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ENFERMEIRA 
É MORTA 
NA PORTA 

DE CASA EM 
TIROTEIO 

BANDIDOS 
INVADEM 

TREM NA FUGA 
E EXPULSAM 

PASSAGEIROS

Zap do Belo não é 
BBB e vão espiar

Resende vence Flu 
em boa ideia aos 51

Mutirão do Detran 
abre 10.550 vagas

Comércio fica uma 
arara com as regras

SIGILOS QUEBRADOS ASSALTO NA ZONA NORTE ESPORTES

AMANHÃ CONTRA A COVID

4 4

8 8

TERROR 

Fogo cruzado de operação contra 
o tráfico tira vida da enfermeira 

Luanna, que deixa filha de 9 anos. 
Diante do corpo na calçada, um 

grupo de mulheres se desespera e 
pede socorro, enquanto policiais 
discutem com elas tomando café

PÁGINA 3

TRÁFICO PERDE A LINHA ATÉ NA ESTAÇÃO, ONDE FAZ BOCA DE FUMO. JÁ A VIDA DO CIDADÃO DE BEM TÁ FORA DOS TRILHOS...

Primeiro sexo 
pós-Fazenda de 
Jojo teve 12h de 

‘surra de pic*’ 

‘MUITO SAFADA’

PÁGINA 16

Mãe de 
Ludmilla diz que 

pai é ingrato e 
interesseiro 

BABADO

PÁGINA 16
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COFRE DO POSTO COFRE DO POSTO 
VAI PELOS ARESVAI PELOS ARES

Durante o Durante o 
tiroteio, a tiroteio, a 

cuidadora de cuidadora de 
idosos Claudia idosos Claudia 
deita no chão deita no chão 

do tremdo trem



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

Ana Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Muito lixo e mato 
em São João

 L Sou moradora do bairro de To-
mazinho, em São João de Meriti. 
As ruas aqui estão cheia de lixo. O 
caminhão de coleta passa quando 
quer, não existe uma regularida-
de. As esquinas estão imundas e 
o mato invade as ruas. No terreno 
da Light, o mato está com mais de 
um metro de altura. Ligamos e so-
licitamos a limpeza, mas nada foi 
feito. Estamos abandonados.

LIXO

Obra paralisada 
em Nova Iguaçu

 LA obra do viaduto e da passare-
la de Austin, em Nova Iguaçu, que 
daria fim à cancela sobre a linha do 
trem, começou em 2017 e foi pa-
ralisada em janeiro de 2019. Nova 
Iguaçu tem 200 mil moradores que 
esperam o fim desta obra para po-
derem atravessar sem precisar ar-
riscar suas vidas. Esse viaduto virou 
um elefante branco. Está lá parado 
e não serve para nada.

Mário Sodré
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRA

Engarrafamento no 
Centro de Nilópolis

 L O tempo do semáforo da Rua Al-
berto Teixeira da Cunha com Getú-
lio Vargas, no Centro de Nilópolis, 
está causando um engarrafamento 
insuportável. Independentemente 
da hora, o trânsito nessas ruas dá 
nó. Isso é muito estressante para 
quem trabalha ou mora na região. 
Além disso, não vemos nenhum 
agente de trânsito ou policial para 
ajudar na situação.

Ivete Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SINAL

Lixo sem coleta nas 
ruas de Guaratiba

 LA Rua Tefé, no Jardim Maravilha, 
em Guaratiba, está abarrotada 
de lixo. O pior é que ninguém da 
Comlurb aparece para recolher a 
sujeira. O cheiro é horrível e bichos 
passam por ali e acabam espalhan-
do os dejetos pelo chão. Além disso, 
a infestação de mosquitos, ratos e 
baratas começou a assolar nossa 
rua. Um absurdo! Cadê a Prefeitura 
do Rio numa hora dessas?

Fabiana Fonseca
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Prefeitura de Nova 
Iguaçu informa

 LSobre uma carta relatando bura-
cos em ruas do bairro Jardim La-
ranjeiras, a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos de Nova Iguaçu 
vai enviar hoje uma equipe ao local 
para fazer um levantamento e pla-
nejar ações pontuais para a região. 
Em relação à falta de capina, a Em-
presa Municipal de Limpeza Urba-
na (Emlurb) vai verificar a denúncia 
ainda hoje no local.

Assessoria de Imprensa da  
Prefeitura de Nova Iguaçu

BURACOS

ÁGUA                                                                                                                                                                                   OBRAS

Passarela em péssimo estado
 LO estado da passarela 8 da Avenida Brasil é deplorável. 

Os trabalhadores que precisam atravessar ali todos os 
dias não têm segurança alguma. As grades de proteção 
estão quebradas, quando chove o local fica cheio de poças 
e o lixo está acumulado. A sensação é que ela pode cair 
a qualquer momento. Precisamos de reparos urgentes, 
antes que ocorra algo pior.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cedae faz 
reparo

 LSobre reclamações de falta 
d’água na Zona Oeste, a Cedae 
informa que realizou um reparo 
emergencial em uma adutora 
em Seropédica e, por isso, alguns 
bairros ficaram temporariamen-
te sem água. A situação foi nor-
malizada na último domingo.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2172
04/03/2021

06 08 09 10 11

13 14 15 16 17

19 20 22 23 25

QUINA concurso 5506
04/03/2021

23 27 54 59 60

Quina: acumulou (R$ 1.555.069,18)

Quadra: 81 (R$ 5.478,46)

Terno: 4.563 (R$ 146,24)

Duque: 110.274 (R$ 3,32)
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POLÍCIA

Os passageiros de uma composição da SuperVia se viram no meio do fogo cruzado. No detalhe, Luanna

ESTEFAN RADOVICZ

Bala acha inocente
Moradora é baleada e morta durante operação contra o tráfico em Parada de Lucas

 L PERDIDA FOI UMA VIDA...

U
m confronto entre trafi-
cantes e policiais da 38ª 
DP (Brás de Pina) e da 

Coordenadoria de Recursos 
Especiais (Core), ocorrido em 
Parada de Lucas, na Zona Norte 
do Rio, causou a morte de uma 
moradora, ontem de manhã. 
A vítima, uma efermeira de 28 
anos, identificada como Luan-
na da Silva Pereira, foi atingida 
no meio do fogo cruzado.

Luanna foi à porta de casa pa-
ra ver o que acontecia e acabou 
baleada, segundo moradores. 
Imagens da TV Globo mostram 
um grupo de mulheres pedindo 
ajuda e discutindo com policiais 
civis armados de fuzil, incluin-
do um que tomava um café, 
às 7h da manhã. Em seguida, 
manifestantes fecharam ruas, 
ateando fogo em pneus usados 
e pedaços de pau. A circulação 
de veículos foi interrompida 
na Rua Bulhões Marcial.

A vítima, que era evangélica e 
participava de ações sociais na co-
munidade, segundo moradores, 
foi atingida na cabeça e na barri-
ga. Ela deixa uma filha, de 9 anos, 
que estava dormindo na hora do 
confronto. Em nota, a Polícia Civil 
afirmou que um tiro atingiu a víti-
ma, acrescentando que o disparo 
foi efetuado por bandidos.

Por conta do tiroteio, a cir-
culação de trens da SuperVia 
foi suspensa no ramal de Sara-
curuna. O serviço só foi nor-
malizado às 14h20. 

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Di-
reitos Humanos informou, por 
sua vez, que ofereceu atendi-
mento social e psicológico para 
a família de Luanna. Uma equi-
pe psicossocial também acom-
panhou parentes da vítima ao 
Instituto Médico-Legal (IML).

 LUma moradora de Parada de 
Lucas disse que Luanna foi víti-
ma da “covardia” dos policiais, 
que teriam entrado atirando na 
comunidade. “Não pensaram 
nas pessoas que estavam sain-
do para o trabalho. Infelizmente 
esse tipo de covardia só acontece 
nas comunidades”, disse. 

De acordo com a Polícia Civil, 

a operação de ontem foi mon-
tada com base em denúncias da 
SuperVia e de usuários dos trens, 
que alertaram sobre a movimen-
tação de bandidos em estações 
da região, tentando montar bo-
cas de fumo nas dependências 
do serviço de transporte.

Após tomar conhecimen-
to de áudios, que circulam em 

grupos de WhatsApp, dan-
do conta de que a polícia te-
ria atuado com truculência e 
supostamente invadido ca-
sas sem mandados de busca e 
apreensão, a Defensoria Públi-
ca informou que está acompa-
nhando os relatos e direcio-
nando as denúncias para o 
promotor plantonista.

Denúncia: o tráfico está atuando em estações 

 LO tiroteio em Parada de Lu-
cas, que causou a morte da en-
fermeira Luanna da Silva Perei-
ra, levou o pânico a passageiros 
de um trem da SuperVia, que 
passaram por momentos de 
grande tensão na estação de Vi-
gário Geral. Além de ficarem 
no meio do fogo cruzado, al-
guns passageiros foram feitos 
reféns após bandidos invadi-
rem uma composição e obri-
garem que eles e o maquinista 
saíssem do transporte. A Su-
perVia disse que a Polícia Mi-
litar e  o Grupamento de Poli-
ciamento Ferroviário (GPFer) 
foram acionados. Os bandidos 
fugiram e ninguém foi preso.

Reféns numa 
composição

 LUma das passageiras que se vi-
ram no meio do fogo cruzado, 
ontem de manhã, foi a cuida-
dora de idosos Cláudia Regina 
dos Santos, de 50 anos. “Fica-
mos deitados no chão por horas. 
O maquinista fugiu e deixou to-
do mundo sozinho. As pessoas 
abandonaram o trem e caminha-
ram pelo trilho”, disse. Em nota, 
a SuperVia informou que bandi-
dos invadiram a estação de Vigá-
rio Geral e obrigaram o maqui-
nista e os passageiros a descer, por 
volta das 8h45. A concessionária 
acrescentou que acionou a polícia 
e, pelo sistema de áudio, orientou 
os passageiros a deixar a estação, 
por medida de segurança.

Cuidadora 
relata pânico
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POLÍCIA

Sigilos quebrados
Belo continua a ser investigado por show na Maré

 L BELA ROUBADA

A 
juíza Ana Helena Mo-
ta Lima Valle, da 26ª Va-
ra Criminal de Justi-

ça do Rio, autorizou a quebra 
dos sigilos telefônico, bancário 
e de informática do cantor Be-
lo, investigado por ter feito um 
show durante o Carnaval den-
tro de um Ciep, no Complexo 
da Maré. A decisão atende a pe-
dido do Ministério Público do 
Rio (MPRJ). Joaquim Henrique 
Marques Oliveira e Célio Caeta-
no, sócios da equipe de som Sé-
rie Gold, que contrataram Be-
lo, também tiveram os pedidos 
de quebra de sigilo autorizados.

Na decisão, expedida no úl-
timo dia 2, a juíza argumen-
ta que é “necessária a quebra 
de sigilo [...] para que as au-
toridades possam ter acesso 
às mensagens de texto, áudio, 
imagens, documentos e dados 
constantes nos equipamentos 
eletrônicos apreendidos, de 
modo a apurar-se a ocorrência 
de ato ilícito, bem como par-
ticipação dos investigados nas 
práticas delituosas em análise. 
Com efeito, há indícios razoá-

veis da autoria ou participação 
dos supostos autores”.

Belo passou a noite de 17 pa-
ra 18 de fevereiro na prisão, em 
Benfica, na Zona Norte. A acu-
sação é de ter gerado aglomera-
ção durante um show no Com-
plexo da Maré. A Polícia Civil 
investiga associação criminosa. 

Jorge Luiz Moura Barbosa, 
o Alvarenga, chefe do tráfico 
na comunidade Parque União, 
também é investigado e teve 
o pedido de sigilo telefônico 
autorizado. Segundo a polícia, 
foi ele quem bancou o show. 
com dinheiro oriundo do trá-
fico de drogas.

Belo foi detido e passou uma noite na cadeia pelo show na Maré 

Criminosos detonaram 
um explosivo em uma tenta-
tiva de assalto a um posto de 
gasolina, na madrugada de 
ontem, em Quintino, na Zo-
na Norte do Rio.

De acordo com informa-
ções divulgadas pela Polícia 
Militar, os bandidos explo-
diram o artefato próximo ao 
cofre e roubaram R$ 100 de 
um funcionário. Não houve 
informações se algum valor 
foi retirado do cofre. 

Por conta da explosão, par-
te do teto do posto desabou e 
causou uma grande destrui-
ção. O local ficou isolado du-
rante toda a manhã, enquanto 
policiais civis realizavam uma 
perícia, em busca de pistas que 
ajudem nas investigações.

De acordo com a 29ª DP 
(Madureira), um inquérito foi 
instaurado e diligências estão 
sendo realizadas. As  imagens 

de câmeras de segurança que 
registraram a ação também se-
rão recolhidas para auxiliar na 
identificação dos suspeitos.

Carga roubada
Também em Quintino, ontem 

de manhã, criminosos roubaram 
um carga de eletroeletrônicos e 
eletrodomésticos.  Imagens cap-
tadas pela TV Globo mostram o 
momento exato em que os ho-
mens descarregam a carga rouba-
da na Rua Maturi, na comunidade 
da Saçu. O vídeo flagra os autores 
fugindo com as caixas de eletrôni-
cos. A polícia Militar enviou um 
blindado ao local e parte da carga 
foi recuperada. 

Em janeiro outras imagens fla-
graram um roubo a um caminhão 
de alimentos na Zona Norte, uma 
das várias ocorrências registradas 
este ano. Mas um levantamento 
do Instituto de Segurança Pública 
(ISP) aponta uma queda de 37%.

Bomba no 
cofre do posto
Bando destrói o local e não poupa 
funcionário, que perdeu R$ 100

 L QUINTINO

RAPIDINHAS...

PM baleado 
em S.Gonçalo

 LUm cabo da Polícia Militar 
foi baleado, na noite de quar-
ta-feira, em São Gonçalo. Se-
gundo a PM, o policial esta-
va de folga e passava pela Rua 
Albino Imparato, no Jardim 
Catarina, quando teve o car-
ro atingido por pelo menos 
sete tiros. Ele foi levado para 
o Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat) e, até o fecha-
mento desta edição, tinha es-
tado de saúde estável.

Mulheres 
agredidas

 LA Rede de Observatórios 
da Segurança divulgou, on-
tem, um boletim com os ca-
sos de feminicídio e de violên-
cia contra a mulher em cinco 
estados, em 2020. O Rio de 
Janeiro é o segundo estado 
com mais casos de agressões 
a mulheres, 338 tipos de vio-
lência contra a mulher no ano 
passado. Os principais crimes 
são tentativa de feminicídio e 
agressão física, com 161. 

Mudanças no MPRJ
Procurador-geral acaba com grupo de combate à corrupção

 L REESTRUTURAÇÃO

O Ministério Público do Rio 
acabou ontem com o Grupo 
de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção (Gaecc/
MPRJ), que foi incorporado 
ao Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco/MPRJ). 

A medida faz parte de uma 
reestruturação feita pelo pro-
curador-geral do Estado, Lucia-

no Mattos. Grupos temáticos e 
forças-tarefas podem ser criados 
para investigações mais comple-
xas, como foi anunciado para o 
caso do assassinato da vereadora 
Marielle Franco (Psol-RJ) e do 
motorista Anderson Gomes.

Caso Flávio Bolsonaro
O Gaecc investigou o caso 

do desvio de dinheiro público 

no gabinete de Flávio Bolsona-
ro (Republicanos-RJ) na Alerj, 
e de funcionários fantasmas no 
gabinete de Carlos Bolsona-
ro (Republicanos), na Câmara 
Municipal do Rio.

O Gaeco foi reestruturado 
em dois núcleos temáticos: Nú-
cleo de Combate à Criminali-
dade Organizada; e Núcleo de 
Combate à Corrupção. 

LUCIANO BELFORD
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Cerco à Covid no Rio
Prefeitura endurece restrições na tentativa de conter o avanço da doença

 L ATÉ A PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

O 
aumento do número de 
casos de Covid-19 e da 
pressão sobre as unidades 

da Saúde levaram a Prefeitura do 
Rio a implantar, a partir de hoje e, 
inicialmente, até a quinta-feira, dia 
11, medidas mais rígidas na tenta-
tiva de conter o avanço da doença.

Entre as medidas anunciadas 
ontem pelo prefeito Eduardo Paes 
(DEM) estão a proibição do fun-
cionamento de determinadas ati-
vidades comerciais, como boates 
e casas de espetáculos, e restrições 
mais severas a outras, como bares e 
restaurantes, que só poderão fun-

cionar até as 17h. Após esse horá-
rio, só no sistema de delivery. Os 
quiosques e o comércio ambulan-
te na orla também estão vetados, 
assim como feiras artesanais. Já a 
população não poderá frequentar 
locais públicos, incluindo praças, 
entre 23h e 5h, sob o risco de pagar 
multa de R$ 562,42.

“As medidas são para evitar que 
o Rio volte ao patamar do ano pas-
sado, em que foi a capital que regis-
trou mais mortes em todo o país, 
superando, inclusive, a cidade de 
São Paulo, que tem o dobro da 
nossa população”, disse o prefei-

to, em entrevista coletiva, ontem.
O prefeito explicou que o des-

locamento e a circulação de pes-
soas no período da noite está per-
mitido. “Se a pessoa precisar sair, 
ir para a casa da mãe, por exem-
plo, ela poderá sair e circular nas 
ruas neste horário. O que está ve-
tado é a permanência nas áreas 
públicas. Mas as pessoas podem 
se deslocar de um local para o ou-
tro. Não se trata de um toque de 
recolher”, concluiu Paes.

O comércio ambulante nas praias está vetado até a quinta-feira

REGINALDO PIMENTA

Na página 8, as reações às medidas 

restritivas na cidade do Rio.
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 LTENHO 64 anos de idade e sou jor-
naleiro há quatro. Antes, eu era ven-
dedor. Sou morador de Ramos e o que 
mais gosto na minha profissão é inte-
ragir com o público. O que mais gosto 
aqui onde eu trabalho é do comércio, 
mas a segurança deveria melhorar. 
Torço para o Flamengo e nas horas 
vagas gosto de descansar. Gosto do 
caderno de esportes no MEIA HORA.

MILSON PEREIRA  
Vista Alegre

SAMANTA 
COSTA DE 
CARVALHO
tem atual-
mente 26 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 03 de 
abril de 2009, 
no bairro de 
Campo Grande (Zona Oeste), após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Detran-RJ 
faz mutirão

 LO Detran vai fazer, ama-
nhã, um mutirão de aten-
dimento em 96 postos do 
estado. Serão 10.550 vagas. 
Agendamento no site www.
detran.rj.gov.br ou pelos 
números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042.

RAPIDINHA...

Protesto no comércio
Bares, restaurantes e quiosques reagem às medidas de restrição na cidade do Rio

 L LUTA CONTRA A COVID

A
s medidas de restrição 
para conter o avanço da 
Covid-19, que entram 

em vigor hoje na cidade do Rio, 
causaram protestos de comer-
ciantes, ambulantes e donos 
de quiosques na orla. Ontem, 
manifestantes ocuparam uma 
faixa da Avenida Ministro Ivan 
Lins, na Barra da Tijuca, sen-
tido Recreio, na Zona Oeste. 
Os manifestantes protestaram 
contra a restrição do horário 
de funcionamento de bares e 
restaurantes, das 6h às 17h. 

Já a Orla Rio, que adminis-
tra os quiosques das praias, rei-
vindicou sua inclusão no horá-
rio de funcionamento de bares 
e restaurantes. Pelas restrições, 
eles só podem atender por deli-
very. Os quiosques “estão mui-

to mais adaptados ao enfren-
tamento do vírus que alguns 
comércios”, alegou a entidade, 

acrescentando que seus estabe-
lecimentos não são causadores 
de aglomeração na praia e po-

dem contribuir para o uso se-
guro dessa área de lazer.

Aglomeração nos transportes
Sobre medidas para conter 

a aglomeração nos coletivos da 
cidade, um dos maiores focos 
de disseminação da Covid-19, 
segundo especialistas, o prefei-
to Eduardo Paes (DEM) res-
pondeu que só um lockdown 
conteria o problema. “A gente 
tem muita dificuldade em agir 
nessa área, muita dificuldade 
em ampliar o número de ôni-
bus. A única medida que per-
mitiria deter esse cenário de 
risco nos transportes seria o 
lockdown, que não é indicado 
pelos cientistas, agora. Então, a 
gente vai agir onde a gente con-
segue agir”, disse o prefeito.

Só lockdown evitaria aglomeração nos transportes, diz Paes

LUCIANO BELFORD

 LA fiscalização será coordena-
da pela Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop), com o 
apoio da Guarda Municipal e da 
Polícia Militar. Segundo o prefei-
to Eduardo Paes, uma reunião 
entre integrantes da Seop e da 
Polícia Militar definirá de for-
ma mais clara como será feita a 
fiscalização nas ruas. “Conversa-
mos ontem (quarta-feira) com o 
governador Cláudio Castro (em 
exercício) e tivemos todo o res-
paldo dele e o do secretário esta-
dual de Saúde e sua equipe para 
as medidas que estamos toman-
do neste momento”, disse Paes.

Guarda e PM 
vão fiscalizar
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OPERAÇÃO CURINGA
Mais Querido inicia as conversas para segurar Gerson por mais uma temporada

P
eça fundamental em to-
das as recentes conquistas 
do Flamengo, o volante 

Gerson é a prioridade do clu-
be neste momento. Ontem, de 
acordo com o site Globoesporte.
com, a diretoria deu o pontapé 
inicial para segurar o Curinga 
no Ninho do Urubu por pelo 
menos mais uma temporada. 
O atual contrato do jogador é 
válido até dezembro de 2023.

A estratégia do Mais Que-
rido passa por oferecer a Ger-
son uma valorização salarial e 
aumentar sua multa rescisó-
ria, que atualmente está na ca-
sa dos 70 milhões de euros — 
pouco mais de R$ 330 milhões. 
A diretoria está muito confian-
te em um acerto por causa da 
boa relação existente com o jo-
gador e seus representantes.

Ao longo da temporada de 
2020, o Flamengo renovou al-
guns de seus principais joga-
dores com o intuito de valori-
zá-los. Até o momento, apenas 
Gerson e o uruguaio Arrascaeta 
não fecharam novos contratos.

Gerson está de férias após a 
conquista do octacampeona-

to brasileiro. Ele se reapresenta 
junto com o restante do grupo 
principal no próximo dia 15. 
Essa busca por uma renova-
ção é vista internamente co-
mo uma maneira de o Rubro-
-Negro se proteger melhor de 
possíveis investidas futuras dos 
clubes europeus, que voltaram 
a notar a qualidade do jogador.

O Curinga, eleito o melhor 
de sua posição no Brasileirão, 

deixou a Roma, da Itália, e che-
gou ao Mais Querido em julho 
de 2019. Ele custou 10 milhões 
de euros ao Flamengo, pouco 
mais de R$ 42 milhões, na cota-
ção da época. O jogador já disse 
que pretende continuar no clube 
por mais tempo e não pensa em 
voltar à Europa neste momento.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VALORIZADO, 
JOGADOR 

DEVE RECEBER 
AUMENTO 
SALARIAL

 LTitular na estreia vitoriosa do 
Flamengo no Campeonato Ca-
rioca de 2021 — 1 a 0 sobre o 
Nova Iguaçu, no Maracanã —, 
o apoiador Yuri Oliveira, que 
sentiu dores no adutor da co-
xa durante a partida, não foi a 
campo no Centro de Treina-
mento do Ninho do Urubu e 
fez tratamento conservatório 
ontem. O jovem segue como 
dúvida para o compromisso de 
amanhã, quando o Rubro-Ne-

gro encara o Macaé, mais uma 
vez no Maraca, pela segunda 
rodada da Taça Guanabara. 
Caso realmente não se recu-
pere a tempo do segundo jogo 
do Flamengo na atual tempo-
rada, o técnico Mauricio Souza 
ganha um problema de última 
hora e terá que pensar no subs-
tituto para o jovem meia. Vale 
ressaltar que Michael e Pepê se 
reapresentaram ontem e estão 
à disposição do comandante.

Yuri Oliveira: dúvida pra amanhã

Gerson não deve 
ter dificuldades 

para firmar mais 
um ano de contrato

O retorno de Rafinha ao Fla-
mengo ainda é incerto. Pergun-
tado em entrevista à ESPN Brasil 
sobre a possibilidade do lateral di-
reito voltar ao clube, o vice de fute-
bol Marcos Braz manteve a caute-
la e preferiu dar uma resposta que 
não criasse grandes expectativas 
nos torcedores.

“Depende do colégio. Com 
cinco você já passa em muitos co-
légios aqui no Rio. Não sei. De 0 
a 10 vou falar uns cinco, seis. Não 

vou entrar nisso, não vou botar 
mais pressão ainda nisso”, disse.

Como informou com exclusi-
vidade o MEIA HORA, Rafinha e 
Flamengo divergem em relação 
ao valor das “luvas”. Apesar de 
garantir que a negociação ainda 
não está fechada, Braz se apega a 
algumas contratações anteriores 
para afirmar que o desfecho com 
o lateral poderá ser positivo.

“Nunca disse que estava fe-
chado, a minha relação com o 

Rafinha é muito boa, estamos 
tratando, mas tem a questão da 
pandemia, da receita, estamos 
analisando com calma. Eu sou 
sempre otimista, quando a gen-
te está em uma operação do Fla-
mengo para fazer uma contrata-
ção. O Gabigol tudo foi arrastado 
para as última 72 horas. O Filipe 
Luís muito foi falado e ele veio. 
Isso é certo para o Rafinha? Não, 
mas eu sou sempre otimista em 
relação a todas as negociações”.

Marcos Braz fala sobre a situação de Rafinha
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TAÇA GUANABARA 2021
1ª RODADA: 2/03

 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: 3/03

 Macaé 0 x 1 Bangu 15h Eduardo Guinle
 Volta Redonda 2 x 2 Madureira 17h Cidadania
     Botafogo 0 x 0  Boavista 18h Nilton Santos
 Vasco 0 x 1 Portuguesa 21h São Januário

1ª RODADA: ONTEM
 Resende 2 x 1  Fluminense 21h Maracanã

2ª RODADA: AMANHÃ
 Macaé x Flamengo 18h Maracanã
 Volta Redonda x Vasco 21h05 Cidadania

2ª RODADA: DOMINGO
 Nova Iguaçu x Madureira 15h30 Laranjão
 Fluminense x Portuguesa 16h Maracanã
 Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende
 Botafogo x Resende 20h15 Nilton Santos

3ª RODADA: 13/03 (SÁBADO)
 Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão
 Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir
 Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA: 14/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro
 Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA: 15/03 (SEGUNDA)
 Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

4ª RODADA: 19/03 (SEXTA)
 Flamengo x Resende 21h Maracanã

4ª RODADA: 20/03 (SÁBADO)
 Volta Redonda x Macaé 15h Cidadania
 Boavista x Nova Iguaçu 17h Elcyr Resende
 Vasco x Botafogo 18h São Januário
 Volta Redonda x Macaé A Definir A Definir
 Bangu x Fluminense 21h05 A Definir

4ª RODADA 21/03 (DOMINGO)
 Madureira x Portuguesa 15h Conselheiro Galvão

5ª RODADA: 23/03 (TERÇA)
 Resende x Volta Redonda 15h30 Trabalhador
 Boavista x Fluminense 18h Elcyr Resende
 Botafogo x Flamengo 21h30 Nilton Santos

5ª RODADA: 24/03 (QUARTA)
 Madureira x Bangu 15h30 Conselheiro Galvão
     Vasco x Macaé 18h São Januário

5ª RODADA: 25/03 (QUINTA)
 Nova Iguaçu x Portuguesa 15h30 Laranjão

6ª RODADA: 26/03 (SEXTA)
 Fluminense x Volta Redonda 21h Maracanã

6ª RODADA: 27/03 (SÁBADO)
 Bangu x Resende 15h30 Moça Bonita
 Vasco x Madureira 18h São Januário
     Boavista x Flamengo 21h05 Elcyr Resende

6ª RODADA: 28/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Macaé 15h30 Luso-Brasileiro
 Nova Iguaçu x Botafogo 18h A Definir

7ª RODADA: 30/03 (TERÇA)
 Fluminense x Vasco 21h35 Maracanã

7ª RODADA: 31/03 (QUARTA)
 Macaé x Nova Iguaçu 15h30 Eduardo Guinle
 Botafogo x Madureira 18h Nilton Santos
     Flamengo x Bangu 21h Maracanã

7ª RODADA: 1/04 (QUINTA)
         Resende x Portuguesa 15h30 Trabalhador
             Volta Redonda x Boavista 18h Cidadania

8ª RODADA: 03 E 04/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Macaé x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Flamengo A Definir A Definir
 Botafogo x Portuguesa A Definir Nilton Santos
    Volta Redonda x Nova Iguaçu A Definir A Definir
    Vasco x Bangu A Definir São Januário
    Resende x Boavista A Definir Trabalhador

9ª RODADA: 10 E 11/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Vasco A Definir Maracanã
 Volta Redonda x Botafogo A Definir A Definir
 Macaé x Resende A Definir A Definir
 Fluminense x Nova Iguaçu A Definir Maracanã
 Madureira x Boavista A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Bangu A Definir Luso-Brasileiro

10ª RODADA: 17 E 18/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Botafogo A Definir Maracanã
 Madureira x Macaé A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Flamengo A Definir A Definir
 Bangu x Volta Redonda A Definir Moça Bonita
    Nova Iguaçu x Resende A Definir A Definir
 Boavista x Vasco A Definir A Definir

11ª RODADA: 24 E 25/04 (SÁBADO E DOMINGO) 
 Botafogo x Macaé A Definir Nilton Santos
 Flamengo x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Resende x Vasco A Definir A Definir
 Fluminense x Madureira A Definir Maracanã
 Portuguesa x Boavista A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Nova Iguaçu A Definir Moça Bonita

 L DEU MOLE AOS 51 

Flu estreia mal
Moleques de Xerém perdem de virada no Maraca

A 
música “Uh, vem que tem... 
Os moleques de Xerém!” 
que a torcida do Flumi-

nense gosta de cantar para reve-
renciar os jovens das categorias de 
base se encaixou na teoria, ontem, 
contra o Resende. Pois na prática, 
com um time repleto de garotos, o 
Tricolor estreou no Cariocão com 
derrota de virada para o Gigante 
do Vale, por 2 a 1, no Maracanã.

O Fluminense saiu na fren-
te com Alexandre Jesus, que foi 
abençoado em seu primeiro lan-
ce no jogo, após entrar no segun-
do tempo, e balançou a rede. Mas, 
minutos depois, a zaga tricolor fez 
uma lambança, e o Resende em-
patou com Kaique. No último mi-
nuto, o Gigante do Vale conseguiu 
a virada com Jefferson Ruan.

Com o técnico Roger Macha-
do assistindo à partida das arqui-
bancadas, a equipe foi comandada 
por Ailton Ferraz. Aos 16 minutos 
de jogo, houve o lance mais polê-
mico. Miguel cobrou a falta na 
área, Caio Vinícius tocou de cabe-
ça e marcou. O bandeirinha cor-
reu para o meio, mas voltou atrás 
e deu impedimento inexistente no 
lance. Os jogadores tricolores re-
clamaram bastante em vão. Aos 
39, Miguel, que sentiu indisposi-
ção estomacal, pediu para sair.

No segundo tempo, Alexan-
dre Jesus havia acabado de en-
trar quando balançou a rede, aos 
33: Raí recebeu e cruzou na medi-
da, e o camisa 19 cabeceou para fa-
zer Flu 1 a 0. Mas o Resende empa-
tou aos 38. Derli fez grande jogada 
e cruzou na área. Frazan afastou 
mal, a bola pegou em Luan Frei-
tas e foi na trave. Na sobra, Kaique, 
que havia acabado de entrar, chu-
tou para empatar.

O Resende recuou para segurar 
o empate, mas acabou virando no 
último lance. João Felipe fez gran-
de jogada e lançou na área: Nunes 
escorou para Jefferson Ruan dri-
blar Frazan e chutar sem chances 
para Pedro Rangel.

O garoto Miguel carrega a bola e tenta levar o Fluminense ao ataque 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Jefferson; Thiago Ryan, Dão (Marcão), Gras-
son e Alex Barros; Derli, Paulo Victor (Jona-
than) e Guioto (Jefferson Ruan); Mateus 
Bastos (João Felipe), Matheuzinho (Kaique) 
e Nunes. Técnico: Sandro Sargentim

Pedro Rangel; Daniel, Luan, Frazan e 
Raí; André (Wallace), Caio (Nascimen-
to), Miguel (Kayky) e Gabriel Teixeira 
(Arthur); Samuel (Alexandre Jesus) e 
John Kennedy. Técnico: Aílton Ferraz

Local: Maracanã Juiz: Grazianni Maciel Rocha 
Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Rafael Sepeda de Souza  
Gols: 2º tempo: Alexandre Jesus, aos 33, Kaique, aos 38, Jefferson Ruan, aos 51. 
Cartões amarelos: Grasson, Derli, João Felipe, Daniel.

RESENDE 2 FLUMINENSE 1

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 5/3/202110



RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 5/3/2021 · MEIA HORA 11



ESPORTES

 L CARAS NOVAS

Mais dois reforços
Glorioso acerta com goleiro e lateral-direito

A
inda em processo de 
reformulação depois 
do rebaixamento à Sé-

rie B do Campeonato Brasi-
leiro, o Botafogo anunciou 
ontem a contratação de mais 
dois reforços para a tempora-
da 2021: Douglas Borges, de 30 
anos, eleito o melhor goleiro do 
Campeonato Carioca 2020, e 
Jonathan, de 28, lateral-direito 
que estava no Coritiba.

Com a lesão de Gatito Fer-
nández e o problema físico de 
Diego Cavalieri, a cúpula do 
Botafogo decidiu buscar outro 
goleiro. Douglas Borges, após 
se destacar pelo Voltaço, foi em-
prestado ao CRB e disputou três 
jogos pelo clube alagoano.

Jonathan é mais uma tentati-
va do Alvinegro em acertar a mão 
na contratação de um lateral-di-
reito, uma vez que Marcinho, Ke-
vin, Fernando, Gustavo Cascardo 
e Barrandeguy jamais se firma-
ram nessa posição. Além de Dou-
glas Borges, Ronald, Pedro Castro 

e Jonathan, o clube tem acordos 
encaminhados com o zagueiro 
Gilvan e o volante Matheus Frizzo.

Quem é aguardado hoje para 
fazer exames e assinar contrato é 
o meia-atacante Marcinho, de 25 
anos, que era do Goiás e estava no 
Cuiabá, onde trabalhou com o 
técnico Marcelo Chamusca.

Douglas Borges: novo arqueiro

DIVULGAÇÃO

 LO volante Caio Alexandre, de 22 
anos, foi um dos desfalques do 
Botafogo na estreia do Carioca de 
2021, no empate sem gols com o 
Boavista. Ao abordar a ausência do 
jogador, Chamusca preferiu não 
se estender sobre a negociação que 
deverá tirar o atleta do clube.

“Desde que cheguei não tive 
a possibilidade de trabalhar com 
o Caio no campo. Ele está entre-
gue ao departamento médico. 
Nas vezes que encontrei com ele 
foi sempre na fisioterapia. Se exis-
te alguma negociação, isso é uma 
atribuição da diretoria”, afirmou.

Apesar do rebaixamento do 
Botafogo, a temporada de 2020 
foi positiva para Caio Alexan-
dre. O jogador disputou 50 par-
tidas e fez cinco gols. Ele, no mo-
mento, negocia a sua saída para 
o futebol dos Estados Unidos.

Caio Alexandre 
continua fora

O Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva (STJD) rejeitou, 
na tarde de ontem, o pedido fei-
to pelo Vasco para anulação da 
partida contra o Internacional, 
no dia 14/02, pela 36ª do Brasi-
leirão, que foi vencida por 2 a 0 
pelo time gaúcho. O clube ale-
gou erro de direito no lance do 
primeiro gol colorado, marcado 
por Rodrigo Dourado, quando 
o VAR não funcionou.

Segundo a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e 
a empresa que opera o equi-
pamento, o sol impediu que as 
linhas fossem colocadas para 
checar a posição de Dourado. 
O Vasco, que alega que houve 

impedimento no lance, estuda 
processar as partes e pedir uma 
indenização no valor de R$ 100 
milhões. Trata-se justamente 
da quantia que o clube imagina 
que vá perder em receitas com 
a queda à Série B.

O despacho foi assinado pe-
lo presidente do STJD, Otávio 
Noronha. Nele, o tribunal diz 
que não há erro de direito, di-
ferentemente do que afirma o 
Gigante da Colina. No entan-
to, a disputa nos bastidores não 
vai se encerrar por aí. Ontem 
mesmo o Vasco informou que 
vai entrar com um pedido de 
reconsideração da decisão no 
Pleno do STJD.

STJD rejeita o 
pedido do Vasco
Ideia era anular o jogo contra o Inter

 L CLUBE VAI RECORRER

Vasco alega 
que foi 

prejudicado

REPRODUÇÃO

 LPouco querido pela torcida do 
Vasco na péssima campanha que 
culminou na queda para a Série 
B, o meia Leonardo Gil deve dei-
xar o clube nos próximos dias. De 
acordo com o veículo argentino 
TyC Sports, o jogador está sen-
do sondado pelo Colo-Colo, 
do Chile. O empresário  Adrián 

Castellano confirmou que as 
negociações avançaram. “Fal-
ta que o conversado chegue 
de maneira formal”, disse. Leo 
Gil tem direitos econômicos 
pertencentes ao Al-Ittihad, da 
Arábia Saudita, e deve rescin-
dir. Contratado pelo Vasco em 
outubro, o jogador não vingou.

Leo Gil está perto de meter o pé
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A GATA DA HORA

ostenta com orgulho a bandeira do Atlético Goia-

niense, clube que a musa representa com o maior orgulho no 

concurso ‘Musa do Brasileirão’. Ela tem 24 anos, ama man-

ter a excelente forma física, mora no Pará e dá um banho 

de sensualidade no Instagram. Confira lá! @josi_liberato.

JOSI MARY

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . 
c o m . b r
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ENG.DENTRO R$500,00
+taxas (agua e luz R$100,00). 
Aluga quarto com pia e banheiro 
para solteiro ou casal. Ótima Lo-
calização. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

ENG.NOVO R750,00
Alugo quitinete, quarto, sala 
cozinha, banheiro, Reformado!  
1 mês de depósito. Rua Gregó-
rio Neves, 182. Direto proprie-
tário,  Tratar  T.2241-4907.

 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Instala-
ções, Consertos, Manutenção. 
Com experiência na área, carteira 
habilitação(B). Salário à combinar  
+Vt  +Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-4736.
 

SERRADOR 
Marmoraria contrata: Serrador 
e Acabador com experiência, 
salários à partir: R$2.000,00, 
passagem +café da manhã 
+refeição. Recreio dos Ban-
deirantes.  Tel.:(21)99770-9967 
Watsapp.
 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
D.SETE ENCRUZILHADAS 
Amarrações submissa, bruxa-
ria, voodus, separações, abertu-
ras caminhos, outras  finalida-
des. Resultados 7dias. Você tem 
problema, eu tenho  solução. 
Whatsapp (21) 98219-7202

 

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 ANGEL 
Quase mulher, lindíssima loirinha, 
22 anos, feminina, 22 motivos, 
sem frescuras. Local discretíssi-
mo, subir direto. Lapa. WhatApp 
97202-0480

 
ABAFA FERNANDA 
Quase mulher, MORENINHA ca-
rioca, 18 ANINHOS, realizando 
fantasias, hiper carinhosa, 22 mo-
tivos satisfatórios. T.21-98939-
8217 Aceita-se cartões. CENTRO

 
ACOMPANHANTE 
Precisa-se de acompanhante  
disponível para viagens curtas. 
Mulheres 18 a 40 anos. Whatsa-
pp +32 489 02 36 48/ Maria Tele-
fone:(21) 98858-9776

 

ADMITE-SE 
Mesmo sem experiência. Paga-
mento Imediato!! 
 Excelente remuneração!! Horário 
comercial. 
Local tranquilo, Grande Clientela. 
Início imediato!!
Centro-Rj: Tel:2215-7063 / 2222-
7864/ 98444-6585 zap
 
CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. 13 de Maio. Cartão
 

CLARA COROA 
Morena clara, fofinha, sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, do-
minadora preferencia (senhores 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398
 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 
SHOW BAR 39 
Venha desfrutar de momentos 
inesquecíveis realizando suas 
fantasias, varias gatas te esperan-
do. Rua Oliva Maia 39 Madureira. 
T.21 98037-4079.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

JOSÉ MAYER JOSÉ MAYER 
REAPARECE REAPARECE 
NAS REDESNAS REDES

 LAfastado da televisão e da 
mídia desde que encerrou 
seu contrato com a Globo, em 
2019, José Mayer voltou às re-
des sociais na última terça-fei-
ra. “Foto tirada hoje, dia 2 de 
março”, escreveu o ator na le-
genda de uma foto em que 

aparece de cabelos brancos, 
em meio à natureza. Des-
de que se afastou da mídia, a 
conta de José Mayer no Insta-
gram, mantida pela assesso-
ria do ator, publicava apenas 
imagens antigas, relembran-
do seus trabalhos na televisão. 

MARATONA 

SEXUAL DE JOJO
 LEm uma entrevista ao 

canal de Sabrina Sato, 
no YouTube, Jojo To-
dynho contou que fez 
uma maratona sexual 
para compensar os três 
meses que passou con-
finada em “A Fazenda 
12”. “Na hora que eu 
saí, foi surra de pic*. O 
primeiro que peguei foi 
uma pessoa que eu já 
saía há bastante tempo, 
e a gente matou as sau-
dades. Foram 12 horas 
de prazer. Eu sou muito 
safada”, disse.

EM ALTA EM BAIXA

 LCaetano Veloso toma 
primeira dose da vacina 
contra o coronavírus.

 LKyra Gracie sobre comen-
tários após gravidez: ‘Di-
zem que estou horrorosa’.

O VISUAL NOVO 

DE CAIO BLAT

 LCaio Blat está de visual 
novo. O ator postou no 
Instagram, ontem, uma 
foto em que aparece com 
uma barba enorme no 
Morro do Vidigal, na Zo-
na Sul do Rio. “Segunda 
casa. Grupo Nós do Mor-
ro”, escreveu Caio na le-
genda da imagem. O no-
vo visual do ator dividiu 
opiniões. “Tira essa bar-
ba. Cruzes”, disse uma 
seguidora. “Que barba é 
essa?”, perguntou outra 
pessoa. Mas também te-
ve elogios. “Lindo como 
sempre”, disse uma.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DA INTERNET

 LGabriel Medina e Yasmin 
Brunet comemoraram um 
ano de relacionamento on-
tem. Nas redes sociais, o sur-
fista fez uma homenagem 
à amada. “1 dia virou 365 
dias. Te amo, minha linda. 
Obrigado por tudo e por 
ter esse coração gigante. 
Conta comigo sempre!”, 

escreveu. Yasmin também 
declarou seu amor na inter-
net. “Um ano de muitas ri-
sadas, muito amor, confian-
ça, alegria, paixão, amizade, 
companheirismo, paz e mui-
to mais”. O casal começou a 
namorar em março do ano 
passado. Atualmente, eles 
são casados. 

‘UM ANO DE MUITO AMOR’

CASOS DE 
FAMÍLIA

 L Após Luiz Antônio da Silva, pai de Lud-
milla, negar as acusações feitas pela mãe 
da cantora, Silvana Oliveira foi às redes so-
ciais falar sobre o ex. Segundo a matriarca, 
Luiz estaria ameaçando expor a filha para 
pedir dinheiro. O pai da artista nega, mas 
Silvana garante que essa não seria a primei-
ra mentira dele. “Como você mente desca-
radamente. Você fala que ficou preso por 
dois anos, quando, na verdade, você foi pre-
so oito vezes, cometendo oito delitos”, co-
meçou Silvana. Segundo ela, Ludmilla aju-
dava o pai com uma mesada de R$ 1,6 mil 
por mês, mas parou quando soube que ele 
falava para outras pessoas que passava ne-
cessidade. “Ela trouxe ele para dentro de 
casa. Ele queria mais. Há cinco meses, ela 
parou de dar essa grana para ele, porque 
ele ainda ganhando esse dinheiro, ficava 
dizendo por aí que está passando fome. Ele 
arrumou advogado para chantagear... Ele 
é um ingrato!”, encerrou.



TELEVISÃO

A FORÇA DO QUERER

22h15. Globo: Ruy insiste que é pai de 
Ruyzinho e pede que Cibele não mostre 
o exame para ninguém. Após discussão 
com Irene (foto), Mira teme por sua se-
gurança. Bibi é despejada de casa.

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

AMOR DE MÃE

GÊNESIS

18h. Globo: Pedro se incomoda com 
o beijo de Karina (foto) em Zé. Bete se 
emociona ao falar de Sol para Wallace 
e Jeff. Karina diz a Zé que são só amigos. 
Bianca volta ao plano de arrumar na-
morado pra irmã. Tainá dispensa Pedro.

19h40. Globo: Tamara se sente culpa-
da após Juiz dizer que ela e Apolo (foto) 
não poderão ter a guarda das crianças. 
Shirlei conta a Francesca que Felipe a 
pediu em casamento. Carmela conta a 
Jéssica sobre Felipe e Shirlei. Tancinha 
e Beto conseguem a guarda de Carol.

21h. SBT: Érica discute com Clarita 
(foto) no Café Boutique. Armando 
pressiona todos os funcionários 
e os ameaça de serem mandados 
embora. Mili diz para suas amigas 
que está confusa.

18h30. Globo: Eva não deixa Ana e 
Rodrigo conversarem. Manuela (foto) 
fica chocada ao ver Rodrigo beijar uma 
garota em um show. Ana e Eva chegam 
à Patagônia e vão à agência de adoção. 
Manuela conta para a irmã que viu Ro-
drigo com outra. Ina faz perguntas sobre 
Ana para Manuela. Ana troca corres-
pondências com Manuela.

21h40. Globo: Até o fechamento desta edição do 
jornal, a emissora não havia divulgado o resumo do 
capítulo de hoje da novela.

21h. Record: Terá fica assustado dian-
te da revolta de Nadi. O rei ameaça Lilit. 
Terá faz uma grave acusação contra Na-
di e a sacerdotisa o olha com ódio. Lilit 
avisa à rainha sobre o questionamento 
do rei. Gurik (foto) segue o general.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é o vinho da vida.”

(Youn)

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

 LFoque no trabalho e na saúde 

hoje. Finalize as tarefas que fi-

caram incompletas e pratique 

exercícios físicos. O romance 

pode ficar em segundo plano, 

mas não deixe esfriar.

Números da sorte: 26, 71 e 35.

 LExcelente fase para se unir 

aos colegas no serviço. Vai so-

brar disposição para se divertir 

hoje, mas evite aglomerações. 

A paquera vai enfrentar difi-

culdades, mas não desista.

Números da sorte: 00, 81 e 54.

 LA família será o seu foco. 

Desavenças domésticas serão 

resolvidas sem maiores proble-

mas. No namoro ou no roman-

ce, tenha cautela com o ciúme, 

não coloque tudo a perder.

Números da sorte: 73, 46 e 64.

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

 LNão se arrisque para tentar 

satisfazer seus desejos. Mal-

-entendidos podem prejudicar 

o seu trabalho. Na vida a dois, 

vai ser mais fácil resolver os 

problemas dialogando.

Números da sorte: 47, 11 e 65.

 LBom dia para se organizar nos 

âmbitos doméstico e financei-

ro. Evite abusar do cartão de 

crédito, se não pode virar uma 

bola de neve. A desconfiança 

pode causar brigas na relação.

Números da sorte: 39, 30 e 03.

 LReserve um tempo para os 

seus passatempos hoje, faça 

coisas que te relaxem. Na vida 

a dois, vai ser preciso jogo de 

cintura. Saia um pouco da roti-

na e seja mais maleável.

Números da sorte: 31, 94 e 49.

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 sentir vontade de se aven-

turar, mas pense bem antes de 

tomar decisões. Preste aten-

ção na saúde e evite riscos. O 

romance estará protegido, 

mesmo que tensões surjam.

Números da sorte: 77, 05 e 86.

 LO dia pode começar com 

boas novidades no ambiente 

profissional. Aproveite o de-

sejo de mudanças e agarre as 

oportunidades. A paixão pode 

incendiar a relação com o par.

Números da sorte: 60, 96 e 24.

 LFortaleça o contato com ami-

gos e familiares. Utilize a sua 

intuição para alcançar seus 

objetivos profissionais. O mo-

mento é de tranquilidade no 

amor, aproveite esta fase.

Números da sorte: 52, 97 e 34.

SÃO JOÃO JOSÉ DA CRUZ
São João José da Cruz teve uma re-
ligiosa vida eremítica. Desde que 
nasceu, no século 17, descobriu 
seu chamado a uma consagração 
total. Foi grande exemplo de fé e 
perseverança, levando uma vida de 
profunda oração, onde se alimenta-
va e dormia somente o necessário. 
Devido à confiança de seus superio-
res, foi enviado para Piemonte, em 
Ávila, para começar um novo mos-
teiro. Recebeu de Deus o dom dos 
milagres e muitos o buscavam. João 
José da Cruz sempre apresentava o 
Senhor Jesus e levava o povo à ora-
ção. Morreu em 5 de março 1734.

SANTO DO DIA

ESTRATÉGIA
Duas amigas vão jantar em 
um restaurante. Ao chega-
rem lá, elas percebem que o 
estabelecimento está com-
pletamente cheio e que não 
há mesa disponível para elas. 
A maioria das mesas está 

ocupada por casais. Uma de-
las pega o celular e faz uma 
ligação em voz alta:
— Oi, amiga! Cheguei agora 
aqui no restaurante e o seu 
marido está aqui com outra 
mulher. Se eu fosse você, viria 
até aqui!

Imediatamente, cinco se-
nhores saem correndo e dois 
desmaiam. Resultado: sete 
mesas ficam livres!

BÊBADO
Maciel, ao sair do boteco, 
doidaço, como se não hou-

vesse amanhã, consegue, a 
muito custo, chegar em casa. 
Trôpego, ele abre a porta e 
vai correndo para o banhei-
ro. Assustado, corre em se-
guida para o quarto e acorda 
a mulher:
— Marcela... Essa casa tá mal 

assombrada! Eu abri a porta 
do banheiro e a luz acendeu 
sozinha. Depois, fechei a por-
ta e a luz apagou sozinha....
Marcela, revoltada com o 
marido, levanta gritando:
— Desgraçado, você fez xixi 
na geladeira de novo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a força para 
resolvermos nossas pendên-
cias, iniciar novos projetos e, 
a partir daí, poderá ter mui-
to sucesso. Dia de aproveitar 
para reatar amizades.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá
COR: 
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para reatar uma amizade, es-
creva seu nome completo e o 
do seu amigo num papel e do-
bre ao meio, em seguida, amar-
re esse papel com uma fita ver-
melha, que simboliza amor, e 
enterre em um vaso com flores. 
Este ato de enterrar significa 

que ela vai florescer. Assim que 
sua amizade for reconquista-
da, desenterre o papel com os 
nomes de vocês e jogue no mar.

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

 LOportunidades de bons ne-

gócios podem surgir quando 

menos esperar. Não comente 

os seus planos profissionais 

com os outros. O romance vai 

precisar de cuidado.

Números da sorte: 50, 41 e 86.

 LA vontade de sair pode pin-

tar. Tome cuidado e siga as pre-

cauções necessárias. Busque 

economizar hoje, evite extra-

vagâncias. Os gastos podem 

causar discussões com o par.

Números da sorte: 15, 69 e 42.

 LSua ambição vai te aproximar 

dos seus sonhos. Planos a lon-

go prazo ganham a proteção 

dos astros. O romance pode 

ficar meio parado e exigir re-

flexões, procure dialogar.

Números da sorte: 70, 79 e 88.
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