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O MAIS LIDO DO RIO meiahora.com

Confira aqui o 
resultado oficial

do sorteio do
Rio de  Prêmios

NOVA LOTERJ

PÁGINA 7

Curso para 
jovens de 

baixa renda: 
6 mil vagas

17 A 22 ANOS 8

Rio é o 5º 
estado que 

mais aplicou 
vacinas

COVID-19 6

Vascão empata na bacia 
das almas com Náutico

Tragédia abala Cerro e 
Flu presta solidariedade

ESPORTES

Ladrão invade casa de PM e morre
Malandro que tombou estava com arma de brinquedo, mas o agente sacou uma verdadeira e ainda prendeu o comparsa dele

CANTOU PRA DESCER EM REALENGO 4

Enterro da 
trafica teve 
queima de 

fogos

HELLO KITTY

PÁGINA 4
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Luísa Sonza: 
novo álbum 
e luta contra 
depressão

ENTREVISTA 16

BAHIA

0
FLAMENGO

5

O CIIIINCUUUUN QUE O RENATO QUER:O CIIIINCUUUUN QUE O RENATO QUER:

Técnico imita mister Técnico imita mister 
Jorge Jesus e Mengão Jorge Jesus e Mengão 
volta a dar show, com volta a dar show, com 
gols de Gabigol (3), gols de Gabigol (3), 

Pedro e VitinhoPedro e Vitinho

GAGATRITRIGOLGOL
‘VÁ TAPÁ’ 

A DEFESA, 

BAHÊA!
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LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2391
17/07/2021

05 08 13 27 36 50
Sena: 1 (R$ 76.237.205,10)

Quina: 192 (R$ 32.288,63)

Quadra: 13.379 (R$ 661,95)

FEDERAL concurso 5580
17/07/2021

Número Prêmio

1º 038690 R$ 1.350.000,00

2º 000494 R$ 15.500,00

3º 057903 R$ 14.000,00

4º 065748 R$ 13.000,00

5º 016757 R$ 12.227,00DUPLA-SENA concurso 2249

17/07/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

10 15 16 18 38 44

01 02 09 11 23 30

QUINA concurso 5608
17/07/2021

06 11 15 55 79

DIA DE SORTE concurso 482
17/07/2021
Mês da Sorte: FEVEREIRO

01 08 18 23 25 29 30

TIMEMANIA concurso 1664
17/07/2021
RBBRAGANTINO/SP

08 21 32 35 50 57 76

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Gama Filho abandonada
 LA antiga Universidade Gama Filho, localizada na Rua Manoel 

Vitorino, está completamente abandonada. Já roubaram tudo 
o que puderam lá de dentro. A fachada dela é só lixo, lama e 
entulho. Pessoas estão ocupando o local e ninguém faz nada a 
respeito. Dá até medo de passar lá à noite.

Gilberto de Almeida Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Praça já
foi limpa

 LA Comlurb informa que 
realizou os devidos reparos 
na Praça da Vila Mariana, em 
Santíssimo. O lixo também 
foi removido. O local já está 
próprio para o lazer de todos.

Coordenadoria de 
Comunicação Empresarial
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Mário Sodré
Por e-mail

Torneiras secas 
em Nova Iguaçu

 LOs moradores da Rua Francis-
co Cândido Xavier, no bairro São 
Gabriel, antigo Nova América, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, estão sem água há 15 dias. Está 
faltando água até pra beber. Mora-
dores pedem uma solução.

ÁGUA

Área de lazer está 
largada às traças

 LA área de lazer da Rua da igreja, 
na Vila Santo Antônio, em Duque de 
Caxias, está abandonada. O local 
está cheio de lixos e entulhos em tor-
no do campo. Refletores estão desre-
gulados e com lâmpadas inadequa-
das. Acidentes já aconteceram.

Romário Maciel
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Itaboraí precisa de 
asfalto urgente

 LA Rua Padre Aluísio Beranger, no 
bairro Nova Cidade, em Itaboraí, 
precisa de asfalto. Chega de lama! 
Nos poucos trechos que tem asfalto 
por ali é uma buraqueira tremenda. 
A prefeitura já veio aqui várias ve-
zes, mas nunca fez nada.

Gabriella Saraiva
Itaboraí

PAVIMENTAÇÃO

Asfalto esburacado 
na Engenhoca

 LO asfalto na Avenida Professor 
João Brasil, na Engenhoca, em Ni-
terói, está com vários buracos, pre-
judicando o trânsito. Já prometeram 
várias vezes obras de recapeamen-
to no local, mas nunca apareceram 
para fazer nada. Um absurdo.

Igor Lacerda
Itaboraí

PAVIMENTAÇÃO

Anônimo
Catete

Rua do Catete 
está sem luz

 LA iluminação na Rua Tavares Bas-
tos, no Catete, está muito ruim. 
Voltar para casa à noite se tranfor-
mou num perigo. Muitas pessoas 
já foram assaltadas na via ou nas 
outras ruas próximas. É necessário 
trocar as lâmpadas dos postes logo.

ILUMINAÇÃO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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POLÍCIA

Milícia ancorou em Quem vive na 
ilha já sofre 
com bando que 
monopoliza 
serviços, 
coagindo 
comerciantes
e moradores

Investigações da 5ª DP (Mem 
de Sá) apontaram que nar-
comilicianos estariam se 

instalando na Ilha de Paque-
tá, que já foi um “mar de tran-
quilidade” com os seus 4,5 mil 
habitantes. O MEIA HORA teve 
acesso ao inquérito que mos-
tra que, assim como fazem nos 
demais bairros cariocas, os cri-
minosos estariam monopoli-
zando serviços e extorquindo 
moradores e comerciantes.

Ao longo de quatro meses, 
a delegacia descobriu que os 
narcomilicianos, do Coman-
do Vermelho (CV), passaram 

a agir em Paquetá no ano pas-
sado, explorando a venda ilegal 
de gás, fornecimento de água 
potável e serviços de internet.

“Tem uma milícia sendo 
constituída lá. Eles estão amea-
çando as pessoas e querendo 
obrigá-las a pagar taxas”, dis-
se o delegado Bruno Gilaberte.

As investigações revelam 
que os bandidos têm agido de 
forma violenta, coagindo as 
suas vítimas. O chefe do gru-
po no bairro seria um homem 
identificado apenas como Pier-
re, conhecido por se autointi-
tular “dono” de Paquetá.

PAQUETÁ

Policiamento foi 
reforçado no bairro pra 
tentar travar a expansão 
do poder da quadrilha, 

que vem agindo 
com violêcia contra 

moradores do local, que 
já foi um pacato recanto 
na Baía de Guanabara

 L ALINE CAVALCANTE E  

THUANY DOSSARES

FOTOS DE FÁBIO COSTA

 LNa saída das barcas, princi-
pal meio de transporte para se 
chegar à Paquetá, uma viatura 
da PM se mistura às bicicletas 
e carrinhos que fazem passeios 
turísticos. Por conta da chega-
da de criminosos, o cenário de 
beleza natural e de aparente 
tranquilidade agora se mistu-
ra à presença dos agentes.

De acordo com a PM, desde 
dezembro de 2019 não há re-
gistros de homicídios na ilha. 
Entretanto, a Polícia Civil afir-
ma que recentemente, corpos 
de vítimas de morte suspeita 
foram encontrados no bairro.

O aumento da violência 
preocupa os moradores. “To-
do mundo aqui se conhece. 

Nos últimos tempos, temos 
vistos gente nova, que veio mo-
rar aqui há pouco tempo. Não 
sabemos quem são essas pes-
soas e isso deixa a gente preo-
cupado. Temos medo que isso 
acabe trazendo o crime e a vio-
lência para cá”, comentou um 
homem, sem se identificar.

Presidente da Associação de 

Moradores de Paquetá, Augus-
to Freitas reconheceu que com 
o aumento da criminalidade 
em outros lugares do estado, 
era natural que bandidos mi-
grassem para a ilha.

“Há 25 anos, quando tro-
quei o Rio por Paquetá, eu 
dormia com a casa aberta. Ho-
je não dá mais”, lamentou.

Viaturas com papa mykes agora fazem parte da paisagem do bairro

INVESTIGAÇÃO
APONTA QUE OS 

NARCOMILICIANOS 
PASSARAM A ATUAR 
LÁ NO ANO PASSADO
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POLÍCIA

Após ser libertada na sex-
ta-feira pela Justiça do Rio, no 
processo do assassinato da ve-
readora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes, 
Elaine Lessa, mulher do ex-po-
licial Ronnie Lessa, voltou para 
a prisão ontem.

Elaine e o marido tiveram 
a prisão decretada pela Justi-
ça Federal por tráfico interna-
cional de armas. Ela havia si-
do solta por ganhar o direito 
de responder em liberdade a 
outra acusação: destruição de 

provas no caso Marielle.  
Ronnie continua no Presí-

dio Federal de Mossoró (RN). 
O ex-policial é acusado de exe-
cutar Marielle e Anderson. 

As investigações sobre o trá-
fico de armas começaram em 
fevereiro de 2017, quando a Re-
ceita Federal achou um paco-
te com 16 quebra-chamas para 
fuzil AR-15. A encomenda veio 
de Hong Kong e tinha como 
destino final uma academia, 
que fica em Rio das Pedras, da 
qual o casal Lessa é sócio.

Ficou somente 
2 dias na pista 

 L CASO MARIELLE E ANDERSON

PM cancela CPF 
em São Gonçalo

 LUm suspeito morreu duran-
te um confronto com a Polí-
cia Militar, no fim da tarde de 
sábado, em São Gonçalo. Um 
fuzil de uso restrito das Forças 
Armadas foi apreendido. Poli-
ciais do 7º BPM (São Gonçalo) 
patrulhavam a Vila Candoza, 
na Amendoeira, quando foram 
atacados por bandidos arma-
dos. Segundo os policiais, a ar-
ma foi encontrada com o ho-
mem morto. A identidade dele 
não foi revelada pelos PMs.

RAPIDINHAS...

Larápio cai na 
Mangueira

 LUm assaltante foi mor-
to em confronto com po-
liciais do 6º BPM (Tijuca) 
durante roubo de carro 
perto do viaduto da Man-
gueira, ontem de madru-
gada. Os PMs se depararam 
com um trio no veículo e, 
no tiroteio, o bandido mor-
reu. Dois fugiram corren-
do, deixando o carro. Uma 
pistola foi apreendida.

Ronnie Lessa e a mulher Elaine: libertada sexta, ela foi presa de novo

ARQUIVO O DIA REPRODUÇÃO

 L HOMENAGEM NO ENTERRO

Adeus com fogos
Sepultamento de Hello Kitty teve foguetório

U
ma queima de fogos com 
pouco mais de um mi-
nuto marcou o sepulta-

mento dos corpos dos trafican-
tes Rayane Nazareth Cardozo 
da Silveira, a Hello Kitty, de 22 
anos, e Alessandro Luiz Viei-
ra Moura, o Vinte Anos, 44. O 
enterro foi na tarde de sábado, 

no Memorial Parque Nicthe-
roy, em São Gonçalo. 

Hello Kitty e Vinte Anos 
eram apontados como prin-
cipais lideranças do Comando 
Vermelho em São Gonçalo. A 
dupla foi morta sexta-feira em 
confronto com policiais do 7º 
BPM (São Gonçalo) e da 72ª 
DP (Mutuá) no Salgueiro.

Apesar da fama em comu-

nidades de São Gonçalo, pou-
cas pessoas compareceram ao 
enterro. Muitas mulheres ves-
tiam camisas em homenagem 
à dupla. O enterro atrasou por 
conta da liberação dos corpos. 
Segundo funcionários da fune-
rária contratada, estava ocor-
rendo dificuldade para reco-

nhecimento dos mortos.  
Além de Hello Kitty e de 

Vinte Anos, dois suspeitos fo-
ram mortos. Um deles foi iden-
tificado como Mikhael Wander 
Miranda Marins, o Playboy, 
que seria filho de um pastor 
evangélico, líder da Primeira 
Igreja Batista em Alcântara.

Imagem na internet mostra três mulheres detonando morteiros

REPRODUÇÃO

VINTE ANOS FOI

ENTERRADO COM A 
PUPILA EM CEMITÉRIO 

NO LARANJAL, EM 
SÃO GONÇALO

Um policial militar, que não 
teve o seu nome divulgado pela 
Polícia Civil, teve a sua casa in-
vadida por três criminosos, na 
manhã de ontem, em Realengo, 
na Zona Oeste do Rio. De acor-
do com a Polícia Militar, ele te-
ria reagido e atirado contra os 
bandidos, matando um deles. 
Um dos criminosos usava uma 
arma de brinquedo.

O criminoso que estava 
com a arma falsa foi o balea-
do pelo agente. Ele foi socorri-
do no Hospital Municipal Al-

bert Schweitzer pelo Corpo de 
Bombeiros, mas não resistiu 
aos ferimentos. 

A Polícia Militar informou 
ainda que um segundo crimi-
noso foi detido na própria re-
sidência pelo policial militar, 
que conseguiu rendê-lo. Já o 
terceiro foi interceptado na 
mesma região dirigindo um 
carro roubado, tentando fugir 
com vários pertences roubados 
da casa do agente, que estava de 
folga. O caso foi registrado na 
33ª DP (Realengo).

PM teve casa invadida
 L QUEBROU UM E PRENDEU OUTRO

Caso foi pra DP de Realengo
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GERAL

O 
Estado do Rio ocupa a 
quinta posição no ran-
king nacional da va-

cinação contra Covid-19. De 
acordo com a  Secretaria de 
Estado de Saúde, mais de 9,5 
milhões de doses foram apli-

cadas e 15,63% da população 
com mais de 18 anos foram 
imunizados com as duas do-
ses ou com a dose única. 

Os números da vacinação 
tem refletido na diminuição de 
mortes no estado, com desta-
que para a queda entre o fim de 
maio e o início de julho. Segun-

do o Painel Coronavírus Co-
vid-19, na semana epidemio-
lógica 22 (entre 30 de maio e 
05 de junho), a secretaria regis-
trou 950 mortes. Já na semana 
epidemiológica 26, entre 27 de 
junho e 03 de julho, foram 374 
mortes, uma redução de 60%. 

Apesar do avanço, o secre-
tário estadual de Saúde Ale-
xandre Chieppe ressalta que 
os cuidados continuam: “Ain-
da é preciso que as medidas de 
prevenção sejam respeitadas e 
que os municípios continuem 
avançando na vacinação”.

Rio entre os 5 com 
mais agulhadas
Estado aplicou mais de 9,5 milhões de doses

 L RANKING NACIONAL DA VACINAÇÃO

Vacinação contra a Covid-19 segue avançando em todo o estado

REPRODUÇÃO

SECRETARIA DIZ

QUE IMUNIZAÇÃO 
REFLETE NA QUEDA DE  

MORTES CAUSADAS 
PELO CORONA
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O 
Instituto PROA ofere-
ce 6 mil oportunidades 
de desenvolvimento e 

empregabilidade para jovens 
de baixa renda no Rio. Em seu 
primeiro mês na cidade, já te-
ve mais de 1.700 aprovados que 
vão se aperfeiçoar para o mer-
cado de trabalho e se conectar 
com vagas de emprego. As ins-
crições para a turmas de setem-
bro estão abertas no site plata-
forma.proa.org.br. 

“Entrevistamos mais de 
70 empresas para entender as 
reais demandas, assim como as 
competências necessárias para 
os jovens estarem preparados 
para o início de carreira. Vai 
ser incrível ver esses mais de 
1.700 jovens do Rio transfor-
marem suas vidas”, afirma Ali-
ni Dal’Magro, CEO do PROA. 

Segundo o IBGE, o desem-
prego entre 18 e 24 anos ficou 

em 31,4% no 3º trimestre de 
2020, maior índice da história. 
A falta de experiência e chances 
de estudos, aliada à pandemia, 
faz com que os jovens sofram 
mais com o desemprego.

A plataforma oferece Autoco-

nhecimento (20 horas), Plane-
jamento de Carreira (20 horas), 
Projeto de Vida (20 horas), Racio-
cínio Lógico (20 horas), Comuni-
cação (20 horas) e Trilha Técnica 
de Dados ou Trilha Técnica de Va-
rejo (50 horas/opcional). Ao final, 

os alunos que concluírem estarão 
aptos para participarem de pro-
cessos seletivos. Para participar é 
preciso ter entre 17 e 22 anos, es-
tar cursando ou ter concluído o 3º 
ano do Ensino Médio em escola 
pública e morar no Estado do Rio.

GERAL
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ENDREWS DINIZ BARBOSA
tem atualmen-
te 21 anos. Ele 
desapareceu 
e m  3 0  d e 
o u t u b r o  d e 
2004, em São 
Bernardo do 
Campo, São 
Pau lo, após 
sair de casa e 
não voltar.
Informações para 2286-8337

EVERTON OLIVEIRA DA 
CUNHA
tem atualmen-
te 30 anos. Ele 
desapareceu 
no dia 30 de 
dezembro de 
2006, em Ho-
nório Gurgel 
(Zona Norte 
do Rio), após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Oportuna 
para PCDs

 LA rede de supermercados 
Mundial abriu vagas de tra-
balho para pessoas com defi-
ciência nas suas 19 unidades. 
Não é preciso experiência 
profissional. Os interessa-
dos devem apresentar currí-
culo e cópia do laudo médi-
co com número do CID no 
SAC de uma loja ou enviar 
para nathan@supermerca-
dosmundial.com.br.

RAPIDINHA...

Chance de ouro para a 
garotada se empregar
Instituto tem 6 mil vagas em cursos para jovens de baixa renda

 L MERCADO DE TRABALHO

Os jovens têm oportunidade pra se aperfeiçoar, mas devem morar no Rio e ter terminado o Ensino Médio

GUTO GARROTE/DIVULGAÇÃO

QUEM CONCLUIR

ESTARÁ PRONTO PRA 
ENCARAR PROCESSOS 

SELETIVOS FEITOS 
POR EMPRESAS
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores Quarta Defensa y Justicia  21h30 Maracanã
Brasileirão Domingo São Paulo 16h Maracanã

FLAMENGO

COBRA DO JOGO
Hoje teve! Gabigol fez 
três gols e a alegria 
dos rubro-negros

BOLA CHEIA
Diego, Arrascaeta, 
Michael, Everton 
Ribeiro, Pedro e Vitinho

DEU PRO GASTO
Diego Alves, Isla, Filipe 
Luís, Willian Arão e 
Gustavo Henrique

BOLA MURCHA
Léo Pereira, João 
Gomes, Renê e
Rodinei

BAHIA
Esburacada, a defesa do Bahia 
deu a maior moleza pro Mengão, 
que ganhou de cinco sem esforço

TÉCNICO
Após estreia ruim, 
Renato Gaúcho fez o 
time jogar bem

ATUAÇÕES

COM 42 GOLS,

CAMISA 9 VIROU O 2º 
MAIOR ARTILHEIRO 

DO FLA NA HISTÓRIA 
DO BRASILEIRO

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, 
Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixa-
ba); Galdezani (Lucas Araújo) e Patrick (Ed-
son); Rossi, Rodriguinho (Pablo) e Thonny 
Anderson (Maycon Douglas); Gilberto. 
Técnico: Dado Cavalcanti

Diego Alves; Isla (Rodinei), Gustavo 
Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís 
(Renê); Willian Arão e Diego (João 
Gomes); Éverton Ribeiro, Arrascaeta e 
Michael (Vitinho); Gabigol (Pedro). 
Técnico: Renato Gaúcho

Local: Pituaçu. Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)  
Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)  
Gols: 1º tempo: Gabigol (22 e 40 minutos) 
2º tempo: Gabigol (16), Pedro (28) e Vitinho (38). Cartões amarelos: Matheus 
Bahia, Juninho Capixaba, Galdezani e Gilberto (Bahia); Diego (Flamengo)

BAHIA 0 FLAMENGO 5

Ao lado de Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa corre pro abraço após converter pênalti e abrir o placar

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabishow na estreia
Em seu primeiro jogo no Brasileirão, atacante faz três e comanda goleada no Bahia

F
oi só na 12ª rodada que o ru-
bro-negro conseguiu ma-
tar a saudade de ver Gabigol 

em campo pelo Brasileirão. E ele, 
como sempre, não decepcionou. 
Em sua estreia no campeonato, 
o camisa 9 fez três gols na vitória 
por 5 a 0 sobre o Bahia, no Pitua-
çu, no segundo jogo sob comando 
de Renato Gaúcho. Pedro e Viti-
nho completaram a goleada.

Entre Eliminatórias e Co-
pa América, mais da metade do 
primeiro turno se passou até 
que Gabriel Barbosa voltasse a 
brilhar com a camisa do Men-
gão no Brasileiro. Logo de cara, 
o atacante ultrapassou Bebeto e 
se tornou o segundo maior arti-
lheiro da história do Rubro-Ne-
gro na competição, com 42 gols, 
atrás apenas de Zico, que fez 135, 
e o maior na era dos pontos cor-
ridos. Após o jogo, ele brincou 

com a hegemonia do ídolo.
“Sou o primeiro então, por-

que o Zico não vale! Estou fe-
liz por voltar, reencontrar meus 
companheiros... Estava com 
saudade deles, de vestir essa ca-
misa. Fico feliz pela vitória, pelos 
gols, por mais duas marcas histó-
ricas. É muito bonito, muito lin-
do vestir essa camisa”, celebrou.

O show do camisa 9 come-
çou aos 22 minutos do primei-
ro tempo, quando, pra variar, 
converteu pênalti sofrido por 
Arrascaeta. Na comemoração, 
ainda fez o “L” em homena-
gem ao companheiro Bruno 
Henrique, desfalque por lesão. 
Aos 40, recebeu passe de Isla e 
completou de primeira para 
aumentar a vantagem.

Já na etapa final, Everton Ri-
beiro se livrou da marcação e to-
cou para Gabigol marcar o ter-
ceiro e ser substituído logo em 
seguida. Pedro, que entrou em 
seu lugar, aumentou a vanta-
gem aos 28. Vitinho, aos 38, fez 
o fechou a conta em Salvador.

Por ironia do destino, a úl-
tima vez que o Flamengo ga-
nhou por 5 a 0 foi na semifinal 
da Libertadores de 2019, justa-
mente sobre o Grêmio coman-
dado por Renato Gáucho.

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/7/2021
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Existe diferença entre o que 
quer e o que pode fazer no 

momento. As dificuldades im-
postas pela pandemia e o con-
sequente estrangulamento do 
calendário levam os treinado-
res a priorizar pontuar, catar 
pontos como se fossem pepitas 
de ouro cobrando empenho, 
garra e entrega total por par-
te dos jogadores mesmo sem 
o tempo mínimo indispensá-
vel para descanso e treinamen-
tos. A derrota do Fluminense 
de Roger Machado (foto) por 
1 a 0, sábado, no Maracanã, re-
tratou isso. Grêmio não jogou 

bem, jogou com vontade e foi 
premiado com um pênalti no 
fim do jogo, que convertido 
ampliou de um para três pon-
tos o lucro. Felipão foi recruta-
do exatamente por ser um pro-
fissional experiente, cascudo 
e capaz de conduzir o grupo 
focado nas necessidades que o 
momento requer. Cito o Grê-
mio como exemplo pelo dra-
ma que vive. os analistas co-
bram jogo bonito, espetáculo. 
A torcida, resultados, Mas atle-
tas não são máquinas e mesmo 
que fossem, máquinas também 
precisam de manutenção.

 LChão quente para Her-
nán Crespo no São Pau-
lo. Derrota em casa para 
o Fortaleza e equipe pati-
nando no Brasileirão com 
duas vitórias em onze jo-
gos é ameaça de panela.

 LBotafogo muda de técni-
co e não resolve o proble-

ma, perdeu de virada por 
2 a 1 para o Brusque, sob 
comando do interino Ri-
cardo Resende, no Niltão, 
e agravou a crise.

 LO ambiente político ferve 
na Gávea. Flamengo é co-
mo o Rio de Janeiro, lindo 
visto de cima.

 LChama atenção o desempenho de 
Fortaleza e Ceará no Brasileirão. Fu-
tebol cearense progredindo e dando 
chega pra lá nos chamados papões 
para se aboletar no meio deles.

 LMassagista Marcelo, do São Pau-
lo, passou mal durante jogo com o 
Fortaleza, e a ambulância teve que 
ser empurrada para pegar no tranco, 
perdendo tempo precioso. Absurdo.

COBRANÇA MUITO EXAGERADA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

CBF ANDA 
PESSIMISTA 

 LA CBF não demonstra o mes-
mo otimismo revelado pela 
Conmebol no que diz respeito 
à presença de público nos es-
tádios. O argumento da CBF 
é pertinente. Brasil é um país 
gigante e o assunto precisa ser 
tratado levando-se em consi-
deração as condições da pan-
demia de covid-19 em cada re-
gião. Para liberar no Brasileirão 
e Copa do Brasil, só com o aval 
das autoridades sanitárias de 
cada sede, o que, no momento 
de dificuldades que vivemos, 
parece muito difícil.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

12ª RODADA

12ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º SAMPAIO CORRÊA 19 12 5 4 3 13 8 5
 6º AVAÍ 18 11 5 3 3 14 11 3
 7º VASCO 18 12 5 3 4 13 12 1
 8º OPERÁRIO-PR 18 12 5 3 4 12 17 -5
 9º CRB 17 11 5 2 4 15 16 -1
 10º BRUSQUE 16 11 5 1 5 14 17 -3
 11º CSA 14 11 4 2 5 10 10 0
 12º VILA NOVA 14 11 3 5 3 6 7 -1
 13º BOTAFOGO 13 11 3 4 4 16 16 0
 14º REMO 13 11 3 4 4 9 13 -4
 15º BRASIL DE PELOTAS 11 12 2 5 5 8 11 -3
 16º CRUZEIRO 11 12 2 5 5 16 22 -6

 1º NÁUTICO 26 12 7 5 0 20 6 14
 2º CORITIBA 24 11 7 3 1 14 7 7
 3º GUARANI 22 12 6 4 2 22 14 8
 4º GOIÁS 20 12 5 5 2 11 5 6

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º CONFIANÇA 9 12 2 3 7 11 19 -8

 18º VITÓRIA 9 12 1 6 5 9 12 -3

 19º PONTE PRETA 9 12 1 6 5 7 11 -4

 20º LONDRINA 8 12 1 5 6 7 13 -6

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º PALMEIRAS 28 12 9 1 2 24 12 12
 2º ATLÉTICO-MG 25 12 8 1 3 16 10 6
 3º FORTALEZA 24 12 7 3 2 20 9 11
 4º BRAGANTINO 23 11 6 5 0 22 13 9
 5º ATHLETICO-PR 20 11 6 2 3 19 12 7
 6º FLAMENGO 18 10 6 0 4 17 9 8
 7º CEARÁ 18 12 4 6 2 14 12 2
 8º BAHIA 17 12 5 2 5 18 19 -1
 9º FLUMINENSE 17 12 4 5 3 10 11 -1
 10º SANTOS 15 11 4 3 4 13 13 0
 11º ATLÉTICO-GO 15 11 4 3 4 9 12 -3
 12º CORINTHIANS 14 12 3 5 4 9 10 -1
 13º JUVENTUDE 13 11 3 4 4 8 13 -5
 14º SÃO PAULO 11 12 2 5 5 8 12 -4
 15º INTERNACIONAL 11 11 2 5 4 10 16 -6
 16º AMÉRICA-MG 9 11 2 3 6 9 16 -7
 17º CUIABÁ 9 10 1 6 3 10 13 -3
 18º SPORT 7 11 1 4 6 6 11 -5
 19º GRÊMIO 6 10 1 3 6 5 12 -7
 20º CHAPECOENSE 4 12 0 4 8 11 23 -12

*NÃO ENCERRADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

SEXTA
 CONFIANÇA 1 X 4 GUARANI 19:00

 SAMPAIO CORRÊA 2 X 3 CORITIBA 21:30

SÁBADO
 BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 VITÓRIA 11:00

 GOIÁS 0 X 0 LONDRINA 16:00

 CRUZEIRO 0 X 3 AVAÍ 16:30

 PONTE PRETA 1 X 2 REMO 18:30

 OPERÁRIO-PR 0 X 2 CSA 19:00

 BRUSQUE 2 X 1 BOTAFOGO 19:00

ONTEM
 VASCO 1 X 1 NÁUTICO 16:00

 *CRB  X  VILA NOVA 20:30

*NÃO ENCERRADOS ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

SÁBADO
 SÃO PAULO 0 X 1 FORTALEZA 17:00

 CEARÁ 1 X 0 ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS 1 X 2 ATLÉTICO-MG 19:00

 FLUMINENSE 0 X 1 GRÊMIO 21:00

ONTEM
 CHAPECOENSE 2 X 3 CUIABÁ 11:00

 ATLÉTICO-GO 0 X 3 PALMEIRAS 16:00

 BAHIA 0 X 5 FLAMENGO 18:15

 *INTERNACIONAL  X  JUVENTUDE 20:30

 *BRAGANTINO  X  SANTOS 20:30

HOJE

 AMÉRICA-MG  X  SPORT 20:00
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PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores Amanhã Cerro Porteño  19h15 Maracanã

Brasileirão Sábado Palmeiras 19h Allianz Parque

Ex-lateral Arce, técnico do Cerro

DIVULGAÇÃO/CERRO PORTEÑO

Tragédia no Paraguai
Filho de técnico do Cerro, adversário na Libertadores, morre em acidente de carro

 L ANSIEDADE DÁ LUGAR À TRISTEZA

A 
ansiedade pelo duelo das 
oitavas de final da Liber-
tadores, amanhã, contra o 

Cerro Porteño, no Maracanã, deu 
lugar à dor e à solidariedade diante 
de uma tragédia. O filho do técni-
co Arce, do Cerro, morreu na ma-
nhã de ontem num acidente de 
carro em Luque, no Paraguai.

Alexsandro Javier, de 20 anos, 
perdeu o controle do veículo e co-
lidiu contra uma árvore por vol-
ta das 6h30 (horário local) e não 
resistiu aos ferimentos. Quando 
o corpo de bombeiros chegou ao 
local, a vítima já estava sem vida.

“O Fluminense Football Club 
lamenta profundamente o faleci-
mento de Alexsandro Javier Arce, 
filho de ‘Chiqui’ Arce, técnico do 
Cerro Porteño, em um acidente 
automobilístico no Paraguai. O 
clube deseja muita força aos fa-
miliares e amigos neste momen-
to tão difícil”, publicou o Flumi-
nense nas redes sociais.

Arce foi lateral-direito e ídolo 
de Grêmio (1995–97) e Palmeiras 
(1998–2002). Até o fechamento 
desta edição, a Conmebol não ha-
via se manifestado sobre a possibi-
lidade de adiamento do confronto.

 LTambém abalado com a notí-
cia da morte de Alexsandro, o 
Fluminense segue a preparação 
para as oitavas de final da Li-
bertadores. Mesmo com a van-
tagem de 2 a 0 no jogo de ida, 
o Tricolor pode até perder por 
um gol de diferença no Maraca 
para passar de fase. E pra me-
lhorar, terá o retorno dos titu-
lares descansados, já que foram 
poupadas no fim de semana.

Quem não foi poupado, pe-

lo menos das críticas, foi o téc-
nico Roger Machado, já que a 
escalação dos reservas custou 
a derrota por 1 a 0 para o então 
lanterna do Brasileirão. Mas 
ele não quer deixar o tropeço 
atrapalhar na preparação para 
o torneio continental.

“Impacto, a gente espera 
que seja mínimo. Amanhã a 
gente já tem que estar de cabe-
ça erguida”, disse o treinador 
após o revés no Maracanã.

Titulares voltam descansados amanhã
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O 
sonho de entrar na zo-
na de acesso ficou para 
depois. No duelo com o 

único invicto da Série B, o Vas-
co arrancou no apagar das lu-
zes o empate em 1 a 1, em São 
Januário, mas não foi suficiente 
pra ocupar o G-4 pela primei-
ra vez na competição. Vinícius 
abriu o placar e Morato deixou 
tudo igual no fim.

A matemática era simples 
para Marcelo Cabo: bastava 
apenas uma vitória para ul-
trapassar o Goiás e assumir a 
quarta posição. O problema 
é que o Timbu, líder isolado, 
é mesmo carne de pescoço. O 
adversário não se intimidou 
com a série de quatro vitórias 
seguidas do Cruzmaltino na 
Colina, comandou as ações e 
só cedeu o empate em vacilo 
nos minutos finais.

Ao fim da sequência de pe-
dreiras (Sampaio Corrêa, Co-
ritiba e Náutico), o time não 
cumpriu o objetivo de con-
quistar sete dos nove pontos 
disputados e ficou com apenas 
cinco, mas pelo menos não se 
distanciou do G-4, a dois pon-
tinhos de distância, e pode en-
trar nele quarta, se vencer o 
CSA, no Rei Pelé, e os outros 

resultados ajudarem — Goiás, 
Sampaio Corrêa e Avaí não po-
dem ganhar.

E se não deu pra subir na ta-
bela, a atuação contra o Náuti-
co, apesar dos sustos, aumen-
tou para quatro jogos a série 
invicta do Vascão. Contra um 
adversário em grande fase, a se-
quência parecia muita perto do 
fim a partir dos 32 minutos do 
primeiro tempo, quando Viní-
cius, de cabeça, colocou o Tim-
bu em vantagem. 

A salvação veio dos pés de 
um herói improvável: o ata-
cante Morato, desfalque nos 
últimos três jogos por uma le-
são e que era dúvida até a vés-
pera da partida, entrou no se-
gundo tempo e fez o gol que 
garantiu um pontinho aos 46 
do segundo tempo. Arthur 
Salles deu lindo passe de cal-
canhar para o atacante, que en-
cheu o pé para estufar a rede.

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Quarta CSA  21h30 Rei Pelé
Série B Sábado Guarani 21h São Januário

Vanderlei; Léo Matos (Riquelme), Ernan-
do, Leandro Castan (c), Zeca; Andrey, 
Matías Galarza (Juninho), MT (Leo Jabá) 
e Marquinhos Gabriel (Arthur Sales); Ga-
briel Pec (Morato) e Germán Cano. 
 Técnico: Marcelo Cabo

Alex Alves; Bryan, Camutanga, Carlão, 
Rafinha; Trindade (Iago Dias), Rhald-
ney (Djavan), Marciel (Luiz Henrique); 
Jean Carlos, Vinicius, Kieza (Paiva). 
Técnico: Hélio dos Anjos

Local: São Januário. Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)  
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)  
Gols: 1º tempo: Vinícius (32 minutos). 2º tempo: Morato (46 minutos) 
Cartões amarelos: Léo Matos e Gabriel Pec (Vasco); Carlão, Rhaldney, Djavan, 
Matheus Trindade, Vinícius e Hélio dos Anjos (Náutico)

VASCO 1 NÁUTICO 1
VASCO

COBRA DO JOGO
Morato voltou de 
lesão e evitou a 
derrota no finzinho

BOLA CHEIA
Vanderlei, Arthur Salles, 
Juninho e Andrey

DEU PRO GASTO
Léo Matos, Zeca, 
Riquelme, Gabriel Pec, 
Cano e Léo Jabá

BOLA MURCHA
Ernando, Castan, 
Galarza, Marquinhos 
Gabriel e MT

NÁUTICO
Não à toa, é líder da Série B. Foi 
melhor no jogo e perdeu boas 
chances de fechar o caixão

TÉCNICO
Cabo foi certeiro 
nas mexidas, que 
garantiram o empate

ATUAÇÕES

CRUZMALTINO ESTÁ
INVICTO HÁ QUATRO 
JOGOS NA SÉRIE B: 
DOIS EMPATES E 
DUAS VITÓRIAS

Pontinho bem-vindo
Contra o líder, Vascão garante empate no fim, mas perde chance de entrar no G-4

 L DOS MALES... O MENOR

Castan (E) e Zeca se ajoelham após o empate na bacia das almas

ESTADÃO CONTEÚDO

 L DANILLO PEDROSA

 LO técnico Marcelo Cabo não 
contará com Léo Matos na quarta-
-feira, diante do CSA, em Alagoas. 
O lateral-direito levou o terceiro 
cartão amarelo. Uma das opções 
é trazer Zeca para a direita e esca-
lar Riquelme ou MT na esquerda. 
Outra alternativa - menos prová-
vel - é simplesmente promover a 
entrada de Cayo Tenório, que vem 
sendo pouco utilizado.

A ausência de Léo Matos au-
menta a dor de cabeça de Cabo 
com as bolas aéreas, o que pode ser 
minimizado com o possível retor-
no de Romulo na vaga de Matías 
Galarza, que mais uma vez foi mal. 
Mas Juninho é forte concorrente 
para ganhar a posição no meio e 
foi elogiado pelo treinador.

“Juninho vem brigando pelo 
espaço dele. Minha opção por ele 
foi em cima do que ele vem mos-
trando nos treinamentos. A evo-
lução dele desde que cheguei é no-
tória. Precisava melhorar o jogo de 
segundo terço dele, de passe, e foi 
muito bem. Na minha concepção 
é muito mais um camisa 8 do que 
volante. Teve uma boa alternância 
entre jogo de passe e de constru-
ção”, afirmou Cabo.

Léo Matos leva 
terceiro amarelo
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O GOIÁS TAMBÉM
ESTÁ SEM TÉCNICO: 

DEMITIU PINTADO 

APÓS EMPATE SEM 

GOLS COM LONDRINA

A quarta derrota seguida 
na Série B pode até dei-
xar a torcida alvinegra 

murchinha, mas não abala a 
confiança do técnico interino 
Ricardo Resende no elenco que 
tem em mãos. Apesar da virada 
que tomou do Brusque no sá-
bado, ele vê no grupo potencial 
para levantar o time a competi-
ção e buscar o acesso, objetivo 
cada vez mais distante.

“Percebi um grupo incomo-
dado com a situação, querendo 
melhorar e sair rapidamente. 
O grupo tem potencial e temos 
condições de buscar o cresci-
mento na competição”, disse o 
treinador após a derrota por 2 
a 1 no estádio Augusto Bauer.

E se ele quer mesmo mos-
trar serviço, é bom se apressar, 

porque, enquanto a diretoria 
não acerta com um novo técni-
co, ele vai tocar o barco de no-
vo amanhã, contra o Goiás, no 
Nilton Santos. Contra o quarto 
colocado, a promessa é de mais 

um jogo duro, mas Ricardo Re-
sende está confiante.

“Viemos para cá para bus-
car a vitória, conseguimos fa-
zer o gol no primeiro tempo, 

tivemos oportunidades de am-
pliar o marcador. Vamos ajus-
tar os detalhes porque vamos 
sempre jogar para vencer e te-
nho certeza de que na terça fa-
remos um grande jogo contra 
o Goiás”, completou o técnico 
durante a coletiva.

Quem segura essa bomba?
Depois da recusa de Lisca 

Doido, foi a vez de Vanderlei 
Luxemburgo não chegar a um 
acordo para comandar o Glo-
rioso. Segundo a coluna do jor-
nalista Paulo Vinícius Coelho, o 
PVC, no site Ge, a diretoria do 
Botafogo não aceitou as exigên-
cias contratuais do treinador e 
busca outros nomes no merca-
do para substituir Marcelo Cha-
musca, demitido na última terça.

Interino confia no 
elenco para subir
Ricardo Resende estreou com derrota pro Brusque

 L OTIMISMO

Técnico do sub-20, Ricardo Resende está de tapa-buraco no principal

VITOR SILVA/BOTAFOGO

PRÓXIMOS JOGOS

Série B Amanhã Goiás  19h Niltão
Série B Sábado Confiança 16h30 Batistão
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 A GATA DA         HORA

é modelo, atleta fitness e estudante de Educação 

Física. Durante a pandemia, a gata não perdeu o foco e passou 

a treinar diariamente em sua própria residência, mantendo o 

shape trincado. Para acompanhar mais sobre a carreira da mu-

sa, basta segui-la no Instagram @juliamenezesoficial

JÚLIA MENEZES

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

KALUNGA HELIS / DIVULGAÇÃO

 LÚnico representante do Rio 
na Série C do Brasileiro, o Vol-
ta Redonda venceu por 1 a 0 o 
Floresta, no Raulino de Oli-
veira, pela oitava rodada, e al-
cançou a vice-liderança do 
Grupo A. Diego Cardoso (fo-
to) fez o gol da vitória.

O Voltaço chegou aos mes-
mos 13 pontos do líder Tom-
bense, mas fica atrás no saldo 
de gols. No sábado, as equipes 
farão um duelo pelo topo, às 
11h, em Tombos (MG).

Voltaço bate o Floresta e sobe
CAIQUE COUFAL/VOLTA REDONDA
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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.
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$200.000,00) com depósito 
amplo +carro para entrega. 
Aluguel Barato. féria mensal 
35.000,00. Tratar Tel:2510-6204/ 
97920-6204 whatsapp
 

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.
 

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,
 
ADVOCACIA V/TEXTO
Consulta grátis, especializa-
ção em Direito Previdenciário, 
INSS, aposentadoria, LOAS.  
Direito Consumidor, Direito 
Trabalhista, Direito Imobiliário. 
T.98380-5516 Zap .
 

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.

 

COZINHEIRA 
Saladeira. Com prática com-
provada. Horário comercial. 
Comparecer munidos de docu-
mentos, 2ªfeira 07:00h. Folga 
domingo. Avenida Ministro 
Edgard Romero, 81, loja22, Ma-
dureira.
 

AUX.CONTÁBIL V/TEXTO
Prática comprovada em 
CTPS, elaboração balanços, 
balancetes, classificação de 
contas, lançamentos contá-
beis. (Preferência cursando 
ciências contábeis ou Conta-
dor) Currículum: 
lcferreira@clrcontabil.com.
br

 
PINTOR V/TEXTO
(20 vagas) de acabamento de 
fino, com experiência compro-
vada em carteira. Comparecer 
nesta 2ª feira, com documen-
tos, para início imediato na 
Avenida das Américas, 2.250 
cobertura 301 - Barra da Tijuca, 
próximo ao Guanabara.

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos.  Trabalhar  de 2ª à  6ª 
feira, salário combinar. Rua Vis-
conde de Santa Isabel 161 -  Vila 
Isabel
 

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se Mecânico e Ele-
tricista para Autos. Salário  
combinar. Carteira assinada. 
R.Ferreira Pontes, 166 Andaraí, 
falar Marcelo/ Julio 96484-1420.   
99540-3535  pode ligar cobrar.
 

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)96642-3592/ 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.
 

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.

 

CASA DE XANGÔ 
Casa do Xangô amarração  
definitiva para o amor gar-
rafadas para impotência 
sexual.  trabalharmos com 
a solução de tarde os  seus 
problemas. Trabalhos  pagos 
após o resultados!!! Consul-
ta grátis.  praça  seca . Tenho 
perfumes atrativos para o  
amor  Tel.: 2452 5100/ 98039-
3732 zap

 
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
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 
ABAFA BRUNINHA 
Quase mulher, morenaça en-
louquecedora, belíssima rosto/
corpo,  estilo mulherão, ativa/pas-
siva, 20 motivos comprove! tel: 
974864673-zap -Nova Iguaçu
 
ADMITE-SE MOÇAS 
Trabalhar 2ª/ 6ªfeira, horário 
comercial, total segurança, pa-
ga-se bem, pagamento diário. 
Não cobramos multa.  Trabalha-
mos também locação. 99061-
6466  Whatsapp/ Centro.
 
ADMITE-SE V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem 
experiência, para trabalhar 
melhor casa massagem Centro. 
Inicio imediato com excelente 
remuneração semanal. whatsa-
pp 96654-4828
 

BAIXADA DUTRA 
Comunicativa, cheirosa, rosti-
nho encantador, aparelhada, 
jamais anunciada, totalmente 
liberal. Aceito cartão. R$100,00 
2 horas completo. Taxi grátis. 
Tel:(21)96650-3381

 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalisma, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-7841

 

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

 

COBALT 2015 V/TEXTO
LS 1.4, completo, rodas de liga, 
banco couro, vendo com tudo 
carro+ autonomia, pronto pa-
ra transferir. Tel. 96713-3105/ 
96448-3343
 
IDEA  2012 R$25.000,00
Essence, vendo com tudo, car-
ro e autonomia antiga, pronto 
para transferir, documentação 
toda ok. Tel. 96713-3105/ 96448-
3343
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
BABADO

Como você se sente lan-
çando um álbum tão inti-
mista e profundo?

Estou muito ansiosa porque 
foi um álbum que eu demorei 
14 meses para fazer e me en-
volvi totalmente. Vivi para esse 
álbum. Não fui só cantora. Fui 
produtora, diretora criativa, 
compositora, roteirista dos cli-
pes. Ele tomou conta da minha 
vida de uma maneira bizarra, 
como nunca nada tinha tomado 
conta antes. 

Ele seria lançado antes. 
Por que você decidiu adiar?

Eu estava muito ansiosa para 
lançar no dia 22, depois acabei 
não tendo condições de lidar 
com tudo, mas agora eu estou fe-
liz que esse álbum vai pro mun-
do. E que bom que está indo pro 
mundo agora. 

Como você se inspirou 
para escrever as músicas?

Aconteceu. Eu comecei a es-
crever as músicas e foi saindo. É 
um álbum consciente, mas tam-
bém é muito inconsciente. Foi 
tudo transbordando. Eu estou 
muito assustada com tudo isso. 
Eu acho que nunca me joguei 
desse jeito e me expus assim. É 

‘Um ato de 
 L Luísa Sonza lançou ontem o álbum “Doce 

22”. Definido como um dos trabalhos mais 
intensos de sua carreira, o projeto foi lança-
do no dia do aniversário da cantora, dando 
adeus a um ano que ela define como “muito 
bom e muito ruim”. À coluna, Luísa compar-
tilha detalhes da produção do álbum, sobre 
a parceria com seu ídolo Lulu Santos e sobre 
os seus 22 anos. Confira!

DIVULGAÇÃO

muito assustador para mim. Es-
tão sendo dias muito intensos, 
eu diria. Mas eu acredito que 
seja um ato de coragem. 

O álbum é dividido em 
duas partes, uma mais 
animada e a outra mais 
introspectiva. Como você 
definiria esse álbum como 
um todo?

Ele tem várias partes da Luí-
sa. Até hoje eu tive que me mos-
trar muito forte e me provar que 
eu aguentava tudo, então eu me 
fechei muito de várias maneiras. 
Criei uma cascona. Esse ano foi 
um ano que ou eu tive que acei-
tar as minhas vulnerabilidades 
ou aceitar. As músicas do “Doce 
22” não foram escritas pensa-
das. Eu não programei nada, 
como costumo fazer com outros 
trabalhos. Elas só saíram. Eram 
coisas que eu precisava falar en-
quanto estava escrevendo. Foi o 
ano mais intenso da minha vi-
da. Foi o mais incrível e o pior. 
Isso me deixou muito doida.

Esse ano você passou por 
alguns momentos tensos, 
teve até que se afastar das 
redes sociais. Como você se 
recuperou deles?

Não consegui me recuperar 
ainda, mas uma hora eu tinha 
que continuar, eu tenho um 
monte de contrato para cum-
prir, eu tenho uma equipe muito 
grande para sustentar e uma ho-
ra eu tinha que seguir. Eu estou 
aqui e estou num processo que 
ainda nem começou. A pausa foi 
uma fuga, mas quando eu voltei 
estava tudo do mesmo jeito: a 

cabeça, o trabalho acumulado. 
Foi importante me afastar, mas 
não sei se foi o suficiente. Não 
sei como vou lidar com tudo isso.

E o que você acha que 
mais tem te ajudado nesse 
momento? 

Sentir o amor das pessoas vai 
ser muito importante para mim. 
Voltar e ter mensagens positivas 
é muito legal, mas eu não vou 
mentir dizendo que foi incrível. 
Tem dias e dias, e eu estou lidan-
do com minha depressão, meu 
pânico, minha ansiedade. Eles 
existem e não vão sumir de uma 
hora pra outra.

O “Doce 22” tem várias 
parcerias interessantes, co-
mo com Lulu Santos. Como 
foi para você fazer uma mú-
sica com um ídolo seu?

Para mim é um certificado 
de que estou no caminho cer-
to. Um dos maiores cantores 
da história do país. E eu, com 
22 anos, ter um cara cantan-
do uma música que eu compus 
sentada no chão, com meu na-
morado. O Lulu Santos falar: 
‘isso é muito bom’. Para mim 
isso é muito doido, como pessoa 
que admirou tanto as letras dele 
por tanto tempo, ter ele ali co-
migo, tocando muito. É muito 
importante para mim e para 
qualquer cantora.

CORAGEM’

NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

ELE (O ÁLBUM)

TOMOU CONTA DA 
MINHA VIDA DE UMA 
MANEIRA BIZARRA 
COMO NADA ANTES

SENTIR O AMOR

DAS PESSOAS VAI SER 
IMPORTANTE. VOLTAR 
A TER MENSAGENS 
POSITIVAS É LEGAL

ATÉ HOJE EU TIVE

QUE ME MOSTRAR 
MUITO FORTE E ME 

PROVAR QUE EU 
AGUENTAVA TUDO



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

PEGA PEGA

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: João sugere que Dandara 
fique com René. Jeff pergunta sobre a 
saúde de Lucrécia para Jade. Bianca diz 
que João deve conquistar Vicky. Jade fica 
encantada com o local a que Cobra quer 
levá-la. Duca e Bianca fazem as pazes. Joa-
quina atira na praça a luva de Alan com o 
pendrive contendo o dossiê sobre a Khan.

19h40. Globo: Nelito e Julio ouvem Pe-
drinho dizer ao advogado que vendera o 
Carioca Palace para Eric. Pedrinho avisa 
a Nelito que promoverá uma festa no 
aniversário de Luiza. Pedrinho diz a Eric 
que Luiza não sabe que ele está vendendo 
o hotel. Marcio da carona para Bebeth e 
acaba sendo perseguido por dois homens.

21h. SBT:  Carol conversa com as 
chiquititas sobre deixar a direção do 
orfanato. Todos choram. Junior avisa 
que fará de tudo para provar a incidên-
cia de Carol. Apesar de triste, Vivi pensa 
que Cintia na direção do orfanato seria 
bom, pois ela ensinaria coisas de mo-
delo para ela.

18h30. Globo: Ana tenta tranquilizar 
Sofia antes de sua partida de tênis. Sofia 
vence o jogo e Cecilia sai da quadra vaiada 
por sua atitude. Lorena afirma a Lourenço 
que o ajudará no processo pela guarda de 
Tiago. Rodrigo ouve Wilson falar com Lau-
delino sobre o casamento de Ana. Renato 
pede para conversar com Suzana.

21h. Record: Yarin se assusta com 
a atitude ousada de Bila. Jacó nota a 
diferença entre Lia e Raquel. Labão 
descobre que Lia ama Jacó. Malaki 
ordena o início de um ataque. Ele leva 
Bila. Beno desmascara Raquel. Labão 
se decepciona com Raquel, mas pede 
segredo a Salma. Jasper castiga Bila. Ja-
có diz que fará uma proposta a Labão.

21h30. Globo: Reginaldo leva José Al-
fredo até sua casa. Cristina recebe uma 
notícia ruim sobre Fernando. Érika diz a 
Danielle que não tem como ajudá-la. Jairo 
chega à casa de Cora com o diamante e 
exige que ela cumpra a parte no acordo 
que fez com ele. Carmem mostra as có-
pias de todos os documentos que Cláudio 
tinha em comum com Leonardo.

Uma dose de mistério 
com muita diversão
Estrelas do elenco de ‘Pega Pega’ relembram bastidores da novela

 L É HOJE!

E
nquanto a Globo avança, aos 
poucos, com as gravações de 
Quanto Mais Vida Melhor, 

próximo folhetim inédito das 19h, 
mais uma novela será reexibida na 
faixa. É que a partir de hoje, Pega 
Pega retorna ao horário, numa 
edição especial, já que a emissora 
reduziu a velocidade de novas pro-
duções devido a pandemia.  

Animados com a volta da tra-
ma, que conta a história de um 
roubo de 40 milhões de dólares 
num hotel de luxo, o elenco relem-
bra bastidores. O tal golpe ficou a 
cargo de Agnaldo (João Baldasse-
rini), Malagueta (Marcelo Serra-
do), Júlio (Thiago Martins) e San-
dra Helena (Nanda Costa).

Baldasserini ressalta o carisma 
dos ladrões. “Desenvolvemos essas 
relações trazendo graça. Eles são 
diferentes de pessoas sem caráter”, 
conta. Serrado divide a mesma 
opinião do colega. “Essa torcida 
para os vilões foi uma coisa mui-
to maluca. Apesar do humor, es-
ses personagens fizeram com que 
o público se encantasse”, reforça. 

Thiago acha que o retorno do 
público será o mesmo. “Vão conti-
nuar torcendo para que os ladrões 
saiam de forma legal. As pessoas 
vão se divertir”. Já Nanda acha os 
protagonistas “sem noção”. “Eles 
nem pensaram nas consequên-
cias, no caráter, na ética, em nada”.

João Baldasserini, Nanda Costa, Thiago Martins e Marcelo Serrado protagonizam o roubo da trama das 19h

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

UM ROUBO

MILIONÁRIO FAZ 
QUARTETO PASSAR 

POR POUCAS E BOAS 
DURANTE A TRAMA

 LMas nem só de roubo vive a 
trama. Mateus Solano e Camila 
Queiroz deram vida ao casal Eric e 
Luiza, e lembram a época das gra-
vações com carinho. “Tínhamos 
uma relação desse casal que gosto 
muito, que era a luz e a sombra. O 
Eric tinha passado por muita coi-
sa, ele tinha uma sombra em cima 
dele. E a Luiza era o sol dele”, refle-

te Camila, que é complementada 
por seu par romântico.

“Lembro que tudo estava con-
centrado em contar essa história 
do roubo. Isso pegou muito o pú-
blico. Até nós, como o casal, ficáva-
mos nos enfiando, nos metendo, 
de alguma forma tentando entrar 
nessa história do roubo”, destaca 
Mateus Solano, que faz uma refle-

xão sobre a trama.
“A gente falou com leveza so-

bre assuntos pesados. A novela nos 
lembra que somos mocinhos e vi-
lões das próprias vidas, que todos 
fazemos nossas escolhas. Isso tudo 
é importante para a gente se rela-
tivizar e apontar os dedos para si 
próprios na hora de lutar por um 
mundo melhor”. 

Solano: ‘Somos mocinhos e vilões das próprias vidas’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A ousadia é, depois da prudência, uma condição 

especial da nossa felicidade.” (Schopenhauer)

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

 LOs sonhos podem indicar ca-
minhos para a sua vida. Evite 
gastar demais e sofrer com 
perrengues. Seu jeito agradá-
vel pode iniciar um romance.
Cor: menta.
Números da sorte: 80, 62 e 35.

 LÓtimo dia para obter uma bu-
funfa. Utilize o dinheiro para 
completar o seu orçamento. A 
saúde vai estar boa e a paque-
ra apresenta alguém animado.
Cor: vermelho. 
Números da sorte: 18, 36 e 45.

 LVai conhecer algumas pes-
soas especiais. A sorte está do 
seu lado e é bom participar de 
sorteios. Se está na pista, a fa-
mília pode apresentar alguém.
Cor: coral.
Números da sorte: 82, 01 e 91.

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

 LVai ter oportunidade de en-
cher o bolso. Mas não se preci-
pite com o dinheiro. Os astros 
avisam para ter cautela com a 
arrogância no amor.
Cor: ciano.
Números da sorte: 38, 56 e 11.

 LO desejo de evoluir na car-
reira pode te tornar agressiva. 
Aposte em tarefas que envol-
vam a comunicação. A sinceri-
dade vai te atrair na paquera.
Cor: lavanda.
Números da sorte: 66, 21 e 48.

 LTrabalhar de casa vai fluir 
bem. Prefira trabalhos que 
você possa fazer sozinha. Suas 
relações devem ficar intensas. 
Vai flertar com alguém.
Cor: bege.
Números da sorte: 49, 58 e 31.

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

 LVai colher bons frutos nos 
negócios. Adapte-se e seja 
criativa na sua profissão. Pode 
ganhar uma promoção. O mo-
mento é ótimo no flerte.
Cor: preto.
Números da sorte: 23, 86 e 95.

 LMelhore as suas relações. 
Faça alguns telefonemas para 
se atualizar sobre a família. 
Uma amizade colorida pode 
rolar e exige simplicidade.
Cor: ciano.
Números da sorte: 42, 78 e 33.

 LUtilize a sua intuição e seja 
criativa na sua profissão. Pode 
conquistar a admiração dos 
chefes. No romance, há sinal 
de risadas e clima gostoso.
Cor: ciano.
Números da sorte: 25, 97 e 88.

SÃO SÍMACO
Tornou-se Papa em 498 e combateu 
fortemente a tentativa de famílias 
tradicionais de Roma e do Senado 
italiano de interferir nas ações da 
Igreja. Era conciliador, defensor da 
Justiça e da paz. Durante a perse-
guição a cristãos pelo Império do 
Oriente, Símaco disse: “Lança um 
olhar, ó Imperador, a tantos prínci-
pes que perseguiram a Igreja e vê 
como todos eles tiveram triste fim, 
ao passo que a Igreja perseguida 
continua com tanto mais glória 
quanto mais violenta lhe foi a per-
seguição”. Símaco faleceu no ano 
de 514, aos 16 anos.

SANTO DO DIA

CAVALO MECÂNICO
Viajando pelo interior de 
Minas Gerais, o sujeito sente 
seu carro falhar e, sem alter-
nativas, para no acostamen-
to. Ele não entende nada de 
mecânica. Mas, como não há 
nada para se fazer, ele abre 

o capô, mexe de lá, mexe de 
cá e não chega a nenhuma 
conclusão. Até que ele ouve 
uma voz misteriosa:
— Foi o cabo da vela que se 
soltou!
Ele olha para todos os lados, 
mas não vê ninguém e a voz 

insiste:
— Veja o cabo da vela. Deve 
estar solto!
Novamente ele não vê nin-
guém, além de um cavalo 
preto que estava junto à cer-
ca. Então, ele examina o cabo 
da vela e confirma: ali estava 

o defeito. Aliviado, ele liga o 
carro e segue o seu caminho. 
Logo adiante ele para em um 
boteco, na beira da estrada, 
para tomar um café e resolve 
contar o acontecido, quando 
um dos presentes no bar faz 
uma pergunta:

— De que cor era esse cavalo 
que estava junto à cerca?
— Era preto! — respondeu 
ele. — Você deu foi sorte, 
meu amigo. Porque o cavalo 
branco não entende nada de 
mecânica! — emendou outro 
caipira.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu Tranca-Rua
MENSAGEM:
Neste período de festas, Tran-
ca-Rua nos traz a proteção e a 
defesa. Exu também nos pede 
cautela no trânsito: evite caro-
nas! O cuidado com roubos e 
perdas financeiras é de gran-
de importância.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exu, Mojubá!
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para afastar assaltos e perdas 
financeiras, pegue um saqui-
nho de pano preto e dentro 
coloque uma semente olho de 
boi, um pedacinho de carvão, 
um ímã e sete pedrinhas de sal 
grosso. Amarre com uma fita 

vermelha com a palavra “pro-
teção”. Ande sempre com esse 
patuá, pedindo a Tranca-Rua 
caminhos abertos. Lave as 
mãos e pés com cachaça.

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

 LVai ser muito criativa hoje. 
Foque no trabalho coletivo. 
Mas evite parcerias que en-
volvam dinheiro. Pense bem 
antes de se comprometer.
Cor: chocolate.
Números da sorte: 23, 68 e 32.

 LO mundo dos negócios pode 
te render uma grana extra. Vai 
precisar ser flexível para traba-
lhar com outras pessoas. Inove 
para renovar a união.
Cor: preto.
Números da sorte: 60, 24 e 69.

 LA sua impaciência pode tu-
multuar o ambiente de tra-
balho. Vai atrair pessoas bem 
diferentes. Sorteios e apostas 
podem dar grandes frutos.
Cor: preto.
Números da sorte: 34, 25 e 43.
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