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TRAGÉDIA NA ZONA NORTE

Sarah gosta 
de Bolsonaro! 

Então, é 
melhor já ir...

‘BBB 21’ 17 5

Fla e Vasco 
jogam hoje

ESPORTES

BOTO VIRA 
BAIACU AO 

HARM     NIZAR 
A FACE E 

CAI NA REDE
Miliciano André Boto dá tapa no visual pra não ser identificado, mas é preso. 

O cara engoliu sapo após a ‘demonização’ facial e ficou inchadão de raiva

USAVA A CARA FEIA PRA AMEAÇAR COMERCIANTES DA ZONA OESTE 4

Xuxa e Angélica 
participam do 

programa 
da Eliana

AMANHÃ NO SBT

PÁGINA 16

Polícia apura 
morte de 

assessor de 
Leonardo

BALEADO

PÁGINA 16
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Bares podem fechar 
às 20h em vez de 17h

MEDIDAS CONTRA A COVID-19

Justiça determinou e prefeitura vai recorrer
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ATROPELADA ATROPELADA 
E MORTA APÓS E MORTA APÓS 

BATIDA DE BATIDA DE 
CAMINHÃO DECAMINHÃO DE
 LIXO EM MOTO  LIXO EM MOTO 
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

Anônimo
São Gonçalo

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

MEIA HORA multimídia

Barricadas e 
assaltos em SG

 L Gostaríamos de pedir, encareci-
damente, ao 7º BPM (São Gonça-
lo) e à Prefeitura de São Gonçalo 
para retirarem as barricadas que 
a bandidagem coloca no Parque 
Mirambi e em algumas ruas de 
Alcântara. Os assaltos também 
são muitos nesses bairros. Pre-
cisamos de ajuda urgente! Essas 
pessoas estão privando o nosso 
direito de ir e vir. Um absurdo!

VIOLÊNCIA

Árvore caindo 
sobre fios

 LUma árvore gigantesca está cain-
do sobre os fios de energia na Rua 
João Rangel, na altura do número 
165, na esquina da Travessa Gaspar, 
no Caonze, em Nova Iguaçu, poden-
do atingir casas em sua volta, além 
de deixar o bairro sem luz e tele-
fonia. Pessoas podem se ferir caso 
a árvore realmente venha a cair. A 
tragédia está anunciada. Cabe à 
prefeitura tomar providências.

Mário Sodré
Por e-mail

ÁRVORE

Lama e buracos 
em via de Itaboraí

 LA Avenida Três, em Joaquim de Oli-
veira, Itaboraí, está intransitável, 
cheia de lama. O pé afunda e nin-
guém sai sem se sujar. Além disso, 
é cada buraco um maior do que o 
outro na via. Alguém pode se ferir 
gravemente se tropeçar em uma 
cratera dessas. Quase nenhum carro 
consegue chegar aqui por conta da 
lama e dos buracos. Precisamos de 
ajuda, queremos asfalto!

Rodrigo Araújo
Por e-mail

BURACO

Área está tomada 
de lixo na Z. Oeste

 LA área atrás do Parque Maravilha, 
na Rua Tenente Hélio do Amaral, em 
Padre Miguel, está imunda. A rua 
está quase toda fechada de tanto 
lixo, que atrai ratos, mosquitos e ba-
ratas, além do cheiro insuportável. 
A área fica nos muros do Exército. 
Precisamos de uma limpeza com 
urgência. Ninguém mais aguenta 
morar em um lugar assim. Essas 
condições são inadmissíveis.

Marcela Ribeiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Lâmpadas vão 
ser trocadas 

 L Sobre uma reclamação publi-
cada, informando a falta de luz 
em alguns postes do bairro Ouro 
Verde, na Baixada Fluminense, 
por conta das lâmpadas estarem 
queimadas, a Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos de Nova 
Iguaçu vai enviar uma equipe à 
Rua Cuiabá e trocar as lâmpadas 
dos postes que estão apagadas 
em até 72 horas.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura de Nova Iguaçu

ILUMINAÇÃO

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera em estrada de Sepetiba
 L Uma cratera bem profunda está aberta há semanas 

na Estrada Santo Amaro, em Sepetiba. O local possui 
um fluxo muito grande de carros e ônibus. Qualquer 
um que não veja o buraco e tente desviar bruscamente 
pode acabar causando um acidente na via. Os mo-
radores sinalizaram com o que tinham e taparam 
com folhas para tentar amenizar.

Eduardo Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Cedae faz 
reparo

 L A Cedae realizou um ser-
viço de reparo na Rua Cobe, 
em Bangu, depois da publi-
cação de uma carta relatan-
do um vazamento no local. 
Técnicos estiveram lá on-
tem, identificaram a origem 
do problema e corrigiram.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2173
05/03/2021

01 02 03 09 11
12 13 15 16 18
19 20 21 22 25

QUINA concurso 5507
05/03/2021

11 13 24 54 71
Quina: acumulou (R$ 2.572.854,80)

Quadra: 74 (R$ 7.466,38)

Terno: 6.839 (R$ 121,48)

Duque: 161.860 (R$ 2,82)
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POLÍCIA

Mortes suspeitas
Pai de um dos três jovens mortos no Chapadão pede investigação sobre PMs

 L LUTO NO GOGÓ DA EMA

O 
pai de um dos jovens mor-
tos em uma ação policial 
no Gogó da Ema, no Com-

plexo do Chapadão, Zona Norte 
do Rio, quinta-feira à noite, acredi-
ta que o filho mais velho, Guilher-
me Machado Oliveira, de 20 anos, 
e outros três amigos tenham sido 
alvos de policiais do 41º BPM (Ira-
já) que entraram na comunidade. 
O corretor de imóveis Flávio Eras-
mo de Oliveira, de 44, conseguiu 
liberar o corpo sem que o pedido 
de perícia para detectar pólvora 
nas mãos tivesse sido feito. 

As famílias de outros dois jo-
vens mortos dizem que eles, cole-
gas no serviço militar, foram alve-
jados enquanto estavam em um 
bar na comunidade. Três rapazes 
morreram e o quarto está interna-
do no Hospital Carlos Chagas, em 
Marechal Hermes. 

A PM chegou a divulgar que 
policiais do 41º BPM entraram 
em confronto com criminosos e 
apreenderam uma pistola, grana-
da, radiotransmissor, munição e 
drogas. Mas para as famílias, não 
houve confronto e os PMs teriam 
plantado provas. As polícias Civil 
e Militar não retornaram conta-
tos até o fechamento desta edição.

“Pedi o exame de pólvora na 
mão. Informaram que esse pe-
dido é de exclusividade da inves-
tigação. Os PMs alegaram que te-
ve troca de tiros. Então, queria que 
houvesse a prova”, afirmou Flávio.

O jovem havia dado baixa no 
Colégio Militar da Tijuca, onde 
trabalhava como guarda-vidas, e 
recebido oportunidade de pres-
tar serviço como civil na piscina da 
unidade a partir de segunda-feira. 
“Pelos bons serviços, acabou sen-
do muito querido pelo coronel, 
comandante. Estudava Educação 
Física, descobriu a paixão no co-
légio”, lembra o pai, emocionado.

 LNo laudo do IML, foram cons-
tatados dois tiros em Guilherme: 
um na costela e outro nas costas. 
“Miraram neles. Foram dois tiros. 
Foi um nas costas. Deviam estar 
fugindo dos tiros. Não foi bala per-
dida. Não socorreram. Só trans-
portaram ele do camburão, sem 
vida, ao hospital”, contesta Flávio, 
que vai pedir ajuda no caso. “Os 
PMs que cometeram esses assas-
sinatos têm que ser punidos e jul-
gados. Tenho certeza que meu fi-
lho não estava envolvido em nada. 
Essa política de combate às drogas 
em que policiais alegam confron-
to, matam e vão embora precisa 
acabar. Não podem agir como ca-
pitão do mato”, disse.

IML constata 
tiro nas costas

 L As famílias de Gabryel Mar-
ques de Oliveira, de 21 anos, 
e Guilherme, de 20, pediram 
justiça ontem no IML. Os dois 
serviram no Colégio Militar 
da Tijuca. Ambos foram des-
critos como rapazes atléticos. 
Os celulares e documentos dos 
jovens desapareceram, segun-
do os parentes, que questio-
navam por que, no registro de 
ocorrência, os rapazes ficaram 
sem identificação, já que por-
tavam documentos. “Mata-
ram meu menino. Estudante 
de Direito. Sonhava em ser de-
legado da PF”, disse, emocio-
nada, a mãe de Gabryel, Lilia-
ne de Oliveira, de 44 anos.

Sumiço de 
celulares

Flávio Erasmo, pai de Guilherme, queria que fosse realizado um exame de resíduo de pólvora 

A madrasta de Guilherme (à esquerda) e a mãe de Gabryel (à direita): unidas na dor pela perda dos jovens 

FOTOS DE BEATRIZ PEREZ
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POLÍCIA

Vinte quilos 
de cocaína

Estuprador 
vai em cana

 LAgentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e da 
Polícia Civil prenderam em 
flagrante, ontem, um PM 
de São Paulo e um vigilante 
transportando mais de 20 
quilos de cocaína. A aborda-
gem foi na altura de Parada 
de Lucas, na Zona Norte do 
Rio. O PM Everlan Pereira 
do Sacramento, de 38 anos, 
e Douglas Augusto de Al-
meida, de 35, responderão 
por tráfico e associação para 
o tráfico de drogas.

 LUm homem suspeito 
de estuprar a enteada, de 
apenas 10 anos, foi preso 
ontem em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. 
Policiais da 58ª DP (No-
va Iguaçu) cumpriram 
mandado de prisão pre-
ventiva após as investiga-
ções apontarem que o cri-
me ocorreu durante, pelo 
menos, um ano, na casa 
que a mãe da vítima divi-
dia com o suspeito. A de-
núncia foi feita pela mãe.

RAPIDINHAS...

Tiroteio em 
Madureira 

 LUm novo e intenso tiro-
teio na região das comuni-
dades da Serrinha e do Ca-
jueiro, em Madureira, na 
Zona Norte do Rio, assus-
tou os moradores e levou à 
interdição da Avenida Mi-
nistro Edgard Romero, na 
manhã de ontem. Relatos 
nas redes sociais dão con-
ta de que o confronto foi 
entre quadrilhas rivais que 
disputam o controle de fa-
velas na região. A PM re-
forçou o patrulhamento.

 L DERAM O BOTE NO BOTO

A 
Polícia Civil prendeu 
um suspeito de fazer 
parte de uma milícia e 

que realizou uma harmoniza-
ção facial (alterações no rosto) 
para dificultar sua identifica-
ção e despistar as autoridades. 
André Costa Barros, o André 
Boto, é suspeito de extorquir 
comerciantes e moradores dos 
bairros de Curicica, Recreio 
dos Bandeirantes e Campo 
Grande, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a polícia, 
André também é investigado 
pela construção de prédios do 
grupo paramilitar do qual ele 
seria um dos integrantes. Em 
dezembro do ano passado, no 
Recreio do Bandeirantes, a po-
lícia chegou a interditar a cons-
trução de um prédio com 37 
apartamentos. As investigações 

apontam que as vendas rende-
riam aos proprietários cerca de 
R$ 12 milhões.

Policiais do Departamento 
Geral de Combate à Corrup-
ção, ao Crime Organizado e 
à Lavagem de Dinheiro (DG-
COR-LD), em conjunto com 
a Coordenadoria de Recursos 
Especiais (CORE), prenderam 
André em flagrante, na quinta-
-feira. Contra ele foi cumprido 
um mandado de prisão expedi-
do pela Justiça pelos crimes de 
tráfico de drogas, porte ilegal 
de arma de fogo e organização 
criminosa.

Dois dias antes, na terça-
-feira, o Portal dos Procura-
dos chegou a divulgar um car-
taz, pedindo ao público o envio 
de  informações que pudessem 
levar à prisão de André.

Harmonização desanda
Polícia prende suposto miliciano que alterou rosto para despistar

André Boto antes e depois: harmonização para enganar a polícia 

REPRODUÇÃO

Ação contra sonegação fiscal
Empresas de distribuição de cestas básicas suspeitas de ligação com milícia

 L NA ZONA OESTE

Policiais civis da Delega-
cia Fazendária (DELFAZ), em 
ação conjunta com a Secretaria 
de Estado de Fazenda do Rio 
de Janeiro (SEFAZ), realizaram 
ontem uma operação de com-
bate à sonegação fiscal, na Zo-
na Oeste da cidade. 

Os alvos foram empresas 
distribuidoras de cestas bási-
cas, suspeitas de ligação com 
organizações criminosas. Até 
o fechamento desta edição, 
quatro pessoas haviam sido 
presas e conduzidas à Cidade 
da Polícia, no Jacarezinho, Zo-
na Norte.

A ação ocorreu depois de os 
agentes terem reunido infor-

mações de inteligência e feito 
diligências de campo em dois 
galpões no bairro Jardim Amé-
rica, na Zona Oeste.

Nos imóveis fiscalizados on-
tem funcionam empresas que 
atuam no comércio atacadista 
e varejista de produtos alimen-
tícios, de higiene pessoal e lim-
peza, cama e mesa.

Há suspeitas, segundo as in-
vestigações policiais, de que as 
empresas fiscalizadas possuam 
ligações com grupos milicia-
nos e que estariam movimen-
tando vultosos valores, pra-
ticando crimes de sonegação 
fiscal e lavagem de dinheiro, 
entre outros. A Polícia Civil contou com o apoio da Secretaria da Fazenda

SALVADOR SCOFANO / POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

 L OUTROS QUATRO VEÍCULOS ARRASTADOS

Morte no Cachambi
Colisão entre moto e caminhão de lixo mata estudante de Medicina e fere namorado

U
ma mulher morreu e um 
homem ficou ferido, na 
noite de quinta-feira, após 

um caminhão de lixo e uma moto 
colidirem. Carolina Sobreira Ar-
dente, estudante de Medicina da 
UFRJ, de 27 anos, morreu instan-
taneamente. O namorado da ví-
tima e bombeiro Vinícius Bartalo 
Martins foi encaminhado para o 
Hospital Municipal Salgado Filho, 
no Méier, e, até o fechamento des-
ta edição, sua condição era grave. 
O acidente aconteceu na Rua Ge-
túlio, esquina com Cirne Maia, no 
Cachambi, Zona Norte do Rio. 

De acordo com testemunhas, 
o casal passava de moto quan-
do foi atingido e arrastado a 
uma longa distância por um ca-
minhão da Comlurb, por vol-
ta das 20h. Junto com a moto, 
outros quatro veículos também 

foram atingidos pelo caminhão.
A Comlurb afirmou que o 

condutor da moto avançou o si-
nal e o motorista do caminhão, 
que estava cheio de lixo e iria es-
vaziar o conteúdo, tentou desviar 

e acabou atingindo veículos esta-
cionados. “O caminhão já tinha 
terminado a coleta, não havia 
mais garis atuando e estava indo 
vazar quando aconteceu. Infeliz-
mente, uma mulher que estava 

na garupa morreu e o rapaz que 
estava pilotando foi levado, em 
estado gravíssimo, para o hospi-
tal”, disse a empresa, em nota.

Ainda segundo a empresa, o 
motorista do caminhão sofreu 
uma crise de hipertensão arterial 
e foi encaminhado ao Hospital 
Salgado Filho, no Méier.

A família de Carolina vai apu-
rar a responsabilidade da morte 
da jovem, que estava finalizando 
o curso de Medicina. O advogado 
da família, Custódio Pereira Neto, 
disse suspeitar que o caminhão 
estivesse em excesso de velocida-
de, em uma via residencial com 
limite de velocidade de 40 km/h. 
“Estive no local e acompanhei a 
perícia. É um lugar residencial. 
O caminhão é pesado e subiria o 
início de uma rua. Havia sinaliza-
ção de pardal”, afirmou. Carolina, que cursava medicina na UFRJ, morreu na hora

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

AVANÇO 
DE SINAL E 

EXCESSO DE 
VELOCIDADE 

SÃO HIPÓTESES

Sequestradora de caminhoneiros
Presa mulher que participava de roubos e mantinha os motoristas em cárcere privado

 L BANDIDA NO XILINDRÓ

Policiais da 71ª DP (Itabo-
raí) prenderam em flagrante, 
na comunidade de Santa Luzia, 
em São Gonçalo, uma mulher 
suspeita de integrar uma qua-
drilha especializada em roubo 
a caminhões de carga e seques-
tro de caminhoneiros.

Marupiara Ramos Jardim Me-
deiros, de 36 anos, foi presa pelos 
crimes de cárcere privado, grave 
ameaça, extorsão e posse ilegal de 
arma de fogo. Ela era responsável 
por vigiar os reféns e por realizar 
transferências e saques bancários 
das contas das vítimas.

Encarregado da investiga-
ção, o delegado Carlos Augus-
to Ferreira explicou que a qua-
drilha atraía os caminhoneiros 
por meio de um falso aplicativo 
de frete, que anunciava empresas 
fantasmas com cargas para serem 
transportadas para fora do Rio.

O motorista do caminhão, 
ao chegar ao local combinado 
pelo aplicativo para buscar a 
carga, era rendido e mantido 
em cárcere privado por três a 
cinco dias. Segundo Ferreira, 
“era o tempo necessário para 
atravessar para o Paraguai e 

enquanto isso eles faziam uma 
limpa na conta bancária do ca-
minhoneiro”. E no Paraguai, os 
bandidos usavam os veículos 
roubados como moeda de tro-
ca para o pagamento de drogas 
e armas enviadas para trafican-
tes que atuam nas comunida-
des de Itaboraí e São Gonçalo, 
como a Gebara, Guaxindiba e o 
Complexo do Salgueiro.

No total, foram cinco víti-
mas da quadrilha, quatro vin-
das do Paraná e uma do Rio. As 
investigações seguem para lo-
calizar o restante da quadrilha. Marupiara vigiava os reféns e limpava as contas bancárias deles

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO
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GERAL

Ocupação antecipada 
Fiscais vão assumir posições em conhecidos pontos de aglomeração no Rio

 L LUTA CONTRA A COVID-19

A 
Prefeitura do Rio fará ocu-
pações antecipadas em es-
paços públicos nos pontos 

críticos de aglomeração na cida-
de, como a Rua Dias Ferreira, no 
Leblon, Zona Sul, e a Avenida 
Olegário Maciel, na Barra da Ti-
juca, Zona Oeste. Ao todo, mais 
de mil agentes estarão nas ruas 
para fiscalizar as novas medidas 
de restrição, que entraram em vi-
gor ontem. Além de fiscais da Se-
cretaria de Ordem Pública (Seop) 
e da Guarda Municipal, as ações 
terão apoio da Polícia Militar e 
de setores de inteligência da Po-
lícia Civil. Os fiscais terão o auxí-
lio, ainda, do Centro de Opera-
ções Rio, com monitoramento 24 
horas por dia pelas 813 câmeras 
espalhadas pela cidade.

“As ocupações antecipadas 
dos espaços públicos vão aconte-
cer por todo o território da cidade”, 
acrescentou o secretário de Or-
dem Pública Brenno Carnevale.

A avaliação se as pessoas esta-
rão em trânsito ou em permanên-
cia nas ruas entre 23h e 5h, o que 
está vetado até a próxima quinta, 
será feita pelos agentes de fiscaliza-
ção a partir da observação de cada 
caso concreto. Segundo o secretá-
rio Brenno Carnevale, o foco dos 
agentes é evitar aglomerações. 

“O problema é permanecer 
nas ruas sem nenhum propó-
sito, sem nenhuma necessida-
de específica de deslocamen-
to, como acontece nos casos 
comuns de aglomeração para 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas, por exemplo, em determi-
nados locais”, disse Carnevale.

Também estão vetados o fun-
cionamento de quiosques e do 
comércio ambulante fixo e itine-
rante na orla, além da realização 
de eventos e festas em áreas pú-
blicas e particulares, funciona-
mento de boates e casas de espe-
táculos e feiras especiais. Donos e funcionários de bares e restaurantes fizeram ontem uma manifestação em São Conrado 

Funcionário de quiosque na orla fecha o estabelecimento, como determina o decreto da prefeitura

FOTOS DE LUCIANO BELFORD 

 LA Justiça do Rio concedeu, on-
tem, liminar que permite aos 
bares e restaurantes da cidade 
fechar às 20h, e não mais às 17h, 
como havia decretado a prefei-
tura. Empresários do setor fize-
ram nova manifestação, pedin-
do que o horário fosse ampliado 
até as 23h. O protesto reuniu 
centenas de pessoas na Estrada 
da Gávea, em São Conrado, na 
Zona Sul. Os empresários ale-
gam que as restrições vão que-
brar o setor. Os manifestantes 
cobraram também apoio do 
prefeito Eduardo Paes (DEM) 
e marcaram novo protesto pa-
ra hoje, às 18h, no Leblon, e dis-
seram que não vão desistir até 
conseguir nova decisão.

Liminar para 
empresários

 LA Prefeitura do Rio anunciou 
que vai recorrer para que a me-
dida restritiva de fechamento às 
17h volte a vigorar, alegando que 
a decisão foi estabelecida a par-
tir de orientação técnica para di-
minuir a circulação de pessoas, 
evitar aglomeração e garantir o 
distanciamento social. Também 
afirmou que o horário noturno 
é o que apresenta mais pontos de 
aglomeração. A Secretaria Muni-
cipal da Saúde, segundo a prefei-
tura, constatou “16% dos casos 
de atendimento de síndrome gri-
pal e síndrome respiratória aguda 
grave nas unidades de urgência e 
emergência da cidade, o que refor-
ça a necessidade de maior rigor nas 
medidas de proteção à vida”.

Prefeitura  
vai recorrer
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GERAL

Caxias: vacinação 
vira confusão
Só havia 6.100 doses para multidão incalculável

 L PARA 60 ANOS OU MAIS

O 
primeiro dia de vacina-
ção para pessoas com 
60 anos ou mais foi de 

muita confusão e filas quilo-
métricas em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. A 
imunização ampliada, em no-
ve pontos do distrito de Xerém, 
começou a atrair uma multi-
dão desde as 23h de quinta-fei-
ra, quando já era possível ver 
carros e pessoas, aguardando 
o início da vacinação, às 7h da 
manhã de ontem.

Na Praça da Mantiquira 
houve um longo congestiona-
mento, que chegou à Rodovia 
Washington Luiz. A Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) preci-
sou ser acionada para contro-
lar o trânsito.  

“Levei minha mãe e minhas 
tias para vacinar, saímos de ca-
sa às 4h da manhã porque sa-
bíamos que poderíamos en-
frentar confusão, mas o cenário 
foi muito pior. Não consegui-
mos nem senha para a vaci-
nação. Quando chegamos no 
drive-thru da Mantiquira, já 
deveria ter mais de mil carros”, 
disse Luan Santos, morador do 
bairro Jardim 25 de Agosto.

O anúncio da Prefeitura de 
Duque de Caxias atraiu pessoas 
de outras cidades e até de outros 
estados. Não era preciso apre-
sentar comprovante de residên-
cia. Duque de Caxias é o único 
município do Grande Rio que 
estendeu a vacinação a qualquer 
idoso acima de 60 anos, mesmo 
sem doses suficientes.

Segundo o prefeito Washin-
gton Reis (MDB) seriam apli-

cadas 6.100 doses. Ou seja, não 
há vacina para todos.

“Hoje vamos aplicar 6.100 
vacinas, então tem que come-
çar cedo. Nós madrugamos, 
distribuímos as senhas, divul-
gamos bem, são nove novos 
pontos de vacinação para di-
minuir a aglomeração. O que 
eu não admito é a vacina ficar 
guardada na geladeira”, disse 
Reis, em entrevista à TV Globo.

A prefeitura não exigiu comprovante de residência na vacinação

REGINALDO PIMENTA  

 LApesar de o Estado do Rio não 
apresentar sinais de esgotamen-
to de leitos para a Covid-19, os 
municípios anunciaram novas 
medidas restritivas para conter o 
avanço da doença. Além do Rio, 
São Gonçalo, Niterói, Belford 
Roxo, Teresópolis, Petrópolis e 
Macaé aumentaram o controle.  

Em São Gonçalo, bares, res-

taurntes e similares só poderão 
funcionar até as 18h e com dois 
terços da capacidade. Em Nite-
rói, além das restrições ao setor de 
restaurantes e bares, a prefeitura 
recomendou que os setores pú-
blico e privado passem pelo me-
nos 50% de seus funcionários pa-
ra o regime de home office.

Belford Roxo anunciou tes-

tagem rápida para 100 mil pes-
soas. Teresópolis só permitirá 
o funcionamento de serviços 
essenciais após as 23h. Já Pe-
trópolis determinou que co-
mércios, bares, lanchonetes e 
restaurantes devem fechar às 
22h. E em Macaé, a prefeitura 
anunciou restrição de circula-
ção nas ruas das 20h às 5h.

Municípios fluminenses adotam restrições
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 LTENHO 74 anos e trabalho como 
jornaleiro há dois. Antes, eu era ta-
xista. Moro em Olaria e o melhor da 
minha profissão é o contato com os 
clientes. O que mais gosto é a simpatia 
das pessoas e o que precisa melhorar 
é a segurança. Torço pelo Flamengo e 
sempre que posso, gosto de ficar em 
casa e descansar. Gosto de ler sobre 
política e esporte no MEIA HORA.

AMILTON DE OLIVEIRA  
Vista Alegre

SHAYENNE 
AGUIAR DA 
SILVA CON-
CEIÇÃO
tem atual-
mente 18 
anos. Ela 
desapareceu 
em 01 de 
setembro de 
2018, em Nova Iguaçu-RJ, após sair 
de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

BB: prova 
de vida

 LOs clientes do Banco do 
Brasil que recebem bene-
fícios do INSS poderão 
usar o aplicativo da ins-
tituição financeira pa-
ra fazer a prova de vida. 
A novidade é para quem 
recebe crédito em conta.

RAPIDINHA...

 L INSCRIÇÕES DE 6 A 9 DE ABRIL

Consulta ao Sisu
209.190 vagas em 5.685 mil cursos de graduação

O 
Ministério da Educa-
ção abriu a consulta às 
vagas a serem ofertadas 

no primeiro processo seletivo 
de 2021 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). As vagas dis-
poníveis somam 209.190, dis-
tribuídas em 5.685 mil cursos 
de graduação, de 110 institui-
ções públicas de educação su-
perior em todo o país.

Os dados disponíveis para 
consulta ainda são prelimina-
res, pois podem ser alterados 
pelas instituições que aderiram 
a essa edição do Sisu até, no 
máximo, a véspera da abertu-
ra das inscrições. O período de 
inscrições dos candidatos será 
de 6 a 9 de abril. O resultado do 
Sisu está previsto para ser di-
vulgado no dia 13 de abril.

A consulta ficará disponível 
na página eletrônica do Sisu até 

o final do processo seletivo. É 
possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade de 
concorrência, cursos e turnos, 
instituições e localização dos 
cursos. Também será possível 

acessar a íntegra do documen-
to de adesão de cada uma das 
110 instituições no Sisu.

As inscrições ao Sisu serão 
realizadas, exclusivamente, na 
página sisu.mec.gov.br.

AGÊNCIA BRASIL

 LO Papa Francisco, de 84 anos, fez história, ontem, ao iniciar uma visita ao 
Iraque em meio à pandemia da Covid-19. “Que calem as armas”, disse em 
Bagdá, a capital, na primeira visita de um chefe da Igreja Católica ao país 
árabe, dizimado por guerras e perseguições religiosas. Ele saudou os cristãos 
que decidiram ficar. Hoje, Francisco irá à cidade sagrada de Najaf, onde se 
encontrará com o aiatolá Ali Sistani, chefe da comunidade muçulmana xiita.

VISITA HISTÓRICA AO IRAQUE
MARIA CAVINS/GABINETE DE ASSUNTOS PÚBLICOS DA USAG ITÁLIA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 6/3/20218



ESPORTES

Michael lidera os crias
Atacante é o mais experiente entre os jovens do Mengão, que hoje pega o Macaé

Ú
nico grande a vencer na 
estreia do Campeonato 
Carioca, o Flamengo vai 

em busca de mais um resultado 
positivo pela competição ho-
je contra o Macaé, às 18 horas, 
no Maracanã. Atual bicampeão 
do torneio, o Rubro-Negro se-
guirá atuando com uma equipe 
que conta na maioria com jo-
gadores da equipe Sub-23.

O técnico Maurício Souza, 
apesar do triunfo na primeira 
rodada, fez alterações na equi-
pe titular. Dos que começaram 
contra o Nova Iguaçu, saem 
Yuri de Oliveira, que continua 
sentindo dores no adutor da co-
xa esquerda, Daniel Cabral e Lá-
zaro. Pepê, Hugo Moura e Mi-
chael, entram, respectivamente.

A saída de Lázaro chama a 
atenção, tendo em vista que ele 
é considerado uma das grandes 
apostas da base do Mais Queri-
do. O atacante fez nove gols na 
última temporada e foi desta-
que na partida contra a equi-
pe da Baixada Fluminense. Se-
gundo o Footstats, o jogador de 
apenas 18 anos, foi o melhor 
da partida em desarmes certos 
e assistências para finalização, 
uma delas, gerou o gol da vi-
tória, de Max, nos acréscimos.

A novidade para o compro-
misso fica por conta de Michael. 
O atacante, de 24 anos, será o jo-
gador mais experiente do Ru-
bro-Negro no duelo de hoje. “Fiz 
questão de me colocar à disposi-
ção da comissão técnica para a 
disputa do Estadual, com objeti-
vo de colaborar com o grupo, me 
manter em atividade, crescendo 
e evoluindo no que for possível. 

Acho que será algo bem positivo 
para todos”, afirmou Michael em 
entrevista ao Globoesporte.com.

Contratado no início de 
2020 como grande destaque 
do Goiás no Campeonato Bra-
sileiro do ano anterior, Michael 
jamais repetiu no Rubro-Negro 
as ótimas atuações pelo Esme-
raldino. O São Paulo, recente-
mente, tentou levá-lo por em-
préstimo, mas não teve sucesso. Daniel Cabral bate bola no treinamento e deve ter mais uma chance de mostrar seu futebol hoje

MARCELO CORTES / FLAMENGO

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 14/03           Fluminense  18h Maracanã

Carioca 21/03             Resende 21h Maracanã

O TÉCNICO 

MAURÍCIO SOUZA 
FEZ TRÊS ALTERAÇÕES 
NO TIME PARA O 
JOGO DE LOGO MAIS

Milton Raphael; Pedro Costa, Helton 
Matheus, Edson Barba e Patrick; 
Wagner Carioca, Amaral, Rossales e 
Wllacer; Rafael Castro e Lopeu.  
Técnico: Eduardo Allax 

Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, 
Natan e Ramon; Hugo Moura (Daniel 
Cabral), João Gomes e Pepê; Thiagui-
nho, Rodrigo Muniz e Michael.  
Técnico: Maurício Souza

Local: Estádio Maracanã (RJ)  
Árbitro: Yuri Elino da Cruz (RJ)  
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa 
(RJ) e Gustavo Correia (RJ) 
Horário: 18h  
TV: FlaTV 

MACAÉ FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LA temporada de 2020 foi de 
dificuldades, mas terminou de 
forma positiva para Rodrigo 
Caio. Após ter em 2019 o me-
lhor ano da carreira, o zagueiro 
de 27 anos, sofreu com lesões no 
ano passado. Recuperado a tem-
po de participar do título brasi-
leiro do Flamengo, o defensor 
não quis saber de falsa modés-

tia e declarou ser um dos gran-
des destaques da sua posição na 
atualidade dentro do país.

“Acredito que sou um dos me-
lhores zagueiros do Brasil pelas 
qualidades que adquiri ao longo 
da minha carreira”. afirmou o jo-
gador em durante entrevista ex-
clusiva ao programa “Esporte em 
Debate”, da Rádio Bandeirantes.

Em 2020, Rodrigo Caio foi 
convocado por Tite para defen-
der a seleção brasileira, porém, 
algumas lesões o atrapalharam e 
ele atuou em apenas 32 jogos na 
temporada. Por causa desses pro-
blemas físicos, o jogador não re-
ceberá do Mais Querido 1 milhão 
de euros (R$ 6,8 milhões) por 
metas de partidas completadas. 

Rodrigo Caio avalia o seu momento particular
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A
ntes mesmo de serem 
anunciados e apresenta-
dos de maneira oficial pelo 

Fluminense, os nomes do volan-
te Wellington e do lateral-direito 
Samuel Xavier, ex-Ceará, já apa-
receram no Boletim Informativo 
Diário (BID) da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Ou 
seja, ambos têm condições de es-
trear pelo Time de Guerreiros.

Wellington, que deixou o 
Athletico Paranaense antes 
mesmo do fim do Campeo-
nato Brasileiro, firmou vín-
culo até dezembro deste ano, 
com opção de renovação auto-
mática por mais um, caso se-
ja relacionado para um núme-
ro determinado de partidas. Já 

Samuel Xavier assinou até o 
fim da temporada de 2022. A 
dupla chega sem custos e são o 
segundo e o terceiro reforços 
para a temporada do clube, 
que anteriormente já ha-
via contratado o zagueiro 
Rafael Ribeiro, do Náu-
tico, por empréstimo.

Entre 2017 e 2018, 
Wellington teve uma 
passagem muito 
ruim pelo Vas-
co. Sua contra-
tação, inclusi-
ve, foi muito 
criticada pela 
torcida nas re-
des sociais. O 
jogador man-
tinha a forma 
física por conta 
própria desde que 
deixou o Furacão.

Já Samuel Xavier é 
sonho antigo do Flumi-
nense, que havia tentado a 
sua contratação desde a saí-
da de Gilberto para o Benfi-
ca, de Portugal. Nas Laran-
jeiras, ele terá a concorrência 
de Calegari e Igor Julião.
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã          Portuguesa-RJ  16h Maracanã

Carioca 14/03             Flamengo 18h Maracanã

A DUPLA AINDA 
NÃO TEM DATA 
MARCADA PARA A 
APRESENTAÇÃO NO 
CLUBE TRICOLOR

Reforços já 
regularizados
Wellington e Samuel Xavier estão à disposição

 L SEM TEMPO A PERDER

 LApós uma temporada 2020 para 
esquecer, Ganso pode retornar ao 
Flu amanhã, contra a Portugue-
sa-RJ, no Maracanã. Poupado da 
estreia do Campeonato Carioca, 
diante do Resende, o meia se disse 
pronto para voltar a jogar. Recu-
perado de uma cirurgia de apen-
dicite, Ganso não entra em campo 
desde o meio de dezembro. Por is-

so, foi colocado na equipe sub-23 
que participa deste início de Ca-
riocão para ganhar ritmo. “Apesar 
do susto que eu tive, agora estou 
100% para voltar a jogar, a ajudar. 
E o mais importante é que eu esta-
va também na torcida pela equipe 
para a gente conseguir a vaga pa-
ra a Libertadores. E a gente conse-
guiu”, disse o apoiador à FluTV.

Ganso afirma que está 100%

O lateral-direito 
Samuel Xavier é uma 
das novidades do 
Time de Guerreiros 
para a disputa da 
temporada de 2021
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 L DESTAQUE ALVINEGRO

De malas prontas
Caio Alexandre deve fechar com clube do Canadá

U
m dos poucos destaques 
do Botafogo que caiu pa-
ra a Série B do Campeo-

nato Brasileiro, o volante Caio 
Alexandre está de malas prontas 
para atuar pelo Vancouver Whi-
tecaps, do Canadá, clube que dis-
puta a Major League Soccer, dos 
Estados Unidos. De acordo com 
informações divulgadas pela Rá-
dio Tupi, a cúpula do futebol alvi-
negro negocia a venda do atleta.

Aos 22 anos, o volante é uma 
das várias crias das divisões de 
base do Alvinegro. Ele entrou 
em campo em 50 jogos e fez 
cinco gols na temporada, mas 
não participou dos últimos 
três jogos da equipe e pode ser 
que nem vista mais a camisa 
do clube de General Severia-

no. No ano passado, o Botafo-
go renovou com o jogador, deu 
aumento salarial e estipulou a 
multa rescisória em 40 milhões 
de euros, pouco mais de R$ 270 
milhões, na cotação atual. Ou-
tro que está de saída é o meia 
peruano Lecaros, que tem pro-
postas de equipes das Séries A 
e B. Ele não está nos planos do 
técnico Marcelo Chamusca.

Enquanto isso, o Alvinegro 
segue se reforçando como po-
de. Ontem, no Nilton Santos, o 
goleiro Douglas Borges e o la-
teral-direito Jonathan foram 
apresentados. Nos próximos 
dias chega ao clube o apoiador 
Felipe Ferreira, de 26 anos, ex-
-Ferroviária. O jogador vai as-
sinar por duas temporadas.

O volante não tem participado dos últimos jogos do Alvinegro

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 LJogador que não goza de muito 
prestígio com a torcida, o volan-
te Zé Welison ainda não sabe se 
continuará no Botafogo, uma 
vez que ele pertence ao Atléti-
co Mineiro e está emprestado 
apenas até o fim do Carioca. 
Zé, no entanto, diz que gosta-
ria de continuar no clube. “Es-
tou feliz aqui no Botafogo. Feliz 

por ter tido uma boa sequên-
cia em 2020. Infelizmente não 
conseguimos nossos objetivos 
no fim da Série A, mas é hora de 
recomeçar para todos. Se tiver a 
oportunidade de permanecer 
aqui por mais tempo, sem dú-
vida, seria uma honra. Vou tra-
balhar para ajudar o clube sem-
pre”, contou ao jornal Lance!.

Zé Welison quer continuar

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: 4/03
 Resende 2 x 1  Fluminense 21h Maracanã

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

2ª RODADA: AMANHÃ
 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

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS
Carioca     Amanhã Resende  20h15 Nilton Santos

Copa do Brasil 10/03 Moto Club 21h30 Castelão (MA)

A MULTA DE CAIO 

ALEXANDRE É DE 

POUCO MAIS DE 

R$ 270 MILHÕES 

PARA O EXTERIOR
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Andrey; Oliveira, Luan, Gabriel Pe-
reira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emer-

son e Gabriel; Naninho, João Carlos e 
Alef Manga. Técnico: Neto Colucci 

Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda 
e MT; Caio Lopes e Juninho; Gabriel 
Pec, Lucas Santos (Figueiredo) e Viní-
cius; Tiago Reis. Técnico: Diogo Siston

Local: Estádio Raulino de Oliveira  
Árbitro: Rodrigo Carvalhaes (RJ)  
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) 
e Thayse Fonseca (RJ) 
Horário: 21h05 
TV: Record e PPV 

VOLTA REDONDA VASCO

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Rubem Leão

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

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 13/03           Nova Iguaçu  18h São Januário
Carioca 20/03              Botafogo 18h São Januário

É hora de vencer, Vascão!
Após derrota na estreia do Carioca, molecada não pode bobear contra o Voltaço
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L
anterna do Campeonato 
Carioca, o Vasco não po-
de nem pensar em trope-

çar hoje no Volta Redonda, às 
21h05, no Raulino de Oliveira, 
para não ver a sua situação ficar 
muito complicada neste início 
de Taça Guanabara. Depois da 
derrota na estreia do Campeo-
nato Carioca (1 a 0 para a Por-
tuguesa da Ilha, em São Januá-

rio), a garotada do Gigante da 
Colina entra em campo 
sob muita pressão.

E n q u a n to  i s -
so, nos bastido-
res, a diretoria 
se movimenta 
para reformular 
o grupo. Segun-
do informações 
que circulam na 

imprensa paulista, o Gigante 
da Colina tem in-

teresse na con-
tratação do ata-
cante Everaldo, 
ex-Fluminense 
e hoje no Co-
rinthians. No 
entanto, o Ti-
mão não acei-
ta emprestar 

o jogador, apenas vendê-lo. Em 
relação ao atual grupo, o late-
ral-esquerdo Henrique deixará 
São Januário. Ele é o atleta com 
mais tempo de casa — está no 
clube desde 2005 — e seu con-
trato não será renovado.

Agora, o Cruzmaltino preci-
sará ser rápido para encontrar 
uma solução para a posição, uma 
vez que Neto Borges também es-

tá de saída e só se reapresenta da-
qui a duas semanas. Outro fator 
que reforça toda essa preocupa-
ção é que, com a grande promes-
sa da base Riquelme em processo 
de transição após lesão na cate-
goria Sub-20, a equipe que está 
disputando o Carioca não tem 
um jogador para a lateral esquer-
da. Alguns nomes já estão sendo 
avaliados pelos dirigentes.

 LYago Pikachu dificilmente vol-
tará a vestir a camisa do Vasco. 
Em processo de reformula-
ção para a disputa da Série B, 
o Cruzmaltino comunicou aos 
representantes do atleta que es-
tá avaliando alguns jogadores 
e o liberou da reapresentação, 
que está marcada para a pró-
xima segunda-feira. O futuro 

de Pikachu ainda é incer-
to. O camisa 22 tem 

contrato com o 
Vasco até de-
zembro, mas a 

tendência é de que ele procure 
um novo clube e o time carioca 
não dificulte a saída. A avaliação 
no elenco tem sido feita pelo di-
retor Alexandre Pássaro e pelo 
técnico Marcelo Cabo. “Nós te-
mos um diálogo muito transpa-
rente com o Vasco, e o clube nos 
informou que está avaliando o 
elenco. Por ora, prorrogou as fé-
rias do Yago e de outros jogado-
res”, afirmou Daniel Rodrigues, 
advogado do atleta, que está no 
Vasco desde 2016, onde dispu-
tou 253 jogos e fez 40 gols.

Pikachu deve ser dispensado

Sem o argentino Cano, Tiago 
Reis é a esperança de gols 
do Cruzmaltino diante da 
equipe da Cidade do Aço
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ESPORTES

DIVULGAÇÃO

 LA IFAB também definiu a pror-
rogação das cinco substituições 
nas partidas. A regra valerá ago-
ra até o fim de dezembro de 2021 
para torneios de clubes, sejam na-
cionais ou internacionais. Para as 
competições de seleções, irá até 
julho de 2022. Inicialmente, as 
cinco substituições estavam pro-
gramas até julho deste ano. Entre-
tanto, como a Covid-19 continua 
impactando o calendário do fute-
bol, a IFAB decidiu pela prorro-
gação. Além da pandemia, havia 
preocupação com a mudança da 

regra no meio das competições 
de países sul-americanos. Caso se 
voltasse para as três substituições 
no meio do ano, as competições 
europeias não seriam impacta-
das. Entretanto, Libertadores e 
Brasileirão, por exemplo, come-
çariam com cinco substituições 
e teriam três a partir de agosto. A 
reunião da IFAB também mante-
ve até agosto de 2022 o teste com 
a substituição extra em caso de 
concussão. Há a expectativa de 
que mais confederações passem 
a testar essa atualização na regra.

Cinco substituições prorrogadas

Mudança necessária
IFAB altera a regra de mão na bola para a temporada 2020/21 no futebol mundial

 L E PRECISAVA, NÉ!

D
urante a reunião anual 
da International Board 
(IFAB), órgão que re-

gula a as regras do futebol, que 
aconteceu ontem, ficou deci-
dido que a regra sobre a mão 
na bola será alterada. As novas 
medidas começam a valer já a 
partir de 1º de julho deste ano.

A maior mudança é em relação 
ao toque acidental na mão ou no 
braço que leva um companheiro 
de equipe a marcar um gol ou a 
criar uma chance clara. Isto não se-
rá mais considerado uma infração.

Os membros que fazem parte 
do órgão confirmaram que nem 
todo toque no braço ou na mão 

de um jogador com a bola pode 
ser considerado uma infração. 
“Em termos do critério da mão 
ou do braço tornar o corpo de um 
jogador ‘anormalmente maior’, 
foi confirmado que os árbitros 
devem continuar a usar seu jul-
gamento para determinar a va-
lidade da posição da mão ou do 
braço em relação ao movimento 
do jogador naquela situação es-
pecífica”, disse em nota a IFAB.

Desta forma, é uma infração de 
mão na bola se um jogador:

Tocar a bola deliberadamen-
te com a mão ou o braço, por 
exemplo, movendo a mão ou o 
braço em direção à bola; tocar a 

bola com a mão ou com o bra-
ço quando isso torna seu corpo 
maior. Considera-se que um jo-
gador deixou seu corpo maior 
quando a posição de sua mão ou 
braço não é uma consequência 
do movimento corporal do jo-
gador para aquela situação espe-
cífica. Por ter sua mão ou braço 
em tal posição, o jogador corre 
o risco de sua mão ou braço ser 
atingido pela bola e ser penaliza-
do; marcar um gol diretamente 
da mão ou do braço, mesmo que 
acidental, inclusive pelo goleiro; 
marcar imediatamente após a 
bola tocar sua mão ou seu bra-
ço, mesmo que acidentalmente.

O VAR terá que ser ainda 
mais cuidadoso com as novas 
orientações para toques de 

braço ou mão na bola 
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A GATA DA HORA

e sua abundância de sensualidade fazem qualquer 

mortal ficar maluquinho por ela, que é musa do Corinthians e já 

teve rolo com jogadores de futebol. “Aconteceu, mas a profissão 

era o que menos importa para mim. Não sou maria-chuteira. Aliás 

nem curto, a maioria é mulherengo e eu não gosto”, afirmou.

PAULA LIMA

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

DIVULGAÇÃO

 LDesde 2016 no comando 
do Grêmio, o técnico Re-
nato Gaúcho renovou por 
uma temporada com o Tri-
color Gaúcho. Toda a nego-
ciação estava bem amarra-
da desde a semana anterior 
ao primeiro jogo contra o 
Palmeiras na final da Copa 
do Brasil, no dia 28, quan-
do o Grêmio perdeu na Are-
na por 1 a 0. O jogo da vol-
ta será amanhã, no Allianz 
Parque, em São Paulo. Re-
nato chegou a estar na mira 
do Atlético Mineiro, que o 
queria como substituto ao 
argentino Jorge Sampaoli, 
agora à frente do Olympi-
que de Marseille, da França.

Renato continua no Grêmio

 LA cada dia a pandemia da Co-
vid-19 aumenta a incerteza so-
bre a Olimpíada Tóquio-2020. 
A quatro meses do seu início, o 
CEO do Comitê Organizador, 
Toshiro Muto, reforçou que os 
Jogos acontecerão em julho e 

que não há mais chance de no-
vo adiamento. “Há pessoas que 
dizem que os jogos deveriam 
ser adiados, mas, na minha 
opinião, adiá-los é impossível. 
Mantê-los em julho é a última 
opção”, disse à Kyodo News.

Olimpíada não será adiada

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

apre-
sentou ontem o técnico 
espanhol Miguel Ángel 
Ramírez, de 36 anos, pa-
ra ocupar a vaga deixada 
por Abel Braga, que levou 
o Colorado ao vice-cam-
peonato brasileiro. O no-
vo comandante fechou 
até o fim de 2022.

Neymar trei-
nou com o grupo do Paris 
Saint-Germain, da França, 
mas ainda é dúvida para o 
jogo de volta das oitavas de 
final da Liga dos Campeões, 
na próxima quarta-feira, 
contra o Barcelona, da Espa-
nha, em Paris. O camisa 10 se 
recupera de lesão na coxa.

que pela pri-
meira vez vai disputar a 
Série A do Campeonato 
Brasileiro, acertou com 
o zagueiro Marllon, ex-
-Corinthians, Flamengo 
e Cruzeiro. O contrato é 
de compra e vai até de-
zembro de 2022 e tem 
multa de R$ 5 milhões.

foi confirmado on-
tem como novo técnico do 
Atlético Mineiro. O coman-
dante retorna ao Galo, onde 
foi campeão da Libertadores 
da América de 2013, depois 
de sete anos. Cuca fechou 
contrato de dois anos, com 
possibilidade de ampliação 
até dezembro de 2023.

 LO INTERNACIONAL  LO ATACANTE

 LO CUIABÁ, LCUCA
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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.
 

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/
 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de 
concreto polido. 12 X cartões: 
Atendemos todo RJ. Aceita-
mos cartões. Tels.:97007.5050/  
96403-1836/  97006- 6176. 
WhatsApp

 

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

 

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

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 
Resolva rápido definitivamen-
te sua vida amorosa, feitiços 
bruxarias vooudus! Amor ao 
seus pés outras finalidades. 
Garantia! Pagamento apos re-
sultado. 98219-7202zap

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

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 
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

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Liliane branquinha ,Re-
beca  morena , Mariane loirinha, 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 
FELINAS CASCADURA 
Novidade!!! T.4105-6028/ 
T.98014-7136. A partir 50,00. 
Bruna morena, Natália loiraça. 
Juntas/ separadas, Apartamento 
luxuoso/ hotel, Precisa-se moças. 
Cartões
 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprinter, 
bongo, caminhão, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar em 
Jacarepaguá ou Ceasa. T:96419-
8521 Vitor.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MORTE NA FAZENDA DE LEONARDO
 LUma tragédia aconteceu 

na fazenda Talismã, de Leo-
nardo, em Goiás, na noite de 
quinta-feira. Assessor do can-
tor, Milton Rodrigues morreu 
atingido por um disparo de ar-
ma de fogo no local. A asses-
soria de imprensa de Leonar-
do informou que a morte foi 
acidental. A Polícia Civil vai in-
vestigar o caso. O cantor Zé Fe-
lipe, filho de Leonardo, publi-
cou vídeo com Passim em sua 
rede social e disse que “não dá 
para acreditar” na perda do 
amigo. Virginia Fonseca, noi-
va de Zé Felipe, postou uma 
imagem de luto na rede social 
e lamentou a morte de Passim. 
“Infelizmente, perdemos uma 
pessoa muito especial para 

nós. Que Deus conforte a fa-
mília. Vamos sentir sua falta, 
Passim”, escreveu.

CASAMENTO 
ADIADO

 LLatino adiou os planos de 
subir ao altar com a advo-
gada Raffaella Ribeiro. 
“A gente tinha planos de 
casar agora, mas veio a 
pandemia. São 11 meses 
desempregado e como 
vou pensar em casamen-
to? Sem shows, 10 filhos 
e uma família inteira nas 
costas, como ter mais um 
gasto? Não tem a menor 
chance”, disse o cantor à 
revista Quem.
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FERRARI 
NA SALA

 LAndressa Suita usou o 
Instagram para comen-
tar a nova decoração do 
rancho do ex-marido, 
Gusttavo Lima, que co-
locou sua Ferrari de R$ 
1,3 milhão na sala. “O 
que acontece com a ca-
sa quando o casal se se-
para e o pai das crianças 
continua morando. Um 
carro no meio da sala.” 

EM ALTA EM BAIXA

 LMariana Rios assinou 
com a Netflix e atuará da 
série De Volta aos 15. 

 LPandemia atrapalhou os 
planos de casamento de Sa-
brina Sato e Duda Nagle.

Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica vão 
aparecer juntinhas no programa Eliana, 
que vai ao ar amanhã, às 15h, no SBT. Na 
atração, a mãe de Arthur e Manuela e a 
Rainha dos Baixinhos trocaram de pa-
peis e refizeram as famosas capas de dis-
cos que marcaram suas carreiras. Eliana 
reproduziu a famosa pose da amiga no 
Xegundo Xou da Xuxa, lançado em 1987. 
Xuxa escolheu recriar a foto do quinto ál-
bum de Eliana, de 1997. Em outro mo-
mento, Eliana ainda apareceu com o look 
de Xuxa no XSPB 5 — Circo, enquanto 

Xuxa se caracterizou com direito ao fa-
moso chapeuzinho para a capa do Elia-
na, de 1996. No bate-papo das três — a 
esposa de Luciano Huck participou da 
entrevista de maneira virtual —, elas 
falaram sobre o famoso grupo de con-
versas instantâneas que têm juntas e re-
velaram quem é a mais saidinha. “Esse 
encontro é um pretexto pra gente selar 
publicamente o que já existe. Eu sempre 
admirei muito a trajetória de vocês e ad-
miro hoje. Vocês se tornaram mulheres 
tão inspiradoras. Eu tenho um baita or-

gulho, maior carinho de estar nesse gru-
po”, afirmou Eliana. Na casa de Xuxa, no 
Rio, a apresentadora comentou também 
sobre veganismo com a mãe de Sasha e as 
duas cozinharam um macarrão de arroz 
com legumes. Sobre seu relacionamento 
com Junno, Xuxa contou que os dois não 
se casaram. “A gente não assinou papel, 
as coisas dele estão aqui e também tenho 
coisinhas no apartamento dele. A gente 
está com as trouxinhas juntas. Eu não 
gosto da palavra casamento. Vamos di-
zer que a gente tem uma união estável.”

Encontro de louras na telinha
Xuxa e Angélica participam do programa da Eliana, que vai ao ar amanhã, no SBT
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

MARQUEZINE 
DESCE ATÉ O CHÃO

 L Bruna Marquezine se 
rendeu a uma das febres 
da internet, o “Buss It 
Challenge”, desafio no 
qual a pessoa aparece 
com visual simples e, de-
pois, surge superproduzi-
da. No registro publicado 
em seu Instagram Stories, 
na noite de quinta-feira, 
a atriz aparece usando 
um roupão de seda e más-
cara facial dourada. Em 
seguida, ela surge toda 
arrumada, com cabelão, 
vestido bem coladinho, 
com cortes nas laterais, e 
dançando até o chão.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



TELEVISÃO

AMOR DE MÃE

21h30. Globo: A emissora não divulgou 
o resumo do capítulo de hoje.

Comentário de Sarah dá 
o que falar na internet
Ela diz que gosta do Bolsonaro e internautas pedem sua eliminação 

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Um comentário de Sarah no 
Big Brother Brasil 21 deu o 
que falar nas redes sociais. 

Ela movimentou a internet ao di-
zer que gosta do presidente Jair 
Bolsonaro, o que levou muitos in-
ternautas a pedirem a eliminação 
da loura do reality show da Globo.  

O assunto surgiu quando os 
participantes do BBB 21 começa-
ram a levantar possibilidades so-
bre o que pode estar acontecendo 
fora da casa enquanto eles estão 
confinados. “Impeachment de al-
gum presidente? Não do nosso, eu 
gosto dele”, afirmou Sarah.

Pouco tempo após a consultora 
de marketing digital ter feito essa 
declaração, o nome dela foi parar 
entre os assuntos mais comenta-
dos do Twitter. Em meio a muitas 
críticas, internautas afirmaram 
que não vão mais apoiar a loura no 
jogo. Usuários da rede social che-
garam a subir a hashtag “Fora Sa-

rah”. “Foi aqui que o Brasil perdeu 
o respeito por você, Sarah” e “Eu tô 
decepcionada. Tchau, Sarah” fo-
ram alguns dos comentários.

Vários famosos também se 
manifestaram nas redes sociais. 
O ator João Vicente, que havia se 
declarado para a loura, disse que 
“acabou o amor”. “A fábrica de pa-
no fechou”, escreveu o ator Bruno 
Gagliasso. “Tchau, Sarah. Lar-
guei sua mão”, comentou a atriz 
Fernanda Paes Leme. “Isso que é 
máscara caindo. Tô triste”, postou 
a atriz Cleo. “Sarah é a Marcela da 
edição. Era favorita, mas se envol-
veu com homem errado”, publi-
cou o humorista Marcelo Adnet. 

A assessoria de Sarah se pro-
nunciou: “Muitos telespectadores 
estão cancelando a participante do 
programa pelo fato dela simpati-
zar ou não com alguém. Simpati-
zar e apoiar são palavras com sig-
nificados distintos”. Sarah foi criticada por internautas, que usaram a hashtag ‘Fora Sarah’
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A FAVORITA DR SEM FIM SEM BANHO‘POUCA EMOÇÃO’
 LDeborah Secco postou 

no Instagram um vídeo 
analisando o BBB 21. A 
atriz revelou para quem 
vai sua torcida: “Juliette já 
se tornou minha preferi-

da declarada!”. 

 LA relação de Carla Diaz 
e Arthur voltou a ficar es-
tremecida. A atriz recla-
mou com Pocah sobre as 
atitudes do instrutor de 
crossfit. Depois, os dois 

tiveram uma DR.  

 LViih Tube virou assunto na 
casa após alguns participan-
tes repararem que ela quase 
não toma banho. João Luiz e 
Camilla de Lucas fizeram até 

piada sobre o comporta-
mento de Viih. 

 LSozinho, Gil comen-
tou: “Não quero uma ca-
sa chata. Pouca emoção. 
Ah, mas não vou caçar 
briga com ninguém. Bri-
ga é bom? Não é bom. 

Mas anima”. 

I Q U RÔ D R E M OO

RESUMO DAS 

NOVELAS
A VIDA DA GENTE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Iná (foto) conta para Ma-
nuela sobre o sonho que teve com Ana e 
um bebê. Eva leva a filha para o hospital. 
Veronica fotografa o nascimento de Julia 
e Ana não olha para a filha. Eva avisa a 
Manuela que a sobrinha dela nasceu. Ana 
vê Julia e desiste de entregar sua filha.

22h. Globo: Irene (foto) espezinha Eugê-
nio. Mira entrega para Dantas tudo o que 
sabe sobre Irene. Eugênio conforta Ivan 
e diz que a família estará ao lado dele na 
retirada dos seios. Dantas, Silvana, Garcia 
e Elvira estão atrás de Irene na garagem. 
Irene morre ao cair no fosso do elevador.

19h40. Globo: Giovanni (foto) fica 
ansioso para saber o que aconteceu com 
Guido e avisa a Tancinha que deseja ver o 
pai. Aparício revela para Agilson que Di-
namite fez uma delação premiada envol-
vendo seu nome. Leozinho confessa para 
Fedora que pensava em tirar sua vida, mas 
acabou se apaixonando por ela.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é precisamente o amor mais 

puro que há na terra.” (J. Arias)

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

 LVocê vai enfrentar dificulda-
des com seus compromissos, 
tente se organizar. A saúde 
pode exigir mudanças de há-
bitos. Os momentos com o par 
podem ficar animados à noite.
Números da sorte: 09, 99 e 54.

 LO dia promete muito lazer, 
deixe assuntos chatos de lado. 
A sua simpatia vai agradar 
aqueles ao seu redor. Invista 
no romantismo e no charme 
para se dar bem com o par.
Números da sorte: 91, 64 e 10.

 LVocê vai ter facilidade para 
lidar com a família. A Lua vai 
gerar um desgaste para os seus 
relacionamentos, tente segu-
rar as pontas. Chance de se dar 
bem na conquista.
Números da sorte: 20, 11 e 92.

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

 LExcelente fase para novas 
amizades surgirem. Aprovei-
te para colocar a conversa em 
dia com as pessoas queridas. 
Paquere bastante nas redes 
sociais, utilize seu charme.
Números da sorte: 30, 93 e 75.

 LSeu foco estará em cuidar das 
finanças, use o sábado para se 
organizar. O reconhecimento 
da sua competência pode ren-
der uma grana a mais. Curta a 
leveza no relacionamento.
Números da sorte: 22, 04 e 49.

 LO desejo de sair da rotina 
pode surgir. Tenha cautela, 
pense bem antes de agir. O 
excesso de teimosia pode com-
plicar o dia. Aposte no bom 
humor para evitar brigas.
Números da sorte: 59, 77 e 14.

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

 LA Lua promete muita diver-
são com os amigos. Invista no 
seu futuro. Aposte nos estudos 
e em cursos, aprenda novas ha-
bilidades. Na paquera, pode se 
apaixonar por alguém.
Números da sorte: 24, 06 e 78.

 LFaça algumas mudanças no 
seu visual, não tenha medo. 
Chances de um novo emprego 
podem aparecer. A paixão será 
sua arma secreta para manter 
a vida a dois animada.
Números da sorte: 61, 07 e 70.

 L Invista em parcerias e tenha 
raciocínio rápido, poderá ter 
que improvisar quando menos 
esperar. Pode gerar bons resul-
tados no emprego. A paquera 
pode não evoluir.
Números da sorte: 53, 44 e 35.

SANTA ROSA DE VITERBO
Nasceu em Viterbo, na Itália, em 
1234. Seus pais, João e Catarina, 
eram cristãos fervorosos e tinham 
uma propriedade agrícola. Ela e sua 
mãe trabalhavam com as Irmãs Cla-
rissas do mosteiro da cidade. Aos 7 
anos, já pregava nas praças, conver-
tendo milhões. Aos 12, ingressou 
na Ordem Terceira de São Francisco. 
Foi banida da Itália pelo imperador. 
Com a morte do monarca, ela voltou 
como heroína para Viterbo. Mesmo 
sem ser aceita pelas Irmãs Clarissas, 
Santa Rosa perseverou no caminho 
da santidade e morreu aos 18 anos, 
após uma doença.

SANTO DO DIA

ALMOÇO CAIPIRA
Em uma fazenda situada no 
interior de Minas Gerais, o 
proprietário ordenou que 
um dos seus funcionários or-
denhasse as vacas para que a 
cozinheira pudesse preparar 
o almoço. Depois de alguns 

minutos retirando o leite das 
vacas no estábulo, o funcio-
nário caipira foi até a casa 
principal da enorme fazen-
da levar o leite. Ao entrar na 
cozinha, estavam a esposa 
do patrão e a cozinheira con-
versando, quando a patroa 

decidiu chamar o funcioná-
rio para almoçar junto com 
a família. Com vergonha da 
sua falta de modos, o funcio-
nário preferiu não aceitar. A 
mulher insistiu:
— Coma conosco. Será um 
prazer enorme ter você no 

nosso almoço.
E o caipira:
— Não, obrigado, minha se-
nhora. Eu prefiro comer sozi-
nho no meu canto.
— Coma conosco, eu prome-
to que tudo vai estar uma de-
lícia, não faça essa desfeita 

com seus patrões — disse a 
patroa.
Sentindo-se envergonhado 
e intimidado, o funcionário 
respondeu:
— Ah, tudo bem, acho que 
vou experimentar um conos-
quinho, então.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum.
MENSAGEM:
Oxum vem avisando que é 
muito importante a com-
preensão e o respeito mútuo 
no relacionamento a dois. 
Para quem estiver só, não 
tenha medo de amar e não 
deixe de arriscar por decep-
ções do passado.
SAUDAÇÃO:
Ora yêyê ô.
CORES:
Amarelo, dourado ou bran-
co.
ELEMENTO:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para trazer um amor de vol-
ta, pegue uma fita de cetim 
amarela da sua altura, escre-
va em todo comprimento da 
fita o nome do seu compa-

nheiro e amarre em uma 
foto da pessoa. No mesmo 
dia, vá até uma igreja de san-
ta mulher e deixe a foto nos 
pés da imagem enquanto 
reza. Ore três Salve-Rainha 
em nome da estabilidade do 
seu relacionamento.

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 difícil levantar da 
cama hoje. Aproveite para 
descansar. Fofocas podem 
prejudicar a vida a dois. Esco-
lha as palavras com cautela ao 
conversar com estranhos.
Números da sorte: 33, 78 e 51.

 LO trabalho em grupo vai te 
apresentar bons frutos, pro-
cure se relacionar melhor com 
colegas. Tome conta do seu or-
çamento. Tenha cuidado com 
os assuntos do coração hoje.
Números da sorte: 52, 43 e 61,

 LO astral vai te auxiliar a con-
cluir os seus compromissos 
que estavam pendentes. Você 
pode ter uma surpresa boa 
hoje. A turma vai ajudar na 
conquista, fique atento.
Números da sorte: 17, 44 e 98.
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