mais uma chance de 
pegar embalo no Brasileirão 
ao esbarrar na grande atuação 
do goleiro Richard  e ficar no 
0 a 0 com o Ceará. Para piorar, 
Fred saiu de campo lesionado 
e preocupa para as oitavas de 
final da Libertadores.

Depois de uma vitória por 1 
a 0 no clássico com o Flamen-
go, no sábado, o Tricolor só pre-
cisava confirmar o favoritismo 
diante do Vozão para encostar 
no G-6, mas voltou a tropeçar, 
continua sem vencer duas par-
tidas seguidas no campeonato e 

Fred sentiu a coxa no primeiro tempo, para desespero dos tricolores perto das oitavas da Libertadores

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

TRICOLOR

AINDA NÃO VENCEU 
DOIS JOGOS 

SEGUIDOS NO 
BRASILEIRÃO

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; André (Martinel-
li), Yago Felipe (Nenê), Caio Paulista, 
Gabriel Teixeira e Luiz Henrique (Caza-
res); Fred (Lucca). 
Técnico: Roger Machado

Richard; Buiu, Messias, Gabriel 
Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon 
(Pedro Naressi) e Fernando Sobral; 
Lima (Rick), Vina (Kelvyn) e Mendoza; 
Cleber (Jael).  
Técnico: Guto Ferreira

Local: São Januário 
Juiz: Ramon Abatti Abel (SC) 
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Helton Nunes (SC) 
Cartões amarelos: Nino e Lucca (FLU); Vina, Cléber e  Pedro Naressi(CEA)

FLUMINENSE 0 CEARÁ 0

caiu para a décima posição.
Para o torcedor do Flumi-

nense, no entanto, os pontos 
perdidos não preocupam tan-
to quanto a saída de Fred aos 
18 do segundo tempo, quando 
sentiu dores na coxa direita e 
foi substituído por Lucca. Fi-
ca a apreensão sobre a presença 
dele na partida contra o Cerro 
Porteño, terça, pela Liberta-
dores, ainda mais porque seus 
dois reservas, Abel Hernández 
e Bobadilla, também não têm 
presença corfirmada por causa 
de dores musculares.

Com uma formação mais 
ofensiva, o Tricolor colocou 
as cartas na mesa desde o iní-
cio do jogo. Aos dois minutos, 
Caio Paulista, que havia ini-
ciado a jogada, marcou após 
o rebote da finalização de Luiz 
Henrique, mas, flagrado em 
impedimento, teve o gol anu-
lado. A dupla continuou afiada 
durante a maior parte do tem-
po, mas parou numa atuação 
espetacular do goleiro Richard, 
que empilhou grandes defesas 
e foi principal responsável pelo 
empate no placar.

MH2
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Brasileirão Domingo Chapecoense 18h15 Maracanã
Libertadores Quarta Defensa y Justicia 21h30 Buenos Aires

MH2

#FORACENI GANHA

FORÇA E TORCIDA 
PEDE RENATO GAÚCHO 

COM A HASHTAG 
#VEMRENATO  

FALA, RUBRO-NEGRO!

FALA,

RALA, RALA, RALA PEITO,
ôôôô aprendiz de 
treinador. Voa, voa, 
voa pra bem longe 
do Ninho do Urubu. 
Braz e Landim, qualé? 
Liberta já é quarta 
que vem! Se ligaram 
no meu recado, né?!

DADÁ NAÇÃO

Éverson; Nathan Silva, Réver e Junior 
Alonso; Mariano, Allan, Tchê Tchê e 
Guilherme Arana; Savarino (Marrony) 
(Eduardo Sasha), Hulk (Jair) e Zaracho 
(Nathan). 
Técnico: Cuca

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Ro-
drigo Caio, Bruno Viana (Hugo Moura) 
e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, João 
Gomes, Michael(Rodrigo Muniz) e 
Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Mineirão 
Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR) 
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)  
Gols: 2º tempo: Savarino (5  e 7 minutos) e Willian Arão (42) 
Cartões amarelos: Marrony (Atlético-MG); João Gomes (Flamengo)

ATLÉTICO-MG 2 FLAMENGO 1

Ceni pode sair de cena
Mengão toma bicada do Galo e muro da Gávea é pichado com ‘Fora Ceni, imbecil’

 L ENQUANTO VOCÊ LÊ ISSO...

R
efém de suas próprias esco-
lhas, Rogério Ceni se colo-
cou em situação insusten-

tável no comando do Flamengo, 
após ser bicado pelo Galo. Em 
mais uma atuação pavorosa e de 
péssimas decisões do treinador, 
o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1 
para o Atlético-MG, no Mineirão, 
chegou à segunda derrota seguida 
no Brasileirão e o ambiente virou 
uma panela de pressão prestes a 
explodir na Gávea. 

Estacionado nos 12 pontos, o 
Mengão de mais de 40 milhões de 
brasileiros se distancia cada vez 
mais da liderança, agora ocupada 
pelo Palmeiras, com 22. Para a tor-
cida, o culpado está eleito: Rogério 
Ceni, ainda que os desfalques du-
rante a Copa América e as dezenas 
de gols perdidos tenham pesado - 
ontem, contra  Galo, o roteiro não 
foi muito diferente.

Um exemplo dessa pressão, ci-
tada até  por Diego Alves (maté-
ria abaixo da foto) é a internet. As 
hashtags #foraceni e #foraRogé-
rioCeni voltaram a ecoar Brasil 
afora após o jogo. No Twitter, ao 
menos, a panela de pressão já ex-
plodiu e chegou ao trending topics 
(assuntos do momento). O muro 
do Ninho foi pichado com os di-
zeres: “Fora Ceni, imbecil”.

Rogério Ceni só não será de-
mitido se o presidente Rodolfo 

Landim e o vice de futebol Mar-
cos Braz tiverem muito peito pa-
ra segurar a onda da torcida e da 
maioria dos conselheiros do clube.

Com a volta de Bruno Viana na 
zaga e Isla na lateral-direita, o pri-
meiro tempo teve uma sucessão de 
falhas que só não resultaram em 
gols porque o Atlético desperdi-
çou boas chances. Ceni viu que va-
cilou e sacou a dupla na etapa final 

para as entradas de Hugo Moura 
e Matheuzinho, mas não adian-
tou. O Flamengo entrou desliga-
do e Savarino abriu o placar para o 
Galo aos 5 minutos, em novo vaci-
lo da defesa, e ampliou aos 7.

O apagão rubro-negro durou a 
maior parte do segundo tempo, e a 
equipe só acordou no fim. Aos 42, 
Renê cobrou escanteio na cabeça 
de Arão, que colocou no ângulo. 
Arrascaeta ainda ficou cara a ca-
ra com Éverson, mas desperdiçou.

Hoje, promessa de novos capí-
tulos da cena de Ceni no Fla.

Ceni se desespera ao ser bicado pelo Galo e pode voar do Ninho já, já...

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LApós passar um 2019 sem levar 
tantos gols assim como em 2021 e 
ver o Flamengo sofrer apenas qua-
tro derrotas apenas na Era Jesus - 
no Brasileiro deste ano já foram 
quatro em apenas oito jogos -, go-
leiro Diego Alves não fez a mínima 
questão de esconder que o vestiá-
rio rubro-negro está pra lá de pés-
simo e que tudo pode acontecer.

“A gente convive com isso o 
tempo todo, com pressão externa. 
O que a gente tenta fazer é não ser 
afetado por essa pressão, que exis-
te. A gente sabe de tudo, da gran-
deza do clube e da pressão que é 
vestir essa camisa. Precisamos me-
lhorar bastante coisa. Temos que 
reconhecer os nossos erros, para 
que a gente não faça novamente”.

Vestiário do Urubu tá pomba-rola

 L“O Bruno vem treinando bem 
todos os dias. O motivo de come-
çar com ele foi por ter uma boa 
condução de bola e passe entre-
linhas. Nem sempre, você está em 
uma noite feliz. O Bruno não este-
ve em uma noite tão boa.”

Foi essa a desculpa para escalar 
Bruno Viana, mesmo com o za-
gueiro sem atuar há mais de um 
mês e meio, em razão das seguidas 
falhas na fase de grupos da Copa 
Libertadores.

E às oitavas estão logo ali, na 
quarta-feira que vem o Flamengo 
já enfrenta o Defensa y Justicia, em 
Buenos Aires. Antes, tem o desafio 
de voltar a vencer no Brasileiro: a 
Chape, no Maracanã.

Sorte de Ceni que os jogos es-
tão sendo sem público, pois, ele já 
teria ouvido aquele corinhos de 
sempre. Mas o treinador, garan-
tiu, ao contrário de Diego Alves, 
que o vestiário do Flamengo está 
nascendo rosas.

“Compreendo todas as críticas. 
Quando você está no Flamengo, 
não pode perder uma partida em 
dez dias, que dirá três. Mas sigo 
fazendo meu trabalho da melhor 
maneira que posso”, disse Ceni.

Não usa óculos, 
mas vê tudo ok
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Série B Amanhã Sampaio Corrêa  19h São Januário

Série B 13/07 21h30 21h30 Couto Pereira

Cheio de cabo de ouro
Vascão tem o time mais caro entre os clubes da Série B, mas ainda deixa a desejar

 L NA COLINA? NA QUINTA DA BOA VISTA?

A
inda falta embalar, porque, 
às vezes, dá um curto-cir-
cuito no cabo e o time fica 

num sobe e desce na tabela da Sé-
rie B do Brasileirão. Mas o Vascão 
tem logo que justificar em vitórias 
e pontuação o elenco de ouro que 
tem. Ao menos, em cifras, segundo 
dados do  transfermarkt. 

É preciso parar com o reparos 
com fita isolante nos fios desen-
capados e  fazer com que os pás-
saros da equipe melhorem o de-

Elenco é visto como joia em cifras, mas precisa justificar em campo

ESTADÃO CONTEÚDO

 L AURINO LEITE

EM JUNHO, TIME FOI

O 8º MAIS CITADO 
NO INSTAGRAM 
DEVIDO A ESTA 
INSTABILIDADE 

 LEnfrentar em sequência Sampaio 
Corrêa, Coritiba e Náutico, res-
pectivamente, terceiro, segundo 
e primeiro colocados na Série B, é 
uma oportunidade para o Vasco, 
enfim, entrar no G-4. Ao comen-
tar a preparação para esses con-
frontos, o goleiro Vanderlei afir-
mou que a equipe não tem mais 
margem para perder pontos neste 
começo de competição.

“São adversários diretos e, por-

tanto, a gente não pode deixar eles 
se distanciarem. São jogos que vão 
mostrar a nossa força, a gente vem 
crescendo na competição”, disse o 
goleiro, que ressaltou:

“A gente oscilou no começo e 
não tem mais margem para perder 
pontos. Se a gente quer coisa gran-
de na tabela, tem de ter sequência 
de vitórias. Se a gente ganhar esses 
jogos, teremos confiança muito 
grande no campeonato”.

Sequência para ganhar potência

sempenho e voem como nunca. 
O Gigante é o sexto colocado e es-
tá a quatro pontos do G-4. Por is-
so, amanhã, o jogo com o Sampaio 
Corrêa, em São Januário, é consi-
derado de seis pontos (depois tem 
Coritiba e Náutico pela frente).   

Uma vitória faz com que a 
equipe ganhe potência e dê um 

bela beliscada do pelotão que se-
guiria para a Série A. O Náutico é 
a única equipe que ainda não per-
deu. Coritiba, Sampaio Corrêa e 
Goiás fecham o G-4. Confira os 
potes de ouro, prata, bronze, dia-
mante, esmeralda, latinha, latão, 
garrafa pet e muito mais dos clu-
bes da Segundona: 

1º) Vasco - R$ 4,7 milhões; 2º) 
Coritiba - R$ 2,2 milhões; 3º) Avaí: 
R$ 2 milhões; 4º) Botafogo - R$ 2,1 
milhões; 5º) Cruzeiro - R$1,7 mi-
lhão; 6º) CSA - R$ 1,7 milhão; 7º) 
Ponte Preta - R$ 1,7 milhão; 8º) 
Goiás - R$ 1,6 milhão; 9º) CRB 
- R$ 1,5 milhão; 10º) Guarani - 
R$1,3 milhão; 11º) Operário - R$1 
milhão; 12º) Náutico - R$ 940 mil; 
13º) Vila Nova - R$ 910 mil; 14º) 
Confiança - R$ 780 mil; 15º) Bra-
sil de Pelotas - R$ 540 mil; 16º) Vi-
tória - R$ 520 mil; 17º) Remo - 
R$500 mil; 18º) Sampaio Corrêa 
- R$480 mil; 19º) Brusque - R$ 200 
mil; e 20º) Londrina - R$ 180 mil.

FALA, VASCAÍNO!

FALA,

ESSA EU NÃO SABIA...
Temos um potão de ouro. Ah, mas só 
pode estar escondido na Colina ou 
na Quinta da Boa Vista, lá pelos idos 
de D. Pedro I. O 
nosso cabo tá mais 
pra de borracha. 
Endurece logo isso 
aí e põe pra ferver 
o caldeirão, seu 
Marcelo Cabo! 

DEDÉ COLINA
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Cruzeiro  16h30 Niltão

Série B 17/7 Brusque 19h Augusto Bauer

 L LUXA PÕE FOGO E...

Tá chamuscando
Luxemburgo quer ‘talaricar’ treinador do Fogão 

A 
relação entre Marcelo 
Chamusca e o Botafogo 
caminha a passos largos 

para o fim após a derrota por 2 
a 1 para o CRB, na terça, e não 
faltam pretendentes para assu-
mir o Fogão. Sem perder tem-
po, Vanderlei Luxemburgo es-
tá louco “talaricar” o colega de 
profissão e já começou a pa-
querar o Alvinegro. 

Desempregado desde feverei-
ro, quando foi demitido do Vasco, 
Luxa declarou nas redes sociais o 
seu desejo de treinar o Glorioso, 
onde terminou sua carreira de 
jogador e único dos grandes ca-
riocas que ainda não trabalhou Desempregado, Vanderlei Luxemburgo começou a paquerar o Fogão

LUCIANO BELFORD

ALVINEGRO!

FALA,

IH, JÁ TÔ VENDO TUDO...
Se Chamusca não botar fogo no 
time, vai se chamuscar feio. Olha aí o 
pofexô Luxa dando 
o recado! Ele foi 
nosso jogador no 
século passado 
e neste quer ser 
treinador. Ele não 
dá ponto sem nó. 
Mas ainda serve?    

DODÔ GENERAL

como técnico, em resposta a per-
gunta de um seguidor.

“Você tem toda razão, en-
cerrei minha carreira (de jo-
gador) no Botafogo. Seria um 
privilégio muito grande um 
dia trabalhar no Botafogo, um 
grande clube, um dos maiores 
clubes do mundo, jogaram os 
maiores jogadores do mundo”, 
disso Luxemburgo.

Enquanto vê a concorrên-
cia fungando no cangote do 
Fogão, Marcelo Chamusca vai 
tentar salvar a relação no sába-
do, contra o Cruzeiro, no Nil-
tão. O terceiro tropeço seguido 
na Série B pode ser o sopro que 
falta para a chama dessa rela-
ção apagar de vez.
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A GATA DA HORA

é a belíssima gata da hora de hoje, exibindo 

suas belas formas nesse ensaio ousado só com o corpo pinta-

do de vermelho, a cor da paixão. Solteira, a musa carioca da 

gema adora praia, dançar, malhar e manter a forma. Quer 

saber mais sobre ela? Segue o Instagram @josianeolivveira

JOSIANE OLIVEIRA

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LA Inglaterra bateu a Dinamar-
ca, ontem, por 2 a 1, e chega pe-
la primeira vez à final da Euro-
copa. No domingo, às 16h, os 
ingleses vão encarar de frente a 

Itália, em Wembley. É o fim de 
uma espera de 55 anos, desde a 
última decisão que disputou, 
na Copa do Mundo de 1966. E, 
agora, o bicho vai pegar! 

A 1ª vez ninguém esquece
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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
 

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)
 

AUX. ESCRITÓRIO 
Empresa contrata auxiliar 
de escritório com expe-
riência em telemarketing, 
toda rotina de escritório e 
computação. Trabalhar Jaca-
repaguá. Interessados  ligar 
98427-9371

 

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

 

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

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

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

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

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro.
 
ADMITE-SE 
Moças maiores para trabalhar em 
boate, muita rotatividade, damos 
100%. A boate só ganha na ven-
da  bebidas. Excelente salário T. 
96818-8819
 
BIA BRANQUINHA 
Mingon, 20 anos, completinha, 
envolvente. Ambiente confortá-
vel. (30,00) Centro de Caxias. 
Rua das Pedras, Proximo cedae. 
Cartão. T.99552-7585
 
BIA MADUREIRA 
Morena 20, seios fartos, coxas 
grossas completa, sem frescura. 
R$120,00 2hs, finalizando qua-
dril, liberado, realizo fantasias ca-
sais/ residência. Tel:9999-3999/ 
9711-37476
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalisma, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-78411
 
HENRIQUE V/TEXTO
1,92 altura. magro, simpático, 
atendo mulheres e casal de to-
do Rio, sou ativo, atendo hotéis/  
domicilio. Aceito cartão. T. 99740-
4943
 

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



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 8/7/2021 · MEIA HORA 17

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

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

SÓ TEM A 
COMEMORAR

 LPocah está comemorando 
seu aniversário de namoro 
com Ronan Souza em um 
resort no Rio Grande do 
Norte e tem compartilha-
do algumas fotos da via-
gem nas redes sociais. Em 
uma das imagens, Pocah 
mostra as curvas em um bi-
quíni branco na piscina do 
local. Os fãs, claro, elogia-
ram muito a artista nos co-
mentários da imagem.

VAI TER PROCESSO
 LRafa Kalimann viu seu nome envolvido em mais 

uma polêmica. Mas, dessa vez, a influencer deci-
diu tomar uma atitude sobre o assunto. Ontem, 
a ex-BBB negou os boatos de que estaria se en-
volvendo com um diretor casado da Globo e que, 
por isso, terminou o namoro com Daniel Caon. 
“As pessoas criam uma mentira e acreditam ne-
la. Essa matéria não se limita só a mim. Essa ma-
téria diz muito como a sociedade nos coloca co-
mo mulheres diante dela. Como descredibilizam 
o esforço, a dedicação, o trabalho duro e suado 
que a gente tem para conquistar as nossas coisas, 
o nosso espaço. Decidi não mais assistir passiva-
mente esses tipos de ataque. A partir de agora, 
notícias falsas serão combatidas como merecem: 
ações na Justiça”, desabafou.

CAUÃ IMUNIZADO
 LCauã Reymond é mais 

um a entrar no time dos 
vacinados. Aos 41 anos de 
idade, o ator foi vacinado 
contra a covid-19 ontem e 
compartilhou o momento 
em suas redes sociais. “Va-
cinado! Foi emocionante 
e espero que logo todos 
possam ter essa sensação”, 
escreveu. No vídeo, Cauã 
reforça que se emocionou 
ao receber a imunização. 

EXPLICOU TUDO

 LMarina Ruy Barbosa 
usou o Instagram para 
falar sobre a polêmica 
de seu aniversário. “Abri 
uma concessão de reunir 
pessoas que são as maio-
res bênçãos da minha vi-
da. Não foram três dias de 
comemoração. Não pre-
tendo fazer disso uma jus-
tificativa e sim uma expli-
cação com respeito”.
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‘CAPAZES DE 
ERRAR’

 LApós Mônica Martelli ser 
alvo de críticas nas redes so-
ciais por comparecer à fes-
ta de aniversário de Marina 
Ruy Barbosa, a irmã de Paulo 
Gustavo, Ju Amaral, usou seu 
Instagram para demonstrar 
apoio à apresentadora. “A 
melhor maneira de aprender 
a desculpar os erros alheios é 
reconhecer que também so-
mos humanos, capazes de er-
rar”, diz a imagem.

EM ALTA EM BAIXA
 LMãe de Britney Spears pede 

que a filha possa contratar o 
próprio advogado.

 LVal Marchiori ironiza di-
nheiro de Juliette: ‘Isso é 
ser rica?’.

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

18h. Globo: Cobra 
(foto) pede que Jade 
assuma seu namoro 
para Lucrécia. Mar-
celo comenta com 
Gael sua intenção de 
comover Delma com seu estado. Karina 
conta para Bianca o que aconteceu com 
Pedro, e a menina incentiva a irmã.

19h40. Globo:  
Renzo (foto) beija 
Josimara e diz pra 
ela que sabe que ela 
é Alexia. Kyra tenta 
convencer Rafael de 
que ela está falando 
a verdade. Rafael declara seu amor por 
Kyra. Téo descobre que Luna é Fiona.

21h. Record: Akia 
dá uma sugestão 
maliciosa a Esaú. 
Rebeca pede per-
dão a Isaque (foto). 
Lia sente as pala-
vras ditas por Ra-
quel. Jacó é surpreendido por Esaú.

18h30. Globo: Do-
ra (foto) reclama para 
Celina das atitudes 
de Marcos com a 
agencia. Suzana 
convida Renato para 
trabalhar com ela. 
Jonas pensa em aumentar o salario de 
Lorena para que ela mantenha sigilo.

21h. SBT: Carol 
(foto) vai até a casa 
de Junior e Andreia 
conta para ela que 
está morando na 
mansão. Jun ior 
aparece e pede para conversarem no 
Café Boutique. Carol fica chateada e 
Andreia é irônica. Carmen vai até a 
casa da segunda família de Marian.

21h30. Globo: Jo-
sé Alfredo e Maurílio 
se enfrentam. Maria 
Clara (foto) pede pa-
ra se encontrar com 
Vicente. Ísis ajuda 
Antônio a fechar o 
restaurante. Danielle incentiva José 
Pedro a se aliar a José Alfredo.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A felicidade é um bem que se multiplica ao ser 

dividido.” (Marxwell Maltz)

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

 LAlgumas mágoas do passado 
podem ressurgir. Vai ser fácil 
aprender. Então, se esforce em 
cursos e na faculdade. Pode ser 
difícil se envolver na paquera.
Cor: rosa-bebê.
Números da sorte: 06, 15 e 60.

 LA lua intensifica as suas emo-
ções. Pode se magoar com fa-
cilidade e ser mais agressiva. 
Nos assuntos afetivos, priorize 
relações profundas.
Cor: sépia.
Números da sorte: 88, 25 e 70.

 LO desejo por estabilidade vai 
crescer. Pode receber a ajuda 
de um colega e formar uma 
amizade. Chance de se inte-
ressar por alguém diferente.
Cor: chocolate. 
Números da sorte: 98, 80 e 53.

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

 LMuita conversa hoje com o 
pessoal do trabalho. Pode 
expandir seus negócios ou re-
ceber uma promoção. A com-
preensão ajuda a relação.
Cor: pink.
Números da sorte: 54, 09 e 00.

 LPode sentir uma vontade re-
pentina de viajar. Mas tenha 
cautela com a saúde. Ótimo 
dia para estudar. Na paquera, 
pode se impressionar.
Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 46, 64 e 10.

 LUtilize a sua intuição no ser-
viço. Curta bastante o tempo 
com a família e amigos. Com 
o parceiro, seja criativa e sur-
preenda na intimidade.
Cor: prata.
Números da sorte: 02, 11 e 29.

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

 LO contato com a família vai 
estar ótimo. Você vai se sentir 
à vontade em casa. Há sinal 
de prejuízos financeiros. Uma 
paixão antiga pode ressurgir.
Cor: violeta.
Números da sorte: 30, 75 e 12.

 LA sua curiosidade vai marcar 
o seu dia. Pode ouvir segredos 
de amigos e oferecer supor-
te. No amor, deve contar com 
mais sensibilidade.
Cor: bege.
Números da sorte: 31, 67 e 76.

 LControle o seu dinheiro. Mas 
se quiser, também pode gas-
tar um pouco. Oportunidades 
profissionais vão surgir. Há 
chance de iniciar um romance.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 59, 50 e 23.

SANTO EUGÊNIO
Eugênio nasceu em Pisa, na Itália, 
no fim do século 11. Ele se tornou 
sacerdote. Depois viveu como 
monge até ser eleito Papa e ficou 
conhecido como Eugênio III. Passou 
por muitas dificuldades durante o 
período em que foi Pontífice, mas 
conseguiu promover quatro concí-
lios. Teve que sair algumas vezes de 
Roma e aproveitou para evangeli-
zar em outros países. Santo Eugênio 
zelou pela salvação das almas com 
tanta dedicação que passou por 
inúmeros sofrimentos. Morreu no 
dia 8 de julho de 1153, depois de 
governar a Igreja por oito anos.

SANTO DO DIA

O MARIDO
Renata estava na cama com o 
amante quando, de repente, 
ouviu o marido abrir a por-
ta de casa. Ela disse para o 
amante:
— Fique onde está. Ele chega 
em casa tão bêbado, mas tão 

bêbado, que nem vai notar 
que você está aqui.
Renata estava certa. O mari-
do entrou no quarto, deitou 
na cama e nem percebeu a 
presença do amante. Mas 
alguns minutos depois, ele 
notou algo estranho:

— Ei! Tem seis pés na cama! O 
que está acontecendo aqui?
— Que besteira! Você está 
bêbado! Deve estar enxer-
gando mal. Levante da cama, 
firme bem os olhos e conte 
de novo.
O marido obedeceu:

— Um, dois, três, quatro... É, 
você tem razão!

DINHEIRO
Os amigos Carlos e Genésio 
estavam conversando.
— Ontem à noite, quando eu 
me deitei para dormir, ouvi 

um ladrão entrar na minha 
casa em busca de dinheiro — 
contou Carlos.
Genésio ficou espantado e 
perguntou:
— E o que você fez?
— Levantei e fui procurar 
com ele!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê
MENSAGEM:
Oxumarê nos traz muita fe-
licidade e alegria hoje. Dia 
de deixar de lado a teimosia 
e as ações impulsivas, cuidar 
mais de sua família e estar 
rodeado daqueles que você 
ama. Amar e ser amado é o 
foco de hoje!
SAUDAÇÃO:
Arrôbobôi!
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para atrair felicidade e amor, 
monte uma cesta bem colo-
rida e enfeite com muitas 
frutas. Coloque o nome da 
pessoa amada e leve até uma 
árvore bonita. Acenda duas 

velas amarelas e entregue a 
Oxumarê. Peça alegria e fe-
licidade para a pessoa que 
está precisando.

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

 LVocê vai formar novas parce-
rias. A sua mente tende a fi-
car inquieta. Priorize estudos 
e aprendizados diversos. Vai 
ter facilidade no flerte.
Cor: pink.
Números da sorte: 39, 75 e 30.

 LO seu signo vai ser mais pres-
tativo com os colegas. Pode 
atrair bons recursos com a sua 
simpatia. Na vida a dois, vai 
querer segurança no lar.
Cor: grafite.
Números da sorte: 22, 04 e 13.

 LA sua sensibilidade aumenta. 
Participe de sorteios e apostas. 
Pode faturar uma grana extra. 
Sentimentos por um antigo 
amor vai ressurgir.
Cor: azul-anil.
Números da sorte: 23, 50 e 32.
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