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Kathlen 
Romeu: um 

mês sem 
respostas

Soldado 
morre em 

treinamento 
do Bope

Entrevista 
especial 

com Simone 
e Simaria

ATO NO LINS MAL SÚBITO

NOVO SINGLE

3 4

15

O MENGÃO O MENGÃO 
SEMPRE FOI SEMPRE FOI 
SUA PRAIA, SUA PRAIA, 

REI NATO!REI NATO!
Menos de 24 horas após demissão de Rogério Ceni, 
treinador acerta contrato com o Fla até o fim do ano

AFF (DI) MARÍA! BRASIL É VICE
Parça de Neymar no PSG marca no Maraca e Argentina conquista Copa América depois de 28 anos

Wesley Safadão 
e MC Don Juan 
fazem parceria 
‘Tu Vai Rodar’

D-D-DAVID

PÁGINA 17

Completamente 
perdido, Ceni 

já tinha arriado 
a mochila

APOLINHO

PÁGINA 14
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Júlia Peixoto aprendeu 
maquiagem pela internet, 
lançou linha de make e já 
vendeu mais R$ 1 milhão 

em menos de um mês

FENÔMENO 
DE BELEZA 
DE PARADA 
DE LUCAS

 LU
A

N
 G

A
D

ELH
A

 /  D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O R

EP
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
A

 IN
TE

R
N

ET

Que torcida 
é essa, Carol 
Portaluppi!

FLU VENCE COM 
2 DE LUCCA: 2 A 1

CHAY FAZ 3 GOLS 
E BOTA EMPATA
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PÔ, TITE! 
DEU TILTE
NO LODI



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 11/7/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

CORREIOS

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Abastecimento 
interrompido

 LNas ruas Júlio César e Oliveira Ri-
beiro, em Bangu, a água não dura 
nem uma hora todos os dias. O 
abastecimento da rua chega pela 
manhã, mas rapidamente acaba, 
não dá tempo de encher as caixas 
e cisternas. Só dá tempo de tomar 
banho e lavar o que tiver em casa. 
Já comunicamos à Cedae, mas nada 
fizeram ainda. Precisamos de ajuda. 
Fica difícil viver assim.

ÁGUA

Desmatamento em 
áreas de Sepetiba

 LMuitas árvores estão sendo der-
rubadas todos os dias em Sepetiba, 
na Zona Oeste do Rio. O bairro fica 
no caminho para a Costa Verde do 
estado e era caracterizado por ser 
muito arborizado, cheio de verde e 
com o que restou da Mata Atlântica. 
Agora áreas enormes estão sendo 
desmatadas para a construção de 
condomínios enormes. Cadê os am-
bientalistas para impedirem isso?

Fernando Loureiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MEIO AMBIENTE

Água de chuva 
ainda não escoou

 LMoro na Estrada do Rio do Ouro, 
no número 1.355, na Pavuna, e, 
desde as chuvas no fim de maio, 
na minha casa está um cheiro forte 
de esgoto. Na rua, poças ainda são 
vistas e os carros molham todos que 
passam. Eu acredito que a tubula-
ção da região esteja completamen-
te entupida. Os bueiros e ralos ainda 
não escoaram completamente a 
água. Isso já dura mais de um mês.

Leandro Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ESGOTO

Barulheira até o 
dia amanhecer

 LTodos os finais de semana, na praça 
da Rua Matupiri, em Benfica, próximo 
ao Parque Arará, ocorrem batalhas de 
carros de som até o dia amanhecer. É 
um carro com a mala mais lotada de 
equipamento do que o outro. Ninguém 
dorme. Eu tenho filhos pequenos e uma 
recém-nascida. Trabalho durante a se-
mana e preciso descansar nos fins de 
semana, mas essa barulheira impede. 
Isso precisa acabar!

Anônimo
Benfica

SOM ALTO

Encomendas não 
são entregues

 LOs serviços de entrega dos Cor-
reios não estão mais mandando 
cartas e encomendas para os mo-
radores do bairro Vila de Cava, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se. No bairro Boa Esperança, as car-
tas chegam todas juntas, uma vez 
por mês, atrasando todas as contas 
das pessoas. Depois cortam tudo 
por falta de pagamento e nós não 
temos culpa nenhuma.

Aloísio Santana
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   SINALIZAÇÃO

Sinais apagados na Zona Norte
 LUm sinal na Rua Vinte e Quatro de Maio, na esquina com a 

Rua Antunes Garcia, no bairro Sampaio, na Zona Norte do Rio 
de Janeiro, está com defeito. Os dois semáforos do cruzamento 
estão totalmente desligados há mais de duas semanas. Quem 
desce no ponto de ônibus que fica próximo ao cruzamento ou 
da estação de trem não consegue atravessar pelo grande fluxo 
de veículos no local. Precisa de conserto logo!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reparo 
realizado

 LA Cedae realizou um reparo 
emergencial em adutora no Km 
40 da BR-465, a antiga Estrada 
Rio-São Paulo, no município 
de Seropédica, na Baixada 
Fluminense. Portanto, o abas-
tecimento de água na região 
encontra-se normalizado.

Assessoria de comunicação 
da Cedae

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 A
O

 W
H

A
TS

A
PP

 D
O

 M
EI

A
 H

O
R

A

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196



GERAL

No dia em que morte de grávida completou um mês 
sem respostas, ato pediu fim da violência no Rio

F
amiliares de Kathlen Ro-
meu, jovem grávida morta 
no Complexo do Lins, Zona 

Norte do Rio, no dia 8 de junho, 
se reuniram, ontem, com lideran-
ças religiosas e do Movimento Ne-
gro para homenageá-la em um ato 
que marca um mês de sua morte. 
A designer de interiores estava grá-
vida de 14 semanas e caminhava 
com a sua avó, durante uma visita, 
quando foi atingida com um tiro 
de fuzil no tórax. O caso não foi so-
lucionado e a família 
pede justiça. 

Durante a sole-
nidade, alguns fa-
miliares ficaram 
muito abalados, 
como a mãe de 
Katlhen, Jaqueli-
ne Oliveira, que 
chegou a pedir um 
tempo para tentar 
controlar a dor. Estiveram pre-
sentes também o pai, Luciano 
Gonçalves, o viúvo, Marcelo 
Ramos, sogros e avós.

Placas foram instaladas du-
rante a memória, responsabi-
lizando a política de segurança 
do governo do Estado. O ma-
rido de Kathlen afirmou que 
pretende fazer mais atos para 
honrar a memória de sua es-
posa e pede justiça.

“Estamos aqui para mostrar 
que a nossa luta não acabou e 
reivindicar mais uma vez por 
justiça, para que os culpados 
sejam punidos. A gente pre-
tende fazer mais atos, para po-
der honrar o nome da ‘Kathe’ e 
tentar de alguma forma melho-
rar a realidade dos jovens que 
moram nas favelas do Rio de 
Janeiro”, afirmou.

Viúvo de Kathtlen, Marcelo Ramos (à esquerda) afirmou, ontem, que pretende realizar novos atos em memória da jovem grávida

DIVULGAÇÃO 

 LCinco painéis foram feitos 
em grafite homenageando Ka-
thlen, e fotos suas foram cola-
das em paredes do Complexo 
do Lins. O pastor da Igreja Ba-
tista Soul, Kleber Lucas, desta-
cou que o ato, além de um pe-
dido de justiça, também é uma 
ação de solidariedade.

“Em primeiro lugar, este ato 
está carregado de afeto e soli-
dariedade para a família da Ka-
thlen. É perceptível nos rostos e 
expressões não apenas dos fa-
miliares, mas dos amigos que 
estão aqui presente, é algo mui-
to forte e esse é o momento de 
prestarmos solidariedade. Em 
segundo lugar, este ato marca 
também a denuncia desse ge-
nocídio negro que acontece 
hoje no Rio de Janeiro e em to-
do o Brasil. Casos com o da Ka-
thlen não podem ser descon-
siderados, apesar da sociedade 
estar silenciosa diante disso e 
alguns segmentos religiosos 
também. Estamos aqui para 
marcar esse movimento e o 
nosso posicionamento”, disse.

 LSamantha de Oliveira Lopes, tia 
de Kathlen, disse que vai lutar para 
que outros casos semelhantes não 
aconteçam mais. “Nós estamos 
muito revoltados. Não esperáva-
mos isso, estamos em choque, êx-
tase. E para os que moram aqui na 
comunidade, eu peço justiça, peço 
que façam alguma coisa, que isso 
não venha acontecer mais. Acon-
teceu sim com a minha sobrinha, 
ta? Mas, daqui para frente vamos 
lutar por justiça e melhoria pela 
nossa favela”, afirmou.

O movimento foi liderado pe-
lo Babalawo, professor de história 
pela UFRJ e interlocutor da Co-
missão de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, Ivanir dos Santos. 

Cinco painéis 
de grafite

‘Estamos em 
choque’

Representantes 
dos movimentos 

sociais se reuniram 
para prestar 

homenagens a 
Kathlen Romeu

Justiça paraJustiça para
KATHLEN

SOLENIDADE

REUNIU FAMILIARES, 
LÍDERES RELIGIOSOS 

E O MOVIMENTO 
NEGRO, NO LINS

Reportagem do estagiário 

Jorge Costa com supervisão do 

jornalista Yuri Hernandes
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O 
soldado Allan da Sil-
va Vigna, de 32 anos, 
morreu durante o Cur-

so de Operações Especiais 
(Coesp) do Bope. Ele teve um 
mal súbito enquanto partici-
pava de uma travessia aquáti-
ca em Ribeirão das Lajes, em 
Piraí, no Sul Fluminense, na 
tarde de sexta-feira.

Ele teria sofrido hipoter-
mia ao entrar em um lago com 
temperatura de -15 graus, de 
acordo com informações pre-
liminares. O policial foi so-
corrido pela equipe de ins-
trução e recebeu atendimento 
dos profissionais de saúde que 
acompanham o curso, mas não 
respondeu aos procedimentos 
de primeiros socorros.

O corpo foi encaminha-
do ao Instituto Médico Legal 
(IML) para necrópsia e um In-
quérito Policial Militar (IPM) 

foi instaurado para averiguar 
as circunstâncias do fato. O sol-
dado Vigna era lotado no Ba-
talhão de Operações Policiais 
Especiais (BOPE) desde 2019 
quando concluiu o Curso de 
Ações Táticas (CAT) e estava 
na corporação há cinco anos e 
meio. Ele deixa esposa. 

Outro caso em 2018

Em novembro de 2018 
aconteceu um caso semelhante 
ao de Carlos Henrique de Paula 
Nibbering, de 29 anos. Ele so-
freu mal súbito em um exercí-
cio de instrução do treinamen-
to do Coesp, o mesmo curso, 
em Itaguaí, na Região Metro-
politana do Rio. 

O cabo do Bope chegou a ser 
levado para o Hospital Muni-
cipal São Francisco Xavier, no 
mesmo município, mas mor-
reu após uma parada cardíaca.
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PAULO  
ROBERTO LEÃO 
PAULINELLI
tem atualmente 
57 anos. Ele de-
sapareceu em 21 
de fevereiro de 
1982, em Barros 
Filho (Zona Nor-
te), após se per-
der da família.
Informações para 2286-8337

EDUARDO 
ALBERTO 
BASTOS 
MAIA
t e m  a t u a l -
m e n t e  3 5 
anos. Ele de-
sapareceu no 
dia 22 de mar-
ço de 1999, 
no Centro do Rio de Janeiro, após sair 
de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Proibição 
de reboque

 LOs carros estacionados em 
locais proibidos não pode-
rão mais ser rebocados na 
presença do proprietário 
ou motorista. É o que deter-
mina a Lei 9.351/21, de au-
toria do deputado Samuel 
Malafaia (DEM) e já sancio-
nada pelo governador Cláu-
dio Castro. Os motoristas se-
guem sujeitos às penalidades 
de estacionamento irregular.

RAPIDINHA...

Morte em treino do Bope
Soldado de 32 anos teve mal súbito numa travessia em um lago

 L TRAGÉDIA NO SUL FLUMINENSE

Allan teria sofrido hipotermia ao entrar em um lago a -15 graus

REPRODUÇÃO

A manhã de sábado com re-
pescagem da vacinação contra 
Covid-19 teve filas cheias, mas o 
tempo de espera foi curto em pos-
tos da Zona Norte do Rio. O dia foi 
destinado a todas as faixas etárias a 
partir de 40 anos. 

Na Tijuca, no Centro Médico 
Heitor Beltrão, as irmãs gêmeas 

Ana Cristina e Cristiane Teles, de 
43 anos, esperaram cerca de meia 
hora para receberem a vacina da 
Pfizer. “Moramos em Resende 
com nossos pais, mas temos resi-
dência aqui, então por não termos 
nenhum comprovante de lá com 
nosso nome, tivemos que vir para 
o Rio”, explicou Ana Cristina.

Nesta semana, o município do 
Rio alcançou o recorde de pessoas 
vacinadas em um único dia. Na úl-
tima quarta-feira, 81.327 doses fo-
ram aplicadas nos 280 pontos de 
vacinação da cidade, superando a 
média diária de 30 a 40 mil.

A partir de amanhã serão 
vacinadas as mulheres com 

39 anos. Já os homens com 39 
anos serão imunizados na ter-
ça. Quarta e quinta será a vez das 
mulheres e dos homens de 38 
anos, respectivamente. Na sex-
ta-feira, passam a ser imuniza-
das as mulheres de 37 anos, com 
os homens de 37 encerrando a 
semana no sábado.

Filas longas em dia de repescagem
 L VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 11/7/20214
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‘DA FAVELA PARA

O MUNDO’
COM 1,5 MILHÃO DE SEGUIDORES NO INSTAGRAM, JÚLIA PEIXOTO 

REPRESENTA A FORÇA DA JUVENTUDE DA PERIFERIA E COMEMORA 

MAIS DE UM MILHÃO EM VENDAS DA SUA MARCA DE MAQUIAGEM

J
úlia Peixoto é a mulher dos milhões! Aos 21 
anos, a influenciadora digital prova que ven-
ceu as barreiras do preconceito, tornando-se 

uma espécie de porta-voz no empoderamento da 
juventude periférica. Cheia de carisma, represen-
tatividade e talento como empreendedora, a ca-
rioca, nascida e criada em Parada de Lucas, 
favela da Zona Norte do Rio, começou 
seu trabalho como quem se diverte 
nas redes sociais: compartilhan-
do vídeos de automaquiagem. 
Atualmente com 1,5 milhão 
de seguidores no Instagram, 
ela celebra a importância de 
promover a autoestima do 
povo da comunidade, e faz 
isso com sua própria linha 
de make, a JuPxt. E pasmem: 
em menos de um mês de lança-
mento, já foram vendidos mais R$ 
1 milhão em produtos.

É como Júlia costuma dizer: “da fave-
la para o mundo”. “É muito incrível ter chegado 
aonde eu cheguei, vindo de uma comunidade em 
que as pessoas acham que não podemos realizar os 
nossos sonhos. Sofri preconceito por acharem que 
um favelado não pode fazer intercâmbio ou com-
prar roupas à vista. Sempre gostei de coisas que a 
sociedade diz que não são para mim. São muitas 
críticas, mas posso dizer que todas eu usei como 

motivação. Continuo com orgulho do lugar em 
que nasci e cresci, faz parte da minha essência”, diz.

Apesar de muito sonhadora, nem nos melho-
res pensamentos a carioca imaginou ser acom-
panhada e querida por tanta gente. Toda vez que 
retorna a Parada de Lucas, já que hoje reside em 
outro bairro, é uma verdadeira festa na vizinhan-
ça. Podemos dizer que ela é o momento? “Tenho 
muito orgulho de ter crescido na favela e carrego 

comigo muitas histórias boas e um monte de 
aprendizados. Sempre que posso volto. 

Volto para saber de onde vim, para 
saber valorizar o que tenho hoje. 

A última vez que fui, as crian-
ças ficaram gritando o meu 
nome, foi incrível”.

Dona de um pequeno 
império, a jovem faz par-
te de uma geração que 
usa o poder da inter-

net, não só como meio 
de trabalho e diversão, 

mas também como fonte 
de inspiração para pessoas 

que compartilham as mesmas 
vivências. “Não só a imagem de uma 
mulher que veio da periferia, mas de 
uma jovem empoderada, indepen-
dente. É muito importante ter esse 
lugar de fala, de poder mostrar que 
essas meninas das periferias não 
estão sozinhas e que, assim como 
elas, eu também consegui”.

‘Orgulho do 

lugar em que 

nasci e cresci. 

Faz parte 

da minha 

essência’

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

‘PODEMOS CONQUISTAR TUDO’

 LFoi com o suor de seu tra-
balho que a influenciadora 
digital mudou de vida. Em 
parceria com uma marca de 
cosméticos, ela lançou há 
menos de um mês sua linha 
de maquiagem, arrecadan-
do a bagatela de R$ 1 milhão 
em vendas. “É inacreditável. 
Todo esse resultado foi fru-
to de muita dedicação, tra-
balho e noites sem dormir. 
É uma sensação gratificante. 
Minha paixão pela maquia-
gem surgiu de madrugada, 
vendo vídeos no YouTube. 

Nunca fiz nenhum curso”, 
ressalta a jovem, lembrando 
que o seu primeiro cachê foi 
de R$ 50. “Só em 2018 que 
comecei a ganhar dinheiro 
na internet. Hoje consigo me 
manter só com ele”, lembra, 
confiante no poder do po-
vo periférico. “Lá dentro da 
comunidade não tem só MC 
ou jogador de futebol. Tem 
maquiadora, químico, cien-
tista. Sem esse tabu e com 
a internet conseguimos ver 
que com a nossa voz pode-
mos conquistar tudo”. 

Influenciando 
positivamente a juventude, 
Júlia Peixoto inspira e mostra 

que é possível acreditar e 
viver de seus sonhos

6
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Muitos que passam pela Vila Kenne-
dy, bairro da Zona Oeste, desconhecem 
sua história. Com 57 anos de existência, 
a região surgiu por meio da chegada de 
pessoas que foram removidas de suas 
moradias em outras áreas da cidade, co-
mo o Morro do Pasmado, em Botafogo, 
a Favela do Esqueleto, no Maracanã, e as 
comunidades das praias de Ramos e de 
Maria Angu, na Leopoldina. Para suprir 
as necessidades dos habitantes recém-
-chegados foi criado o Centro Comu-
nitário Irmãos Kennedy.

Tudo começou em 1969, quando o 
padre Nino, as irmãs Vicentinas e vo-
luntários locais se uniram para abrir a 
primeira creche do espaço, que auxiliou 
as famílias que não tinham onde dei-
xar suas crianças. Na época, os habitan-
tes da região enfrentavam dificuldades 
com a falta de transporte para manter 
seus trabalhos. A partir daí, outras ações 
foram desenvolvidas e até uma padaria 
foi criada com o objetivo de manter as 
atividades funcionando.

Por conta de dificuldades para fazer a 
manutenção da estrutura do prédio onde 
funciona o projeto, o trabalho dos ecle-
siásticos foi interrompido e o local ficou 
à mercê de invasões. No entanto, em 2007, 

o espaço foi assumido por profissionais da 
área de serviço social, de psicologia, de pe-
dagogia e de advocacia e por um grupo de 
voluntários do território. De lá para cá, o 
projeto já ofereceu aos moradores apoios 
psicológico e jurídico, além de oficinas ar-
tesanais, grupos de conversa e capacitação 
voltados para o empoderamento femini-

no, banco de emprego e aulas que ensi-
nam desde atividades esportivas até um 
novo idioma.

Durante a pandemia, o trabalho 
no centro foi intenso por conta do au-
mento no número de pessoas desem-
pregadas. “Distribuímos no ano passa-
do mais de 6 mil cestas básicas, mais de 

30 mil máscaras de proteção contra a 
Covid-19 e mais de 53 mil quentinhas”, 
conta Veronica Gomes, coordenadora 
de relacionamentos institucionais do 
centro comunitário.

Sonho de reabrir creche
Apesar do trabalho árduo, ela ain-

da tem vontade de reabrir a creche. “O 
nosso projeto é reabrir a creche porque 
temos a maior parte do trabalho volun-
tário e do atendimento sendo composto 
por mulheres, que são donas de casa e 
domésticas. Isso seria mais uma opor-
tunidade para essas mulheres terem a 
oportunidade de se capacitarem e de 
ampliar sua renda”, afirma.

Berenice Natalice dos Santos, presi-
dente do centro comunitário, acredi-
ta também que é necessário reabrir a 
padaria para ajudar na profissionaliza-
ção dos mais jovens. “Queremos refor-
mar a padaria para que nós possamos 
dar a oportunidade e ampliar a visão de 
mundo dos nossos jovens”, deseja.

Para saber mais informações e como 
ajudar o Centro Comunitário Irmãos 
Kennedy, acesse as páginas Irmãos Ken-
nedy Centro Comunitário, no Face-
book, e @ccikrio, no Instagram.

CENTRO APOIA MORADORES DA VILA KENNEDY

Voluntária posa com crianças atendidas no Centro Comunitário Irmãos Kennedy

CENTRO COMUNITÁRIO IRMÃOS KENNEDY / DIVULGAÇÃO

Fabbi do Apadrinhe um Sorriso
Apesar de ter entrado na escola ce-

do, Fabiana da Silva precisou paralisar 
os estudos, aos 7 anos, para cuidar da 
família enquanto a mãe acompanhava 
o tratamento do seu irmão diagnosti-
cado com leucemia. Por conta das difi-
culdades decorrentes da situação que 
tinha em casa, a escola em Santa Cruz, 
bairro onde morava na Zona Oeste, 
acolheu seus parentes dando apoio e 
doando alimentos que sobravam do 
refeitório. A volta aos estudos aconte-
ceu somente quando ela tinha 12 anos, 
mas, apesar do atraso, a sua carreira 
acadêmica não parou com a conclusão 
do Ensino Médio. Fabiana ainda se for-
mou em Pedagogia e atualmente cur-
sa o mestrado em Educação na UERJ.

ZÉ DO CAROÇO

Por Marcos Furtado, jornalista e integrante do PerifaConnection

DIVULGAÇÃO

Minha Terra é a Penha

Minha terra tem horrores/ 

que não encontro em outro 

lugar/ A falta de segurança 

é tão grande/ que mal posso 

relaxar/ ‘Não permita Deus que

eu morra’/ antes de sair deste 

lugar/ Me leve para um lugar 

tranquilo/ onde canta o sabiá.

DOIS ESTUDANTES DA PENHA (ANÔNIMOS)

e-mail: perifa@meiahora.com

Motivada por sua experiência de vida, a 
pedagoga iniciou, em 2009, o “Apadrinhe 
um Sorriso”, projeto focado no desenvol-
vimento da leitura de crianças que vivem 
no Parque das Missões, comunidade onde 
Fabbi mora em Duque de Caxias. Com 12 
anos de existência, a iniciativa distribuiu 
mais de 10 mil livros, realizou aulas de tea-
tro, capoeira e futebol e tem acolhido mo-
radoras vítimas de violência de gênero. 
Apesar da trajetória acadêmica de suces-
so, Fabiana critica a lógica que força os es-
tudantes a superarem necessidades que o 
Estado tem a obrigação de suprir. “Eu não 
deveria ter passado por tudo isso para estar 
em uma universidade. O que faço é possibi-
litar que outros alunos e alunas olhem para 
a escola de uma forma diferente”, finaliza.

Por Marcos Furtado, jornalista e integrante do PerifaConnection
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Libertadores Quarta Defensa y Justicia  21h30 Buenos Aires
Brasileirão 18/07 Bahia 18h15 Pituaçu

Sai Ceni, entra Renato
Rogério voa do Ninho antes do dia amanhecer e Renato Gaúcho é contratado

E
m menos de 24 horas a dire-
toria do Flamengo demitiu 
Rogério Ceni e contratou 

Renato Portaluppi. O ex-goleiro 
foi demitido na madrugada de 
ontem e ex-treinador do Grêmio 
contratado no fim da tarde. Ho-
je, quem comanda o time contra 
a Chapecoense, às 16h, no Mara-
canã, pelo Brasileirão, será Maurí-
cio Souza, técnico do sub-20.   

Renato estava sem clube desde 
que deixou o Grêmio, em abril. Ele 
fechará contrato com o Flamengo 
até dezembro, com a possibilidade 
de renovação, caso Rodolfo Lan-

dim seja reeleito.
Existe a chance de Renato mar-

car presença hoje, no Maracanã, 
para acompanhar de um dos ca-
marotes do estádio a partida con-
tra a Chapecoense. O empresá-
rio de Renato Gaúcho, Gerson 

Ceni está te olhando? Calma! Ele não é mais técnico do Mengão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FILHA DE RENATO,

CAROL POSA NA WEB 
COM AS CORES DO 
FLA E PEDE: ‘VAMOS 
TORCER JUNTOS?’

FALA, RUBRO-NEGRO!

FALA,

ALÔ, ALÔ? BRAZ, LANDIM?
Ufa! Fiquei até pra lá das 2 horas da 
madrugada pentelhando os caras 
pra vazar com Ceni. 
Deu certo! Depois 
disso, acordei 
mamãe e meus 
gêmeos Dedé, Didi 
e Dodô para dizer 
que Ceni voou do 
Ninho! Tô felizão!  

DADÁ NAÇÃO

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

Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Gusta-
vo Henrique e Filipe Luís; Arão, João 
Gomes e Arrascaeta; Vitinho (Éverton 
Ribeiro), Michael (Gabigol) e Pedro. 
Técnico: Maurício Souza (interino).

João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, 
Felipe Santana e Busanello; Anderson 
Leite, Lima e Felipe Baxola; Fabinho, 
Fernandinho e Perotti.  
Técnico: Jair Ventura.

Local: Maracanã  
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)  
Assistentes: Guilherme Dias Camilo 
(MG) e Ricardo Junio de Souza (MG) 
Horário: 18h15  
TV: Premiere 

FLAMENGO CHAPECOENSE

Locutor: José Carlos Araújo  
Comentarista: Washington Rodrigues

Oldemburg, conhecido também 
como Gauchinho, foi quem repre-
sentou o treinador na negociação. 
Enquanto o treinador jogava o tra-
dicional futevôlei, em Ipanema, na 
Zona Sul do Rio, o seu represen-
tante tocava o processo com Mar-
cos Braz e Bruno Spindel.

Internamente, Renato Gaúcho 
não foi unanimidade no primei-
ro momento. A recusa do treina-
dor em 2018, depois de dar o “ok” e 
acabar renovando com o Grêmio, 
não pegou bem, e alguns mem-
bros da cúpula do Flamengo não 
gostaram, mas entenderam que 
era o melhor caminho.

O medo de cair na Libertadores 
e Copa do Brasil, perdendo pre-
miações robustas, e a pressão dos 
torcedores e conselheiros, fez com 
que a diretoria mandasse Rogério 
Ceni embora. Mas isso aconteceu 
já na calada da noite. Ou melhor: 
na madrugada de ontem.

Como a panela estava prestes 
a explodir, a diretoria não aguen-
tou a pressão após o vazamento do 
áudio do analista Roberto Drum-
mond, no qual ele solta abelhas 
contra o agora ex-treinador. “Ca-
ra, ele é uma pessoa ruim. Não tem 
outra definição. O cara é perdido, 
faz m***, critica departamentos. 
Ele não tem respaldo do pessoal de 
cima”, dizia o áudio.

Rogério não 
aguentou e caiu

 LAlém de Diego Ribas e Bruno 
Henrique, que estão lesionados, 
o Flamengo terá mais um des-
falque para a partida contra a 
Chapecoense, neste domingo, 
ás 18h15. De acordo com fontes 
ligadas ao clube, o zagueiro Ro-
drigo Caio será preservado do 
jogo, visando o duelo da próxi-
ma quarta-feira contra o Defen-
sa y Justicia, pela Libertadores.

O Flamengo vem de duas 
derrotas consecutivas no Cam-
peonato Brasileiro para Flumi-
nense e Atlético-MG. A pressão 
por bons resultados acabou fa-
zendo com que o técnico Rogé-
rio Ceni perdesse o seu empre-
go, esquentando os bastidores.

Rodrigo Caio 
será preservado

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 11/7/2021
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C
om alguns jogadores pou-
pados de olho no duelo de 
terça pela Libertadores, o 

Fluminense visitou o Sport na 
Ilha do Retiro e venceu de virada. 
O Leão saiu na frente com André, 
de pênalti, no primeiro tempo. Po-
rém, na segunda etapa, Lucca mar-
cou duas vezes: 2 a 1.

“Importante poder ajudar, is-
so é bom. A confiança que todo 
mundo vem me dando, apesar do 
momento difícil que passei um 
tempo atrás. Procurei me preparar 
bastante para ter a oportunidade e 
poder contribuir. Prefiro dar o mé-
rito a todos”, disse o herói Lucca.

No primeiro tempo, o Sport 
abriu o placar de pênalti. Aos 39, 
Ricardinho cruzou e David Braz 
abriu o braço, desviando a bola. 
André cobrou e fez 1 a 0.

No intervalo, Roger Machado 
tirou Nenê e colocou Lucca, que 
entrou elétrico. Aos 21, Danilo 
Barcelos cruzou rasteiro e o cami-
sa 7 empatou. O Tricolor manteve 
a postura ofensiva e, aos 27, após 
escanteio cobrado por Danilo Bar-
celos, Lucca cabeceou bonito: 2 a 1.

Lesionado, Fred elogiou Luc-
ca após o jogo: “Você merece pelo 
tanto que trabalha, irmão. É exem-
plo para todos nós que estamos ao 
seu lado no dia a dia. O Lucca é o 
nosso Gum de hoje, podem contar 
que esse é guerreiro demais”.

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores Terça Cerro Porteño  19h15 Assunção

Brasileirão Sábado Grêmio 21h Maracanã

10ª RODADA

11ª RODADA  

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º VASCO 16 10 5 1 4 11 10 1
 6º GOIÁS 16 10 4 4 2 10 5 5
 7º GUARANI 16 10 4 4 2 17 13 4
 8º OPERÁRIO-PR 15 10 4 3 3 10 14 -4
 9º BRUSQUE 13 8 4 1 3 9 11 -2
 10º BOTAFOGO 13 10 3 4 3 15 14 1
 11º VILA NOVA 13 10 3 4 3 6 7 -1
 12º AVAÍ 12 9 3 3 3 9 10 -1
 13º CRUZEIRO 11 11 2 5 4 16 19 -3
 14º CONFIANÇA 9 10 2 3 5 9 13 -4
 15º CSA 8 8 2 2 4 5 7 -2
 16º VITÓRIA 8 10 1 5 4 7 9 -2

 1º NÁUTICO 24 10 7 3 0 18 4 14
 2º CORITIBA 20 9 6 2 1 10 4 6
 3º SAMPAIO CORRÊA 18 10 5 3 2 9 3 6
 4º CRB 17 10 5 2 3 15 15 0

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º PONTE PRETA 8 10 1 5 4 5 8 -3

 18º BRASIL DE PELOTAS 7 10 1 4 5 7 11 -4

 19º LONDRINA 7 10 1 4 5 6 11 -5

 20º REMO 7 9 1 4 4 5 11 -6

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º PALMEIRAS 25 11 8 1 2 21 12 9
 2º BRAGANTINO 23 11 6 5 0 22 13 9
 3º ATLÉTICO-MG 22 11 7 1 3 14 9 5
 4º ATHLETICO-PR 20 10 6 2 2 19 11 8
 5º FORTALEZA 18 10 5 3 2 18 9 9
 6º BAHIA 17 11 5 2 4 18 14 4
 7º FLUMINENSE 17 11 4 5 2 10 10 0
 8º SANTOS 15 11 4 3 4 13 13 0
 9º ATLÉTICO-GO 14 9 4 2 3 8 8 0
 10º CEARÁ 14 10 3 5 2 11 10 1
 11º CORINTHIANS 14 10 3 5 2 8 7 1
 12º FLAMENGO 12 8 4 0 4 10 8 2
 13º JUVENTUDE 12 10 3 3 4 7 12 -5
 14º SÃO PAULO 11 11 2 5 4 8 11 -3
 15º INTERNACIONAL 11 11 2 5 4 10 16 -6
 16º AMÉRICA-MG 9 11 2 3 6 9 16 -7
 17º SPORT 7 11 1 4 6 6 11 -5
 18º CUIABÁ 5 8 0 5 3 5 9 -4
 19º CHAPECOENSE 4 10 0 4 6 8 18 -10
 20º GRÊMIO 3 9 0 3 6 4 12 -8

 

06/07
 PONTE PRETA 0 X 0 AVAÍ 19:00
 CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA 19:00
 CRB 2 X 1 BOTAFOGO 21:30

08/07
 REMO 0 X 1 VILA NOVA 21:00

09/07
 VASCO 1 X 0 S. CORRÊA 19:00

 LONDRINA 0 X 1 GUARANI 19:00

 GOIÁS 0 X 1 NÁUTICO 21:30

ONTEM

 OPERÁRIO-PR 2 X 1 BR. DE PELOTAS 11:00

 CONFIANÇA 1 X 1 VITÓRIA 19:00

HOJE

 BRUSQUE  X  CSA 20:30

 

ONTEM

 PALMEIRAS 3 X 2 SANTOS 16:30

 GRÊMIO 0 X 0 INTERNACIONAL 16:30

 ATHLETICO-PR 2 X 2 BRAGANTINO 17:30

 SÃO PAULO 1 X 0 BAHIA 19:00

 AMÉRICA-MG 0 X 1 ATLÉTICO-MG 19:00

 SPORT 1 X 2 FLUMINENSE 19:00

HOJE

 JUVENTUDE  X  ATLÉTICO-GO 11:00

 FLAMENGO  X  CHAPECOENSE 18:15

 CUIABÁ  X  CEARÁ 18:15

 FORTALEZA  X  CORINTHIANS 20:30

Maílson; Ricardinho (Maxwell), Rafael 
Thyere, Sabino e Júnior Tavares; José 
Welison (Gustavo), Marcão Silva e Thia-
go Neves (Paulinho); Everaldo (Thiago 
Lopes), Tréllez (Mikael) e André. 
Técnico: Umberto Louzer.

Muriel; Calegari, Manoel, David Braz 
e Danilo Barcelos; Wellington (Yago 
Felipe), Martinelli, Cazares (Matheus 
Martins), Luiz Henrique (João Neto) e 
Nenê (Lucca); Ganso (Gustavo Apis). 
Técnico: Roger Machado.

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE) Juiz: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI) 
Auxiliares: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) 
Gols: 1º tempo: André, aos 41. 2º tempo: Lucca, aos 21 e aos 27 minutos. 
Cartões amarelos: Marcão Silva (Sport); 
e Wellington, Muriel e Matheus Martins (Fluminense)

SPORT 1 FLUMINENSE 2

PRIMEIRO GOL DO

FLU FOI EM POSIÇÃO 
DUVIDOSA, MAS O 
VAR NÃO ESTAVA 
FUNCIONANDO

Lucca tem noite 

de Fred e Flu vira
Atacante sai do banco e garante vitória por 2 a 1

 L COLADO NO G-6

O atacante Lucca comemora um dos gols marcados na Ilha do Retiro

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

MH2



MH2

Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago 
Silva e Renan Lodi (Emerson); Case-
miro, Fred (Roberto Firmino) e Lucas 
Paquetá (Gabigol); Éverton Cebolinha 
(Vini Jr.), Neymar e Richarlison. 
Técnico: Tite

Emiliano Martínez; Montiel, Romero 
(Pezzella), Otamendi e Acunã; Paredes 
(Guido Rodríguez), Rodrigo De Paul e Lo 
Celso (Tagliafico); Messi, Lautaro Martí-
nez (Nico González) e Di María (Palacios). 
Técnico: Lionel Scaloni

Local: Maracanã Juiz: Esteban Ostojich  (trio do Uruguai) 
Auxiliares: Carlos Barreiro e Martín Soppi 
Gol: 1º tempo: Di María, aos 21 minutos. 
Cartões amarelos: Fred, Renan Lodi, Lucas Paquetá, Marquinhos (Brasil);  
e Paredes, Lo Celso, Rodrigo De Paul, Otamendi, Montiel (Argentina)

BRASIL 0 ARGENTINA 1

PREMIAÇÃO!
ARGENTINA GANHOU 

R$ 52 MILHÕES E O 

BRASIL EMBOLSOU 

R$ 5,7 MILHÕES

 LA Colômbia abocanhou o ter-
ceiro lugar na Copa América após 
bater em cheio no Peru de virada, 
no Mané Garrincha, por 3 a 2, em 
noite (de sexta, já quase chegando 
sábado)  que brilhou a estrela de 
Luis Díaz no céu de Brasília.

Após a seleção peruana abrir 
o placar com Yotún, ex-Vasco, no 
primeiro tempo, a seleção coman-

dada por Reinaldo Rueda - que foi 
técnico do Fla, em 2017 - retornou 
com tudo para a segunda etapa e 
virou o jogo com gols de Cuadra-
do e Luis Díaz. Lapadula, porém, 
empatou o confronto após co-
brança de escanteio.

Quando a partida se encami-
nhava para os pênaltis, o camisa 14 
colombiano acertou um chute de 

fora da área e garantiu a vitória pa-
ra “Los Cafeteros” nos acréscimos 
e o simbólico terceiro lugar. 

Agora,  com o encerramento da 
Copa América, todas as seleções 
voltam a atenção para as Elimi-
natórias para a Copa do Mundo 
do Qatar, no que vem. E as rodadas 
dos jogos pela América do Sul vol-
tam no início de setembro.

Colômbia derruba o Peru no fim e engole o terceiro lugar

Deu tilte: Brasil foi vice
Renan Lodi entrega paçoca e Di María faz o gol do título argentino no Maraca

 L COPA AMÉRICA

Em uma decisão marcada pe-
la desorganização no Mara-
canã, com pessoas aglome-

radas em portões que dão acesso 
ao estádio para conseguir a cre-
dencial para assistir ao jogo das 
arquibancadas, Brasil e Argentina 
protagonizaram uma final de Co-
pa América com muita rivalidade, 
discussões e lances com emoção.

Apesar de toda a garra dos bra-
sileiros, o título acabou ficando 
com os argentinos, marcando a 
primeira conquista de Lionel Mes-
si com a sua seleção. O único gol 
do jogo foi marcado por Di Ma-
ría, após bobeada de Renan Lodi, 
ainda no primeiro tempo.

A Seleção Brasileira começou 
melhor no jogo, tendo a posse de 
bola e se impondo. A partida de-
pois ficou picotada, com faltas for-
tes no meio de campo, catimba e 
muita briga pela bola. E, aos 21, eis 
que os hermanos conseguem abrir 
o placar, após uma bobeada de Re-
nan Lodi. De Paul lançou para Di 
María, que contou com bobeira 
do lateral para sair frente a frente 
com Ederson. Por cobertura, com 
categoria, balançou a rede: 1 a 0.

A segunda etapa começou com 
o mesmo roteiro que terminou o 
primeiro tempo: muita catimba, 
faltas desnecessárias no meio de 
campo e poucos lances de inspi-
ração. Messi, no lado da Argentina, 

e Neymar, pelo Brasil, eram quem 
mais buscava fazer algo diferente. 
O camisa 10 brasileiro sofria com 
a forte marcação.

Aos 8 minutos, Neymar carre-
gou por dentro e fez passe açuca-
rado para Richarlison. Dentro da 
área, ele dominou e encheu o pé de 
direita. Martínez faz ótima defesa 
e salvou a Argentina. Aos 17, Tite 
colocou Vinicius Junior no lugar 

de Everton Cebolinha, e o atacan-
te do Real Madrid entrou muito 
bem, infernizando o setor defen-
sivo dos hermanos.

O Brasil foi para cima, mas a 
tentativa foi em vão e o título da 
Copa América ficou para os ar-
gentinos depois de 28 anos.

Após o apito final, Neymar, 
que novamente bateu na trave 
em uma competição com a Sele-
ção, chorou bastante no campo e 
recebeu forte abraço de Messi, em 
linda cena no gramado. Neymar chamou o jogo o tempo todo e foi caçado. Na imagem, ele é marcado por Romero (13) e De Paul (7)

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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Eliminatórias 02/09 Chile  Horário a definir Chile
Eliminatórias 07/09 Peru Horário a definir Em casa
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PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Brusque  19h Augusto Bauer
Série B 20/07 Goiás 19h Niltão

FALA, ALVINEGRO!

FALA,

ME TIREM UMA DÚVIDA.
Não tem como 
colocar 11 Chays 
em campo? O cara 
faz tudo no time! O 
resto pode mandar 
embora. Nem Noé 
carregou tanto 
animal...

DODÔ GENERAL

B
otafogo e Cruzeiro fizeram 
ontem, um jogo de gran-
de emoção, principalmen-

te no segundo tempo, no Nilton 
Santos. Após ficar duas vezes na 
frente do placar, o Glorioso cedeu 
a virada, mas no fim acabou bus-
cando novamente o 3 a 3. Chay 
foi o grande destaque da partida, 
marcando os três gols do Glorioso.

Pressionado para voltar a ven-
cer, o Botafogo começou a partida 
mais ligado. Aos oito, Diego Gon-

çalves sofreu pênalti. Na cobrança, 
Chay colocou o Glorioso na fren-
te, levando o 1 a 0 para o intervalo.

Atrás do placar, a Raposa se lan-
çou ao ataque e começou pressio-
nando. Aos oito, Bruno José cru-
zou, Gilson apareceu para tentar 
cortar, mas fez contra. O empate 
durou pouco tempo. Novamente 
Chay marcou. 2 a 1. Só que o Bo-
tafogo pouco pôde saborear a van-
tagem. Marcelo Moreno marcou 
duas vezes para a Raposa. 3 a 2.

Aos 48 do segundo tempo, no 
abafa, Gilson sofreu pênalti e, mais 
uma vez, Chay converteu.

 L EMPATE NÃO FOI BOM, MAS...

Estrela de Chay brilhou
Atacante fez três gol e arrancou um empate contra o Cruzeiro

Chay marcou três, mas o Botafogo segue em décimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B

VITOR SILVA/ BOTAFOGO

GOL DE EMPATE

SAIU AOS 48 DO 
SEGUNDO TEMPO 

APÓS COBRANÇA DE 
PÊNALTI

Madureira e 
Bangu pontuam

Série C: Voltaço 
fica no 0 a 0

Decisão na 
Eurocopa

 LNo Grupo 
7 da Série D, 
Bangu e Ma-
dureira joga-
ram ontem. O 
Castor bateu 
a Portugue-
sa-SP, em Moça Bonita, por 2 a 1, 
com gols de Luis Araújo (foto) e 
Caio Cézar. Já o Madura ficou no 
1 a 1 com o São Bento-SP.

 LPela sétima rodada da Série C, 
o Volta Redonda recebeu on-
tem o Jacuipense-BA, no Está-
dio Raulino de Oliveira, mas o 
placar não saiu do zero. A equi-
pe da Cidade do Aço ocupa 
momentaneamente a terceira 
colocação do Grupo A, estando 
dentro da zona de classificação 
para a segunda fase do torneio.

 LHoje tem jogaço a partir 
das 16h: Inglaterra x Itália 
pela final da Eurocopa, em 
Wembley. Capitão dos italia-
nos, o zagueiro Chiellini, de 
37 anos, tratou colocar uma 
pimentinha ao dizer que era 
previsível ter os ingleses na 
final, “porque jogaram seis 
vezes em casa”. 

RAPIDINHAS...

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

C
A

IO
 A

LM
EI

D
A

/ B
A

N
G

U
 A

.C
.

Diego Loureiro; Daniel Borges (War-
ley), Kanu, Gilvan e Guilherme (Rafael 
Carioca); Barreto (Matheus Frizzo), 
Pedro Castro e Felipe Ferreira; Diego 
Gonçalves, Chay e Navarro (Rafael 
Moura). Técnico: Marcelo Chamusca

Fábio; Raúl Cáceres (Norberto), Ra-
mon, Léo Santos (Rhodolfo) e Jean 
Victor; Nonoca (Flávio), Marcinho e 
Giovanni; Airton (Wellington Nem), 
Bruno José e Rafael Sóbis (Marcelo 
Moreno). Técnico: Mozart

Local: Nilton Santos Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR) Auxiliares: Jefferson 
Cleiton Piva da Silva (PR) e João Fabio Machado Brischiliari (PR) Gols: 1º tempo: 
Chay, aos 8. 2º tempo: Gilvan (contra), aos 8; Chay, aos 15 e aos 48; e Marcelo 
Moreno, aos 21 e aos 24. Cartões amarelos: Léo Santos, Bruno José, Giovanni, 
Barreto, Gilvan e Marcelo Moreno.

BOTAFOGO 3 CRUZEIRO 3
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Terça Coritiba 21h30 Couto Pereira
Série B 18/07 Náutico 16h São Januário

 L A CAMINHO DA ELITE

Vai pras cabeças!
Vascão encara pedreiras na luta pra entrar no G-4

Em momento crucial na es-
calada para chegar ao topo 
da Série B, o Vasco superou 

o primeiro obstáculo com a vitória 
por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, 
sexta, em São Januário. Restam 
agora as duas maiores pedreiras, 
Coritiba e Náutico, para confir-
mar a boa fase e pegar embalo na 
busca pelo acesso. 

Depois de encarar o terceiro co-
locado, o Cruzmaltino vai encarar 
nada menos que o segundo colo-
cado, terça, no Couto Pereira, e o 
líder, domingo, em São Januário. 
Decisiva, a sequência pode ser um 
divisor de águas na competição: 
entrar no G-4 e começar a brigar 

nas cabeças ou se distanciar ainda 
mais da ponta da tabela.

“Vencemos o primeiro, que foi 
o Sampaio. Não vai ser diferente 
diante do Coritiba e do Náutico. 
Dentro de uma ideia de leitura e 
do estudo que a gente vai fazer do 
adversário, o Vasco vai buscar a vi-

tória dentro e fora de casa. É aquela 
tônica da Série B: vencer em casa e 
pontuar fora. É isso que a gente vai 
buscar fazer”, disse o treinador, que 
destacou a importância de “enten-
der e estudar” o adversário direto 
para não ficar para trás.

Para pegar o Coxa, Cabo terá o 
retorno do atacante Léo Jabá, que 
havia sido liberado do jogo pra ne-
gociar com os gregos do PAOK - 
donos dos seus direitos - a perma-
nência na Colina até dezembro. 
“O Léo teve esse imbróglio com 
o PAOK. Só para informar e tran-
quilizar a nossa gigantesca torcida, 
ele já treinou e vai estar disponível 
para terça”, afirmou Cabo.

Galarza (E) e Germán Cano foram titulares contra o Sampaio Corrêa

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

LÉO JABÁ
TEM RETORNO 

GARANTIDO AO TIME 
NO DUELO DE TERÇA 
COM O VICE-LÍDER

VASCAÍNO!

FALA,

O CAMPEÃO VOLTOU!
A primeira vítima já entrou pelo cano, se é que me 
entendem. Na terça o Coxa vai pro ralo e o Vascão será o 
único carioca campeão nacional nesse ano. Pode anotar...

DEDÉ COLINA
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A GATA
DA HORA

é atleta de fisiculturis-

mo, modelo, influenciadora digital e you-

tuber. A ‘Loira do Sul’ será musa da escola 

de samba Estácio de Sá no próximo carna-

val: “Me sinto super honrada. Estou cui-

dando do corpo para todos gostarem do 

resultado quando me verem na Sapucaí”. 

Siga o Instagram @loiradosuloficial

DANI MENDONÇA

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

DIVULGAÇÃO / MF PRESS GLOBAL

A demissão de Rogério Ceni (foto) era espera-
da. O áudio em que o analista de mercado 

Roberto Drumond fazia ferozes críticas ao com-
portamento do treinador foi o grito de alerta, e as 
consequências não poderiam ser outras.

Às 2h46 de ontem, o Flamengo comunicou 
oficialmente a decisão que alcança também seus 
auxiliares. Na tarde de sexta-feira, um amigo me 
passou a informação de que o presidente Lan-
dim, acompanhado de uma pessoa que não iden-
tificou e que não era o Marcos Braz, estava reu-
nido com Renato Portaluppi em Copacabana. 
Na mesma hora, senti o cheiro de batata assada.

Ceni assumiu o Flamengo em novembro e dei-
xa a equipe em 12º lugar, com 12 pontos ganhos, 
quatro vitórias e quatro derrotas, com dois jo-
gos a menos. Foi a melhor solução para o pró-
prio Ceni que, completamente perdido, já tinha 
arriado a mochila. Mauricio Souza, treinador da 
base, comandará a equipe no jogo de hoje com a 
Chapecoense, no Maracanã.

 L Galera rubro-negra exa-
gera anunciando para as 
16 horas Inglaterra x Itá-
lia, hoje, como prelimi-
nar de Flamengo x Cha-
pecoense às 18h15. 

 LProposta dos clubes da 
Série A para criação da Li-

ga ganha corpo. Quero ver 
o comportamento dos di-
rigentes na hora de rachar 
a grana.

 LFelipão pegou o Grêmio 
com a meta de escapar do 
rebaixamento. Se der para 
mais, verá depois.

 L Três brasileiros com dupla nacio-
nalidade, Rafael Toloi, Emerson Pal-
mieri e Jorginho estarão na equipe 
da Itália que enfrenta a Inglaterra 
final da Eurocopa.

 LDepois de adoçar a boca dos ja-
poneses com a possibilidade de dez 
por cento de lugares nas arenas, as 
autoridades sanitárias decretaram 
Olimpíada sem publico em Tóquio.

EMPREGUINHO COMPLICADO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

EVENTO-TESTE 
NO MARACA

 LComo estava previsto, a Con-
mebol conseguiu botar público 
no Maracanã na final da Copa 
América entre Brasil e Argenti-
na. O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes, fingiu fazer 
jogo duro, mas cedeu e liberou 
a presença de dez por cento da 
capacidade do estádio alegan-
do ser evento teste. 

A Federação de Futebol do 
Rio quis fazer um evento teste 
no Fla-Flu e não foi permitido. 
Se pedir de novo provavelmen-
te ouvirá que o teste não foi 
aprovado. Manda quem pode.

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

por causa da Covid-19, além das meninas 
entrarem nos Estados Unidos. Termina-
mos decidindo que a gravação seria no 
México. É um lugar que amamos, que nos 
parece tão lindo e que tem umas das praias 
mais bonitas do mundo. Queríamos que o 
vídeo fosse na praia e aproveitamos muito. 
É um videoclipe bem sensual.

Simone: Eu queria ter botado um 
fio-dental, mas não pude porque eu não 
estava organizada do jeito que eu queria, 
ainda estou na dieta...

É uma mistura de música latina 
com sertanejo. São dois gêneros que 
combinam? 

Simaria: A gente ficou feliz com essa 
mistura de música africana, com reggae-
ton e sertanejo. Deu um negócio muito 
louco para a música. A gente escuta e dá 
vontade de sair dançando, de chamar a 
galera, de aglomerar, mas a gente não 
pode ainda. Na hora que estiver todos 
vacinados, ninguém me segura.

BABADO

Como foi que surgiu a canção “No 
Llores Más”?

Simone: A gente foi para Portugal fazer 
um trabalho com uma dupla chamada Ca-
lema e, no meio da gravação, eles soltaram 
um som que era a melodia dessa música. 
Nós ficamos impactadas e encantadas. Aí, 
a Simaria perguntou se podia fazer uma 
letra em cima da melodia e guardou para o 
momento certo.

Simaria: Para fazer a composição da mú-
sica, a gente pensou que não podia perder a 

nossa essência do sertanejo. A gente sem-
pre mantém a nossa essência por mais que 
a música venha com uma batida de forró, 
de funk, de pisadinha, a gente sempre põe o 
nosso sertanejo.

Era um desejo antigo gravar com 
o Sebbastián Yatra?

Simaria: Eu sempre ouvi falar do Ya-
tra, sempre foi um grande artista e tinha 
a cara de ser um menino bonzinho, sabe? 
Adoro quando olho para alguém e sinto 
essa energia boa. E fiquei muito feliz de 
ter a oportunidade de encontrar com ele 
e mostrar essa melodia. O que aconteceu 

‘Esse som tem 

 LAs coleguinhas Simone e Simaria estão com uma novidade nas 
plataformas de streaming. A dupla lançou, na sexta-feira, o sin-
gle “No Llores Más”, em colaboração com o colombiano Sebas-
tián Yatra, um dos principais nomes do pop latino. Em entrevis-
ta à coluna, o trio comentou a experiência de gravar a faixa que 
mescla sertanejo com reggaeton e português com espanhol. O 
videoclipe do single foi gravado em Cancún, no México.

com a gente de ouvir essa melodia e en-
louquecer, aconteceu com o Yatra tam-
bém. Ele ficou doido e falou: ‘Esse som 
tem magia, é envolvente’.

E para você, Yatra, como foi gravar 
com Simone e Simaria?

Yatra: Foi uma experiência fantásti-
ca. Cada vez que nos encontramos pes-
soalmente, falamos por videochamada 
ou WhatsApp... Fizemos realmente uma 
linda amizade. É uma canção que nasce 
do coração, um videoclipe que fizemos com 
todo o carinho.

MAGIA’
“FOI UMA EXPERIÊNCIA

FANTÁSTICA. FIZEMOS UMA 
LINDA AMIZADE”

“EU QUERIA TER BOTADO

UM FIO-DENTAL, MAS (...) 
AINDA ESTOU NA DIETA”

Era um desejo antigo colaborar 
com músicos do Brasil?

Yatra: Com certeza. Um dos meus grandes 
sonhos era chegar ao Brasil com minhas can-
ções, com minha música. E não só isso, mas 
também aprender sobre a música e a cultura 
de vocês. Quando escutei Simone e Simaria, 
me apaixonei pelas músicas e, sobretudo, pelas 
vozes. Têm vozes muitos potentes, melodiosas.

Como surgiu a ideia de gravar em 
Cancún, no México?

Yatra: Eu tenho uma agenda muito 
complicada e era difícil entrar no Brasil 
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Simone (E), 
Sebastián Yatra 

e Simaria 

Reportagem do estagiário 

Filipe Pavão sob a supervisão da 

jornalista Tábata Uchoa
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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.
 

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.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, outros). 
Família (Inventário, Partilha, 
Pensão, Divórcio, outros.) De-
fesa do trabalhador. Criminal/ 
VEP Tel.:(21)96462-9458 What-
sapp.
 

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.

 

COSTUREIRA V/ TEXTO
Para conserto de roupas. En-
trar em contato  T. 2265-0302/ 
97528-3646 Contato Zelir. Próxi-
mo ao Largo do Machado.
 
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 
Elastiqueira/  viezeira/ arrema-
tadeira. Com experiência moda 
praia. ótimo salário, prêmio se-
manal/ vt  Engenho de Dentro 
(próximo estação) Tratar: 98880-
9190/ 98547-6790 whatsapp.

 

ESTOFADOR T.3045-0078
Preciso estofador profissional em-
preiteiro com fino acabamento e 
com ferramenta. Rua Lagoa Clara 
179, Inhaúma (Pam Del Castilho) 
Tel:99810-7337 / 99360-4306
 

ANALISTA CONTÁBIL 
Escritório Contabilidade admi-
te Analista para setor fiscal/ 
contábil, experiência compro-
vada carteira/ sistema Alter-
data. Comparecer Rua Ferreira 
Cantão, 12/ 202- Irajá
 
ASS. DEP. FISCAL V/TEXTO
Fundamental experiência com-
provada anteriormente, exercer 
toda rotina Fiscal, Apuração de 
Impostos (Federais, Municipais e 
Estaduais), envio de Declarações, 
Etc... Vaga p/ Copacabana salário 
à combinar, curriculum: cartelcon-
tabil@gmail.com

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

 

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

 

MARCENEIRO V/TEXTO
E Ajudante. Para obras sob me-
dida,  bom acabamento. Inicio 
imediato. Trabalhar Engenho 
de Dentro.  Tratar tel/ whatsa-
pp:  Tel:98877-2980.
 
MARCENEIRO V/TEXTO
Supervisor, encarregado e mar-
ceneiro para marcenaria, com 
experiência em projetos,  preci-
sa -se com prática comprovada. 
Tel. 2691-8719/ 98694-0590

 
TÉC. MANUTENÇÃO 
CFTV, Interfones, Motor. Atuar 
Zona Sul. Salário + benefícios. 
Enviar Currículo: 
mario.trica@gmail.com

 

ELETRICISTA V/TEXTO
Precisa-se de Eletricista de au-
tos, só profissionais, podem ser 
aposentados, experiência em 
linha pesada e leve, salário à 
combinar. Mercado São Sebas-
tião, Rua do Arroz, 63. Tel.:2584-
4044/ 2584-0300
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Motos, com experiência com-
provada. Comparecer Rua 24 de 
Maio, 353, Bairro Riachuelo, à 
partir de 2ª feira, horário comer-
cial. Tel/ Whatsapp: 99999-7904
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 
CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso concreto 
polido. Parcelamos 12X cartões, 
menor taxa mercado. WhatsA-
pp 97006-6176/ 97007-5050/ 
96403-1836. Atendemos até aos 
domingos.
 

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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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 
Casa de Caridade Valeria de 
Xangô Grande Curandeira. 
Não cobramos Consulta e 
trabalhos. Trago seu amor 
gamado aos seus pés. Total 
Garantia em até 24hr!!!Te-
mos garrafada para Impo-
tência sexual. Ligue agora ou 
nos chame no zap. Tel.: 2452 
5100/ 980393732 zap

 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca/ gelada. Entrega  Gde. 
Rio/  Caxias. 2a./ 6a feira. Carre-
gar em Jacarepagua ou Ceasa. 
Whatsapp  T, 96565-5114/ 98204-
2115 Yuri.
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

ACERTOU DE NOVO 
 LAvisa que já é su-sucesso! Wesley 

Safadão e MC Don Juan, os dois 
cantores mais ouvidos do país, es-
tão dooooominando os streamings. 
Juntos somam 18 milhões de ouvin-
tes mensais no Spotify e aaaacumu-
lam quase 10 bilhões de views no 
YouTube, bebê! Agora, estão cola-
diiinhos na parceria Tu Vai Rodar, 
nu-nu-numa conexão da pisadinha 
do Nordeste e Funk paulistano. 
“Decidi convidar o Wesley Safadão. 
Primeiro porque o admiro demais. 
Foi um sonho realizado gravar com 

ele. Acredito muito em Deus e isso 
já estava escrito. Nos falamos em 
uma semana e na outra gravamos, 
já estávamos conectados há tem-
pos”, diz Juan, feliz da vida. Safa-
dão também é só elooogios ao MC. 
“Don Juan é um jovem cantor com 
muito potencial. Já observo seu 
trabalho há alguns anos. Foi uma 
honra receber o convite e aceitei na 
hora, claro. Esse moleque tem futu-
ro, hein?! Bora ficar no topo”, diz. A 
faixa já está disponível nas platafor-
mas digitais e YouTube. É hit, bebê!

DIVULGAÇÃO
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 L Digital influencer com 23 aninhos, Junior Slear já es-
tá produ-du-zindo conteúdo aduuulto para o Twitter 
— eles agora estão ganhando dinheiro assim, meus 
amores! Ele mooora em São Paulo, torce pelo tricolor 
paulista e espera vocês no Instagram @juniorlive18.

 L O cantor e compositor mineiro Moisés Navarro lan-
çou seu nooovo single, Novo Samba, em parceria com 
Ricardo Homen! A música, claaaro, já está em todas 
as plataformas digitais e com um videoclipe babado 
em seu canal do YouTube. A música conta a história 
de um amor que se foi, mas que deeeeeeixou aquela 
esperança de renovação, de um re-re-recomeço... 
Quem nunca, né, amores? No clipe, Moisés usa um 
figurino bem cooolorido para o público experimentar 
sentimentos como a alegria e a esperança vindas 
aaaaatravés das cores! Uma verdadeira cro-cro-cro-
moterapia para os ouvidos e a alma, né? Adorei!

COM VOCÊ... MOISÉS NAVARRO
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JUNIOR SLEAR  

D-D-DELÍCIA!
DA SEMANA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja 

qual for a época.” (Sócrates)

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

 LBom momento para estudar 
e absorver conhecimento. Seja 
cautelosa com o seu orçamen-
to. No romance, pode se afas-
tar do companheiro.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 81, 36 e 27.

 LA sua mente pode ficar um 
pouco confusa e dificultar o 
trabalho. Mas respire e fique 
tranquila. Dúvidas sobre o fu-
turo surgem no romance.
Cor: marfim.
Números da sorte: 19, 46 e 55.

 LÓtimas conversas com ami-
gos inteligentes. Só tenha cui-
dado com quem você confia. 
Pense bastante antes de iniciar 
uma paquera.
Cor: branco.
Números da sorte: 38, 29 e 83.

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

 LSeu jeito sociável vai estar em 
alta. Aprimore-se profissional-
mente e faça um curso de es-
pecialização. Pode iniciar uma 
amizade colorida.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 21, 39 e 93.

 LVai estar muito curiosa hoje. 
Só tome cuidado para não 
se distrair toda hora. O clima 
pode pesar no lar, inclusive 
com o companheiro.
Cor: carmim.
Números da sorte: 76, 85 e 49.

 LUma mudança no trabalho 
ou nos estudos pode ocorrer. 
O seu astral vai se tornar mais 
sério e reservado. Controle o 
que fala com o amor.
Cor: amarelo-mel.
Números da sorte: 86, 41 e 05.

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

 LDesfrute do bom convívio no 
seu lar. Evite se exaltar com 
familiares ou se isolar demais. 
Pode se frustrar com alguns 
contatos no flerte.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 78, 51 e 87.

 LConverse bastante com ami-
gos e colegas, mesmo que de 
forma virtual. A sua curiosida-
de vai estar em alta. A timidez 
pode atrapalhar a paquera.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 07, 79 e 34.

 LPode faturar com a escrita e a 
fala. Preste bastante atenção 
nas ideias dos colegas e seja re-
ceptiva. Há sinal de decepções 
na vida em casal.
Cor: preto.
Números da sorte: 89, 17 e 44.

SÃO BENTO
Nasceu em 480 em Núrcia, Itália, 
numa família nobre que o mandou 
estudar em Roma. Porém, abando-
nou seus projetos e se retirou para 
as montanhas de Úmbria, onde de-
dicou-se à vida de oração, medita-
ção e aos diversos exercícios para a 
santidade. Para ele, a vida comuni-
tária facilitaria a vivência da regra, 
pois dela depende o total equilíbrio 
psicológico. Três anos depois, pas-
sou a atrair discípulos e dominou a 
Europa com a máxima Ora et labora 
(reze e trabalhe). Para São Bento, a 
vida comunitária facilita a vivência 
da Regra Beneditina.

SANTO DO DIA

DIPLOMA
— Diploma, Diploma... vem cá, 
menino, vai buscar um cafezi-
nho pra visita!
— Que apelido estranho o se-
nhor arrumou para o seu neti-
nho — falou a visita.
— Diploma! A minha filha foi 

pra São Paulo estudar e foi isso 
que ela trouxe!

BÊBADO
O bêbado tentava enfiar a 
chave na fechadura da porta 
e nada. Aí, passou um vizinho:
— Deixa eu te ajudar, eu abro a 

porta pra você.
E o bêbado:
— Não precisa! É só segurar a 
casa pra mim, que ela fica pra 
lá e pra cá!

DEFUNTO
Mariazinha estava com dúvidas 

e perguntou pra mãe:
— Mamãe, é verdade que a 
gente vira pó depois que mor-
re?
— É sim, minha filha. Por quê?
— Xiiiiii... então debaixo da 
minha cama está cheio de de-
funto!

CINEMA
Dois ratos entraram no cine-
ma, foram direto para a sala de 
projeção e roeram todo o filme. 
Acabaram de jantar e um falou 
para o outro:
— E aí, gostou do filme?
— Não, eu prefiro livro.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Iansã
MENSAGEM:
Iansã nos avisa que devemos 
tomar cuidado com tumultos 
e lugares com muitas pessoas. 
O momento está muito vulne-
rável a brigas e confusões gra-
tuitas. A dica é evitar esses tipos 
de lugares e preferir a calmaria 
e segurança do próprio lar. Prio-
rize a felicidade de sua família.
SAUDAÇÃO:
Eparrey Oyá!
COR:
Vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para acabar com brigas e dis-
cussões dentro de casa, pe-
gue nove folhas de bambu, 
nove colheres de girassol, 
nove colheres de pó de café 

e um punhado de fumo de 
rolo desfiado. Faça um defu-
mador, passando de dentro 
pra fora da sua casa, pedindo 
a Iansã que leve no seu vento 
todas as brigas, discórdias e 
confusões.

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

 LUse e abuse da sua simpatia. 
Pode fazer novas amizades 
com pessoas jovens e inteli-
gentes. Tenha cautela com a 
possessividade na vida a dois.
Cor: nude.
Números da sorte: 60, 69 e 96.

 LPlaneje os seus sonhos hoje. 
Tenha atenção com a saúde e 
busque se tranquilizar com a 
família. Seu perfil mais tímido 
pode complicar a conquista.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 34, 43 e 79.

 LAposte em atividades inte-
lectuais. Pode enfrentar pro-
blemas psicológicos, procure 
ajuda. Não vai querer assumir 
um compromisso amoroso.
Cor: marrom.
Números da sorte: 89, 26 e 53.
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