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‘Eu me sinto 
lisonjeada quando 

enaltecem a 
mulher na nossa 

profissão’
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quando meninas 
me abordam e 
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LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2350
06/03/2021

25 28 29 34 41 45
Sena: acumulou (R$ 21.838.152,59)

Quina: 40 (R$ 64.050,85)

Quadra: 2.828 (R$ 1.294,21)

FEDERAL concurso 5544
06/03/2021

Número Prêmio

1º 012202 R$ 500.000,00

2º 013428 R$ 27.000,00

3º 008449 R$ 24.000,00

4º 043844 R$ 19.000,00

5º 044721 R$ 18.329,00DUPLA-SENA concurso 2204

06/03/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

12 22 34 46 47 49

21 24 34 35 39 48

QUINA concurso 5508
06/03/2021

20 29 42 58 71

DIA DE SORTE concurso 427
06/03/2021
Mês da Sorte: JULHO

02 05 09 10 11 13 24

TIMEMANIA concurso 1609
06/03/2021
SRAIMUNDO / AM

08 20 33 46 58 63 77

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

TRÂNSITO

Choveu na Freguesia? Alagou!
 LCom qualquer chuvinha a Rua Geminiano Góis, na Fre-

guesia, em Jacarepaguá, na altura do número 331, fica 
nesta situação. Forma-se um bolsão d’água que quase 
encobre os pneus dos carros. Quem tem o carro mais baixo 
não passa por ali.

Erick Lopes Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Agentes 
presentes

 LDepois da publicação da mi-
nha reclamação, pedindo agen-
tes de trânsito na Avenida Go-
vernador Roberto Silveira, em 
Nova Iguaçu, pude constatar a 
presença deles no local.

Wagner Dantas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Luana Silveira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Árvores em Irajá 
precisam de poda

 LMoradores da Rua Amâncio Be-
zerra pedem a poda das árvores da 
Praça do Paraquedas, em Irajá. O 
chão fica repleto de folhas e nin-
guém aguenta mais ficar varrendo o 
tempo todo. Os galhos também são 
grandes e podem causar acidentes.

ÁRVORE

Curicica sofre com 
muitos assaltos

 LMuitos assaltos estão ocorrendo 
na Rua Arauá, em Curicica. Os mo-
radores estão com medo de sair à 
noite. A impressão que dá é de que 
todos os bairros possuem um fis-
calização da polícia, com rondas e 
viaturas, menos Curicica.

Anônimo
Curicica

ASSALTO

Bandido assalta 
geral na Taquara

 LQuase toda semana um homem 
passa de moto na Rua Mapendi, na 
Taquara, e assalta pedestres. Mui-
to perigo. A polícia já foi alertada 
várias vezes e faz umas rondas por 
lá, mas é só os policiais saírem que 
o mesmo homem volta a assaltar.

Anônimo
Taquara

ASSALTO

Secretaria avalia 
obra na Zona Norte

 LA Secretaria de Conservação in-
forma que vai enviar, na próxima 
semana, uma equipe à Rua São Luiz 
Gonzaga, em São Cristóvão, para 
vistoriar ao longo da via e averiguar 
a possibilidade técnica de amplia-
ção da calçada.

Assessoria de Comunicação da  
Secretaria de Conservação

OBRA

Alessandra Marques
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Muito lixo jogado 
em via do Anil

 LA Avenida Canal do Anil tem muito 
entulho. Estão despejando dejetos 
de forma irregular. Tem de lixo do-
méstico e pneus a sofás e colchões. 
Mosquitos, ratos e baratas proli-
feram no local, o que pode causar 
doenças graves para o povo.

LIXO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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GERAL

Paolla Oliveira no papel de Jeiza, policial exemplar e implacável 

A GM Simone: exemplo de luta

A PM Lílian: espaço conquistado

A PM Geisa: superando desafios  

TV GLOBO / DIVULGAÇÃOFOTOS: ARQUIVO PESSOAL

HOJE É O DIA DELAS
Exemplo de guerreiras da PM e da GM mostra como a novela também imita a vida

 L DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A 
trama envolvendo a per-
sonagem Jeiza, interpre-
tada por Paolla Oliveira, 

em A Força do Querer, da TV 
Globo, mostra a vida de uma 
uma mulher forte e empodera-
da, que se destaca por sua con-
duta exemplar e implacável na 
Polícia Militar do Rio de Janei-
ro. Para comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher, hoje, o 
MEIA HORA traz histórias das 
Jeizas da vida real, que enfren-
tam desafios ainda maiores que 
os da dramaturgia, durante os 
365 dias do ano. 

Homônima da personagem 
vivida por Paolla, a cabo da Po-
lícia Militar Geisa Cruz de 42 
anos, sendo 11 na corporação, é 
um desses exemplos. Com uma 
filha de 1 ano na época em que 
ingressou na PM, a policial conta 
que a distância da família foi um 
dos maiores desafios. 

“Quando ingressei na PM, lá 
em 2009, minha filha era muito 
pequena. Por isso, era bem com-
plicado. Nossa rotina é um pouco 
diferente das mulheres de outras 
profissões. Isso vale tanto para a 
gente quanto para nossos filhos. 
Lembro que minha filha vivia 
me perguntando o porquê de al-
gumas vezes eu trabalhar nos fe-
riados, finais de semana, dia das 
Mães, Natal, etc”, lembra Geisa. 

Sobre a personagem da no-
vela, Geisa conta que se sente 
representada ao ver uma mu-
lher forte como Paolla Oliveira 
encenando os dramas diários 
de uma PM. “A novela mostra 
um pouco de como é a nossa 
rotina na corporação. Nosso 
dia a dia como policial femini-
na, mãe, filha e principalmente 
mulher”, comenta.

 LA sensação é a mesma para a ca-
bo Lílian Guilhen, de 38, lotada 
na Recom (Rondas Especiais e 
Controle de Multidão). A poli-
cial, que também ingressou na 
corporação há mais de dez anos, 
acredita ser importante ver exem-
plos de mulheres fortes sendo re-
tratados na TV. “A determinação, 
a imposição dela (Paolla) como 

militar, é como a vida real. Eu me 
sinto muito lisonjeada quando 
vejo enaltecerem a mulher, numa 
profissão tipicamente masculi-
na”, reforça. “Aos poucos vamos 
conquistando cada vez mais es-
paço, respeito, admiração e ins-
pirando mulheres a fazer parte 
de nosso mundo”, reforça.

Assim como a atriz na novela, 

a militar e mãe de três filhos ado-
lescentes conta que precisa se su-
perar todos os dias. Um dos de-
safios mais difíceis na trajetória 
de PM, segundo ela, foi raspar a 
cabeça para um curso na corpo-
ração. “Tive que raspar minha ca-
beça na máquina zero. Abdicar 
da minha feminilidade não foi 
uma tarefa nada fácil”, relembra.

Mulheres fortes e que encaram dupla jornada

 L Diferentemente da persona-
gem vivida por Paolla Olivei-
ra em A Força do Querer  — 
que vai ao ar às 21 horas —, 
mas não menos inspiradora, a 
história da guarda municipal 
Simone Santos da Costa tam-
bém é digna de novela. Ex-
-moradora de rua, ela tinha 
tudo para ‘dar errado’ na vida, 
mas escolheu o trabalho e os 
estudos como forma de luta e 
perseverou. “Fui moradora de 
rua por muito tempo. Quan-
do consegui voltar a estudar, 
a Guarda Municipal apareceu 
como um caminho lógico pa-
ra eu ajudar os mais necessita-
dos”, relembra.

Exemplo de 
superação

 LSimone Santos da Costa é for-
mada em Administração Pú-
blica, tem pós-graduação em 
Serviço Social e tem MBA em 
Gestão Pública. Além da fun-
ção de guarda municipal, já 
atuou como Subsecretária de 
Políticas para a Mulher e hoje 
tem cargo na Secretaria Muni-
cipal de Habitação. 

“Eu me orgulho de quan-
do muitas meninas me abor-
dam e veem em mim um 
exemplo. Podemos e deve-
mos fazer o nosso trabalho 
sem deixar a nossa femini-
lidade de lado”, diz Simone, 
que não renuncia ao salto al-
to e saia no seu dia a dia. 

Altamente 
capacitada

 L LUCAS CARDOSO
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POLÍCIA

Policial deu 40 
tiros em operação
Agentes acusam jovens mortos de serem do tráfico

 L MORTES NO CHAPADÃO

U
m dos PMs, que estavam 
na operação que terminou 
com a morte de Guilherme 

Machado Oliveira, de 20 anos, e 
Gabryel Marques de Oliveira, de 
21, declarou, em depoimento, ter 
atirado 40 vezes na direção dos ex-
-soldados do Exército. Na ação de 
quinta-feira, na comunidade Go-
gó da Ema, no Complexo do Cha-
padão, Zona Norte do Rio, João 
Marcos da Silva Lima, de 19, que 
serviu com Guilherme, foi balea-
do e está internado sob custódia. 

Os PMs afirmam que os rapa-
zes tinham envolvimento com o 
tráfico de drogas, controlado pelo 
Comando Vermelho (CV). A fa-
mília nega e garante que eles esta-
vam apenas confraternizando. 

Segundo o subtenente, lotado 
no 41º BPM (Irajá), ele e um sar-
gento chegavam a um dos acessos 
à favela de Guadalupe, para tro-
ca do blindado, quando a equipe 
do Grupamento de Ações Táti-
cas (GAT) foi atacada a tiros por 
oito homens armados. O militar 
ainda falou que os agentes revida-
ram o atentado de forma propor-
cional e que só ele efetuou 40 dis-
paros com seu fuzil calibre 7.62. De 
acordo com o policial, o sargento 
que o acompanhava também ati-
rou contra o grupo, mas não preci-
sou a quantidade de disparos. 

O especialista em armas Vini-
cius Cavalcante explica que, nor-
malmente, o carregador do fuzil 
utilizado pelo subtenente com-
porta 20 tiros. 

A Polícia Militar foi procurada 
para esclarecer sobre a quantidade 
de tiros disparados pelo subtenen-
te, mas até o fechamento desta edi-
ção não havia respondido.

Guilherme e Gabryel, mortos no Chapadão, serviram juntos ao Exército

 LOs policiais contaram na 31ª DP 
(Ricardo de Albuquerque) que 
parte dos homens, que apontam 
como suspeitos, fugiram. Então, 
teriam encontrado três rapazes fe-
ridos no chão, com vida. O subte-
nente afirmou que o trio integra-
va o grupo de oito suspeitos que 
atiraram contra a equipe, e que 
com eles foi encontrado uma pis-
tola calibre 9mm, uma granada, 50 
trouxinhas de maconha, rádio co-
municador e dois celulares. Entre-

tanto, não soube especificar quem 
estava com cada material. 

Para Alessandro Pereira da Sil-
va, de 20, que serviu com Guilher-
me e João Marcos, as acusações são 
injustas. “Temos a certeza que essa 
acusação é muito injusta, porque 
eles estavam apenas comemoran-
do, era um momento de lazer, de 
distração”, falou.

A Polícia Civil informou que 
diligências serão realizadas para 
apurar e esclarecer os fatos.

Oito suspeitos teriam atirado

 L THUANY DOSSARES 

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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POLÍCIA

 L SALSEIRO EM SÃO GONÇALO

Tiroteio mata 4
PMs entraram em confronto com homens armados

Q
uatro suspeitos morreram 
após um confronto com 
policiais militares no bair-

ro Amendoeira, em São Gonça-
lo, ontem. Segundo a corporação, 
agentes do 7º BPM (São Gonçalo) 
realizavam patrulhamento no lo-
cal para reprimir o roubo de veí-
culos quando se confrontaram, na 
Estrada do Coelho, com um gru-
po armado. Houve troca de tiros 
e, mais adiante, quatro suspeitos 
foram encontrados feridos. Eles 
foram levados ao Hospital Esta-
dual Alberto Torres, no Coluban-
dê, mas não resistiram.

De acordo com a PM, um gru-
po de oito assaltantes tentava rou-

bar estabelecimentos na região e 
entrarou em confronto com os 
militares. Após a troca de tiros, os 
policiais encontraram quatro de-
les feridos. A ocorrência foi para a 
73ª DP (Neves).

Na operação, foram apreen-
didos um fuzil calibre 5.56 mm; 
uma pistola Taurus calibre 
9mm; uma pistola Glock cali-
bre 9 mm; duas granadas; um 
rádio transmissor; uma capa de 
colete; dois cintos de guarnição; 
além de material entorpecente.

E outro crime foi registrado no 
município. O dono de uma lan-
chonete morreu ao ser baleado 
num assalto, sábado à noite. A es-

posa dele e uma mulher também 
foram feridas. Segundo a PM, 
uma mulher em um veículo foi 
abordada por homens armados 
na Rua Cardeal Sebastião Leme e 
um dos assaltantes atirou contra a 
motorista, que foi atingida no ros-
to por estilhaços.

Todas as vítimas foram en-
caminhadas ao hospital, mas o 
homem não resistiu. Segundo o 
boletim divulgado, ontem, pela 
unidade de saúde, as duas mulhe-
res permanecem internadas com 
quadro de saúde estável.

A Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG) investiga o caso.

RAPIDINHAS...

Rodou com produtos roubados
 LAgentes da 54ª DP (Bel-

ford Roxo) prenderam em 
flagrante, no sábado, um 
homem suspeito de ven-
der mercadorias roubadas. 
Segundo a Polícia Civil, ele 
foi capturado no Centro de 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, quando ven-

dia produtos das empre-
sas Ache, Beleze e Oliveira 
Cosméticos e A&S Techno-
logies. Ainda de acordo com 
a polícia, o homem já tinha 
passagem pelo mesmo cri-
me. Ele foi encaminhado ao 
sistema prisional, onde fi-
cara à disposição da Justiça.

Tentativa de roubo e morte

 LUm assaltante foi mor-
to, no sábado, ao tentar rou-
bar um policial militar em 
Realengo, na Zona Oeste do 
Rio. O caso aconteceu na rua 
Piraquara. De acordo com a 
PM, o criminoso foi atingi-
do quando abordou o agen-
te, que estava acompanha-
do de sua esposa. O policial 

chegou a acionar o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), que ao 
chegar no local constatou a 
morte do assaltante. O agen-
te também fez contato com 
190 e acionou uma equipe 
do 14º BPM (Bangu), que 
isolou a área. A Delegacia de 
Homicídios apura o caso.
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Trabalhador é 
morto em ação
Valmir Pereira é um dos cinco mortos na ação

 L FAMILIARES ACUSAM PM

F
oi aos prantos que Valéria Pe-
reira Candido esteve ontem 
no IML de São Cristóvão pa-

ra liberar o corpo de seu marido, o 
montador de andaime Valmir Pe-
reira Candido, de 42 anos. Ele foi 
um dos cinco mortos na operação 
da PM no Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, sábado. “Eu estou 
sentindo uma dor muito grande, 
nunca pensei que ia passar por is-
so”, declarou. Ela e moradores acu-
sam a polícia de chegar atirando.

Segundo Valéria, o marido es-
tava em frente ao portão de ca-
sa, conversando com um amigo, 
quando os PMs chegaram e os dis-
paros começaram. Ela conta que 
Valmir era um dos diretores da 
Fla-Macacos, e que ele saiu para 
acertar os detalhes da nova cami-
sa que iriam mandar fazer. 

“Ele estava em casa quando um 
amigo chamou ele para conversar 
sobre a blusa. Não tinha nem 20 
minutos que meu marido esta-
va na rua, tem um bar em frente a 
minha casa. Os policiais chegaram 
atirando e um tiro pegou na cabe-

ça dele. Eu ouvi os tiros e conseguia 
ver os meninos caídos da minha 
casa. Tentava ligar para ele e ele não 
atendia, na hora já senti um aperto 
no coração e pressenti algo ruim.”

Emocionada, a esposa conta 
como está arrumando forças: “Pe-
los meus filhos, porque eles preci-
sam de mim mais do que tudo. 

Meu marido era uma ótima pes-
soa, um cara muito família, paizão, 
mas também gostava de ficar na 
rua. Não é porque a gente mora 
em comunidade que somos obri-
gados a ficar trancados em casa.”

De acordo com Valéria, Valmir 
trabalhava para uma terceirizada 
que presta serviços para a Reduc.

Valmir Pereira Candido trabalhava como montador de andaimes 

ARQUIVO PESSOAL 

 LA Polícia Militar afirmou, em 
nota, que foi atacada a tiros. 
Moradores da região, porém, 
contestam. Na ação, os PMs 
apreenderam um fuzil, duas 
pistolas, duas granadas, farto 
material entorpecente, dinhei-
ro em espécie.

A Polícia Civil informou 
que a Delegacia de Homicí-
dios da Capital investiga o ca-
so, e que as armas dos PMs que 

participaram da ação serão pe-
riciadas para confronto balísti-
co. Afirmou ainda que agentes 
realizam diligências e testemu-
nhas serão ouvidas.

A família de Valmir diz que 
vai brigar para que a justiça se-
ja feita. Eles pretendem realizar 
uma manifestação na Praça Ba-
rão de Drumond, em Vila Isabel. 
O enterro será realizado hoje, no 
Cemitério do Catumbi.

Versão da PM é contestada

Um policial militar morreu 
atropelado após um assaltan-
te em fuga não obedecer sua 
ordem de parada, na Avenida 
Ayrton Senna, na Barra da Ti-
juca, próximo ao Shopping Via 
Parque, Zona Oeste da cidade. 
O crime aconteceu no início da 
tarde de ontem. Momentos an-
tes, os criminosos haviam as-
saltado um estabelecimento 
comercial. O assaltante tentou 
fugir após o atropelamento, 
mas acabou capturado.

A Polícia Militar informou, 
através de nota, que equipes fo-
ram acionadas para averiguar 
uma ocorrência de roubo a 
uma unidade das Lojas Ame-
ricanas. Na chegada, os agentes 
perceberam que os assaltantes 
haviam fugido em três veícu-
los. A corporação fez um cer-

co no local e o agente do Barra 
Presente ordenou parada a um 
dos carros em fuga. O crimino-
so não obedeceu e atropelou o 
militar. O homem abandonou 
o veículo cerca de 20 metros 
após o acidente. Ele tentou fu-
gir, mas foi capturado.

O policial militar chegou a 
ser levado ao Hospital Munici-
pal Lourenço Jorge, no mesmo 
bairro, mas não resistiu.

O tiroteio assustou motoris-
tas que passavam pela Avenida 
Ayrton Senna no momento da 
ocorrência. Alguns resolveram 
voltar na contramão e outros 
pararam o carro para se prote-
gerem dos tiros.

Através do Twitter, usuá-
rios lamentaram a morte. “Que 
tristeza... Que frieza!”, escreveu 
uma das internautas.

Policial militar 
é atropelado
Agente deu ordem de parada, mas 

criminoso em fuga não obedeceu

 L MORTE ESTÚPIDA

Bandido fugia pela Ayrton Senna quando atropelou a vítima

REPRODUÇÃO DE VÍDEO / OTT

 L THUANY DOSSARES
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Brasília: (61) 9.9209-1891
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 LTENHO 50 anos e sou jornaleiro há 
dez. Antes, trabalhava como aeroviá-
rio. Moro na Ilha do Governador e o 
melhor da minha profissão é fazer o 
contatos. Aqui é  muito tranquilo, mas 
a limpeza urbana é algo que precisa 
melhorar. Sou torcedor do Flamengo 
e nas minhas horas vagas gosto de 
ver futebol. Gosto da cobertura de 
esportes do MEIA HORA.

LOURIVAL FERREIRA  
Ilha do Governador

SILAS 
SIQUEIRA 
tem atual-
mente 29 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 05 
de julho de 
2008, no 
município de 
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Fila para 
respiradores

 LO Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre não tem mais 
respiradores adequados e 
suficientes para pacientes. 
A unidade é referência no 
Rio Grande do Sul, estado 
que assiste a grande aumen-
to na última semana.

RAPIDINHA...

96% de leitos ocupados
Secretário afirma que está sob controle, mas reforçou: ‘Não é hora de relaxar’

 L PRATICAMENTE SEM UTI

A 
cidade do Rio já registra, 
desde o início da pande-
mia, 19.143 óbitos pela co-

vid-19 entre os 209.527 casos con-
firmados. Em meio a um cenário 
de recordes diários de mortes pe-
lo coronavírus, a prefeitura tenta 
frear o avanço com restrições nas 
ruas e teme pelo colapso na Saú-
de. Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), a taxa de 
ocupação de leitos de UTI na rede 
pública atualmente é de 96%. Em 
seu Twitter, o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, manifes-
tou preocupação com a ocupação 
dos hospitais na cidade.

A SMS explicou que a taxa ge-
ral de ocupação dos leitos é de 84% 
no momento, sendo 74% de en-
fermaria e 96% considerando so-
mente os leitos da UTI. Essas ta-

xas consideram somente os leitos 
disponíveis para internação no 
momento. Há, porém, os leitos 
impedidos, que não podem re-
ceber pacientes por questões de 

manutenção, limpeza ou outros 
motivos. Segundo a pasta, há pers-
pectiva de melhora nas taxas de 
ocupação para a próxima semana. 

Na atualização mais recente do 
Painel Rio Covid-19, 18 pacientes 

aguardavam lugar entre as pen-
dências em atualização e os que 
estavam na fila por vagas. Ao todo 
981 pessoas estavam internadas.

Até o momento, 5,95% da po-
pulação carioca já recebeu a pri-
meira dose da vacina (401.545 
pessoas). Nas redes sociais, o pre-
feito Eduardo Paes cobrou cum-
primento do cronograma de en-
trega das doses. “É fundamental 
— para que não ocorra atraso no 
calendário do Rio — que o Minis-
tério da Saúde distribua a vacina 
na mesma data em que recebe do 
Butantan, qualquer atraso signifi-
ca vidas que podem ser perdidas.” 

Sábado, Soranz comentou a 
situação no Twitter. “Não é hora 
de relaxar, evite exposição desne-
cessária, se proteja e proteja os ou-
tros”, escreveu o secretário.

PELA INTERNET, O 
PREFEITO PEDIU 
MAIS AGILIDADE 
NA DISTRIBUIÇÃO  

DA VACINA

 LFiscais da Prefeitura do Rio re-
gistraram 733 autuações — entre 
multas e interdições a estabeleci-
mentos, encerramento de feiras, 
reboques, apreensões de mer-
cadorias de ambulantes, entre a 
manhã de sábado e o fim da ma-
drugada de ontem. A ação contou 
com a Secretaria Municipal de Or-
dem Pública do Rio (Seop), Guar-
da Municipal, Instituto de Vigi-
lância Sanitário e a Polícia Militar. 
Sábado, foram 230 atuações. 

Segundo a Seop, do total, 70 
locais foram multados por fun-
cionar após o horário permitido 
pelo decreto e outros dez estabe-
lecimentos e/ou eventos sofreram 
interdições. Uma festa na Barra, 

Zona Oeste, com aproximada-
mente 200 pessoas foi interditada. 

“Seguimos com uma avaliação 
bem positiva das ações. Sábado é 
um dia costumeiramente de lazer 
e praia para os moradores do Rio, 
mas mesmo assim quase não ti-
vemos registros de aglomerações. 
Agradecemos a conscientização 
da maior parte da população, en-
tre eles, donos de estabelecimentos 
e quiosques. As fiscalizações conti-
nuarão para que o cenário siga po-
sitivo”, destaca o secretário de Or-
dem Pública Brenno Carnevale.

A fiscalização passou em 
bairros das zonas Sul, Oeste e 
Norte, além de ações destaca-
das da Guarda Municipal.

Rio tem mais de 700 autuações
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Decepção no Maracanã
Tricolor joga mal contra a Lusa da Ilha e segue sem vitória no Carioca 

R
eforçados por Paulo 
Henrique Ganso, os ga-
rotos do Fluminense se-

guem sem vencer no Carioca. 
Ontem, no Maracanã, o Trico-
lor foi derrotado por 3 a 0 pela 
Portuguesa, que chegou à se-
gunda vitória, após surpreen-
der o Vasco na estreia. 

O resultado quebrou uma 
escrita de quase 39 anos. Des-
de 1982, o Tricolor não perdia 
para a Lusa. A última derrota, 
por 2 a 1, ocorreu no Campeo-
nato Carioca daquele ano.

A partida começou em um 
ritmo intenso. A Portuguesa im-
pôs pressão e o Tricolor não con-
seguia sair jogando. Aos 23 mi-
nutos, a Lusa abriu o placar. Após 
cruzamento pela esquerda, a de-
fesa do Fluminense falhou feio e 
a bola sobrou para Romarinho, 
que, dentro da área, concluiu.

O Fluminense teve chances, 
com Ganso, aos 25 minutos, e 
Gabriel Teixeira, de fora da área, 
três minutos depois. Aos 30, foi 
a vez de Samuel desperdiçar.

O segundo tempo começou 
com a Portuguesa ampliando o 
placar. Aos sete minutos, após 
levantamento da direita feito 
por Watson, Emerson Cario-
ca apareceu entre os zagueiros 
do Fluminense e desviou para o 

fundo das redes. O Tricolor sen-
tiu e se perdeu. Aos 13, a Lusa 
deu números definitivos ao pla-
car: Diego Guerra recuperou a 
bola e puxou contra-ataque, Ro-
marinho recebeu e serviu Chay, 
que finalizou, sem chances para 
Pedro Rangel.

Apenas aos 33 minutos, o 
Tricolor tentou assustar. Gan-
so deu belo passe para Matheus 
Martins, que finalizou na rede, 
do lado de fora. Neguetti pu-
lou, mas não tocou na bola.

Sem força, o Fluminense não 
conseguiu criar oportunidades 
que colocassem em risco a van-
tagem da Portuguesa. Satisfeita 
com a vitória e o placar elástico, 
a Lusa administrou o resultado 
e levou mais três pontos para a 
Ilha do Governador. 

O próximo compromisso 
do Tricolor na competição é 
contra o invicto Flamengo. John Kennedy sobe no meio de dois: os meninos de Xerém foram dominados pelo experiente time da Lusa 

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca 14/03 Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03 Bangu 20h A Definir

DOMINGO
QUE VEM TEM 
CLÁSSICO COM 
O INVICTO 
FLAMENGO

Pedro Rangel; Daniel, Rafael Ribeiro 
(Metinho), Higor e Raí; Caio, André 
e Ganso; John Kennedy (Alexandre 
Jesus), Samuel (Nascimento) e Gabriel 
Teixeira (Matheus Martins).  
Técnico: Ailton Ferraz

Neguetti; Watson, Dilsinho, Diego 
Guerra e Luiz Gustavo; Wellington Cézar, 
Everton Heleno (Jhulliam) e Romarinho 
(Pernão); Chay (Danilo), Emerson Cario-
ca (Mauro Silva) e Hugo Cabral (Douglas 
Eskilo). Técnico: Felipe Surian

Local: Maracanã Juiz: Felipe Paludo Auxiliares: Thiago Farinha e Raphael dos 
Reis. Gols: 1º tempo: Romarinho, aos 23. 2º tempo: Emerson Carioca, aos 7, 
Chay, aos 13. Cartões amarelos: Caio, Diego Guerra.

FLUMINENSE 0 PORTUGUESA 3
FLUMINENSE
BOLA CHEIA
Matheus Martins foi 
um dos poucos que se 
salvaram no jogo.

DEU PRO GASTO
Gabriel Teixeira, 
Nascimento, John 
Kennedy e Alexandre Jesus

BOLA MURCHA
Caio Vinicius, Ganso, 
Pedro Rangel, Daniel 
Lima, Samuel e Higor

PERNA DE PAU
Raí, Rafael Ribeiro, 
André e Metinho

TÉCNICO
As substituições de 
Ailton Ferraz não 
surtiram efeito.

O ADVERSÁRIO
A equipe da Portuguesa usou a 
sua experiência para tomar conta 
do jogo.

ATUAÇÕES
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A pandemia está longe de 
acabar e a tendência é se 

agravar até que toda popula-
ção esteja vacinada. O futebol 
pode ser duramente atingido, 
especialmente nas competi-
ções internacionais. Por conta 
das restrições e do fechamento 
de fronteiras, as Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 já foram mais 
uma vez adiadas. A Copa Amé-
rica está ameaçadíssima, já com 
duas desistências. Austrália e 
Catar, convidados, não virão. 
No cenário nacional, um ou-
tro vírus se soma à Covid-19, 

o da cobiça na disputa comer-
cial por direitos de transmissão. 
Quem tem os produtos defende 
que a bola role, quem não tem 
acha que deve parar. Não vejo 
problemas para os estaduais, 
desde que respeitadas as reco-
mendações sanitárias. As na-
cionais, como a Copa do Bra-
sil e o Campeonato Brasileiro, 
merecem análise e um plano de 
viagens seguro para reduzir ris-
cos. O desabafo do Lisca Doido 
(foto) segue ecoando e fortale-
cendo a tese dos que querem es-
vaziar as bolas, mesmo com ou-
tros interesses.

 LEquipes que não dispu-
taram o Brasileirão entra-
ram no Estadual bem me-
lhor fisicamente e estão 
tirando bom partido dis-
so. Poderemos ter um ou 
dois deles nas semifinais.

 LClubes querem poder levar 
convidados aos jogos a partir 
do Fla-Flu da próxima roda-
da, em eventos teste.

 LLesões musculares de 
Neymar podem ter relação 
com trabalho físico no PSG.

 LO jovem atacante Rodrigo Muniz, 
que tem 19 anos e foi o autor dos dois 
gols da vitória do Flamengo sobre o 
Macaé, na noite de sábado, no Ma-
racanã, é uma das promessas do Fla-
mengo que despontam com grandes 
chances de chegar ao estrelato.

 L A garotada do Vasco teve volume 
de jogo, posse de bola, bom número 
de arremates, mas nada disso evitou 
que perdesse para o Volta do Redon-
da, por 1 a 0, na noite de sábado. 
Dois jogos, duas derrotas. Alguma 
coisa está errada.

TEM BRIGA NOS BASTIDORES

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

JOVEM FLA 
DÁ CONTA

 LA garotada do Flamengo está 
aproveitando o descanso dos 
campeões para mostrar servi-
ço no campeonato estadual do 
Rio de Janeiro. São dois jogos 
com vitórias sobre Nova Igua-
çu e Macaé, sem sofrer gols e jo-
gando bem, tocando a bola co-
mo se estivessem se divertindo 
na hora do recreio. O Fla-Flu 
será o último jogo da menina-
da. Com qualquer resultado, 
a missão estará cumprida. O 
saldo é positivo. A meta é man-
ter o “forte” seguro, enquanto 
aguarda a cavalaria.

AMÉRICA-MG / DIVULGAÇÃO

Aílton: ‘Vai 
fazer falta’ 
Técnico lamenta a segunda 
derrota seguida do Tricolor 

 L REAÇÃO À DERROTA

N
a sua segunda partida 
no Campeonato Cario-
ca, a equipe do Flumi-

nense voltou a ser derrotada. 
Desta vez, por um placar elás-
tico. Ao fim da partida contra 
a Portuguesa, ontem à tarde, o 
treinador Aílton Ferraz lamen-
tou bastante esse início ruim 
do Tricolor na competição.

“Sem dúvida que vai fazer 
falta, não tenho dúvida algu-
ma. O Fluminense tem obri-
gação de ganhar. Foram dois 
jogos diferentes. Contra o Re-
sende, jogamos muito. Saímos 
satisfeitos mesmo com a derro-
ta. Hoje, fomos mal no primei-
ro tempo, e perdemos chances”, 
afirmou.

Ao abordar especificamen-
te a partida contra a Portugue-

sa, Aílton criticou a atuação do 
Fluminense na partida. Na opi-
nião do ex-jogador, a atuação 
tricolor no Maracanã foi para 
se esquecer.

“No segundo tempo, foi 
muito ruim. O forte deles era 
a transição, cedemos o contra-
golpe. O nosso segundo tempo 
é para apagar da história. Espe-
ro que não se repita. Enfrenta-
mos um time experiente, mas 
vamos ter de corrigir muita 
coisa”, disse.

Mas nem tudo foi triste-
za para o Fluminense, ontem. 
Com a vitória do Palmeiras so-
bre o Grêmio, conquistando a 
Copa do Brasil, o Verdão abriu 
o caminho para a classificação 
do Tricolor à fase de grupos da 
Copa Libertadores. 

Aílton Ferraz está dirigindo o Tricolor no início do Carioca

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
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Carioca 14/03 Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03 Resende 21h Maracanã

Inspirado em craques
Rodrigo Muniz diz que se espelha em Ronaldo, Ibra e Lukaku para fazer gols

 L FLAMENGO

D
estaque da vitória do 
Flamengo sobre o Ma-
caé, Rodrigo Muniz, 

chamou a atenção na partida 
não somente pelos dois gols, 
mas também pelo seu porte e 
pelo pivô com qualidade que 
fez no confronto do Maracanã. 
Aos 19 anos, o jovem revelou 
que se inspira em grandes no-
mes do futebol europeu. “Ro-
naldo, Ibrahimovic e Lukaku”, 
respondeu o atleta ao ser per-
guntado sobre suas referências.

Rodrigo Muniz tem apenas 
15 jogos no profissional e mar-
cou quatro vezes. O jogador 
chegou a ser emprestado para 
o Coritiba no ano passado, mas 

fez apenas seis jogos pelo Brasi-
leiro e retornou ao Flamengo, 
após pedido de Rogério Ceni.

“Fico muito feliz em ter feito 
dois gols e ajudado a equipe. O 
treinador me cobra muito, me 
apoia muito. Conversa muito 
comigo nos treinamentos e eu 
também me cobro muito, ve-
nho trabalhando firme todos 
os dias e graças a Deus hoje eu 
tive uma oportunidade e fui fe-
liz. O jogo de hoje pediu muito 
isso, bola no fundo. O técnico 
conversou com a gente. Graças 
a Deus colocamos em prática 
em campo”, afirmou Muniz, 
após a partida.

O Rubro-Negro terá pela frente 
uma semana de preparação antes 
do clássico com o Fluminense, do-
mingo, no Maracanã.

Rodrigo Muniz é um dos nomes mais conhecidos no time que iniciou o Carioca: o atacante fez seis jogos pelo Coritiba no Brasileirão

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 L O goleiro César terá a sua 
operação no joelho direito 
adiada por conta da pandemia 
da Covid-19. O jogador, de 29 
anos, iria se submeter à cirur-
gia ontem, porém, o hospital 
adotou novas medidas em re-

lação ao combate à doença. 
César precisará realizar exa-
me de PCR (para Covid) an-
tes da cirurgia. A nova data da 
operação será informada pelo 
Flamengo. O goleiro se lesio-
nou em um treinamento antes 

da partida contra o São Paulo, 
pela última rodada do Brasilei-
rão. Um exame médico consta-
tou, ainda em fevereiro, o rom-
pimento de um ligamento.

Antes de sofrer a grave le-
são no joelho, o goleiro es-

tava perto de acertar sua 
transferência para o Atlético-
-GO. César atuou bem pouco 
na última temporada. O joga-
dor se tornou a terceira opção 
no gol rubro-negro com a as-
censão de Hugo Souza.

Cirurgia no joelho direito do goleiro César é adiada

O ATACANTE  
SOMA 15 JOGOS 
PELO MENGÃO E  
JÁ MARCOU 
QUATRO GOLS
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O 
Vasco anunciou ontem 
os seus primeiros refor-
ços para a temporada 

de 2021. O zagueiro Ernando, 
que estava no Bahia, e o meia 
Marquinhos Gabriel, que dis-
putou a última temporada pe-
lo Athletico-PR, vão reforçar a 
equipe  para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasileiro e 
os demais torneios que o Cruz-
maltino irá disputar neste ano.

O defensor assinou con-
trato de um ano, com renova-
ção automática por mais uma 
temporada, caso atinja algu-
mas metas fixadas pela direto-
ria. Já o meia assinou contrato 
por um ano, sem ressalvas. Os 
dois jogadores iniciam os tra-

balhos no Gigante da Colina 
ainda nesta semana.

Ernando, de 32 anos, foi re-
velado pelo Goiás. Em 2014, o 
jogador acertou com o Inter-

nacional. Foi emprestado ao 
Sport em 2018. Após encerrar 
sua passagem pelo Colorado, 
acertou com o Bahia. Na últi-

ma temporada, o jogador dis-
putou 38 jogos e fez um gol.

Marquinhos Gabriel, de 30 
anos, foi revelado pelo Inter-
nacional. O jogador também 
atuou pelo Santos e pelo Co-
rinthians. Depois, o atleta ainda 
defendeu o Cruzeiro, antes de 
chegar ao Athletico Paranaense. 
Na última temporada, Marqui-
nhos Gabriel atuou em 16 jogos 
e fez dois gols pelo Furacão.

A equipe sub-20 do Vasco, 
que na noite de sábado perdeu 
para o Volta Redonda, por 1 a 0 
— sua segunda derrota em dois 
jogos no Carioca, após a estreia 
contra a Portuguesa — volta-
rá a campo no sábado, quando 
enfrentará o Nova Iguaçu.

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

O zagueiro Ernando disputou a última temporada pelo Bahia

FOTOS: REPRODUÇÃO

O CONTRATO DE 
ERNANDO PREVÊ 
RENOVAÇÃO 
CASO O ZAGUEIRO 
CUMPRA METAS 

Vasco anuncia 
dois reforços
Zagueiro Ernando e meia Marquinhos Gabriel 
chegam para se juntar ao elenco principal

 L ELENCO EM REFORMULAÇÃO

Marquinhos Gabriel fez dois gols em 16 jogos pelo Athletico-PR
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O Palmeiras foi categórico na decisão: venceu na ida e na volta

Palmeiras ajuda o Flu
Verdão conquista a Copa do Brasil e abre caminho pro Tricolor na Libertadores

 L TETRACAMPEÃO

O 
Palmeiras fechou a tem-
porada de 2020 com 
chave de ouro. Diante 

do Grêmio, a equipe coman-
dada por Abel Ferreira, voltou 
a vencer, agora no jogo de vol-
ta da final da Copa do Brasil e 
dessa vez por 2 a 0 (havia venci-
do por 1 a 0, na ida), e se sagrou 
campeãodo torneio pela quar-
ta vez na sua história. O resul-
tado também fez os torcedores 
do Fluminense comemorarem 
a vaga direta para a fase de gru-
pos da Libertadores.

Após vencer o primeiro jogo 

em Porto Alegre, o Verdão vol-
tou a levar a melhor em casa. O 
gols da partida foram marca-
dos por Wendel e Gabriel Me-
nino, no segundo tempo.

Com isso, o Palmeiras ter-
mina a temporada com três tí-
tulos: Um Paulistão, uma Li-
bertadores e uma Copa do 
Brasil.

O resultado foi comemora-
do pelos torcedores do Flumi-
nense, porque com o título do 
Palmeiras, o Brasileirão terá 
direito a mais uma vaga dire-
ta para a fase de grupos da Li-

bertadores. Por já ter essa vaga 
garantida por ser o atual cam-
peão da competição sul-ame-
ricana, o Verdão sede ela ao 
quinto colocado do Campeo-
nato Brasileiro, que foi o Flu-
minense.

Vice-campeão da Copa do 
Brasil, o Grêmio se une ao San-
tos na Pré-Libertadores. A va-
ga destinada ao clube de Porto 
Alegre não é por conta da se-
gunda colocação no torneio de 
mata-mata, mas porque o clu-
be gaúcho terminou o Brasilei-
ro na sétima colocação.

CESAR GRECO / PALMEIRAS / DIVULGAÇÃO
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Copa do Brasil Quarta Moto Club  21h30 Castelão (MA)
Carioca 13/03 Bangu 21h05 A DEFINIR

2ª RODADA

6/03
 MACAÉ 0   X  2 FLAMEGO

 VOLTA REDONDA 1  X  0 VASCO 

ONTEM
 NOVA IGUAÇU 0  X  0 MADUREIRA

 FLUMINENSE  0  X  3 PORTUGUESA

 BOVAVISTA  2 X 0  BANGU

 BOTAFOGO  3  X  0 RESENDE

3ª RODADA

13/03
 MADUREIRA X  RESENDE  15H30

 NOVA IGUAÇU X  VASCO  18H

 BANGU X  BOTAFOGO  21H

14/03
 PORTUGUESA X  VOLTA REDONDA 15H30

 FLAMENGO X  FLUMIENSE 18H

15/03
 BOAVISTA X  MACAÉ 16H

ARTILHARIA*

4 GOLS: Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Alexandro (Sampaio Correia)
3 GOLS: Pepeu e Di Maria (Americano), Pedro Augusto e França (América),  
e Natan (Cabofriense)

*Os gols marcados na fase da Seletiva (Grupo A) e no Grupo X também contam para a artilharia

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º PORTUGUESA 6 2 2 0 0 4 0 4

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 6 2 2 0 0 3 0 3

 3º BOTAFOGO 4 2 1 1 0 3 0 3

 4º BOAVISTA 4 2 1 1 0 2 0 2

TAÇA RIO

 5º VOLTA REDONDA 4 2 1 1 0 3 2 1

 6º BANGU 3 2 1 0 1 1 2 -1

 7º RESENDE 3 2 1 0 1 2 4 -2

 7º MADUREIRA 2 2 0 2 0 2 2 0

 8º NOVA IGUAÇU 1 2 0 1 1 0 1 -1

ZONA NEUTRA

 9º VASCO 0 2 0 0 2 0 2 -2

 10º MACAÉ 0 2 0 0 2 0 3 -3

REBAIXAMENTO

 12º FLUMINENSE 0 2 0 0 2 1 5 -4

O Campeonato Carioca de 2021 é disputado em turno único, chamado de Taça 
Guanabara, com os 12 participantes enfrentando-se em 11 rodadas, em pontos 
corridos. O primeiro colocado será o campeão da Taça GB e estará classificado para 
a semifinal geral do Carioca ao lado dos 2º, 3º e 4º colocados. Do 5º ao 8º colocado, 
a disputa é por uma taça de consolação, que será a Taça Rio. O 12º colocado será 
rebaixado. Os critérios de desempate são: 1º) Maior número de vitórias; 2º) Maior 
saldo de gols; 3º) Maior número de gols pró; 4º) Confronto direto; 5º) Menor número 
de cartões amarelos e vermelhos.

 L SUBIU NA TABELA

Vitória maiúscula
Fogão goleia Resende em noite de Matheus Babi

A
pós empatar na estreia 
com o Boavista, o Bo-
tafogo conseguiu a sua 

primeira vitória no Campeo-
nato Carioca e em grande esti-
lo: venceu o Resende por 3 a 0, 
com dois gols de Matheus Babi 
e um de Warley.

O Alvinegro iniciou o jo-
go pressionando. O volume 
de jogo surtiu efeito aos 31 
minutos, quando Ronald in-
vadiu a área e cruzou na me-
dida para Babi conferir. No 
minuto seguinte, Babi voltou 
a brilhar. Bruno Nazário ser-
viu o atacante, que finalizou 
no ângulo.

Em vantagem no placar, 
o Botafogo acabou desabro-
chando mais na partida. Aos 
36 minutos, o Glorioso che-
gou com perigo novamente. 
Bruno Nazário arrancou, pu-
xando contra-ataque e fina-
lizou para fora, assustando o 
goleiro Jefferson.

O segundo tempo come-
çou com o Resende assustan-
do. Com apenas cinco mi-
nutos, após cruzamento pela 
esquerda, Grasson cabeceou, 
mas o goleiro Douglas Borges, 
fez grande defesa. Seis minutos 
depois, brilhou a estrela do go-
leiro alvinegro. Após cobrança 
de escanteio, Nunes finalizou 
com muita força, mas Douglas 
apareceu muito bem e fez uma 
defesa sensacional.

Aos 25 minutos, o Botafo-
go chegou ao seu terceiro gol. 
Bruno Nazário serviu Warley, 
o atacante invadiu a área e fina-
lizou sem defesa para o goleiro 
Jefferson. Com a vantagem no 
placar, o Glorioso administrou 
o resultado nos últimos minu-
tos e conseguiu a sua primeira 
vitória no Campeonato Cario-
ca, em um jogo para animar a 
torcida, que ainda tenta digerir 
o rebaixamento para a Série B 
do Brasileirão.

Matheus Babi conseguiu a proeza de fazer dois gols em um minuto

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Douglas Borges; Jonathan, Benevenuto, 
Kanu e Hugo (Guilherme Santos); Luiz Otávio, 
Pedro Castro (José Welison) e  Nazário (Na-
varro); Warley (Matheus Nascimento), Babi e 
Ronald (Ênio).  Técnico: Marcelo Chamusca

Jefferson; Thiago Ryan, Grasson, Dão e 
Alex Barros; Paulo Victor (João Felipe), 
Derli, Guioto (Deretti) e Matheus Bastos 
(Jefferson Ruan); Matheuzinho (Jonathan) 
e Nunes (Igor). Técnico: Sandro Sargentim

Local: Estádio Nilton Santos.  
Juiz: Alexandre Vargas Auxiliares: Michael Correa e Carlos Henrique de Souza.  
Gols: 1º tempo: Babi, aos 31 e aos 32. 2º tempo: Warley, aos 25.  
Cartões amarelos: Guilherme Santos, Babi, Alex Barros.

BOTAFOGO 3 RESENDE 0
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A GATA DA HORA

entrou com tudo no universo do YouTube. 

A musa tem quebrado tudo com o seu canal, onde falar so-

bre sexo é mais do que permitido, é uma obrigação!. O canal 

‘Rangel Carlos’ está disponível e já conta com o número de 11 

mil inscritos. “Sexo é pra todo mundo”, afirmou a beldade.

RANGEL CARLOS

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
 

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.
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Com experiência em Reta. 
Comparecer documentos 
R.Julia Lopes de Almeida, 18, 
Centro/ RJ. (Fundos Colégio 
Pedro-II).  98625-0489/ 2233-
7500

 
COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. Com-
parecer à  Rua Carlos Vascon-
celos, 155 Sala: 303 Tijuca. Tel: 
98162-6184
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se de Costureira Externa 
com prática em tecido tratar no 
tel.: 2205-3041.
 

MOTORISTA 
Com carro próprio GNV, prefe-
rencialmente aposentados mo-
re próximo Caxias. Salário ini-
cial R$2.500,00 +despesas, com 
disponibilidade para pequenas 
viagens.    Currículo com foto 
pelo Zap (21)97680-0748
 

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

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 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
 
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
 

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

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.
 
AGREGO 
¾, Toco, Truck/ Carreta secos e 
refrigerados. Interessados  entrar 
em contato com Alex ou  Eduardo 
telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.
 



TELEVISÃO

‘Somos guerreiras tanto 
na vida como na novela’
Adriana Esteves destaca a força feminina em ‘Amor de Mãe’

 L NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A 
novela Amor de Mãe vol-
tou à telinha da Globo 
um ano depois da sua pa-

ralisação devido à pandemia da 
Covid-19. E não poderia ser em 
um momento mais adequado: o 
mês em que se celebra o Dia In-
ternacional da Mulher, hoje. O 
público pode, mais uma vez, ver 
em cena uma trama que colo-
ca mulheres como protagonis-
tas. A atriz Adriana Esteves, que 
interpreta Thelma, a mãe pos-
sessiva de Danilo (Chay Suede), 
destaca a sororidade que exis-
te na história de Manuela Dias.

“Somos guerreiras cheias de 
força e de fragilidades tanto na 
vida como na novela da Manu, 
que tem a característica de falar 
da realidade. É muito bonito co-
mo ela apresenta esse momento 
feminino com tantas mulheres 
fortes, guerreiras e frágeis tam-
bém. E a sororidade fica evidente 
na novela. Chega um momento 
que uma (personagem) precisa 
da ajuda da outra e elas se for-
talecem. Até no caso da Thelma 
e da Lurdes (Regina Casé), que 

vão ter um embate muito forte 
pela disputa do amor do filho, a 
briga delas é com dor, porque é 
uma saudade da amizade. Existe 
amor entre elas”, afirma Adriana.

Para a atriz, que completou 51 
anos, essa união feminina da his-
tória da novela representa o que 
ela vivencia no dia a dia. Ela ain-
da compartilha uma reflexão so-
bre a sua jornada pessoal e profis-
sional ao dizer que sua vida ficou 
mais “gostosa” na fase adulta jus-
tamente por enxergar mais união 
feminina. “Fui criada ouvindo coi-
sas horríveis, resquícios causados 
pelo machismo, de que mulher 
não era amiga de mulher. É tão bo-
nito e tão gritante ver que a gente 
foi se libertando desse sofrimento 
que botaram na gente. Muito da 
minha trajetória tem um pouqui-
nho de solidão por faltar esse lu-
gar de acreditar que somos mulhe-
res e que podemos nos apoiar, nos 
amar e nos admirar. Hoje, eu não 
vou mais encontrar alguém que 
vai competir comigo e, sim, para 
me dar a mão e fazer coisas boas e 
bonitas juntos”, diz Adriana.

Adriana Esteves interpreta Thelma na novela ‘Amor de Mãe’

JOÃO COTTA / TV GLOBO

AMOR DE MÃE

21h30. Globo: A emissora não divul-
gou o resumo do capítulo de hoje.

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Lobão provoca René e 
Bianca vê. René garante para Bianca que 
não teve um caso com Ana. João pede 
para conversar com Bianca, mas ela não 
dá atenção. Gael exige que René não se 
aproxime da sua família. Bianca insiste 
em conseguir um namorado para Karina.

19h40. Globo: Apolo decide continuar o 
namoro com Tamara. Dulce avisa a Tanci-
nha que lutará para ficar com Bia. Giovan-
ni não consegue se entender com Guido. 
Bruna finge ter uma crise para que Enéas 
continue acreditando nela. Giovanni se 
desculpa com Aparício. Bruna pensa em 
um plano para ficar com Giovanni.

21h. SBT: As meninas dizem que têm 
uma surpresa para Carol e que ela deve 
ficar de olho fechado no quarto delas. 
Os meninos ligam para Junior e dizem 
que Neco não quer sair do quarto. Assim 
que Junior entra no quarto, os meninos 
trancam os dois no local e falam que eles 
devem conversar e se entender.

18h30. Globo: Eva mostra para Ana a 
certidão de nascimento de Julia. Vitoria fe-
cha uma campanha publicitária para Ana. 
Manuela tenta acalmar Iná depois dela ter 
um pesadelo. Ana pensa em Rodrigo. Ana, 
Julia e Eva voltam para o Brasil. Manuela 
se revolta com Eva por ter registrado Julia.

21h. Record: Kissare e Nadi se enten-
dem. Morabi abre o jogo com Abisali. 
Amat faz perguntas ao marido em relação 
à sua ligação com Deus. Nadi faz de tudo 
para Danina ficar contra Amat. Ibbi-Sim 
diz que devem investigar como Lilit mor-
reu. Morabi flagra Nidana com o anel e 
afirma que ela é uma ladra.

22h. Globo: Bibi pede roupas a Heleni-
nha para seu brechó e se assusta com as 
contas para pagar. Rubinho avisa a Carine 
que vai sair durante um indulto e afirma 
que dará o barraco de Bibi para ela. Mira é 
presa. O agiota ameaça Silvana. Bibi é ab-
solvida. Bibi encontra Rubinho no morro e 
o manda sair do seu caminho.

 LA última cena da primeira fase da 
novela mostrou que Thelma é ca-
paz de fazer qualquer loucura pa-
ra manter guardado o segredo de 
que seu filho, Danilo, é o filho que 
Lurdes tanto procura, Domênico. 
Na sequência, Thelma atropelou 
Rita (Mariana Nunes), que havia 
descoberto o segredo. Questiona-
da se as maldades da personagem 
vão transformá-la em uma “nova 
Carminha”, vilã que interpretou 
em Avenida Brasil (2013), Adriana 

Esteves destaca que são contextos 
diferentes. “Quando eu começo a 
fazer um trabalho e recebo uma 
personagem, eu não penso muito 
se ela vai ser vilã ou heroína, eu ten-
to construir aquela pessoa. Se ela é 
escrita de forma humanizada, não 
é importante se ela vai fazer vila-
nias ou não porque está tudo den-
tro de um contexto coerente. Não 
me preocupei (com comparações), 
porque elas são naturalmente di-
ferentes”, diz Adriana.

Thelma é a nova Carminha?
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 

Com Nathalia Duarte

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DE FÉRIAS COM O SOGRÃO?
 LDepois de dar um beijaço 

em Anitta na frente das câ-
meras e marcar presença na 
viagem da Poderosa ao Ca-
ribe, Lipe Ribeiro aumen-
tou ainda mais os rumores 
de que está vivendo um ro-
mance com a cantora cario-
ca. É que no sábado, o ex-
-participante de A Fazenda 
12, da Record, postou uma 
foto ao lado de ninguém 
menos do que Mauro Sil-
va, o Painitto, que passa 
férias com a filha na Repú-
blica Dominicana. “Fomos 
flagrados falando alguma 
besteira, Painitto”, escre-
veu Lipe ao publicar a foto 
em que aparece abraçado 
ao pai da cantora. Painit-
to, inclusive, já declarou 

LUTO NA TV!
 LO ator e humorista Kleber 

Lopes, de 39 anos, que ar-
rancou gargalhadas do pú-
blico no A Praça É Nossa, do 
SBT, morreu, na manhã de 
ontem, por complicações 
da Covid-19. Ele apresenta-
va sintomas leves da doen-
ça nos últimos dias e vinha se 
tratando em casa, mas come-
çou a sentir falta de ar e aca-
bou internado no Hospital 
Municipal de Urgência, no 
Jardim Bom Clima, em São 
Paulo, na sexta-feira. Segun-
do a assessoria do artista, ele 
sofreu uma parada cardior-
respiratória um dia após a 
internação e veio falecer em 
menos de 24 horas. 

 LNo Dia Internacional da Mulher, Lary lança Não, 
uma música empoderada e que reforça a mensa-
gem da mulher que sabe o que quer e faz valer 
suas vontades. À coluna, a cantora fala sobre o 
lançamento, feminismo e os preparativos para o 
lançamento do álbum, ainda neste ano. Confira!

CORAJOSA!
 LA apresentadora Sabrina 

Sato revelou, ontem, que 
recusou um convite para fa-
zer par romântico com nin-
guém menos do que com os 
galãs Cauã Reymond e Rey-
naldo Gianecchini na nove-
la da Globo Da Cor do Pe-
cado, em 2004. Acredite se 
quiser. “Eu já estava no Pâ-
nico e tinha certeza ia dar 
certo. Beijo eu queria dar, 
mas não queria fazer a no-
vela por causa do Pânico”, 
contou ela, aos risos, em 
participação em um quadro 
na Hora do Faro, da Record. 
No final das contas, a per-
sonagem Tina, que Sato foi 
convidada para fazer, foi in-
terpretada por Karina Bac-
chi na ocasião. 

EM ALTA EM BAIXA

 LJojo Todynho será 
apresentadora de pro-
grama no Multishow

 LMC Lan é acusado de es-
tupro. Ele prestou depoi-
mento e foi liberado

‘UM GRITO DE LIBERDADE’

‘Não’ chega hoje com 
uma mensagem muito 
forte de empodera-
mento feminino. Me 
conta um pouco do seu 
processo de inspiração 
para essa música.

No início da quarente-
na, acabei dedicando mais 
o meu tempo para compor, 
e, aí pensando em temas, 
surgiu a ideia de escrever 
sobre o ‘Não’. É muito co-
mum termos dificuldade de 
falar não, principalmente 
nós mulheres. Um simples 
não, vindo de uma mulher, 
pode ser interpretado como 
falta de educação. Essa mú-
sica veio como um grito de 
liberdade, misturado com a 

revolta por tudo o que somos 
obrigadas a passar diaria-
mente nessa sociedade ain-
da tão patriarcal.

Um trecho que 
me marcou mui-
to é quando você 
canta ‘Porque fa-
lar não quer dizer 
que vão ouvir’. 
Para você, como 
a arte pode ser 
um instrumento 
de levantar essas questões 
para a sociedade?

Eu considero a arte um po-
tente e importante instrumento 
para levantar questões sociais. 
Através dela, conseguimos 
atingir diretamente as pessoas 

e, ao mesmo, passar mensagens 
importantes e necessárias com 
maior alcance e leveza. Pra 
mim, é muito gratificante re-
ceber mensagens de mulheres 
que dizem ter conseguido sair 
de relações abusivas por con-
ta das minhas letras, ou que 
passaram a se amar mais e se 
sentirem mais empoderadas. 

Como o feminismo en-
trou na sua vida e como 
você se aprofundou ne-
le até transformá-lo em 
arte?

O feminismo foi entrando 
na minha vida quando come-

cei a perceber e passar por 
situações que comprovam 
que nós não temos a mes-
ma liberdade e direitos que 
os homens. Foi também 

quando percebi que a todo 
momento somos comparadas 
e colocadas umas contra as 
outras só pelo fato de sermos 
mulheres. E ainda quando 
notei que preciso provar mi-
nha capacidade 10 vezes mais 
para ser respeitada profissio-
nalmente e ter um mínimo 
de espaço num meio tão mas-

culino. Até hoje? Até hoje! 
Infelizmente. Então, fui me 
interessando cada vez mais 
e resolvi estudar e entender 
melhor sobre o feminismo. 

Como está sendo o 
processo de produção 
desse novo álbum? Co-
mo você definiria ele?

Defino como divertido! 
E se não for assim, eu nem 
quero! Eu faço tudo com 
muito prazer, penso em 
cada detalhe com muito 
cuidado e dou tudo de mim 
em todas as etapas. A fase 
da criação/produção é a que 
mais gosto no meu trabalho. 
É nela que a gente transfor-
ma as loucuras da nossa ca-
beça em algo tangível, que 
vai tocar outras pessoas, e 
isso é incrível! Comecei no 
início da quarentena a es-
crever as músicas que eu 
nem sabia que iriam pro 
meu primeiro álbum. E 
foram muitas! Não foi um 
processo nada fácil selecio-
nar o repertório, mas sabe 
aquele problema bom de 
resolver? Foi esse!

que “shippa” o casal, após 
cena de beijo no reality 
show da filha.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é um livro aberto à felicidade do coração” 

(Miguel Unamuno)

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

 LA dica da Lua é apostar no 
trabalho em grupo e resol-
ver tudo ainda hoje. Procure 
aprender coisas novas e tenha 
ambição. O alto-astral e o bom 
humor vão agitar a vida a dois.
Números da sorte: 83, 65 e 02.

 LVocê vai encarar até as ta-
refas mais chatas, sem ficar 
enrolando, terá disposição de 
sobra. As recompensas serão 
boas. Faça alguns sacrifícios 
para espantar a rotina.
Números da sorte: 03, 93 e 21.

 LHoje você pode surpreender 
com a sua criatividade e sim-
patia. Trabalhar em equipe vai 
melhorar a sua produtividade. 
Na paquera, você vai brilhar, 
utilize todo o seu charme.
Números da sorte: 13, 58 e 04.

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

 LA sua família vai ser o seu 
foco. Você pode fazer alguns 
sacrifícios para ajudar seus fa-
miliares, mas não deixe o tra-
balho de lado. Há chance de 
reatar um romance.
Números da sorte: 32, 23 e 95.

 LHoje você estará mais falante 
do que nunca. É hora de fazer 
contatos no trabalho e partici-
par de reuniões importantes. 
O dia vai te fazer imbatível du-
rante a conquista.
Números da sorte: 60, 42 e 78.

 LAs finanças vão chamar a sua 
atenção hoje. Um bom negó-
cio pode pintar. Um sonho 
antigo também pode ser rea-
lizado ainda hoje. A conquista 
vai andar devagar, não desista.
Números da sorte: 34, 97 e 70.

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 sua vida social vai se desta-
car bastante. Alie-se a pessoas 
com interesses semelhantes 
aos seus e busque o máximo 
de sintonia. O romance vai se 
tornar mais sólido hoje.
Números da sorte: 44, 53 e 17.

 LVocê vai cumprir as suas 
metas no trabalho e terá um 
tempo para descansar. Se pre-
cisar de ajuda, conte com os 
amigos. As redes sociais devem 
animar a conquista.
Números da sorte: 36, 63 e 54.

 LA semana vai começar agita-
da, esteja preparado. Os astros 
destacam a sua força de vonta-
de na profissão. A paixão tam-
bém esquenta a relação com 
o par, aproveite o momento.
Números da sorte: 37, 19 e 82.

SÃO JOÃO DE DEUS
João Cidade Duarte nasceu em 8 de 
março de 1495, na vila de Monte-
morro Novo, em Portugal. João foi 
a pé para a Espanha, rumo a Madri, 
junto com mendigos e saltimban-
cos, onde fez obras e vivenciou inú-
meras aventuras. Nos arredores de 
Toledo, foi deixado sob os cuidados 
de Francisco Majoral. Por seis anos, 
Francisco o educou como a um filho, 
ao lado da sua filha, despertando o 
interesse pela religião. João criou 
uma nova ordem religiosa, a dos Ir-
mãos Hospitaleiros. Construiu mais 
de 80 asilos para loucos e doentes 
terminais. Morreu em 1550.

SANTO DO DIA

INVASÃO
Renato vai à delegacia, mui-
to assustado, prestar queixa 
de um roubo.
— O ladrão entrou lá em casa 
de madrugada e nem eu nem 
a minha mulher percebemos, 
ele roubou muita coisa.

O delegado registra a queixa 
e no dia seguinte manda cha-
mar a vítima.
— O elemento tá preso. Ago-
ra só falta recuperar o que 
ele roubou.
— Posso falar com ele, seu 
delegado?

— Pra quê?
— É que se ele me disser como 
conseguiu entrar lá em casa 
de madrugada sem fazer ne-
nhum barulho e sem acordar 
a minha mulher, eu retiro a 
queixa e ele pode ficar com 
tudo o que ele roubou.

PERCEPÇÃO
A mulher está nua, olhando 
no espelho do quarto antes 
de dormir. Ela não está feliz 
com o que está vendo e diz 
para o marido:
— Sinto-me horrível. Eu en-
gordei muito nos últimos 

meses, estou envelhecendo 
rápido, não fiz meu cabelo.
Está tudo uma porcaria. Eu 
realmente preciso de um elo-
gio seu.
O marido retruca:
— Sua visão está perto da 
perfeição!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú fala que teremos surpre-
sas, em breve, no setor finan-
ceiro. Mesmo que as coisas 
não estejam como gostaria, 
lembre-se de agradecer pelo 
que tem recebido. Vá a luga-
res diferentes e deixe tudo 
acontecer naturalmente.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, mojubá
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTOS:
Fogo. 
SIMPATIA:
Para melhorar as finanças, 
arrume seis moedas doura-
das do mesmo valor. Coloque 
três moedas no fundo de um 
saleiro e três moedas no fun-
do do açucareiro. Pode pôr 

as moedas em um saquinho 
plástico transparente, se de-
sejar. Nunca deixe faltar sal e 
açúcar em cima das moedas.

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

 LA Lua ressalta a sua auto-
confiança. Você será capaz de 
concluir qualquer tarefa com 
facilidade no trabalho. Cuidar 
da saúde e curtir o par vão te 
fazer muito bem.
Números da sorte: 98, 62 e 80.

 LA Lua te dará harmonia com 
as pessoas ao seu redor. As fi-
nanças estarão ótimas. Ouça a 
sua intuição que vai conseguir 
ir longe. O romance também 
será mais intenso, aproveite.
Números da sorte: 45, 09 e 27.

 LVocê vai se incomodar com a 
rotina. Pode surgir a vontade 
de inovar um pouco. Só tome 
cuidado, pense antes de agir. 
Demonstrações de carinho vão 
ajudar o relacionamento
Números da sorte: 28, 91 e 46.
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