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   Enquanto      
geral deu 

como certa a 
sua eliminação 

da eleição, 
Lula na 
verdade 

 ficou isolado,   
   vendo tudo 
acontecer, e 
está de volta 

ao jogo. Agora 
o povo quer 
saber: quem 
é monstro, 

quem é anjo 
e quem vira 

líder em 2022
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Polícia prende 
136 por crimes 
de violência 

contra mulher

Joia do Vasco 
sofre ameaça 
de morte na 

porta de casa

OPERAÇÃO 4

Família de 
Valmir nega 

versão da PM 
no Macacos

5 MORTOS 3

Novo auxílio 
emergencial 
vai de R$ 175 

a R$ 375

GUEDES FALOU 8

Policial morre 
em troca de 
tiros com 

traficantes

SÃO GONÇALO 5

APÓS INDICAÇÃO DO MORO:

‘BIG FONE’ DO MINISTRO FACHIN ANULA CONDENAÇÕES DO EX-PRESIDENTE NA LAVA JATO 6

Família real se 
preocupou com 
a cor do filho de 
Harry e Meghan

PRECONCEITO

PÁGINA 15

Ceni antecipa 
fim das férias 
no Fla e volta 

ao trabalho

FOME DE BOLA
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edição digital do 
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Mais policiamento 
para São Gonçalo 

 LA insegurança em Neves, São Gonçalo, 
cada dia aumenta mais. As pessoas têm 
medo de sair na rua. Assaltos, roubo de 
fios de telefone, causando interrupção 
do serviço telefônico, roubos de ralos e 
tampões de ferro para vender, deixan-
do buracos abertos. Motos muito ba-
rulhentas dia e noite, incomodando as 
pessoas em seu momento de descanso. 
Cadê o policiamento? Precisamos de 
segurança em nossa rua!

Árvore ameaça 
cair sobre casas

 LEm frente ao número 538, da Rua 
Saldanha Marinho, em Neves, São 
Gonçalo, um poste abarroado e uma 
árvore seca ameaçam cair sobre ca-
sas vizinhas, o que vai causar uma 
catástrofe e casas danificadas, além 
das pessoas que podem se machucar, 
caso algo aconteça. Seria interessan-
te resolver o problema antes que ele 
ficasse maior, antes que alguém per-
desse sua casa. Socorro, Enel!

Laudelino Siqueira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Buraqueira 
em Nova Iguaçu

 LA situação da Rua Dona Marieta, 
em Miguel Couto, em Nova Iguaçu, 
é precária. Ruas e calçadas muito 
esburacadas e sem conservação. O 
que é um perigo para as pessoas que 
passam no local e podem cair em 
buracos e prender a perna. As ruas 
precisam de atenção e manutenção. 
Os buracos das calçadas precisam 
ser fechados, queremos circular em 
segurança na vizinhança.

Carlos Aldany
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Baixada: lâmpada 
queimada 

 LHá semanas tento ligar para a Ouvi-
doria da Prefeitura de Nova Iguaçu e 
não consigo falar. Só dá ocupado! Tem 
uma lâmpada queimada na Rua Jorge 
Cardoso Santana, em Jardim Laranjei-
ra, e ninguém troca. Não conseguimos 
falar com o responsável, sigo tentando 
e nada! Espero que eles vejam essa 
mensagem e venham fazer a manu-
tenção das lâmpadas. Pagamos impos-
tos e não vemos resultados.

Cosme
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Esquina precisa de 
sinal de trânsito

 LOs 20 mil moradores do bairro Km 11, 
em Nova Iguaçu, pedem à prefeitura 
que coloque um sinal de trânsito na 
esquina da Rua João Martins com Rua 
Beijamim Chambareli, pois o local fica 
na descida do viaduto do bairro, com 
trânsito intenso, dificultando a travessia 
dos pedestres e com um grande núme-
ro de acidentes. O semáforo ajudaria 
muito no controle do trânsito do local e 
traria mais segurança.

Mário Sodré
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SINAL

BURACO

Fios arrebentados na Piedade
 L Durante uma ventania que aconteceu em alguns 

bairros, alguns fios de telefone, internet e luz foram 
arrebentados, colocando a segurança de quem passa 
pelo bairro da Piedade em risco. Peço que enviem um 
carro da Light e operadoras de telefonia para que 
resolvam essa situação. Já que ligar não adianta, 
pois os nossos direitos não são respeitados.

Olinda Barbosa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Equipe vai 
ao local

 L A Secretaria de Conser-
vação da c idade do Rio 
de Janeiro informou que 
enviará equipe ao local, 
na próxima semana, para 
v istor iar  e  programar o 
serviço tapa-buraco para 
assim que for possível.

Assessoria de imprensa da 
Secretaria de Conservação do Rio

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2175
08/03/2021

01 03 05 07 10
11 12 13 14 15
16 17 19 22 23

QUINA concurso 5509
08/03/2021

11 47 58 67 73
Quina: acumulou (R$ 4.625.447,49)

Quadra: 49 (R$ 12.257,33)

Terno: 4.629 (R$ 195,11)

Duque: 127.951 (R$ 3,88)
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POLÍCIA

A mulher de Valmir, Valéria Pereira, disse que ele estava em outro ponto da comunidade quando foi morto

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

História mal contada
Familiares de montador morto no Morro dos Macacos contestam versão da PM

 L CORPO JOGADO EM VIATURA

F
amiliares de Valmir Pereira 
Cândido, de 42 anos, con-
testam a versão da polícia 

de que o montador de andai-
mes estava próximo a trafican-
tes durante o tiroteio no último 
sábado, no Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, na Zona Norte do 
Rio. Além de Valmir, outras qua-
tro pessoas morreram. O corpo 
do trabalhador foi sepultado on-
tem, no Cemitério do Catumbi, 
na região central.

Vídeos que circulam nas re-
des sociais mostram policiais 
colocando os corpos na viatu-
ra. Um dos moradores chega a 
gritar que “não tem nem mais 
espaço no camburão”.

Em nota, a Polícia Militar dis-
se que após o confronto equipes 
encontraram “cinco suspeitos 
feridos” na localidade conhecida 
como Terreirinho. Ainda segun-
do a PM, naquela região há uma 
boca de fumo que serve de abri-
go para traficantes. A família, no 
entanto, nega que Valmir tenha 
sido atingido ali. Para eles, a ver-
são da PM dá a entender que ele 
estaria próximo dos trafican-
tes, mas Valmir estaria num bar 
ao lado de casa decidindo com 
amigos detalhes da nova camisa 
da torcida organizada ‘Fla-Ma-
cacos’, fundada por ele.

“Meu marido está numa rua, 
e os bandidos estão na rua de ci-
ma. Eu filmei o bar, todo sujo, 
com os buracos na parede. Não 
estavam no mesmo lugar. E cin-
co suspeitos, não. Meu marido 
era trabalhador”, defende Valéria 
Pereira, mulher de Valmir. “Ele 
estava numa região chamada 
B13, que é justamente onde os 
moradores costumam se reunir 
para assistir jogos, confraterni-
zar. É um ponto de encontro da 
torcida”, completa.

 LA versão da Polícia Militar 
de que encontrou cinco ho-
mens feridos também foi re-
futada por moradores. Vídeos 
mostram policiais recolhen-
do os corpos na viatura. “O 
meu marido é o primeiro (a 

ser colocado na viatura). E os 
outros corpos jogados por ci-
ma. Igual bicho. Mas meu ma-
rido não era bicho, era traba-
lhador”, afirmou a esposa. O 
Hospital Federal do Andaraí, 
via Ministério da Saúde, afir-
mou que os cinco homens já 
chegaram mortos à unidade.

‘Já chegaram 
mortos’

 LEm nota a Secretaria de Estado 
de Polícia Militar disse que “as cir-
cunstâncias dos casos citados en-
volvendo policiais militares são 
objeto de inquéritos instaurados 
pela Delegacia de Homicídios. Pa-
ralelamente, como é de praxe, a 
Corporação instaurou Inquérito 
Policial Militar (IPM) para avaliar 
a conduta das equipes envolvidas 
nas ocorrências”.

No entanto, a corporação 
mantém a versão de que “equi-
pe da 5ª UPP/6º BPM-UPP Ma-
cacos foi atacada por criminosos 
armados durante policiamento”, 
sem  detalhar onde e em que cir-
cunstâncias Valmir Pereira Cân-
dido foi morto. Na ação, segundo 
a versão da PM, foram apreendi-
dos um fuzil, duas pistolas, duas 
granadas, drogas e dinheiro.

Polícia Militar 
mantém versão 

Familiares e amigos no velório do montador, no cemitério do Catumbi, marcado por dor e revolta
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POLÍCIA

Operação policial caça 
agressores de mulheres
No Dia Internacional da Mulher, mais de 130 homens vão em cana

 L RESGUARDO

A 
Polícia Civil do Rio 
de Janeiro participou 
ontem, Dia Interna-

cional da Mulher, da Opera-
ção Resguardo, em âmbito 
nacional, para prender ho-
mens investigados por cri-
mes de violência contra a 
mulher. No Rio, até o fecha-
mento desta edição,  136 fo-
ragidos haviam sido presos, 
alguns deles respondem por 
estupro, agressão e falta de 
pagamento de pensão ali-
mentícia. 

Coordenada pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública, por meio da Secre-
taria de Operações Integra-
das (Seopi-MJSP), a opera-
ção foi realizada no Distrito 
Federal e nos 26 estados do 
país. De acordo com a dele-
gada Sandra Ornellas, dire-
tora Departamento-Geral 
de Polícia de Atendimento à 
Mulher (DGPAM) do Rio de 
Janeiro, a operação é um re-
cado para os abusadores que 
acreditam na impunidade 
para este tipo de crime.

“É um recado para essas 
pessoas. Violência contra a 

mulher é crime. Se é crime, 
o responsável precisa pagar 
por esse crime. Não pense 
que vai ficar impune”, disse 
a delegada.

Desde o dia 1º de janeiro 
deste ano, quando houve o 
início da ação integrada em 
todo o Brasil, a Polícia Civil 
do Rio recebeu mais de 30 
mil denúncias de violência 

contra a mulher: mais de se-
te mil inquéritos foram ins-
taurados.

Nesse período, foram ex-
pedidos 212 mandados de 
prisão, 353 cumprimento 
de mandados judiciais, com 
atendimento de mais de 36 
mil mulheres vítimas de vio-
lência, e a prisão de 1.367 
agressores em todo o estado. Policiais civis estiveram nos endereços dos suspeitos em todo o estado

REGINALDO PIMENTA

Uma mulher de 35 anos foi 
morta a facadas no último sába-
do, no bairro Itaipu, em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense. 
De acordo com Polícia Civil, Si-
mone Priscila Ferreira foi assas-
sinada pelo companheiro, Rone 
Vicente de Macedo, que foi pre-
so em flagrante ao lado do cor-
po, dentro da residência do ca-
sal, por policiais militares do 39º 
BPM (Belford Roxo). A mulher 
não resistiu aos ferimentos, e 
morreu no local, antes da che-
gada do socorro, segundo a PM. 

O caso está sendo investiga-
do pela Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF). O preso foi autuado 
por feminicídio, quando o ho-
micídio cometido contra mu-
lheres é motivado por violên-
cia doméstica ou discriminação 
de gênero. Segundo parentes da 
vítima, Rone não aceitava o tér-
mino do relacionamento, o que 
teria motivado o crime.

O corpo de Priscila Cardoso, 
que deixa um filho de 10 anos, foi 
sepultado domingo, no cemité-
rio de Mesquita, também na Bai-
xada Fluminense.

Mulher é 
morta a 
facadas
Ex-companheiro da 
vítima, assassino foi 
preso em flagrante

 L DENTRO DE CASA

Simone foi morta no sábado

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

 L“A gente sabe que a casa é o local 
mais violento para a mulher. Ali 
vivem a vítima e o autor dos cri-
mes, isso é muito difícil para ela”. 
A declaração é da delegada Sandra 
Ornellas, diretora Departamento-
-Geral de Polícia de Atendimen-
to à Mulher (DGPAM), na divul-
gação do balanço da operação no 
Rio. De acordo com a delegada, a 

mulher fica mais vulnerável quan-
do vive ao lado do agressor. 

“Antes, as pessoas usavam esse 
dia para dar flores. Hoje, a gente 
grita por respeito e por igualdade. 
Enquanto não houver igualdade, 
essa violência vai continuar. Vio-
lência essa que pode começar com 
um grito e acabar em feminicídio”, 
reforçou a delegada.

‘A casa é o local mais violento’

ESTUPRO, 
AGRESSÃO 
E FALTA DE 

PAGAMENTO 
DE PENSÃO

 LA Operação Resguardo, defla-
grada pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, ontem, em 
todo o país contra agressores de 
mulheres, havia prendido, até o 
fechamento desta edição, mais de 
700 agressores em todo o país. 

Ao todo, mais de 12 mil po-
liciais civis atuaram, de forma 
conjunta, na busca de suspeitos 

de ameaças, tentativas de femi-
nicídio, lesão corporal, descum-
primentos de medidas protetivas, 
estupro e importunação, entre 
outros crimes.

De acordo com o Ministério 
da Justiça, desde janeiro, mais de 
165 mil vítimas foram atendidas e 
mais de  9 mil suspeitos presos em 
60 mil inquéritos.

Mais de 700 presos no país
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RAPIDINHAS...

Tiroteio na 

Providência

 LMoradores do Morro da 
Providência na Zona Por-
tuária do Rio, acordaram 
ontem ao som de intenso 
tiroteio. Por questão de se-
gurança, a linha 2 do VLT fi-
cou interrompida por cerca 
de 40 minutos, sendo nor-
malizada por volta das 10h. 
De acordo com a Coordena-
doria de Polícia Pacificadora 
(CPP), não houve registro 
de operação ou confron-
to envolvendo policiais da 
UPP Providência.

Esquartejador 
vai pra cadeia

 LUm homem acusado de es-
quartejar sua inquilina, em 
Guapimirim, na Baixada 
Fluminense, no último sába-
do, foi preso ontem, em ação 
conjunta da 67ª DP (Guapi-
mirim) e PMs do 34º BPM 
(Magé). Segundo as investi-
gações a vítima recebeu di-
versos golpes de faca, teve a 
cabeça arrancada e o corpo 
esquartejado. Os restos mor-
tais da mulher foram guarda-
dos pelo criminoso e, depois, 
jogados em um valão.

O ex-policial militar Sirley 
Alves Teixeira, acusado de ser 
um dos integrantes do grupo de 
policiais responsáveis pela cha-
cina de Vigário Geral, que dei-
xou 21 mortos, na Zona Norte 
do Rio, em 1993, foi executado 
a tiros, no sábado, na porta de 
sua casa, na Estrada Mirande-
la, no Centro de Nilópolis, Bai-
xada Fluminense. Segundo a 
Polícia Militar, agentes do 20º 
BPM (Mesquita) foram aciona-
dos para verificar a ocorrência e 
encontraram Sirley morto.

O ex-PM foi achado por vi-
zinhos, que acharam que ele 
tinha morrido após uma que-
da, mas os policiais constata-
ram que ele tinha sido baleado. 
Ainda de acordo com a Polícia 
Militar, outro homem ferido, 
que pode estar envolvido na 
morte do ex-PM, deu entrada 

em um hospital particular, em 
Mesquita, vizinha a Nilópolis. 
A Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
investiga o caso.

Ex-policial de 
chacina é morto
Condenado pela chacina de Vigário 

Geral é baleado na porta de casa

 L NILÓPOLIS

Sirley foi achado na escada

REPRODUÇÃO

Dois suspeitos mortos
Policiais civis fizeram ação contra ladrões de cargas

 L NITERÓI-MANILHA

Dois criminosos, suspeitos de 
integrar uma quadrilha especia-
lizada em roubo de cargas na Ro-
dovia Niterói-Manilha (BR-101), 
morreram durante um confron-
to com a Polícia Civil, ontem de 
manhã, no bairro Boaçu, em São 
Gonçalo. A operação foi realizada 
pela Coordenadoria de Recursos 
Especiais (CORE) e pela Delega-
cia de Repressão a Roubos de Car-
ga (DRFC).

Na mesma ação, um terceiro 

integrante da quadrilha foi pre-
so. Foram apreendidos um fuzil, 
uma pistola, uma granada e um 
carro roubado usado pelos cri-
minosos.

Segundo as investigações, a 
quadrilha é do Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, e pratica-
va constantes assaltos na rodovia.

Em janeiro deste ano, dois ca-
minhões frigoríficos foram rou-
bados na mesma região e levados 
para dentro da comunidade do 

Complexo do Salgueiro, com fun-
cionários feitos reféns.

Flagrante de roubo
Também ontem, criminosos 

foram flagrados ao vivo por uma 
equipe da TV Globo, descarre-
gando uma carga roubada no 
Morro do Urubu, na Piedade, na 
Zona Norte do Rio. Policiais do 3º 
BPM (Méier), com apoio de um 
blindado, foram ao local e recupe-
raram parte da carga.

 L DOIS CRIMINOSOS BALEADOS 

Bando mata PM
Equipe atacada por criminosos em São Gonçalo

U
m cabo da Polícia Mili-
tar do Grupamento de 
Ações Táticas (GAT) do 

7º BPM (São Gonçalo) foi mor-
to a tiros, na noite de domingo, 
durante um confronto com ban-
didos que estavam em um carro 
roubado. O crime ocorreu por 
volta das 21h45, no bairro Mu-
tuapira, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio. 

Em nota, a PM informou que 
o cabo Bruno Oliveira estava com 
uma equipe que patrulhava a Es-
trada da Covanca, quando houve 
o ataque a tiros por ocupantes de 
um carro. “Houve reação ao ata-
que criminoso. Na ação, um poli-
cial militar ficou ferido”, afirmou, 
em nota, a corporação.

O policial foi socorrido por 
colegas de farda e levado para o 
Pronto Socorro Central de São 
Gonçalo, no bairro Zé Garoto, 
mas não resistiu.

Uma outra equipe do 7º BPM 
que patrulhava a região entrou 
em confronto com o mesmo gru-
po. Dois suspeitos foram balea-

dos e presos ao buscarem socorro 
em uma UPA.  

Baleado a caminho da padaria
Também em São Gonçalo, um 

homem, que não teve a identida-
de divulgada, foi atingido por ba-

la perdida nas costas quando saiu 
de casa para ir a uma padaria, no 
bairro Porto Novo, no domingo 
de manhã. Ele foi socorrido e, até 
o fechamento desta edição, não 
havia informações sobre seu es-
tado de saúde.

O policial foi levado para o Pronto Socorro Central, mas não resistiu

REPRODUÇÃO / ARQUIVO

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 9/3/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

Lula elegível para 2022
Ministro Edson Fachin anula todos os processos contra ex-presidente na Lava Jato

 L PODE SER CANDIDATO À PRESIDÊNCIA

O 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Edson Fachin, anulou, 

ontem, todas as condenações do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva julgadas pela 13ª Vara 
Federal de Curitiba, relaciona-
das às investigações da Opera-
ção Lava Jato. Com isso, Lula 
recupera os direitos políticos e 
volta a ser tornar elegível para 
a corrida presidencial de 2022.

O ministro do STF declarou a 
incompetência da Justiça Federal 
do Paraná nos casos do triplex do 
Guarujá, do sítio de Atibaia e do 
Instituto Lula, além da doações ao 
instituto. Com isso, os processos 
vão ser analisados pela Justiça Fe-
deral do Distrito Federal, que vai 
julgar se os casos nos três processos 
serão ou não validados.

Na avaliação de Fachin, as ações 
não poderiam ter corrido em 
Curitiba, porque os fatos aponta-
dos não têm relação direta com o 
esquema de desvios na Petrobras. 
O ministro lembrou que diversos 
processos deixaram a Vara do Pa-
raná ou mesmo seu gabinete pelo 
mesmo motivo, desde o início da 
Operação Lava Jato.

“Com as recentes decisões 
proferidas no âmbito do Supre-
mo Tribunal Federal, não há co-
mo sustentar que apenas o caso do 
ora paciente deva ter a jurisdição 
prestada pela 13ª Vara Federal de 
Curitiba. No contexto da macro-
corrupção política, tão importan-
te quanto ser imparcial é ser apar-
tidário”, afirmou.

Em razão da decisão, o minis-
tro Fachin declarou a perda do ob-
jeto de 10 habeas corpus e de qua-
tro reclamações apresentadas pela 
defesa do ex-presidente, entre eles 
a ação em que questiona a suspei-
ção do ex-juiz Sergio Moro, que 
era titular da 13ª Vara de Curitiba.

Os processos contra Lula vão ser analisados pela Justiça Federal do DF, que julgará se os casos serão validados

AFP

 LEm julho de 2017, o ex-juiz Ser-
gio Moro, que trabalhava na 13ª 
Vara da Justiça Federal em Curi-
tiba, condenou Lula a 9 anos e 6 
meses de prisão pelos crimes de 
corrupção passiva e de lavagem 
de dinheiro no caso do triplex do 
Guarujá. No ano seguinte, Lu-
la foi condenado em segunda ins-
tância em 24 de janeiro de 2018.

Em 7 de abril de 2018, o ex-
-presidente foi preso condena-
do em segunda instância pelo 
então juiz federal Sergio Moro a 
12 anos e um mês de prisão, por 
corrupção e lavagem de dinheiro 
no caso do tríplex do Guarujá. À 
época, Moro ainda impediu que 
Lula não pudesse exercer cargo 
ou função pública.

Ele foi impedido de partici-
par das eleições presidenciais 
de 2018, das quais era primeiro 
colocado nas pesquisas de in-
tenção de voto. Bolsonaro, se-
gundo colocado nas pesquisas, 
acabou eleito, e convidou Ser-
gio Moro para comandar seu 
superministério da Justiça e 
Segurança Pública.

Quando foi preso e impedido de se candidatar

 LA Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) informou que vai re-
correr da decisão do ministro Ed-
son Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Além das decisões 
de Moro, que condenou Lula no 
caso do triplex do Guarujá, Fa-
chin também anulou os atos pro-
feridos pela juíza Gabriela Hardt, 
responsável pela sentença no caso 
do sítio de Atibaia. A assessoria de 
imprensa da Procuradoria-Geral 
informou que o recurso será pre-
parado pela subprocuradora-ge-
ral Lindôra Maria de Araújo, bra-
ço-direito do procurador-geral 
Augusto Aras e responsável pelos 
processos da Lava Jato no STF. O 
Ministério Público Federal do Pa-
raná não se manifestou.

PGR diz que 
vai recorrer

 LO presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), se manifestou, logo após a 
decisão do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Ed-
son Fachin. Em uma publicação 
no Twitter, o presidente da Câ-
mara se questionou sobre a de-
cisão do ministro do STF. “Mi-
nha maior dúvida é se a decisão 
monocrática foi para absolver 
Lula ou Moro. Lula pode até 
merecer. Moro, jamais!”, dis-
se o presidente da Câmara dos 
Deputados. Já a deputada fede-
ral Joice Hasselmann (PSL-SP) 
afirmou que “Jair Bolsonaro co-
memora. Ele conseguiu ter Lula 
como adversário em 2022 e as-
sim ter alguma chance”.

Políticos 
comentam

 L MARINA CARDOSO
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 L HISTÓRIA REPETIDA

Menos vacinas do 
que o prometido 
Em reunião com governadores, Pazuello anuncia 
redução do número de doses a serem entregues

O 
ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, disse ontem, 
em entrevista coletiva na 

sede da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio, que espera en-
tregar, para todo o país, de 25 a 28 
milhões de doses da vacina contra 
a Covid-19 fabricadas pelo Insti-
tuto Butantan e pela Fiocruz até 
o fim deste mês. Anteriormente, 
Pazuello tinha projetado a distri-
buição de 46 milhões de doses, 
uma redução de 35%. A entre-
vista foi dada após reunião com 
governadores, que cobraram ati-
tude do Governo Federal sobre a 
entrega de vacinas. 

“A nossa previsão é de que a An-
visa e Fiocruz ajustem os proces-
sos durante essa semana. Nosso 
objetivo é ter em março próximo 
de 25 a 28 milhões de doses já real-
mente entregues para que possa-
mos cumprir o Plano Nacional de 
Imunização”, disse o ministro.

“No dia de hoje nós estamos re-
cebendo mais 2,5 milhões de doses 
para ir para a distribuição durante 
a semana para os estados. Espero 
que a partir da semana que vem, 
ou no máximo na outra, nós já te-

nhamos entregas da Fiocruz so-
madas semanalmente as entregas 
do Butantan”, finalizou.  

Falha provoca atraso
A capacidade de produção da 

vacina Oxford/AstraZeneca foi 

reduzida de 15 milhões de doses 
para 3,8 milhões, em março, por 
causa de falha em uma das má-
quinas responsáveis por proces-
sar o medicamento diminuiu a 
capacidade de produção do imu-
nizante, segundo as Fiocruz.

Pazuello: ‘Mais 2,5 milhões de doses para ir para a distribuição’

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

 LA Secretaria municipal de Saú-
de do Rio abriu um novo ponto 
de vacinação na Zona Sul do Rio, 
ontem. A Casa Firjan, em Bota-
fogo. O secretário Daniel Soranz, 
que esteve no local, afirmou que a 
cidade tem estoque para vacinar 
pessoas de 77 e 76 anos, mas que 
a continuidade depende da che-
gada de novas remessas.

“O Ministério da Saúde apre-
sentou o calendário. Tem mais 
uma remessa no dia 8 (hoje) e ou-
tra no dia 10 (quarta-feira). Espe-
ramos que libere a do dia 8 hoje 
mesmo”, afirmou o secretário. O 
calendário carioca prevê vacina-
ção de idosos de 67 anos até o dia 
31 de março. “Se não tiver vacina, 
vamos ter que interromper. Mas a 

princípio, o calendário do Institu-
to Butantan tem sido cumprido, e 
o Ministério da Saúde se compro-
meteu com outras entregas”, com-
pletou Soranz. No mês passado, 
a vacinação no Rio chegou a ser 
interrompida por falta de doses.

Até agora, o município já 
vacinou pouco mais de 420 
mil pessoas.

Receio pela interrupção da vacinação no Rio

A prefeitura de São Gonça-
lo interditou a casa de eventos 
Recanto da Pedra, em Neves, na 
noite de domingo, depois de fla-
grar mais de mil pessoas duran-
te um show de pagode. O res-
ponsável pela festa, que alugou 
o imóvel, foi multado. O públi-
co foi orientado a deixar o local 
e não houve reação. Além de es-
tar aberto em horário proibido, 
a casa não tem alvará de funcio-
namento ou licença para reali-
zar eventos. 

A poucos metros dali, na Rua 
Maurício de Abreu, um bar tam-
bém tinha aglomeração e foi no-
tificado por estar funcionando 
em descumprimento ao decreto 
que determinou o fechamento 
de bares e restaurantes da cidade 
às 18 horas até o dia 11 de março.

Desde a última sexta-feira, o 
município de São Gonçalo vem 
realizando fiscalizações notur-

nas em bares e restaurantes da 
cidade, com apoio da Polícia 
Militar. O secretário munici-
pal de Ordem Pública, major 
David Ricardo Gonçalves Cos-
ta, assegurou que as fiscaliza-
ções continuarão ao longo da 
semana. Ele explicou que as 
medidas visam proteger a vi-
da dos gonçalenses neste mo-
mento em que a pandemia de 
Covid-19 vem causando um 
número maior de mortes na 
região metropolitana e no país.

“O que vimos aqui é um total 
desrespeito à vida e não iremos 
permitir que estas festas clan-
destinas continuem a ser reali-
zadas”, garantiu.

Os agentes estão fazendo 
rondas e percorrendo os bairros 
com maior concentração de ba-
res e restaurantes, entre eles Pa-
checo, Nova Cidade, Parada 40, 
Trindade e Mutondo.

Mais de mil 
aglomerados 
Prefeitura interdita Recanto da 

Pedra durante show de pagode

 L SÃO GONÇALO

Os fiscais fecharam a casa e dispersaram os frequentadores   

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
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 LSOU jornaleiro há 27 anos, tenho 41 
anos de idade e sou morador da Ilha 
do Governador. O que mais gosto na 
minha profissão é interagir com o pú-
blico. O shopping é uma das melhores 
coisas daqui do bairro. Sou torcedor 
do Vasco da Gama e, nas minhas horas 
vagas, gosto de passear no shopping. 
A parte que mais leio do MEIA HORA 
é a de esportes.

André Dias — Ilha do Governador

IVAN LUIZ 
ROSÁRIO 
LUCENA 
DA SILVA, 
atualmente 
com 40 anos, 
desapareceu 
no dia 27 
de julho de 
1995, em 
Volta Redonda, RJ.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Protesto 
no Centro

 LFuncionários públicos e 
terceirizados da cidade do 
Rio realizaram uma mani-
festação, ontem, em frente 
à Prefeitura do Rio, reivin-
dicando o pagamento de 
salários atrasados. 

RAPIDINHA...

 L AJUDA PARA A POPULAÇÃO

Vem aí o auxílio!
Nova rodada será de valores entre R$ 175 e R$ 375 

O 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
ontem que a nova rodada 

do auxílio emergencial será de va-
lores entre R$ 175 e R$ 375, com 
quantia média de R$ 250. O res-
ponsável pela pasta disse que o be-
nefício vai depender da composi-
ção das famílias contempladas. O 
pronunciamento foi feito durante 
entrevista a jornalistas no Palácio 
do Planalto. Entretanto, o minis-
tro informou que a definição final 
dos valores será feita pelo Ministé-
rio da Cidadania. 

“Essa é a média (R$ 250), um 
valor médio, porque, se for uma 
família monoparental, dirigi-
da por uma mulher, aí já é 375 
(reais). Se tiver um homem so-
zinho, aí já é 175 (reais). Se for o 
casal, os dois, aí já são 250 (reais). 
Isso é o Ministério da Cidadania, 
nós só fornecemos os parâmetros 

básicos, mas a decisão da ampli-
tude é com o Ministério da Cida-
dania”, declarou Guedes. 

Na semana passada, o Senado 
aprovou a PEC Emergencial, que 
vai possibilitar o pagamento do 

auxílio. Esta semana, o projeto es-
tá previsto para ser votado no ple-
nário da Câmara dos Deputados 
amanhã. No entanto, a proposta 
coloca um limite de R$ 44 bilhões 
para a nova rodada do benefício.

No ano passado, durante todo 

o pagamento das parcelas do auxí-
lio emergencial, o governo injetou 
mais de R$ 300 bilhões no benefí-
cio, que foi distribuído para 68 mi-
lhões de pessoas. Foram nove par-
celas: cinco de R$ 600 e quatro de 
R$ 300. Mulheres chefes de família 
tiveram direito a duas cotas. Por-
tanto, as cinco primeiras parcelas 
foram de R$ 1,2 mil, enquanto as 
quatro últimas foram de R$ 600.

Segundo o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, a expec-
tativa é aprovar a admissibili-
dade do texto hoje e, amanhã, 
a votação em plenário em dois 
turnos. Na avaliação de Lira, é 
importante aprovar logo a PEC 
para possibilitar o pagamen-
to de novas parcelas do auxí-
lio emergencial para a popula-
ção ainda este mês. O relator da 
proposta na Câmara é o depu-
tado Daniel Freitas (PSL-SC).

PROJETO ESTÁ 
PREVISTO PARA 

SER VOTADO 
NA CÂMARA 

AMANHÃ

 LOLINDA Bolsonaro, de 93 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), recebeu a segunda dose da CoronaVac — vacina contra a Covid-19 
produzida pelo Instituto Butantan — ontem. A idosa foi vacinada na sua 
casa, no município de Eldorado, em São Paulo. “Dona Olinda Bolsonaro, a 
senhora está salva com a vacina do Butantan. A senhora deu um exemplo 
de amor à vida”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

MÃE DE BOLSONARO É VACINADA
REPRODUÇÃO DO FACEBOOK
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O 01 JÁ ESTÁ DE VOLTA
O técnico Rogério Ceni e o goleiro Hugo Souza foram as novidades na representação

O 
Flamengo se reapre-
sentou ontem e iniciou 
a preparação para pegar 

o Fluminense no próximo do-
mingo, no Maracanã, pela ter-
ceira rodada do Campeonato 
Carioca. As novidades foram as 
presenças do técnico Rogério 
Ceni e do goleiro Hugo Sou-
za, que estavam liberados para 
curtir férias até o dia 15 e já de-
cidiram retornar aos trabalhos.

O MEIA HORA já havia pu-
blicado, no início da tarde de 
ontem, que o comandante es-
tudava retornar aos trabalhos 
no Ninho do Urubu nesta se-
mana para observar de per-
to os jogadores que estão dis-
putando o início do Estadual 
2021 com Maurício Souza. O 
treinador, inclusive, conversou 
com atletas antes da atividade e 
bateu papo com o vice de fute-
bol Marcos Braz, que bancou a 
sua permanência para este ano.

Embora Ceni tenha volta-
do, será  Maurício Souza quem 
continuará à frente da equipe 
no clássico. A ideia do coman-
dante do profissional é apenas 
observar de perto o dia a dia 
dos atletas no Ninho do Urubu.

Hugo Souza, que terminou 
2020 como titular, uma vez que 
Diego Alves ainda se recupera de 
uma grave lesão, pediu à diretoria 
para voltar antes. Segundo pessoas 
ligadas ao jogador, ele entendeu 
que 2021 será importante para sua 
carreira e, por isso, quer aprovei-
tar cada momento de preparação.

Além de Hugo Souza, Gabriel 
Batista, Natan, Matheuzinho, João 
Gomes, Hugo Moura, Pepê e Mi-
chael são outros do grupo princi-
pal que fazem parte da equipe que 
está disputando o Carioca-2021. 

Ceni encontra Marcos Braz em seu primeiro dia de trabalho após ser campeão brasileiro pelo Rubro-Negro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo          Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03          Resende 21h Maracanã

 LA chegada de Rogério Ceni 
mudou a situação de Pepê. Se 
antes o meia apenas treinava 
com o grupo principal e mal 
era relacionado, agora as chan-
ces começaram a aparecer e o 
jovem conseguiu até uma re-
novação de contrato, o que era 
considerado improvável.

Em entrevista ao Globoes-

porte.com, Pepê falou sobre a 
importância do comandante. 
“O Rogério foi e é um paizão 
pra mim. Desde o primeiro dia 
que ele chegou, me olhou de 
forma diferente. Ele foi o pri-
meiro que me deu oportunida-
de. Conversamos muito. Ele me 
dá muita dura, me ensina mui-
to. Mas é sempre para o nosso 

bem”, destacou o jogador.
Pepê tem contrato com o 

Mais Querido até junho de 
2021. O apoiador é um dos 
poucos atletas que não tive-
ram férias logo depois do fim 
do Campeonato Brasileiro e 
iniciaram o Campeonato Ca-
rioca ao lado dos jogadores da 
equipe da categoria Sub-20.

Pepê muda o astral com mais oportunidades

 L VENÊ CASAGRANDE

 LAinda em recuperação de uma 
fratura no dedo da mão direi-
ta, o zagueiro Bruno Viana só 
deverá ser integrado ao grupo 
principal na semana que vem. 
O atleta ainda realizará um no-
vo exame de imagem nos pró-
ximos dias para que o departa-
mento médico acompanhe o 
processo de cicatrização. Até o 
momento, o defensor tem tra-
balhado as partes física e técni-
ca com os jogadores, mas fica 
fora em atividades que exijam 
contato. A previsão para esse 
tipo de fratura é permanecer 
pelo menos três semanas sem 
qualquer tipo de contato, para 
evitar choques ou quedas.

 LO lateral-direito Léo Moura de-
cidiu anunciou ontem a sua apo-
sentadoria. Via redes sociais, o 
ex-jogador do Botafogo, do Fla-
mengo, do Fluminense, do Vas-
co e de outros grandes clubes do 
futebol brasileiro deixou seu re-
cado. “Obrigado, futebol! Foram 
mais de 20 anos jogando profis-
sionalmente, inúmeros títulos, 
muitas vitórias, pouquíssimas 
derrotas mas sempre me doando 
e fazendo o melhor para chegar 
até onde cheguei. Sou feliz, rea-
lizado e agradecido a tudo que o 
futebol me proporcionou até ho-
je”, escreveu o camisa 2, em par-
te do longo comunicado. O Seu 
último clube foi o Botafogo-PB.

Zagueiro só na 
outra semana

Léo Moura 
para de jogar
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Carioca 13/03        Nova Iguaçu  18h São Januário

Copa do Brasil 18/03        Caldense-MG 21h30 Poços de Caldas

 L OITO NA BARCA

Chegadas e saídas
Marquinhos Gabriel e Ernando são esperados hoje

O 
grupo principal do Vasco 
retornou às atividades on-
tem com novidades. Fora 

dos planos do clube, oito jogado-
res tiveram suas férias estendidas 
e não devem mais vestir a cami-
sa cruzmaltina. Um deles é Yago 
Pikachu, que interessa a clubes 
como Cuiabá, Bahia e Fortaleza. 
Os demais são Henrique, Léo Gil, 
Lucas Santos, Marcos Júnior, Neto 
Borges, Gustavo Torres e Werley.

Um dos nomes com contrato 
mais longo, Pikachu foi avisado na 
última semana que estaria livre pa-
ra achar um novo clube. Léo Gil 
deve acertar com o Colo-Colo, do 
Chile, Neto Borges retornará à Bél-
gica e Torres vai rescindir para as-
sinar com o Atlético Nacional, da 
Colômbia. Já Henrique, com con-
trato até agosto, deve ter mesmo 
sua saída antecipada.

Outros atletas, que tinham si-
tuação indefinida, devem se rea-
presentar novamente. São os ca-

sos de Leandro Castan, Fernando 
Miguel, Martín Benítez e Germán 
Cano, mas o martelo sobre a per-
manência ainda não está batido. Já 
Marquinhos Gabriel e Ernando, 
reforços para 2021, são aguarda-
dos hoje na Colina.

Os mais especulados são o late-
ral-direito Hayner, que se destacou 
em 2020 pelo Cuiabá; o atacante 
Wellington Nem, ex-Fluminense; 
o lateral-esquerdo Zeca, ex-Santos 
e Bahia; e o volante Jonas, ex-Fla-
mengo e Coritiba.

Dublê de apoiador, o lateral-direito Pikachu deve dar adeus à Colina

AGÊNCIA O DIA

Morato gostou 
da proposta

 LO volante Andrey passou por 
uma situação aterrorizante na 
noite de domingo. Ele foi amea-
çado de morte na frente da família 
por duas pessoas na porta de casa, 
em Olaria, Zona Norte do Rio. Um 
deles dizia portar uma arma.

Além do jogador, presenciaram 

a cena sua esposa, mãe e pai, além 
de vizinhos que acompanharam 
tudo. Segundo relatos, um dos ho-
mens que o ameaçou afirmou que 
também iria atrás de outros atletas 
do Vasco. Andrey registrou Bole-
tim de Ocorrência ontem, na 22ª 
Delegacia de Polícia, da Penha. No 

turno da tarde, ele compareceu ao 
CT do Almirante e participou do 
treino. Em nota, o Vasco repudiou 
o ocorrido e disse estar dando to-
da assistência jurídica ao jogador.

Já o lateral-direito Léo Matos 
testou positivo para Covid-19 e 
está em isolamento. 

Andrey é ameaçado de morte na porta de casa

JONAS, EX-FLA,  
WELLINGTON NEM, 
HAYNER E ZECA 
PODEM PINTAR 
NA COLINA

 LA busca por mais reforços para 
a disputa da Série B do Campeo-
nato Brasileiro não para. O Gi-
gante da Colina também está de 
olho no atacante Morato, do RB 
Bragantino. De acordo com o si-
te Globoesporte.com, a diretoria 
já abriu conversas com o atleta 
de 28 anos. Morato não tem sido 
aproveitado com frequência 
no Massa Bruta e tam-
bém já foi procu-
rado por outros 
clubes da Segun-
da Divisão, como 
Cruzeiro e Vitória. 
No entanto, segundo 
o portal, a proposta que mais o 
agradou foi a do Vasco. O atacan-
te tem contrato até o fim de 2022, 
mas já foi liberado dos treinos.
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Copa do Brasil         Amanhã     Moto Club  21h30 Castelão (MA)
Carioca                       13/03        Bangu 21h05 Nilton Santos

 L PARA ARRUMAR A COZINHA

Gilvan é do Fogão
Clube também encaminha retorno de Joel Carli

D
epois de praticamente 
deixar tudo certo para o 
retorno do zagueiro ar-

gentino Joel Carli, o Botafogo 
anunciou oficialmente outro 
reforço para a defesa: Gilvan, 
ex-Atlético Goianiense. Apro-
vado nos exames médicos, o 
defensor, de 31 anos, assinou 
contrato com duração até de-
zembro e teve a contratação 
confirmada na tarde de ontem 
via as redes sociais do clube.

Gilvan já é o sexto reforço 
do Alvinegro para a temporada 
de 2021. Antes dele, o Glorioso 
também havia anunciado o go-
leiro Douglas Borges, ex-CRB, 
lateral-direito Jonathan, ex-Co-
ritiba, o volante Pedro Castro, 
ex-Avaí, o meia-atacante Mar-
cinho, ex-Cuiabá, e o atacante 
Ronald, ex-Botafogo-SP. 

Revelado pelo Iraty, do Pa-
raná, Gilvan, de 31 anos, é uma 
aposta para aumentar a baga-
gem da defesa alvinegra, com-
posta pelos jovens Marcelo Be-
nevenuto e Kanu, que podem 
deixar o clube. Com passagem 
por Londrina, Ceará, Pon-
te Preta e Paysandu, o zaguei-
ro teve o nome indicado pelo 
técnico Eduardo Barroca, que 
o dirigiu em 2019 em Goiânia, 
e teve o nome aprovado pelo 
técnico Marcelo Chamusca.

Tem mais para chegar
O volante Matheus Frizzo, 

do Grêmio, e o apoiador Fe-
lipe Ferreira, da Ferroviária-
-SP, devem ser os próximos re-
forços anunciados pelo clube, 
que mantém o radar ligado no 
mercado em busca de outras 
boas oportunidades. Ao mes-
mo tempo em que tenta quali-
ficar o grupo, o Botafogo sabe 
que deve perder mais jogado-
res. O atacante Matheus Babi, 
que já tem o Grêmio na sua co-
la, deve receber ofertas em bre-
ve de três clubes da Série A.

O novo defensor alvinegro assinou contrato até o fim de dezembro

DIVULGAÇÃO

 LApesar de ter conversas adian-
tadas com o América Mineiro, o 
apoiador Bruno Nazário foi re-
lacionado para a estreia alvine-
gra na Copa do Brasil, amanhã, 
às 21h30, no Maranhão, contra 
o Moto Club. Além do camisa 
10, o zagueiro Gilvan, o volan-
te Matheus Frizzo e o atacante 
Marcinho viajaram com a de-

legação. O trio ainda não está 
regularizado, mas o Botafogo 
tem até hoje para conseguir ins-
crevê-los na Copa do Brasil. O 
América-MG tenta convencer 
o Alvinegro a não utilizar Na-
zário diante do adversário ma-
ranhense para que o jogador 
possa defender o Coelho pos-
teriormente na competição.

Nazário relacionado pra amanhã

*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 Ca-
rioca 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.

3ª RODADA

SÁBADO
 MADUREIRA X  RESENDE CONSELHEIRO GALVÃO, 15H30

 NOVA IGUAÇU X  VASCO SÃO JANUÁRIO, 18H

 BANGU X  BOTAFOGO NILTON SANTOS, 21H05

DOMINGO
 PORTUGUESA X  VOLTA REDONDA LUSO BRASILEIRO, 15H30

 FLAMENGO X  FLUMINENSE MARACANÃ, 18H

SEGUNDA-FEIRA
 BOAVISTA X  MACAÉ ELCYR RESENDE, 16H

4ª RODADA

19/03
 FLAMENGO X  RESENDE MARACANÃ, 21H

20/03
 VOLTA REDONDA X  MACAÉ CIDADANIA, 15H

 BOAVISTA X  NOVA IGUAÇU ELCYR RESENDE, 17H

  VASCO X  BOTAFOGO SÃO JANUÁRIO, 18H

 BANGU X  FLUMINENSE A DEFINIR, 21H05

21/03
 MADUREIRA X  PORTUGUESA CONSELHEIRO GALVÃO, 15H30

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)
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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

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
 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, educa-
da, carinhosa, discretíssima, com-
pleta! Sozinha, aparelhada, pa-
rando trânsito (50,00) Vitor Alves, 
1203/ Magali T.96669-8287..
 

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.
 
BIA DUTRA 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias. Próximo Cedae. 
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
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 
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.
 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2051-9767, Largo Machado
 

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.
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03 Bangu 21h05 A definir

Flu garante mais 
bala na agulha
Clube vai buscar reforços de peso pra Libertadores

 L ELEVOU O NÍVEL

A
o se garantir na fase de gru-
pos da Libertadores com o 
título do Palmeiras na Co-

pa do Brasil, o Fluminense não 
apenas ganhou mais tempo para 
treinar, como também agora tem 
mais certeza sobre a parte finan-
ceira e o calendário para fazer o 
planejamento da temporada. O 
clube já sabe que receberá pelo 
menos 3 milhões de dólares (cer-
ca de R$ 17,1 milhões) e agora in-
tensificará a busca por reforços.

O valor refere-se aos três jogos 
como mandante que fará no tor-
neio. Caso avance às oitavas de fi-
nal, o Flu leva mais 1,05 milhão de 
dólares (aproximadamente R$ 6 
milhões). Com o dinheiro certo, 
agora a diretoria volta as atenções 
para contratações de mais peso.

Por enquanto, o Tricolor trouxe 
Samuel Xavier, Wellington e Ra-
fael Ribeiro. Entretanto, em entre-
vista recente, o presidente Mário 
Bittencourt admitiu que esperava 
a confirmação da entrada na fase 
de grupos para aumentar a folha 
em até 30%, o que não seria pos-
sível de cara, pois os reforços não 
poderiam jogar a primeira fase e 
existia a chance de ser eliminado.

Sem esse risco, a busca por al-
guns nomes que já estavam na mi-
ra serão intensificados nos pró-
ximos dias. É o caso de Willian 
Bigode, do Palmeiras. A diretoria 
aguardava o fim da Copa do Brasil 
para conversar com o jogador de 
34 anos e o clube paulista. Roger 
Guedes, que não deve continuar 
no futebol chinês, também agrada.

Enquanto isso, o grupo prin-
cipal ganhou a semana inteira de 
folga para compensar a falta de fé-
rias entre as temporadas (apenas 
quatro dias de descanso), e se rea-
presentará na segunda-feira. 

O presidente Mário Bittencourt agora pode planejar melhor o clube

DIVULGAÇÃO

 LLanterna do Campeonato Ca-
rioca, com duas derrotas em dois 
jogos, a equipe Sub-23 do Trico-
lor das Laranjeiras ganhará os 
reforços de vários profissionais 
para o Fla-Flu do próximo do-
mingo, às 18h, no Maracanã. De 
acordo com o site Globoesporte.
com, Pacheco, Caio Paulista, Mar-
cos Felipe, Igor Julião, Matheus 
Ferraz, Yuri, Danilo Barcelos e 
Michel Araújo se reapresentarão 
hoje. Além deles, o recém-con-
tratado Wellington, que já vem 
treinando no CT Carlos Castillo 
desde a semana passada, também 
deve ficar à disposição de Roger 
Machado, que vai estrear no co-
mando da equipe tricolor.

Profissionais 
no Fla-Flu
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A GATA DA HORA

causou um tremendo suadouro na galera por 

causa dessa foto maravilhosa. Toda boa e cheia de charme, 

a beldade é a combinação perfeita de beleza e sensualida-

de. Essa bate mesmo um bolão! Veja mais sobre ela no Ins-

tagram, mas cuidado para não gamar: @luh_macedo_musa.

LU MACEDO

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

JOSE DOMINGOS/DIVULGAÇÃO

 LPrestes a estrear na Copa do 
Brasil, o Madureira apresentou 
ontem mais dois reforços para a 
sequência da temporada: o vo-
lante Feitosa (à esquerda), de 24 
anos, e o zagueiro Campestri-
ni, de 27. Regularizada na Fede-
ração de Futebol do Rio de Ja-
neiro (Ferj) e na Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), a 
dupla está apta para o confron-
to de amanhã com o Paysandu, 
às 15h30, em Conselheiro Gal-
vão. O Papão da Curuzu joga 
pelo empate. Se avançar à se-
gunda etapa, o Tricolor Subur-
bano garantirá R$ 675 mil co-
mo premiação.

Madureira apresenta reforços

LUIS MIGUEL FERREIRA/MADUREIRA

Jorge Jesus 
pode ganhar o reforço 
do brasileiro naturaliza-
do espanhol Diego Costa 
no Benfica, de Portugal. O 
atacante está sem clube 
desde que saiu do Atlé-
tico de Madri-ESP em de-
zembro, e foi até cogita-
do no Palmeiras. 

jogos de volta das 
oitavas de final da Liga dos 
Campeões, a Juventus rece-
be hoje o Porto, de Portugal, 
na Itália. A Velha Senhora 
perdeu por 2 a 1 na ida. Na 
Alemanha, o Borussia Dort-
mund vai enfrentar o Sevilla, 
que foi derrotado na Espa-
nha pelo placar de 3 a 2.

 LO TÉCNICO LPELOS
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘NÃO É PRA PEGAR’, BRINCA ANITTA

 LAnitta dei-
xou os fãs em 
polvorosa ao 
comentar uma 
foto de Nilo, 
domingo. A 
cantora quis 
saber a idade 
do rapaz. “Já 
fez 18 anos?”, 
p e r g u n t o u 
a Poderosa.  
Não demorou 
muito para os 
internautas 
acharem que Anitta estava dan-
do em cima do jovem. Eles chega-
ram até a citar Lipe Ribeiro, seu 
affair mais recente. “E o Lipe, mu-
lher?” e “Mulher, vai com calma” 
foram alguns dos comentários. A 

cantora,  no 
entanto, lo-
go se expli-
cou. “Gente, 
é para empre-
sariar (risos). 
Não é pra eu 
pegar, não”, 
garantiu a Po-
derosa. “Eu 
comento isso 
em todas as 
fotos que ele 
está cantando 
muito bem. É 

que, uma vez, tentei colocar ele 
em um trabalho e não consegui-
mos porque não tinha 18. Desde 
então, eu fico perguntando se já 
fez 18 pra eu cuidar da carreira de-
le”, completou. 

‘TE AMO’
 LEm meio aos rumores 

de que estaria vivendo 
um romance com Bruna 
Marquezine, Enzo Ce-
lulari aumentou ainda 
mais as especulações 
ao se declarar para a 
atriz nas redes sociais. 
Bruna postou no Insta-
gram fotos de um en-
saio fotográfico e Enzo 
fez questão de comen-
tar: “Te amo”. Os dois 
já estariam se relacio-
nando desde janeiro. 
No dia 30 de janeiro, 
ele e Marquezine che-
garam a ser fotografa-
dos trocando beijos em 
Fernando de Noronha. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

QUE CORPÃO!QUE CORPÃO!
 LLexa arrancou suspiros dos internautas 

ao publicar um clique deslumbrante em 
seu Instagram, ontem. De biquíni, a can-
tora empinou o bumbum e mostrou suas 
curvas perfeitas ao posar à beira da piscina 
de um hotel da Zona Oeste do Rio. A foto 
foi feita por Camila Mendes Produções. 

EM ALTA EM BAIXA

 LNoiva de Augusto Cava-
nha, Julia Faria anunciou 
sua primeira gravidez. 

 LCleo foi vítima de comen-
tários machistas: “Ouvi o 
‘senta igual menina’”.

Em entrevista à apresentadora Oprah 
Winfrey, a duquesa de Sussex Meghan 
Markle e o príncipe Harry revelaram os 
motivos de deixarem a realeza britâni-
ca, em janeiro do ano passado. Archie, o 
primeiro filho do casal, que nasceu em 
2019, é um deles. “Naqueles meses, quan-
do eu estava grávida, havia preocupações 
e conversas sobre o quão escura sua pele 
poderia ser quando ele nasceu”, contou 
Meghan, que disse que essas conversas 
aconteceram com Harry, que as relatou 
para ela. Os dois se recusaram a falar qual 
membro da realeza fez a declaração. “Es-
sa conversa eu nunca vou compartilhar”, 
afirmou Harry. “Na época, foi estranho, 
fiquei um pouco chocado.” Meghan con-
tou ainda que, quando estava grávida, 
foi informada pela família real britâni-
ca que Archie não se tornaria príncipe e, 
por isso, não teria segurança oficial. “Is-
so aconteceu nos últimos meses da nossa 
gravidez, quando eu estava ‘peraí, ele pre-
cisa estar seguro’. Criamos essa máqui-
na monstra (de clique e tabloides), vocês 
permitiram que isso acontecesse, o que 
significa que precisamos estar seguros”, 

detalhou ela, que deixou claro não ligar 
para títulos, mas, nesse caso, era diferen-
te, já que afetaria a segurança do seu filho. 
“Quando eu estava grávida, eles quise-
ram mudar a convenção para o Archie. 
Por quê? Não tem explicação.” 

Durante a entrevista, a duquesa falou 
sobre a sua solidão após entrar para a fa-
mília real. “Quando me juntei àquela fa-

mília, foi a última vez, até virmos para cá, 
que vi meu passaporte, minha carteira de 
motorista, minhas chaves, tudo isso é en-
tregue a eles”, comentou ela, que chegou a 
ficar com a saúde mental tão abalada que 
pensou em suicídio. “Eu simplesmente 
não via uma solução. Eu ficava acorda-
da a noite toda, eu simplesmente não 
entendia como isso está acontecendo. 

Minha mãe e meus amigos me ligavam 
chorando e dizendo: ‘Meg, eles não estão 
protegendo você’”, lembrou. Na época, 
Meghan chegou a pedir ajuda, mas não 
foi acolhida. “Fui à instituição (da famí-
lia real) e disse que precisava buscar aju-
da em algum lugar, disse que nunca tinha 
me sentido assim e precisava ir a algum 
lugar.. E me disseram que não poderia, 
que isso não seria bom para a instituição.”

Por isso, Meghan contou o que estava 
passando para o marido. “Eu tinha mui-
ta vergonha de falar à época e vergonha 
de admitir para o Harry, especialmen-
te, porque sei quantas perdas ele sofreu, 
mas eu sabia que, se não falasse, eu faria e 
simplesmente não queria mais estar viva. 
Tudo estava acontecendo apenas porque 
eu estava respirando”, desabafou.

Quando soube dos pensamentos sui-
cidas de Meghan, Harry disse ter ficado 
desesperado ao ver a história se repe-
tindo. A princesa Diana, mãe de Harry, 
morreu em um acidente de carro en-
quanto fugia de paparazzi em Paris, em 
1997. “Não tinha ideia do que fazer, mas 
eu queria estar lá para ela.” 

‘Não queria mais estar viva’, diz Meghan
Ao lado de Harry, duquesa revela caso de racismo na família real e pensamentos suicidas durante entrevista

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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MUITAS EMOÇÕES CHATEADAPREOCUPADO SEM FUGIR DO BO
 LNo Dia Internacional da 

Mulher, ontem, as mães 
dos brothers deram de-
poimentos emocionan-
tes. A mãe de Juliette con-
tou que ela a ensinou a 

ler e escrever.

 LEmparedada, Carla Diaz 
ficou chateada por não 
ter ganhado o colar do 
Anjo de Arthur, seu affair 
na casa. “Eu estava gos-
tando real. Fiquei cega”, 

desabafou.

FELIZ
FELIZ

MARAVILHOSA
 LThelma Assis, campeã do 

BBB 20, voltou ao progra-
ma para a homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Pocah comen-
tou que Thelma estava 

maravilhosa. 

 LApós os brothers ouvi-
rem os depoimentos das 
suas mães, Gilberto se 
mostrou preocupado. O 
economista estranhou 
porque sua mãe disse 

frases breves. 

 LProjota aconselhou Ar-
thur a conversar com Car-
la Diaz e tentar resolver 
o climão entre eles. “Não 
foge do seu BO. É uma 
responsa sua”, afirmou 

o rapper. 

I Q U RÔ D R E M OO

Pegou a visão, Camilla? 
Influenciadora digital teve sonho que mais parece ‘premonição’ sobre paredão falso

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Camilla de Lucas teve um 
sonho que mais parece 
uma ‘premonição’ no 

Big Brother Brasil 21. E a ‘vi-
são’ foi sobre o paredão falso, 
disputado por Arthur, Carla 
Diaz, Caio e João Luiz hoje. 

Dur ante  uma conver-
sa com Arthur e Projota, na 
madrugada de ontem, Camil-
la falou sobre o sonho que te-
ve. “Eu sonhei que poderia ter 
uma pessoa impostora que 
poderia ver tudo”, contou a 
influenciadora digital, que 
previu praticamente a dinâ-
mica do paredão falso.

Arthur perguntou em qual 
edição ela sonhou que is-
so acontecia. Camilla expli-
cou que o sonho se passava na 
atual edição. Arhtur, então, dis-
se não ter entendido o que sig-
nifica “ver tudo”. “Ué, receber 
informações de fora. Ser um 
impostor. Ele não está jogan-
do, está só atrapalhando. Ima-
gina”, analisou Projota.

Camilla negou que esse te-

nha sido o conteúdo do seu 
sonho e foi questionada por 
Projota sobre do que se trata-
va. “Só raciocinar”, respondeu 
a influenciadora digital.

Arthur, Carla Diaz, Caio 

e João Luiz estão no paredão 
falso do BBB 21. Carla e João 
foram colocados na berlinda 
pelo líder Rodolffo. No contra-
golpe, Carla escolheu empare-
dar Caio. Arthur foi o mais vo-

tado da casa — quatro votos. 
O mais votado pelo públi-

co ficará em um quarto secre-
to, vendo tudo que se passa 
na casa. O participante tam-
bém receberá seis cards. Ca-

da card permitirá que tenha 
duas horas de áudio. Depois, 
o escolhido pelo público vol-
tará para o convívio com os 
outros confinados, surpreen-
dendo todos.

Carla Diaz, Arthur, João Luiz e Caio disputam o paredão falso de hoje. O mais votado pelo público vai para quarto secreto

FOTOS REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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21h. Record: 
Danina (foto) fica 
insatisfeita com a 
chegada do filho. 
O rei chama Ogue-
di para depor no 
julgamento da 

rainha. Durante a batalha, Ekur salva a 
vida de Gurik. Enlila solicita o testemu-
nho de Nadi. Danina sofre com as dores. 
A rainha acusa Nadi de estar mentindo e 
revela seu plano para impedir a consu-
mação do casamento sagrado.

19h30. Globo: 
Carmela tenta 
se afastar  de 
Shirlei. Vitória se 
preocupa com a 
possibilidade de 
ser descoberta. 
Epaminondas 
decide viajar com 

Safira. Carmela se descontrola e revela 
por que sente raiva de Shirlei. Penélope 
não consegue fazer Rebeca desistir do 
seu plano para ficar com Aparício (foto). 

TELEVISÃO

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

17h45. Globo: 
Pedro e Tomtom 
elogiam a be-
leza de Karina. 
Mari passa mal 
novamente  e 
Jeff se preocu-
pa. Lobão conta 
para Cobra sua 

versão sobre o que aconteceu com 
Ana. Gael (foto) autoriza Bianca a 
promover a festa, mas avisa que 
estará presente. Marcão leva um 
fora de Karina e Zé o ironiza.

21h. SBT: Eduar-
da vai fazer com-
pras no mercado 
para Shirley San-
tana. Ela encontra 
Cícero e diz que 
Shirley gostou 
dele. Simão visita 

Valentina (foto), que está em coma no 
hospital. Ao sair do hospital, ele vê Fer-
nando conversando de maneira muito 
íntima com uma enfermeira. 

18h30. Globo: 
Eva e Iná (foto) 
discutem. Ana vai 
com Manuela à 
faculdade para 
encontrar Alice. 
Rodrigo troca 
olhares com Nina 
durante a aula. 

Laudelino consola Iná. Vivi fala para 
Cris que existem casos de vasectomia 
que podem ser revertidos. Ana fica 
abalada ao ver Rodrigo e Nina cami-
nhando na faculdade.

22h05. Globo: 
Sabiá (foto) faz 
proposta para Bibi 
e oferece a ela um 
morro para chefiar. 
Mas Bibi não acei-
ta. Zeca descobre 
que Ruyzinho é 

seu filho. Ivan flagra Cláudio na praia e 
fica nervoso, mas passa despercebido. 
A família de Ruy fica perplexa ao saber 
que Ruy não é pai de Ruyzinho. 

Fim das maldades 
da rainha Enlila
A vilã é condenada à morte em julgamento

 L ‘GÊNESIS’

O
s dias de Enlila estão 
contados na novela Gê-

nesis, da Record. A vilã 
vai a julgamento e é condena-
da à morte no capítulo previsto 
para ir ao ar amanhã. 

Intérprete de Enlila, Maria 
Joana destaca as características 
da malvada rainha que mais cha-
maram sua atenção. “O transtor-
no psicótico dela. Enlila é uma 
psicopata real. Ela não sente 
culpa ou remorso e, apesar de 
ser muito envolvente e conse-
guir atrair quase todos para o 
seu jogo, aqueles que não con-
segue dominar, acaba tirando do 
caminho. Seja como for, custe o 
que custar. Mas, de fato, ela tem a 
necessidade de estar no controle, 
estar no poder. Pelo que percebi, 
essa é sua grande obsessão, o po-
der”, afirma a atriz.

Mas Maria Joana ainda con-
segue enxergar algo de bom em 
Enlila e exalta a inteligência de-
la. “Eu tiro tudo de bom! Apren-
de-se muito com personagens di-
ferentes de nós. E por Enlila ser 

uma psicopata, ela possuiu uma 
inteligência muito avançada. Sua 
mente não para. Enquanto nós 
estamos pensando no problema, 
Enlila já havia pensado em todas 
as possíveis soluções e o resultado 
que teria em cada uma delas. Ela 
estava sempre à frente, um pas-
so à frente de todos. Isso eu acho 
muito interessante, esse nível de 
inteligência, de sagacidade. Ela 
era rápida, conseguia ler as pes-
soas, era quase como se ela con-
seguisse despir as pessoas com os 
olhos e assim acabava conseguin-
do o que queria. Acho que, se pe-
gássemos essas características de 
Enlila e transformássemos para 
algo bom, teríamos uma pessoa 
bem diferente”, analisa. 

Vaidosa, a rainha não acei-
ta que nenhuma mulher seja 
mais bonita que ela. Por con-
ta dessa característica de Enlila, 
Maria Joana demora um boca-
do na caracterização para a per-
sonagem. “Acho que eram umas 
duas horas e meia com uma 
equipe fera! Para ser sincera, ti-
nha dias que eram quatro, cin-
co, às vezes, seis cabelos diferen-
tes no mesmo dia”, conta a atriz. Maria Joana interpreta Enlila

BLAD MENEGHEL / DIVULGAÇÃO

 LAtuando em uma novela bíblica, 
Maria Joana se considera uma pes-
soa de muita fé. “Muita fé! Acredi-
to em milagres porque acredito 
que todos somos um milagre. Eu 
até hoje não consigo entender co-
mo uma mulher consegue seguir 
sua vida normal, andando de car-
ro, indo malhar e, enquanto isso, 
seu corpo está produzindo um 
pulmão, um fígado, 20 dedos, dois 

olhos, um nariz, uma boca. É tão 
inteligente esse corpo, é tão surreal, 
é um milagre que, mesmo às vezes 
a mulher não tendo uma gravidez 
saudável ou com todos os cuida-
dos, ainda assim nasce um ser lin-
do! Isso para mim é Deus. Acredito 
que Ele está dentro de cada um de 
nós e se potencializa quando nos 
unimos uns aos outros”, afirma.

Linda, a atriz, de 34 anos, reve-

la seu segredo de beleza. “Autoco-
nhecimento. Pode parecer bobo, 
mas não é. Eu acredito que, quan-
do entramos em sintonia mente e 
corpo, as coisas se encaixam. E foi 
disso que me alimentei durante a 
pandemia. Acho que isso foi me 
dando mais consciência e conse-
gui reunir uma equipe de profis-
sionais incríveis, que tem me aju-
dado a manter o equilíbrio.”

‘Acredito em milagres’, diz a atriz Maria Joana

 L ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é uma das mais fortes 

necessidades da alma.” Renato Khel

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

 L Algumas mudanças podem 
bagunçar a sua rotina. Apos-
te no jogo de cintura e, se 
necessário, descarte algu-
mas coisas. Invista na con-
quista. Cor: azul-royal.
Números da sorte: 03, 39 e 84.

 LBusque contactar aqueles 
que ama hoje. Um encontro 
virtual é recomendado. A Lua 
indica aceitar críticas. Alguns 
atritos podem surgir no ro-
mance. Cor: branco.
Números da sorte: 85, 31 e 67.

 LA sua atenção será redobrada 

no trabalho. Novidades profis-

sionais podem surgir se você se 

dedicar. A rotina será a maior 

vilã na vida a dois. Cor: preto.

Números da sorte: 59, 41 e 68.

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 Lua recomenda que você 
relaxe hoje. O astral também 
será favorável para cuidar de 
tarefas criativas. A relação ga-
nhará altas doses de carinho. 
Cor: esmeralda. 
Números da sorte: 42, 15 e 24.

 LAssuntos ligados à família 

vão se destacar hoje. Curta 

bastante a sua casa e se orga-

nize. Tente pegar leve na con-

quista. Cor: rosa-bebê. 

Números da sorte: 34, 61 e 16.

 LO dia promete agitação. Você 
vai conseguir se expressar com 
facilidade. Faça novos conta-
tos e seja produtivo. O diá-
logo vai ser fundamental no 
romance. Cor: terracota.
Números da sorte: 62, 17 e 26.

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

 L Amplie o seu círculo de co-
nhecidos e não se distraia 
das suas tarefas. Os amigos 
ainda vão desempenhar um 
papel importante na paque-
ra. Cor: abóbora.
Números da sorte: 45, 90 e 00.

 L A Lua promete destacar a 
sua ambição. Faça hora extra 
no trabalho. Também foque 
em melhorar os seus hábitos 
alimentares. Atente-se ao vi-
sual. Cor: vermelho. 
Números da sorte: 28, 46 e 64.

 L O seu espírito de equipe vai 
estar em alta. As colabora-
ções vão ser muito bem-vin-
das. A paixão à distância ou 
virtual pode surpreender. 
Cor: branco.
Números da sorte: 74, 11 e 02.

SÃO JOÃO DE DEUS
Neste dia, lembramos da vida de 
João Cidade, que, depois de viver 
longa aventura distante de Deus, 
aventurou-se ao Evangelho e, 
hoje, é aclamado como São João 
de Deus, o patrono dos hospitais. 
João nasceu em Évora, Portugal, 
em 1495. Com 8 anos, fugiu de 
casa e foi para a Espanha, onde 
fez obras e vivenciou inúmeras 
aventuras. Começou cuidando 
do rebanho. Depois com os es-
tudos, tornou-se administrador. 
Mas encantado pelo militarismo, 
tornou-se soldado e combateu na 
célebre batalha de Pávia.

SANTO DO DIA

NAMORADAS 
Desolado, Geraldo desabafa 
com um amigo:
— Minha mãe nunca gostou 
de nenhuma das minhas na-
moradas. Nenhuma era sufi-
cientemente boa para mim. 
Uma era alta demais, outra era 

baixa demais, outra era muito 
gorda, outra era muito magra, 
outra era burra demais. Enfim, 
sempre achava um defeito. Até 
que, finalmente, achei a mulher 
ideal! A minha atual namora-
da se parece com a minha mãe, 
fala como a minha mãe, anda 

como a minha mãe. É a cópia 
exata de minha mãe!
— Mas você não parece estar 
muito feliz. Qual é o problema? 
— pergunta o amigo, curioso 
com a questão.
— Agora quem não gosta dela 
é meu pai!

A MENSAGEM 
Um cachorro pastor alemão 
entra numa agência dos Cor-
reios, pega um formulário de 
telegrama e escreve: 
—  Wo o f ,  w o o f ,  w o o f , 
woof, woof, woof, woof, 
woof, woof. 

O atendente examina o pa-
pel e afirma:
— Só tem nove palavras aqui. 
Você poderia mandar outro 
woof pelo mesmo preço. 
O cachorro responde:
— Mas aí perderia todo o 
sentido...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá
MENSAGEM:
Nesta terça-feira Ewá nos 
ensina a confiar mais em nós 
mesmo, nas próprias qualida-
des, no próprio potencial...O 
fundamental é olhar sempre 
para novos horizontes e tra-
çar novas metas.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá
CORES:
vermelho, coral e rosa
ELEMENTO:
Terra (mata virgem)
SIMPATIA:
Simpatia: Para obter suces-
so nas conquistas e escolhas: 
Passe pelo corpo 15 punha-
dos de canjica cozida e lava-
da, arrume em uma cesta, 
passe também 15 moedas e 
15 búzios abertos, arrume 

tudo sobre a canjica e colo-
que na mata, pedindo a Ewá 
sucesso, prosperidade e paz 
em sua jornada.

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

 L As finanças vão se desta-
car. Tome cuidado com os 
gastos por impulso. Chance 
de disputar uma promoção 
profissional. Pegue leve na 
paquera. Cor: prata.
Números da sorte: 09, 00 e 63

 L As suas energias serão re-
carregadas. Cuide de assun-
tos relacionados à saúde. 
Trabalhe bastante também. 
Tome a iniciativa na paquera. 
Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 55, 10 e 37

 LA sua intuição estará em uma 

ótima fase. Reavalie planos e 

escolha o melhor para si. No 

amor, evite assuntos que pos-

sam causar brigas. Cor: prata.

Números da sorte: 56, 38 e 02
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