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Comoção e revolta no enterro de Eliana, 57 anos
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‘BBB’ do pornô 
é Bafônica 

Brincadeira de 
Brasileirinhas

Marquezine e 
Enzo Celulari 

fazem trilha na 
Pedra da Gávea

CUME

PÁGINA 16

Senai oferece 
95.822 

chances em 
cursos 0800

ZÉ DA VAGA
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ESTEFAN RADOVICZ

...NO BRT
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Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Tráfico faz ameaça 
na Praça Seca

 LTraficantes oriundos do morro da 
Barão, na Praça Seca, emitiram uma 
ordem, proibindo os mototaxistas 
dos pontos adjacentes à comunida-
de de levarem o sustento para suas 
famílias. O recado foi que irão ma-
tar. Aguardamos que as autoridades 
atuem com brevidade para  trazer 
a paz ao bairro, pois os moradores 
não têm nada a ver com essa guerra, 
que já dura vários dias.

ASSALTO

Coleta de lixo falha 
em Nova Iguaçu

 LNós, moradores de Nova Iguaçu, 
onde o prefeito foi reeleito, estamos 
com um problema no bairro Botafogo, 
onde o caminhão de lixo não sobe a 
Rua Miguel Pereira. Já mandei vários 
e-mails, liguei e nada foi feito. O lixo 
fica acumulado e frente à minha casa 
e os moradores mais antigos dizem 
que na prefeitura consta que essa rua 
é asfaltada, mas não é. Por favor, nos 
ajudem a resolver esse problema.

Evandro Freitas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Cano de esgoto 
estourado

 LMinha irmã mora na Rua Planaltina, 
perto do 284, em Realengo, onde um 
cano de esgoto estourou, já tem bastan-
te tempo. Após inúmeras solicitações e 
ligações à prefeitura, que sempre diz 
que vai consertar, nada foi feito até o 
momento. A rua está com um cheiro in-
suportável, trazendo bichos (inclusive 
ratos), e o descaso com os moradores é 
total! Precisamos pressionar as autori-
dades responsáveis a consertar.

Cláudia Monteiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

VAZAMENTO

Árvore prestes a 
cair no Encantado

 LPor favor, nos ajudem no bairro do 
Encantado, na rua General Clarin-
do, altura do número 549, onde tem 
uma árvore prestes a cair a qual-
quer momento. Pode até machucar 
alguém. Já está rachando o chão 
e isso está assim há algum tempo. 
Inclusive o poste de iluminação, que 
fica ao lado, nem está funcionando 
mais. A Rioluz também poderia ve-
rificar e fazer alguma coisa. 

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Buracos a rodo em 
Campo Grande

 LExiste um buraco aberto, onde cabem 
três pneus (que foram colocados no lo-
cal para sinalizar o perigo), na Rua Barra 
do Piraí, em Campo Grande, em frente 
ao número 40. Esse buraco está causan-
do risco de acidentes e atrapalhando 
o acesso dos carros dos moradores às 
suas garagens, além de outros dois bu-
racos que estão prestes a abrir em frente 
aos números 41 e 100. Já chamamos a 
prefeitura, mas ninguém apareceu.

Valéria
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Rua esburacada
 LPeço ajuda ao MEIA HORA junto à Prefeitura do Rio para 

tapar um buraco na Rua Escobar, próximo ao número 99, 
em São Cristovão. Está muito perigoso para motoristas 
e pedestres que passam pelo local. Corre-se o risco de 
alguém se machucar, alguma criança cair ou de algum 
motorista não ver o buraco e o carro ficar preso. Nos 
ajudem a resolver esse problema antes que seja tarde.

José Roberto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Vistoria 
será feita

 LEm relação à carta sobre bol-
são d’água na rua Geminiano 
Góis, 331, Freguesia/Jacarepa-
guá, a Secretaria de Conser-
vação vai enviar, na próxima 
quinzena, uma equipe para vis-
toriar e programar o serviço de 
desobstrução dos bueiros na via.

Secretaria de Conservação do Rio
Via e-mail Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2179
12/03/2021

03 06 07 08 09

10 13 14 15 16

18 19 20 21 25

QUINA concurso 5513
12/03/2021

02 06 09 45 64

Quina: acumulou (R$ 9.998.617,44)

Quadra: 121 (R$ 6.967,48)

Terno: 10.733 (R$ 118,11)

Duque: 242.913 (R$ 2,87)
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GERAL

‘O povo tá abandonado’
Viúvo de vítima fatal de acidente com BRT desabafa e pede transporte digno

 L COMOÇÃO E REVOLTA NO ENTERRO

N
as semanas anteriores à sua mor-
te, na quarta-feira, Eliana Almeida 
de Carvalho, a vítima, de 57 anos, 

de uma colisão entre o ônibus do BRT em 
que ela estava e um carro que invadiu a 
pista seletiva, ajudava uma vizinha, tam-
bém vítima de acidente na pista do BRT, 
no qual teve uma perna amputada. A co-
lega foi atropelada, quando descia do ôni-
bus, por uma moto que invadiu a faixa. O 
corpo de Eliana foi sepultado ontem, no 

Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.
“Minha esposa e eu estávamos cuidando 

da vizinha e, há 15 dias, levamos quatro ces-
tas básicas para ela. Pouco depois, a vítima 
era minha esposa. Mais uma trabalhadora 
a sofrer neste transporte indigno e humi-
lhante do Rio. O ônibus estava lotado, como 
sempre, e tombou com a batida, causando a 
morte dela”, disse o porteiro José Ricardo de 
Carvalho, de 54 anos, viúvo de Eliana, que 
também deixa três filhas e três netos. 

O sepultamento foi marcado por um 
tom de protesto. Familiares e amigos exibi-
ram cartazes com dizeres como “Pedimos às 
autoridades mais fiscalização e punição aos 
infratores de trânsito” e “Até quando, prefei-
tura? Mais uma vida perdida”. Em outro, se 
lia “Mais uma família destruída”. 

“O povo trabalhador está abandona-
do pelo poder público. E é obrigado a 
sofrer dentro dessas latas velhas e super-
lotadas todos os dias. A gente só queria 

um transporte digno para ir trabalhar e 
voltar para casa com tranquilidade, e po-
der descansar para o ganha-pão do dia 
seguinte”, desabafou José Ricardo. 

Eliana, que morava em Campo Gran-
de, trabalhava como servente em uma es-
cola particular no Recreio dos Bandeiran-
tes. Após completar dois anos de serviço, 
ela pretendia voltar a trabalhar em casa, em 
uma creche improvisada no quintal, onde 
cuidava das crianças da vizinhança.

ESTEFAN RADOVICZ

 LDemonstrando toda a sua indignação, 
José Ricardo, viúvo de Eliana, questio-
nou: “Por que fiscalizam as aglomera-
ções em bares e restaurantes e não nos 
ônibus? Por que os trabalhadores têm 
que sofrer do jeito que sofrem?”.

A 43ª DP (Guaratiba) abriu inquérito 
para apurar o acidente. Os investigado-

res afirmam que o veículo que invadiu a 
pista, causando a colisão contra o ônibus, 
havia sido roubado na área da Penha, nes-
te mês, e trafegava com placa clonada da 
cidade de Santo André, em São Paulo. Os 
policiais analisam câmeras de segurança 
da região para tentar identificar o moto-
rista, que fugiu após o acidente.

‘Por que não fiscalizam os ônibus?’
 LA Secretaria Municipal de Transpor-

tes (SMTR) afirmou que os corredores 
do BRT são monitorados por câmeras da 
Cet-Rio, acrescentando que a Guarda Mu-
nicipal atua diariamente na fiscalização de 
trânsito, com foco também nas infrações 
cometidas nas pistas exclusivas dos corre-
dores do BRT. Já o consórcio que opera o 

serviço disse que está prestando todo apoio 
à família de Eliana e que vem trabalhando 
com toda a sua capacidade operacional e 
se empenha ao máximo para prestar um 
serviço melhor aos passageiros, apesar de 
grave situação financeira. Em 2020, segun-
do o BRT, houve 130 colisões com carros e 
motos que invadiram a pista seletiva.

BRT diz que houve 130 colisões em 2020

Em meio à comoção, parentes e amigos Em meio à comoção, parentes e amigos 
de Eliana protestaram no cemitério, de Eliana protestaram no cemitério, 
exibindo cartazes com dizeres como exibindo cartazes com dizeres como 

‘Mais uma família destruída’‘Mais uma família destruída’
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Medidas unificadas
Governador interino anuncia restrições e fala em ações coordenadas no estado

 L LUTA CONTRA A COVID-19 NO RIO

O 
governador interino do 
Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro (PSC), anunciou 

ontem uma série de medidas 
para combater a pandemia da 
Covid-19, que vão vigorar até 
quinta-feira. Castro afirmou que 
pretende fazer uma política uni-
ficada no estado.

Castro disse também, em en-
trevista coletiva na sede do go-
verno, no Palácio Guanabara, em 
Laranjeiras, Zona Sul do Rio, que 
a compra de vacinas será discuti-
da semanalmente entre prefeitos 
e o governador do Rio. “Estado e 
municípios trabalharão juntos 
pela aquisição de novas vacinas. 
Alguns municípios que já tinham 
anunciado compartilharam com-
pras”, disse, acrescentando que tra-
balha por um calendário único de 
vacinação no estado.

Sobre a suspensão das aulas 
presenciais, a decisão foi adiada 
para a próxima semana, de co-
mum acordo entre o governador e 
os prefeitos. “Somos um único es-
tado, talvez essa seja a grande men-
sagem”, declarou Castro.

Entre as medidas anunciadas 
anunciadas ontem se destacam: 
proibição da circulação em pra-
ças praças públicas entre 23h e 5h; 
proibição de boates, casas de espe-
táculo, rodas de samba e pistas de 
dança; drive-ins continuam; bares 
e restaurantes podem funcionar 
até 23h, com 50% da capacidade, 
mas cada município tem autono-
mia para regulamentar o horário 
nesse segmento;  serviço de deli-
very, take away e drive-thru sem 
limitação de horário; funciona-
mento do comércio em horário 
escalonado; proibição da venda 
de bebidas alcoólicas em bancas de 
jornais; funcionamento de zoos, 
parques, museus, academias, ca-
sas de festa e recreação infantil 
com 50% da capacidade; amplia-
ção do incentivo ao home office.

Por falta de vacinas para a primeira dose, idosos de 75 anos não puderam se imunizar ontem, como no posto Heitor Beltrão, na Tijuca

REGINALDO PIMENTA

 LNo município do Rio, o prefeito 
Eduardo Paes (DEM) disse ontem 
que não há previsão para a chega-
da de novas doses de vacina con-
tra a Covid-19. O calendário foi 
suspenso ontem para idosos de 
75 anos, mas a segunda dose, para 
quem já foi vacinado, está garanti-
da. Paes atribuiu a falta do imuni-
zante a uma procura maior do que 
o estoque e confirmou que houve 
grande procura de moradores de 

outros municípios, o que acabou 
prejudicando os idosos cariocas.

“Pedi ao governador um ca-
lendário unificado de vacinação. 
Mais de 40 mil pessoas de outros 
municípios vieram vacinar aqui. 
A segunda dose está totalmente 
garantida para quem vacinou 
pela Prefeitura do Rio, mas não 
temos previsão de receber novas 
doses do Ministério da Saúde”, 
declarou o prefeito.

Paes: sem previsão de mais doses
 LOs idosos de 75 anos que não 

souberam da suspensão da vaci-
nação no município do Rio, para 
a primeira dose, bateram ontem 
com a cara na porta em postos por 
toda a cidade. No Centro Muni-
cipal de Saúde Heitor Beltrão, na 
Tijuca, Zona Norte, idosos recla-
maram da falta de organização da 
prefeitura por não terem sido avi-
sados com antecedência. 

“Ficam trocando toda hora e 

avisam às 22h (do dia anterior). 
Essa hora tem muita gente dor-
mindo e também avisam de ma-
nhã e nesse horário as pessoas já 
estão na rua resolvendo a sua vi-
da. A incompetência continua e 
a população é feita de idiota”, in-
dignou-se Amadeu Chaves. Vâ-
nia Maria Vilela, da Cidade Nova, 
disse que foi ao posto sem saber 
da suspensão. “Poxa, já estava tu-
do certo para hoje”, lamentou.

‘A população é feita de idiota’



POLÍCIA

 L VIDA CEIFADA

Morto em assalto
Pai diz que vítima realizou sonho de ser militar

U
m tenente do Exérci-
to, morto na noite de 
quinta-feira, após rea-

gir a uma tentativa de assalto 
na saída 2 da Linha Amarela, 
próximo à Rua Ramiro Maga-
lhães, na altura do Encantado, 
na Zona Norte do Rio, era um 
jovem determinado, que des-
de pequeno tinha o sonho de 
ser militar, disse ontem seu 
pai, Rogério, após reconhecer 
o corpo no Instituto Médico-
-Legal (IML).

João Pedro Fontaine Manso, 
de 25 anos, era lotado no Ba-
talhão de Infantaria de Petró-
polis, na Região Serrana, e es-
tava no Rio para um curso de 
duas semanas na Vila Militar, 
em Deodoro, na Zona Oeste.

“É muito fácil falar do João 
Pedro, porque ele era um ótimo 
filho, um profissional dedicado 
e o sonho dele era fazer aquilo 
que ele fazia. Era o sonho dele 
desde pequeno ser militar do 
Exército Brasileiro. Todo mun-
do gostava dele, muito educado 

e simpático”, contou o pai em 
entrevista à TV Globo.

Ao reagir ao assalto, João Pedro 
baleou um dos assaltantes, que 
também morreu. Outro bandido 
atingiu mortalmente o tenente. O 
Corpo de Bombeiros foi acionado 

por volta das 20h50, juntamente 
com a Polícia Militar e a Delegacia 
de Homicídios da Capital (DHC), 
que  realizou uma perícia.

O enterro do corpo do mi-
litar será hoje, em Itaipava, na 
Região Serrana.

João Pedro era da Região Serrana e fazia curso na Vila Militar

REPRODUÇÃO

Frieza após homicídio
Homem mata vizinho com facadas no olho e vai dormir

 L PRESO NA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO

Um homem foi preso em 
flagrante, ontem, sob a acusa-
ção de homicídio qualificado, 
depois de ter matado um vizi-
nho a facadas, inclusive com 
golpes no olho. 

Francisco Rodrigues de Fa-
rias foi detido na Feira de São 
Cristóvão, na Zona Norte do 
Rio, enquanto, de acordo com 
informações da polícia, plane-
java fugir para casa de parentes 
no Nordeste do país.

O suspeito vai responder pe-
rante a Justiça pelo assassinato 
do vizinho, que era deficiente, 
em fevereiro passado. Contra 
Francisco, havia um mandado 
de prisão temporária.

Motivação homofóbica
Para os investigadores da 

polícia, houve motivação ho-
mofóbica no crime. O suspei-
to relatou na delegacia que se 
desentendeu com a vítima, en-

trou no quarto e desferiu gol-
pes de faca no olho e na barriga 
do homem, levando-o à morte.

Os policiais da 17ª DP 
(São Cristóvão) destacaram 
a frieza do autor do crime, 
que, depois de cometer o as-
sassinato, voltou a seu quar-
to e dormiu, como se nada 
tivesse acontecido. 

Francisco foi encaminhado 
à Secretaria de Administração 
Penitenciária.

RAPIDINHAS...

Acareação 
marcada

 LAnderson Leonardo, do gru-
po Molejo, e Maycon Douglas 
Pinto do Nascimento Adão, 
o MC Maylon, vão ficar fren-
te a frente. O MC acusa o pa-
godeiro de estupro, mas este 
nega. A polícia marcou uma 
acareação para a quarta-feira, 
visando a esclarecer as diver-
gências entre os depoimen-
tos. O suposto estupro, segun-
do Maycon, teria ocorrido 
em 11 de dezembro passado, 
num quarto de motel em Su-
lacap, na Zona Oeste do Rio. 

Fábrica de 
linha chilena

 LA Polícia Civil prendeu 
duas pessoas responsáveis 
por uma fábrica clandesti-
na de linha chilena em Rio 
das Pedras, na Zona Oeste 
do Rio. Foram apreendidos 
carretéis de linha, uma má-
quina de fabricação de li-
nhas, cerol de pipa, cola, pó 
chileno e outros materiais. 
Os agentes atuaram após re-
ceber denúncias sobre ba-
lões que seriam produzidos 
no local e acabou descobrin-
do o real uso do espaço.

Uma força-tarefa instituída 
pelo Ministério Público do Rio 
para cuidar especialmente do 
caso dos assassinatos da verea-
dora Marielle Franco (Psol) e do 
motorista Anderson Gomes cos-
turou ontem um acordo judicial 
com o Facebook para obter da-
dos que possam ajudar a identi-
ficar os mandantes do crime, que 
amanhã completará três anos. 
Até agora estão presos o ex-PM 
Ronnie Lessa e o PM reformado 
Élcio Vieira de Queiroz, acusados 
de serem os executores.

Com o acordo, será a primeira 
vez que a empresa disponibiliza-
rá seus dados para a investigação, 
embora haja determinação judi-
cial anterior. A análise é da 4ª Va-
ra da Comarca da Capital, que já 
havia determinado multa de R$ 5 
milhões pelo descumprimento da 
decisão judicial. O pedido para o 

acordo foi feito no último dia 24 
de fevereiro, pelo Grupo de Atua-
ção Especial no Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco).

“Esperamos que o longo perío-
do de tempo em que eles se recu-
saram a nos fornecer os dados não 
tenha causado prejuízo e que esse 
acordo possa resultar em informa-
ções importantes para aprofundar 
as investigações”, explicou a pro-
motora Simone Sibilio, coorde-
nadora da força-tarefa, que pediu 
suspensão de 30 dias da decisão ju-
dicial que pune o Facebook.

Caso a rede social não cumpra 
sua parte, o MP pedirá o imedia-
to cumprimento da decisão ju-
dicial, com a aplicação da multa.

Procurado, o Facebook disse 
que, como o processo corre em 
segredo, não pode dar detalhes, 
mas respeita a Justiça brasileira 
e coopera com a investigação.

MP e Facebook 
fazem acordo
Rede social disponibilizará seus 

dados para ajudar nas investigações

 L CASO MARIELLE FRANCO
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Para apimentar ainda mais aPara apimentar ainda mais a  
Estrela de 
filmes adultos, 
atriz Elisa 
Sanches 
assume o 
comando 
do reality 
show pornô 
‘A Casa das 
Brasileirinhas’

A 
casa mais gostosa do 
Brasil acaba de ganhar 
o reforço de uma craque 

entre quatro paredes. E na pis-
cina, no jardim... Elisa Sanches, 
a maior estrela do pornô nacio-
nal, assumiu a apresentação de 
A Casa das Brasileirinhas, o 
reality show mais quente do 
Brasil. A estreia foi no dia 11, 

ao vivo, no canal das 
Brasileirinhas na in-
ternet (acasadasbra-
sileirinhas.com.br).

“Sabíamos que 
precisávamos colo-
car uma mulher na 
apresentação e a Eli-
sa é unanimidade, 
não tem quem não 
goste dela. Aí foi só 
unir o útil ao agra-
dável”, conta Clayton 
Nunes, dono da pro-
dutora Brasileirinhas.

Elisa substituiu o ator 
e mito do pornô nacional 
Kid Bengala, que estava à 
frente do reality desde 
2014. O primeiro apresentador 
foi o então ator pornô e agora de-
putado federal Alexandre Frota 
(PSDB-SP).

Sobre sua participação co-

mo apresentadora de A Casa 

das Brasileirinhas, Elisa Sanches 
diz que foi tranquila. “Achei que 
fui bem. Fiquei bem à vontade 
e deixei as meninas à vontade 
também”, diz ela sobre a parti-

cipação das atrizes 
Pucca Devil e Vito-
ria Vonteese. 

Após um bate-
-papo recheado de 
revelações pra lá 
de picantes, as três 
contracenaram 
juntas, para delírio 
dos internautas, 
que votaram pela 
entrada na casa de 
Pucca Devil. “Dei-
xo sempre um 
pouco de p... pro 
final e acho que 
todo mundo gos-
tou”, afirma Elisa, 

que volta na próxima quinta-fei-
ra, com outras duas candidatas a 
entrar na casa. 

Casa quente
Lançada em 2013, A Casa 

das Brasileirinhas é o primei-
ro e único reality show pornô 
do Brasil. “Na verdade, o reality 
começou por que eu recebia 
muitos pedidos para acompa-
nhar as gravações e isto atrapa-
lha, desconcentra os atores e as 
atrizes. Aí tive a ideia de colo-
car câmeras para que todos pu-
dessem acompanhar as grava-
ções ao vivo”, explica Clayton. 
O produtor garante ainda que, 
em tempos de pandemia, todos 
os participantes são testados 
antes de entrarem na casa.

A exemplo dos realities mais 
‘caretas’, em A Casa das Brasilei-

rinhas, é o público quem decide. 
A diferença é que a votação é pa-
ra quem vai entrar, depois de uma 
performance a três com a apresen-
tadora. “Os internautas acabam 
decidindo quem irá participar 
dos nossos filmes”, diz o produtor.

TELINHATELINHA

Elisa Sanches em 
sua estreia na 

apresentação do 
reality pornô ‘A Casa 
das Brasileirinhas’ 

 L MARCO ANTONIO CANOSA

marco.canosa@meiahora.com
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a apimentar ainda mais aa apimentar ainda mais a  

l  Prestes a completar seis anos 
de carreira, a carioca Elisa San-
ches é uma das mais ativas e pre-
miadas atrizes do pornô nacio-
nal e já perdeu a conta de quantas 
produções participou. “É muita 
coisa, não dá pra lembrar de tu-
do, isso brasileiro, sem falar os in-
ternacionais, entre eles america-

nos e mexicanos,” afirma.
Elisa também tem em seu vas-

to currículo prêmios em todas as 
categorias do cinema pornô na-
cional, como de Atriz Revelação 
e melhor Gang-bang (sexo gru-
pal), entre muitos outros. “E mui-
tos que ainda virão”, diz ela, já que 
continua atuando e equilibran-

do a agenda entre o estúdio e os 
shows que faz por todo o Bra-
sil. “Quero mostrar ao público 
o que ele quer ver e todo o meu 
amor pelo pornô”, convida.

Com tanta visibilidade, a atriz 
acabou vítima de fraudes em suas 
redes sociais e perdendo perfis 
por conta de ações de criminosos 

cibernéticos. Mas depois de vários 
perfis perdidos, ela entrou na Jus-
tiça e recentemente conseguiu a 
certificação do Instagram para 
seu perfil oficial, o https://www.
instagram.com/elisasanchespra-
voces/, que traz ao lado um selo 
azul. Eram quase 300 mil segui-
dores, até a semana passada.

Carreira recheada de prêmios em todas as categorias do pornô

l Colegas de profissão e com-
panheiros de cena também co-
memoraram a escolha de Eli-
sa para apresentar A Casa das 
Brasileirinhas. “Elisa é a me-
lhor atriz que temos no Brasil. 
As atrizes ficarão mais soltas, 
pois muitas são fãs dela”, disse 
o ator Vinny Burgos.

Tony Tigrão, com 22 anos 
de carreira, é outro que ce-
lebrou a chegada de Elisa à 

casa. “Estou muito feliz com 
Elisa Sanches, apresentado-
ra da melhor casa do Brasil, 
a nossa casa, A Casa das Bra-
sileirinhas. Além de ser uma 
atriz maravilhosa, a melhor, 
a nossa deusa, nossa rainha 
do pornô, eu acho que ela vai 
se sair muito bem pelo ca-
risma, pela humildade e pe-
la simplicidade. Tudo o que 
ela faz tem um brilho espe-

cial. Eu acho que essa saca-
da da Brasileirinhas foi mui-
to boa. Assim como foi o Kid 
(Bengala) também. E o mais 
legal é que o Clayton (Nu-
nes, dono da Brasileirinhas) 
teve uma ideia maravilhosa, 
que é chamar uma atriz, uma 
mulher linda, talentosa, para 
o programa. A Elisa vai arre-
bentar como apresentadora, 
como em tudo o que ela faz.”

Colegas de profissão aplaudem a escolha
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 LTenho 51 anos e sou jornaleiro há 
30. Antes, eu trabalhava como conse-
lheiro tutelar. Sou morador do Vidigal 
e, aqui,  é um bairro muito tranquilo 
para trabalhar e gosto muito da segu-
rança, mas existem muitos moradores 
de rua. Sou torcedor do Vasco e, nas 
minhas horas vagas, gosto de andar 
de bicicleta. Gosto muito de ler sobre 
política no MEIA HORA.

EVANIO PAULA  
— Leblon

JEFERSON 
BEZERRA 
GUEDES 
Ele tem 
atualmente 
28 anos 
de idade e 
despareceu 
em 08 de 
fevereiro de 
2007, na cidade de Costa Barros, ao 
ser sequestrado.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L OPERAÇÃO RAPOSA NO GALINHEIRO

Banda podre
Polícia Civil investiga delegados por pirataria

A
gentes da Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Con-
tra a Propriedade Imate-

rial (DRCPIM) prenderam em 
flagrante, ontem, o delegado Mar-
celo Machado, adjunto da 38ª DP 
(Vista Alegre), sob a suspeita de 
produzir roupas pirateadas, além 
de uniformes da Polícia Civil, em 
uma confecção do Rio.

“É assustador saber que um 
agente de segurança está en-
volvido nesse tipo de crime. 
Eu ainda não estou acreditan-
do. Fizemos nossa parte”, dis-
se o delegado Maurício Demé-
trio, titular da DRCPIM.

De acordo com a investiga-
ção, além de Machado, o em-
presário Alfredo Baylon Dias, 
sócio dele, também foi alvo de 
mandado de busca e apreen-
são. A operação ‘Raposa no 
Galinheiro’ investiga também 

outros policiais civis, identifi-
cados como Alexandre Ziehe 
(ex-corregedor); sua filha, Ju-
liana Ziehe (ex-titular da 105ª 

DP); Robson da Costa Ferreira 
da Silva (ex-subcorregedor); e 
Fábio da Costa Ferreira (dire-
tor de Assuntos Internos).

Marcelo Machado prestou depoimento na Cidade da Polícia

REGINALDO PIMENTA 

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Olá, amigos. O Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI) está ofere-
cendo 95.822 vagas para cursos 
nas modalidades presencial, 
semipresencial e a distância 
(EaD), em 11 estados, incluin-
do o Rio de Janeiro. Dá para 
se especializar de forma on-
-line, com a possibilidade de 
cursos totalmente gratuitos. 
As ofertas são principalmen-
te no Marketplace, com mais 
de 72 mil vagas que podem 
ser acessadas pelo Mundo SE-
NAI, além de 23.793 mil vagas 
exclusivas nos estados. As ofer-
tas  podem ser acessadas nos si-
tes das federações. 

O SENAI/RJ tem vagas pa-
ra o Banco de Interesse, que  é 

uma plataforma que permite 
a inscrição de candidatos pa-
ra realizar, sem prazo, cursos 
gratuitos. Os cursos podem 
ser na modalidade de Iniciação, 
Qualificação, Aperfeiçoamen-
to e Técnico. As inscrições po-
dem ser feita pelo site https://
firjan.microsoftcrmportals.
com/banco-interesse/.

Para ser elegível a esta gra-
tuidade, o candidato preci-
sa ser aluno matriculado ou 
egresso de escolas públicas, ou 
trabalhador — empregado ou 
desempregado —, e ter condi-
ção de baixa renda, a ser ates-
tada no ato da matrícula, em 
cumprimento do artigo 68 do 
Regimento do SENAI. A idade 
mínima é de 16 anos.

Vagas a rodo em 
cursos do SENAI
Estudo presencial ou a distância

 LUma parceria entre a Guarda 
Municipal do Rio e o Tribunal 
de Justiça resultou no programa 
‘Ronda Maria da Penha’, em que 
agentes da prefeitura verificam o 
cumprimento de medidas prote-
tivas concedidas a mulheres víti-
mas de violência. Ao receberem 
notificação do Juizado de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra 
a Mulher da capital, GMs irão à 
residência da vítima para verificar 
se ela está realmente protegida.

OLHO VIVO
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ESPORTES

Prejú de R$ 110 milhões
Em função da crise da Covid, Mengão pode não ter reforços para a temporada

A 
pandemia do corona-
vírus impactou direta-
mente as receitas dos 

clubes de futebol, e nem o Fla-
mengo conseguiu fugir disso. 
Em entrevista ao Globoespor-
te.com, o vice-presidente de fi-
nanças Rodrigo Tostes admi-
tiu que o clube perdeu R$ 110 
milhões com a crise, além de 
R$ 90 milhões de receitas que 
só entraram em 2021 por conta 
do prolongamento da tempo-
rada terminada em fevereiro, 
com o título brasileiro.

O dirigente também revelou 
que só realizando vendas de jo-
gadores será possível fazer inves-
timentos. O Rubro-Negro teria 
que acumular R$ 140 milhões em 
vendas no ano. Já foram feitas R$ 
50 milhões até o momento.

“No nosso orçamento, a con-
tratação já foi feita: Pedro. Tam-
bém existe uma previsão de ven-
das em janeiro (R$ 50 milhões), 
que já foi cumprida, e outra em 
julho (R$ 90 milhões). Não va-
mos fazer loucura. Existe um 
orçamento e precisa ser cum-
prido. Só comprará atleta de-
pois que vender”, afirmou.

Dentre as negociações citadas 
pelo dirigente estão as de Lincoln 
e de Yuri César, para o Vissel Kobe, 
do Japão, e Shabab Al Ahli, dos 
Emirados Árabes, respectivamen-
te. Somadas, as vendas chegam a 
pouco mais de R$ 42 milhões. Rodrigo Tostes detalhou a situação financeira do Mais Querido, agravada pela pandemia mundial

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã          Fluminense  18h Maracanã

Carioca 19/03          Resende 21h Maracanã

O RUBRO-NEGRO

VAI PRECISAR 
NEGOCIAR ALGUNS 
JOGADORES PARA 
SE EQUILIBRAR

 LO Red Bull Bragantino está per-
to de fazer mais uma contratação 
para 2021. A equipe fez propos-
ta para ter o zagueiro Natan, por 
empréstimo até dezembro, com 
opção de compra de 3 milhões de 
euros, cerca de R$ 20 milhões por 
70% dos direitos econômicos. A 
diretoria gostou da oferta e pode 
fazer a transação nos próximos 
dias. Alheio às conversas, Natan 
treinou ontem no Ninho do Uru-
bu, em preparação para o clássico 
com o Flu. Natan tem 20 anos e é 
um dos atletas mais promissores 
do grupo. Cria da base, o jogador 
recentemente entrou na mira do 
Torino, da Itália, mas os valores 
não agradaram à diretoria.

Bragantino 
quer zagueiro

 LNo treino tático de ontem, o téc-
nico Maurício Souza esboçou a 
equipe titular para o clássico com 
o Flu: Gabriel Batista; Matheuzi-
nho, Natan, Noga e Ramon; Hu-
go Moura, João Gomes e Pepê; 
Michael, Thiago Fernandes e 
Rodrigo Muniz. Caso a venda de 
Natan saia até amanhã, Otávio é 
o provável substituto. Em rela-
ção aos profissionais que volta-
ram antes das férias (Hugo Sou-
za, João Lucas e Vitinho), apenas 
o lateral-direito treinou 100%. 
Vitinho só participou do aque-
cimento e depois ficou na com-
panhia do zagueiro Bruno Viana, 
que se recupera de uma fratura 
em um dos dedos da mão.

Técnico esboça 
os titulares

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 13/3/2021



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Amanhã           Flamengo  18h Maracanã
Carioca 20/03             Bangu 21h05 A definir

A DIREÇÃO  
TEM ENCONTRADO 
DIFICULDADES NAS 
NEGOCIAÇÕES 
PELOS VALORES

A diretoria do Fluminen-
se segue em busca de re-
forços para a disputa da 

fase de grupos da Libertadores. 
Segundo o portal UOL, um dos 
nomes que chegou à cúpula de 
futebol foi o do atacante Roger 
Guedes, ex-Palmeiras e Atléti-
co Mineiro, esse último onde 
ele se destacou mais por aqui.

O jogador está livre no mer-
cado desde que deixou o Shan-
dong Luneng, da China. No en-
tanto, o seu salário está muito 
acima da realidade do Tricolor 
das Laranjeiras, que não tem 
condições de arcar com o ne-
gócio sem antes realizar uma 
série de conversas e de ofertas.

O Time de Guerreiros ma-
peia o mercado de olho em ou-
tros nomes para o setor ofensi-
vo. Eduardo Sasha, atualmente 
no Galo, e Willian Bigode, do 
Palmeiras, são nomes que agra-
dam, mas ambos apresentam 
os mesmos ‘problemas’: ga-
nham muito em seus clubes 
e não estão muito dispostos a 
aceitarem uma redução drás-
tica em seus vencimentos.

Além do mais, tanto os mi-
neiros quanto os paulistas es-
tão garantidos na Liberta, o 
que deixa de ser um mecanis-
mo de sedução do tricolor na 
hora de negociar com esses 

dois reforços.
O diretor-executivo de fu-

tebol do Fluminense, Paulo 
Angioni, admitiu pela primei-
ra vez o interesse no atleta do 
Verdão. O dirigente desenhou 
o perfil de um dos prováveis re-
forços: jogador de lado de cam-
po, com bom poder de finali-
zação. Ele disse também que o 
clube será ‘pontual’ no merca-
do da bola neste momento.

Ao mesmo tempo que bus-
ca por reforços, Angioni tam-
bém destacou que o clube já se 
movimenta para renovar com 
o apoiador Miguel, de apenas 
17 anos, cria das divisões de ba-
se. O jogador, considerado uma 
joia pelo clube, tem vínculo até 
meados de maio de 2022. “É um 
objetivo da direção. Miguel te-
ve uma interrupção de jogos 
em função de uma pequena le-
são, mas daqui a pouco estará de 
volta, jogando”, disse o dirigente.

Roger Guedes no radar
Sem clube desde que deixou a China, atacante é oferecido ao Fluzão para a Liberta

 L BOA OPÇÃO

Ex-atacante do Galo, Roger Guedes é um nome que interessa, mas seu salário é muito alto no momento

DIVULGAÇÃO

 LLanterna do Campeona-
to Carioca depois de perder 
seus dois primeiros jogos com 
a equipe Sub-23 — reforçado 
com jogadores promovidos do 
Sub-20 e do Sub-17 —, o técni-
co Roger Machado, que vai es-
trear amanhã no clássico com 
o Flamengo, vai utilizar uma 
equipe mais ‘rodada’ na par-

tida. Com o retorno de alguns 
profissionais antes do período 
programado de férias, o pro-
vável Fluminense deverá en-
trar em campo com a seguinte 
escalação: Marcos Felipe; Igor 
Julião, Frazan, Matheus Ferraz 
e Danilo Barcellos; Yuri, André, 
Michel Araújo e Ganso; Fer-
nando Pacheco e Caio Paulista.

Time ‘cascudo’ para amanhã
 LNo primeiro Fla-Flu da tem-

porada, amanhã, a Federação 
de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) promoverá uma 
ação envolvendo animais aban-
donados. Os jogadores entrarão 
com bichinhos que foram resga-
tados por ONGs do Rio de Ja-
neiro, com o intuito de aumen-
tar a visibilidade destes animais. 

A iniciativa “CarioCão” partiu 
do Secretário Estadual de Agricul-
tura, Marcelo Queiroz, respon-
sável pelas políticas de Proteção 
e Bem-Estar Animal (RJPET) e 
contou com total apoio do gover-
nador Cláudio Castro e da Ferj, via 
o presidente Rubens Lopes.

“Levar a campanha e os ani-
mais ao gramado do Maracanã 

no Fla-Flu é um acontecimento 
inédito, que só foi possível após 
parceria com a Federação de Fute-
bol. Acreditamos que a campanha 
dará maior visibilidade e oportu-
nidade desses animais ganharem 
um novo lar”, disse o secretário. 
A adoção está aberta para quem 
se interessar, e pode ser feita pelo 
conta do Instagram “4 patinhas”. 

Fla e Flu farão campanha para adoção de animais
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PRÓXIMOS JOGOS

Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Copa do Brasil        18/03            Caldense 21h30 Ronaldão (MG)
Carioca                    20/03            Botafogo 18h São Januário

Luis Henrique; Digão, Raphael Neuhaus, 
Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho 
e Gustavo; Anderson Kunzel, Yan e João 
Pedro. Técnico: Carlos Vitor

Lucão; Cayo Tenório, Ernando, Graça e 
MT (Zeca); Bruno Gomes, Andrey e Car-
linhos; Pec (Marquinhos Gabriel), Laran-
jeira e Talles. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio São Januário (RJ)  
Árbitro: Paulo Renato Moreira (RJ)  
Assistentes: Carlos Henrique Alves 
(RJ) Rachel de Mattos Bento (RJ) 
Horário: 18h 
TV: PPV 

NOVA IGUAÇU

VASCO

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

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

 L À VERA

É o momento da 
virada do Vascão
Zerado no Carioca, clube crê na experiência do 
técnico Marcelo Cabo, estreante da hoje à noite

D
epois de uma semana 
de muitas observações e 
testes na equipe, chegou 

a prova de fogo para o técnico 
Marcelo Cabo, que estreia hoje 
diante do Nova Iguaçu, às 18h, 
em São Januário, pela terceira 
rodada do Campeonato Cario-
ca. E o time já pode ter novidades.

O zagueiro Ernando, um dos 
três reforços recém-contrata-
dos, tem boas possibilidades de 
começar a partida ao lado de Ri-
cardo Graça. Zeca também já foi 
observado na lateral esquerda, 
onde a outra opção é MT, que 
está improvisado no setor e foi 
titular contra a Portuguesa da 
Ilha e contra o Volta Redonda.

Na décima colocação do Es-
tadual, sem ainda ter vencido, 
o compromisso de logo mais 
é visto como uma prepara-
ção para a estreia do Gigante 
da Colina na primeira fase da 
Copa do Brasil, quinta-feira, às 
21h30, contra a Caldense-MG, 
em Minas Gerais.

Desfalque certo é o atacan-
te Germán Cano, que teve um 
problema na coxa na rodada fi-
nal do Campeonato Brasileiro, 
contra o Goiás, e continua em 
tratamento. O argentino fez um 
gol, mas saiu ainda no primeiro 
tempo da vitória por 3 a 2.

Escalação assegurada é a do 
goleiro Lucão, titular nos dois 

primeiros jogos. Fernando Mi-
guel, dono da posição nas últi-
mas três temporadas, foi em-
prestado ao Atlético Goianiense. 
Além dele, nesta semana foram 
definidas as saídas de Pikachu 
(acertou com o Fortaleza), Hen-
rique, Léo Gil e Gustavo Torres.

Dia de demissões em massa

Ontem, o presidente Jorge 
Salgado desligou 186 funcioná-
rios, o que representa uma re-
dução de 35% na folha. Com as 
demissões, o clube calcula que 
economizará R$ 40 milhões por 
ano em salários. Todos os funcio-
nários desligados vão receber os 
atrasados de janeiro e fevereiro. 

 LApós emprestar o goleiro Fer-
nando Miguel ao Atlético-GO, 
o Gigante da Colina mapeia o 
mercado da bola em busca de 
uma peça de reposição. Um dos 
nomes especulados foi o de Ta-
deu, do Goiás, um dos poucos 
destaques do time rebaixado à 
Série B do Brasileiro. No entan-
to, no que depender de Edimi-
nho Pinheiro, vice-presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Esmeraldino, não há a menor 
chance de o negócio acontecer. 
“Não pagou nada do Sidão e vai 
querer o Tadeu? É isso? Nunca 
pagou um mês de salário, de-
ve todo o salário para o Goiás”, 
disse, em contato com o site da 
ESPN. Aos 38 anos, Sidão, hoje 
no Figueirense, teve rápida pela 
Colina, foram apenas sete jogos.

É Tadeu e o Goiás não tá dando 

Goleiro Tadeu do Goiás
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O volante Andrey deve estrear na temporada no jogo de logo mais

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR



D
epois de duas vitórias se-
guidas, uma pelo Cam-
peonato Carioca (3 a 0 

sobre o Resende) e outra pela 
primeira fase da Copa do Bra-
sil (5 a 0 sobre o Moto Club), o 
Botafogo tem mais um desafio 
pela frente hoje. A equipe en-
cara o Bangu, às 21h05, no Es-
tádio Nilton Santos e busca fa-
zer a trinca para embalar de vez 
na temporada e, de quebra, re-
novar as esperanças da torcida.

O Glorioso conseguiu dois 
resultados elásticos nas últi-
mas partidas e deixou os seus 
torcedores empolgados com o 
começo de trabalho do técnico 
Marcelo Chamusca. Com uma 
visível melhora na parte tática, 
o time parece que terá uma no-
va cara quando chegar o mo-
mento de disputar a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

O clube de General Severia-
no é o quarto colocado na Taça 

Guanabara, com quatro pon-
tos, dois a menos que os líde-
res Flamengo e Portuguesa da 
Ilha, segundo e primeiro luga-
res, respectivamente. 

O apoiador Felipe, jogador 
que pertence à Ferroviária-SP 
e disputou a última temporada 
pelo Cuiabá, onde foi coman-
dado pelo atual treinador alvi-
negro, marcando dois gols em 
27 jogos, deverá ser anunciado 
e apresentado na próxima se-
mana. O jogador já treina com 
o grupo e assinou contrato 
ontem. A diretoria ainda bus-
ca encontrar dois jogadores de 
mais peso e acostumados com 
a Segundona. No entanto, em 
função dos al-
tos  va lores 
de mercado, 
esse garim-
po tem sido 
realizado com 
muitas dificul-
dades pelos car-
tolas.

Equipe de menor inves-
timento mais tradicional da 
Série A do Carioca de 2021, o 
Bangu tem como missão hoje 
tentar se recuperar depois de 
perder para o Boavista por 2 a 
0. O clube da Zona Oeste tem 
três pontos, conquistados após 
vencer o Macaé na estreia.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 20/03 Vasco 18h São Januário

Carioca                 23/03            Flamengo          21h35        Nilton Santos

O BOTAFOGO
AINDA DEVERÁ 
APRESENTAR MAIS 
UM REFORÇO NA 
PRÓXIMA SEMANA

Faz essa trinca, Fogão!
Em bom momento na temporada, Glorioso encara o Bangu no Nilton Santos

 L BEM NA FITA

O bom início de trabalho do técnico Marcelo Chamusca tem deixado a galera alvinegra esperançosa

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Paulo Henrique; Digão, Gabriel, Fan-
dinho e Dionatan; Marcelo Mattos, 
Matheus Olavo, Miller e Alessandro 
Scheppa; Edmundo e Jean Carlos.  
Técnico: Marcelo Marelli 

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Sousa (Guilherme 
Santos); Luiz Otávio, Pedro Castro; 
Warley e Marcinho, Ênio; Matheus Ba-
bi. Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)  
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)  
Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e 
Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) 
Horário: 21h05  
TV: Record e PPV 

BANGU BOTAFOGO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

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

 LO Alvinegro anunciou, na tar-
de de ontem, o retorno do za-
gueiro Joel Carli, de 34 anos. O 
defensor rescindiu com o Aldo-
sivi, da Argentina, para poder 
voltar. O jogador fez um acor-
do para retirar a ação que movia 
contra o clube na Justiça do Tra-
balho. Ele cobrava cerca de R$ 
10 milhões por compromissos 

não cumpridos por parte do Bo-
tafogo. A dívida foi renegociada 
e será paga em parcelas.

Carli deixou o General Seve-
riano em 2020 após cinco tem-
poradas. Com a camisa alvine-
gra, disputou 154 jogos e marcou 
seis gols. Ele é o oitavo reforço 
para 2021. Antes, o clube fechou 
com Douglas Borges, Jonathan, 

Gilvan, Matheus Frizzo, Pedro 
Castro, Marcinho e Ronald.

Por outro lado, o clube tam-
bém anunciou ontem a venda 
do volante Caio Alexandre para 
o Vancouver Whitecaps, do Ca-
nadá, que disputa a Major Lea-
gue Soccer (MLS), dos Estados 
Unidos. O Alvinegro manterá 
40% dos direitos do atleta.

Joel Carli volta, mas Caio Alexandre mete o pé
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ESPORTES

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.

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

 8º MADUREIRA 2 2 0 2 0 2 2 0

ZONA NEUTRA

 9º NOVA IGUAÇU 1 2 0 1 1 0 1 -1

 10º VASCO 0 2 0 0 2 0 2 -2

 11º MACAÉ 0 2 0 0 2 0 3 -3

REBAIXAMENTO

 12º FLUMINENSE 0 2 0 0 2 1 5 -4

3ª RODAD3ª RODADAA

HOJE

 MADUREIRA X RESENDE 15H30

 NOVA IGUAÇU X VASCO 18H

 BANGU X BOTAFOGO 21H05

AMANHÃ

 PORTUGUESA X VOLTA REDONDA 15H30

 FLAMENGO X FLUMINENSE 18H

SEGUNDA-FEIRA

 BOAVISTA X MACAÉ 16H

4ª RODADA

19/03

 FLAMENGO X RESENDE 21H

20/03

 VOLTA REDONDA X MACAÉ 15H

 BOAVISTA X NOVA IGUAÇU 17H

  VASCO X BOTAFOGO 18H

 BANGU X FLUMINENSE 21H05

21/03

 MADUREIRA X PORTUGUESA 15H30

ARTILHARIA

 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)
 3  GOLS: Pedro Augusto (America-RJ), Natan (Cabofriense), Di María (America-
no), França (America-RJ) e Pepeu (Americano)

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

 L NÃO AGUENTOU

Se aliviou e virou 
piadinha na rede
Depois de tirar água do joelho em pleno campo, 
árbitro alagoano acaba defendido por entidade

F
lagrado pelas câmeras do 
SporTV urinando no cam-
po antes de Boavista e Goiás, 

quinta-feira, pela Copa do Brasil, 
o árbitro alagoano Dênis Ribeiro 
Serafim foi alvo de piadas na in-
ternet. Por causa da repercussão, 
a Associação Nacional dos Árbi-
tros de Futebol (ANAF) divul-
gou uma nota oficial defenden-
do o profissional e revelou que ele 
sofre de incontinência urinária.

De acordo com a entidade, 
o árbitro não tomou o remédio 
para o distúrbio antes da parti-
da. No texto, também há uma re-
ferência sobre o problema, que 
acomete dez milhões de pessoas 
no Brasil, segundo estimativa da 
Sociedade Brasileira de Urologia.

A ANAF também pediu que 
não haja punição ao profissio-
nal pela cena e elogiou o seu de-
sempenho recente. Integrante 
do quadro da CBF, ele tornou-
-se o primeiro alagoano a ser 
habilitado a comandar o VAR.

“As redes sociais são impla-
cáveis. Condenam, difamam e 
transformam em chacota sem 
ao menos dar oportunidade de 
defesa (...) Dênis é um árbitro 
experiente, de qualidade técni-
ca reconhecida e não merece re-
ceber qualquer tipo de punição 
na esfera desportiva. Já basta a 
condenação pública e equivo-
cada das redes sociais nas últi-
mas horas”, diz parte da nota.

Apesar de todos os apelos 
feitos pela entidade, o Twitter 
não deixou barato a aliviada de  
Dênis Ribeiro Serafim. O ár-
bitro, pelo menos até o fecha-
mento desta edição, não havia 
se pronunciado sobre o caso. Dênis Ribeiro Serafim sofre de problema urinário e fez xixi no campo

REPRODUÇÃO/SPORTV
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A GATA DA HORA

tem 22 anos e leva uma vida bastante agitada. 

“Sou dançarina, já trabalhei no ‘Domingão do Faustão’, com 

a Anitta e outros artistas e também sou influenciadora di-

gital”, contou a beldade, que tirou onda nesse ensaio para 

o Bella da Semana. No Insta, ela brilha como @raiellileon.

RAIÉLLI LEON

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

DIVULGAÇÃO

 LEnquanto o Paris Saint-
-Germain, da França, mo-
nitora a situação do portu-
guês Cristiano Ronaldo na 
Juventus, da Itália, o em-
presário do craque, Jorge 
Mendes, fez uma consulta 
informal ao Real Madrid 
para saber de uma possível 
volta do ídolo ao clube es-
panhol. O jogador tem con-
trato com a Velha Senhora 
até 2022, mas a eliminação 
na Liga dos Campeões e seu 
alto salário podem abreviar 
sua passagem pelo clube. O 
que pesa contra CR7 é que 
a diretoria merengue mira 
a contratação de jogadores 
mais jovens, como Mbappé.

CR7 de volta ao Real Madrid?

 LO Paris Saint-Germain, da 
França, anunciou ontem a re-
novação de contrato do meia-
-atacante Di María, que agora 
vai até junho de 2022. O cami-
sa 11 está no clube desde agos-
to de 2015. Pelo time de Paris, o 

meia tem 248 jogos. O argenti-
no marcou 87 gols, deu 99 assis-
tências e conquistou 16 títulos: 
quatro taças do Campeonato 
Francês, quatro Copas da Liga, 
quatro Copas da França e qua-
tro Supercopas da França.

Di María renova com o PSG

Paolo Guer-
rero, que não atua há 
quase sete meses por 
causa de uma grave lesão 
no joelho, deve ser rela-
cionado pelo Internacio-
nal para a partida contra 
o Ypiranga, amanhã, às 
20h, no Beira-Rio, pela 4ª 
rodada do Gauchão.

do público 
aos estádios de futebol 
em Portugal acontecerá 
dia 3 de maio. O governo 
do país ibérico anunciou 
um plano de desconfina-
mento, autorizando a rea-
lização de “grandes even-
tos exteriores e interiores, 
com lotação reduzida”.

Alexandre 
Pato recebeu ontem, nos 
Estados Unidos, as boas-
-vindas do Orlando City, 
um dos principais clubes 
da Major League Soccer 
(MLS). O jogador, que es-
tava livre desde agos-
to, quando deixou o São 
Paulo, posou para fotos.

a t i n g i u 
o patamar mais crítico em 
problemas financeiros den-
tro dos seus 99 anos de his-
tória. Ontem, o clube in-
gressou na Vara Regional 
de Recuperações Judiciais, 
Falências e Concordatas de 
Florianópolis com um pedi-
do de Recuperação Judicial.

 LO ATACANTE  LO RETORNO

 LO BRASILEIRO LO FIGUEIRENSE
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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

 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depósito 
amplo  +carro para entrega. 
Aluguel Barato. Falar Sr Fran-
cisco Tel:2510-6204/ 97920-6204 
whatsapp
 

SÓCIO 
Procuro sócio para trabalhar no 
Ramo de Cestas Básicas prefe-
rencialmente aposentados que 
more próximo Duque de Caxias 
com carro próprio. Tel:97680-
0748 whatsapp Sr Monteiro
 

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.

 

OPERADORA DE CAIXA 
Cia do Biscoito contrata: E Re-
positor. Entregar Curriculum 
nos seguintes endereços: Rua 
São Januário n°28 São Cris-
tovão. Rua 24 de maio nº444 
Riachuelo. Rua Teixeira Ribeiiro 
nº640 Maré. Rua Aristides Lobo 
248 Rio Comprido.
Avenida João Ribeiro 78 Pilares.
 

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

BOMBEIRO CIVÍL 
Empresa do ramo de segurança 
contra incêndio,
localizada na zona norte do rio 
de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSIVA-
MENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso.
Interessados entrar em contato 
através do seguinte
endereço de e-mail: bombeiro-
civilpcd@atacfire.com.br
 

ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp

 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação de 
Plásticos
Contrata c/ experiência: Ope-
rador Máquina Extrusora e 
Aglutinador. Salário +Cesta Bá-
sica +Vt. Local: Duque de Caxias 
Enviar curriculum: luanapele-
tplast@hotmail.com
 
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.

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

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.
 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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
 

BIA MORENA 
do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Promoção 60,00 
Tel.: 2051-9767 Admite-se.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 

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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VERA BRILHA EM FOTOS DE MAIÔVERA BRILHA EM FOTOS DE MAIÔ

 LVera F ischer,  de 69 
anos, aproveitou a ma-
nhã de sol de ontem para 
ir à praia.  Com um maiô 
preto, uma saída de praia 
longa e óculos escuros, a 
atriz posou para fotos no 
local e mostrou que está 
com o corpão em forma. 
Ela publicou os cliques no 
Instagram. “Moro no Rio 
de Janeiro, mas há um 
ano não pisava na areia 
da praia. Andei, andei, 
andei e encontrei um lu-
gar maravilhoso, tranqui-
lo, ensolarado e... Vazio. 
Felicidade é isso!”, escre-
veu a diva na legenda. Os 
internautas fizeram vá-
rios elogios à atriz.  

GIL TOMA A VACINA CONTRA COVID-19

 LGilberto Gil entrou para a 
lista de famosos que recebe-
ram a primeira dose da vaci-
na contra a Covid-19. O cantor 
e compositor foi imunizado, 
ontem, em um posto de saúde 
de Salvador e compartilhou 

um vídeo do momento em 
seu Instagram. “Primeira do-
se da CoronaVac aplicada pe-
los atenciosos profissionais do 
5º Centro de Saúde Clementi-
no Fraga aqui em Salvador”, 
escreveu ele na legenda.  

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

JUNTOS EM TRILHA
 L Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram fla-

grados juntinhos durante uma trilha na Pedra 
da Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde de on-
tem. Os dois não assumem o namoro publica-
mente, mas já trocaram algumas declarações 
através das redes sociais. Os rumores de um ro-
mance entre a atriz e o filho de Claudia Raia co-
meçaram a surgir em janeiro. Eles chegaram a 
ser flagrados aos beijos em Fernando de Noro-
nha. Depois, Marquezine e Enzo posaram para 
fotos com um mesmo fã em Alagoas. 
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CÁLCULO NA 

VESÍCULA

 LKelly Key revelou ter 
sido diagnosticada 
com cálculo na vesícu-
la, através do Instagram 
Stories, quinta-feira. 
“Tenho um (cálculo) mó-
vel de cinco milímetros, 
o que o torna perigosi-
nho. O canal tem mais 
ou menos esse diâme-
tro. Então, uma diges-
tão pouco mais intensa, 
ele pode ficar ali encala-
crado”, contou a musa 
fitness e cantora, que co-
gita passar por uma ci-
rurgia de emergência. 

RITA CADILLAC 
ESTÁ NO 
ONLYFANS

 LRita Cadillac, de 66 anos, 
criou um perfil na platafor-
ma OnlyFans. A platafor-
ma é conhecida pela ven-
da de conteúdo exclusivo e, 
geralmente, adulto. A ex-
-chacrete anunciou a no-
vidade com uma foto no 
Instagram. “Agora vocês po-
dem me acompanhar lá no 
Onlyfans com conteúdos ex-
clusivos para os assinantes.” 

EM ALTA EM BAIXA

 LNos Estados Unidos, Ní-
vea Stelmann foi vacina-
da contra a Covid-19.

 LInternautas mandaram 
mensagens de ódio para Tar-
císio Meira. “De entristecer.”

MARAVILHOSA
 LAline Riscado arrancou sus-

piros dos internautas ao com-
partilhar uma foto tomando 
um banho de cachoeira, no 
Instagram, ontem. A beleza 
e a boa forma da atriz, claro, 
chamaram atenção.  

REPRODUÇÃO DA INTERNET

REPRODUÇÃO



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

AMOR DE MÃE

21h30. Globo: A emissora não divulgou 
o resumo do capítulo da novela.

A VIDA DA GENTE 

HAJA CORAÇÃO 

18h30. Globo: Ana (foto) procura 
Rodrigo e fica abalada quando Nina 
chega. Vitória se impressiona com o 
desempenho de Ana no treino. Suzana 
repreende Alice pela forma como cortou 
e pintou seu cabelo. Rodrigo vê Ana dis-
cutindo com a mãe sobre Júlia.

19h40 Globo: Giovanni fica inconfor-
mado com a armação de Bruna. Tancinha 
afirma para Beto (foto) que só ficará com 
ele por três meses. Marieta flagra Agilson 
com Lucrécia e Leozinho com Fedora. Beto 
prepara um jantar para Apolo e Tancinha.

A FORÇA DO QUERER

22h. Globo: A emissora vai exibir a repri-
se do último capítulo da novela.

Tremendo vacilão
Arthur só dá mancada com Carla Diaz na casa do ‘BBB 21’

 L O BRASIL TÁ VENDO!

A 
conturbada relação de Ar-
thur e Carla Diaz no Big 
Brother Brasil 21 ganhou 

mais um capítulo que está dando o 
que falar. Após voltar, por decisão 
do público, de um paredão falso, a 
atriz resolveu dar mais uma chan-
ce para o relacionamento com o 
instrutor de crossfit. Mas poucas 
horas após o reencontro do casal, 
o capixaba já decepcionou os — 
poucos — que torcem por um fi-
nal feliz para a dupla.

Durante a Prova do Líder de 
quinta-feira, após mais de cinco 
horas de disputa, Carla começou a 
passar mal, avisou aos colegas que 
estava sentindo que ia desmaiar e 
deitou no chão. Nesse momen-
to, Juliette, Thaís e Viih Tube se 
prontificaram para ajudar a atriz. 
A poucos metros de Carla, Arthur 
se limitou a olhar a cena e chegou 
até a virar de costas para a namora-
da enquanto ela era acudida. 

Nas redes sociais, ontem, a apa-
rente indiferença de Arthur dei-
xou os telespectadores do reality 
show indignados. O nome do ins-
trutor de crossfit foi um dos assun-
tos mais comentados do dia. 

Carla e Arthur vivem romance no ‘BBB’. Atitude da atriz na volta do paredão falso pode ter sido estratégia

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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PEGOU PESADO PAREDÃO FALSO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

CASAMENTO
 LNamorado de Viih Tu-

be, Bruno Magri disse ao 
Gshow que curtiu a de-
claração de amor da lou-
ra feita na casa. “Vai ter 
(pedido de casamento), 

sim!”, afirmou. 

 LGilberto pediu desculpas 
pelo que falou sobre Car-
la Diaz enquanto ela es-
tava no Quarto Secreto. 
A atriz disse que ele foi 

quem mais pegou pesa-
do nas palavras. 

COBRA
COBRA

VOTO E CASTIGO
 LArthur e Projota já pen-

sam sobre em quem votar 
no paredão. Caso seja o 
Anjo, o instrutor de cros-
sfit planeja dar o monstro 
para Fiuk e Thaís: ‘Tiro os 

dois do VIP’.

 LO diretor Boninho 
movimentou as redes 
sociais ao cogitar mais 
um paredão falso no 
BBB 21. “Ouvimos ou-
tro paredão falso? Se-

rá?”, escreveu.

I Q U RÔ D R E M OO

CHIQUITITAS 

21h. SBT: Bia faz sua apresentação, mas 
sente muita coceira e deixa o palco. Bia diz 
que alguém deve estar sabotando elas e 
vai tirar satisfação com Bel. Mili (foto) vai 
até a casa de JP, afirma que ficará no Brasil 
e que aceita namorar com ele. 

E esse não foi o único vacilo 
de Arthur com Carla. Após indi-
car Rodolffo e Fiuk para o pare-
dão, a atriz ficou visada por boa 
parte da casa, que a tinha como 
opção de voto. A partir do mo-
mento em que a barra pesou pa-
ra o lado da loura, Arthur come-
çou a se distanciar dela. 

Depois, quando Carla foi ‘eli-
minada’ no paredão falso, Arthur 
não deu um último abraço na 

atriz e nem a mala dela carregou 
durante a despedida. 

Após a ‘eliminação’ de Carla, 
muitos participantes começaram 
a falar mal da atriz na casa. Arthur 
não defendeu a loura enquanto 
ouvia os comentários maldosos.

Na volta de Carla à casa, após 
ela pedir que Arthur seja seu com-
panheiro “no jogo e no amor”, ele 
respondeu com um aperto de 
mão e um “partiu”. 

Mas a atitude de Carla com Ar-
thur no retorno do paredão falso 
pode ter sido uma estratégia de-
la. Foi o que a atriz insinuou em 
uma conversa com Camilla de 
Lucas e João Luiz, quinta-feira. A 
atriz disse que se ajoelhou e pediu 
o instrutor de crossfit para ser seu 
parceiro no jogo e no amor para 
“deixar claro muita coisa”. “Calma, 
relaxa”, disse a loura para os ami-
gos em tom enigmático. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu 

vejo gosto em viver.” (Djavan)

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

 LSeja inovador. Conte com ex-

celentes energias para sair da 

mesmice e mantenha o foco 

para não se distrair. A vida a 

dois promete bons momentos. 

Cor: lilás.
Números da sorte: 34, 52 e 88.

 L Imprevistos ligados ao traba-

lho podem aparecer. Busque 

se adaptar às novidades. Você 

vai se dar bem no fim das con-

tas. Sensualize na conquista. 

Cor: abóbora. 
Números da sorte: 80, 17 e 53.

 LBusque revigorar a mente e 

cuidar da saúde. A companhia 

de pessoas próximas vai fazer 

bem. Com quem ama, há sinal 

de muita afinidade. 

Cor: vinho.
Números da sorte: 63, 27 e 90.

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 saúde pede mais atenção. 

Atividades físicas podem ser re-

comendadas. Vai sobrar ener-

gia para cuidar das tarefas. O 

romance ganha destaque hoje. 

Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 01, 64 e 82.

 LO dia começa com ótimas vibra-

ções. Aproveite o contato com as 

pessoas queridas, mesmo à dis-

tância. Altas doses de romantis-

mo prometem animar a relação.

Cor: areia.
Números da sorte: 29, 83 e 11.

 LA família vai chamar a sua 

atenção. Você vai ter o apoio 

dos parentes. Cuide e organi-

ze o seu lar. A paquera pode 

esquentar à noite. 

Cor: dourado.
Números da sorte: 93, 21 e 39.

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

 LVocê vai querer ficar no seu 

canto. O seu sexto sentido 

pode te revelar algumas infor-

mações importantes. Aprovei-

te demais o romance hoje. 

Cor: cinza.
Números da sorte: 40, 13 e 67.

 LAlgumas boas oportunidades 

no trabalho podem surgir. A 

sua solidariedade vai estar em 

evidência. Uma amizade colo-

rida pode virar namoro. 

Cor: creme.
Números da sorte: 95, 32 e 68. 

 L O esforço vai te respaldar 

na vida profissional. Aposte 

na sua intuição para progre-

dir na carreira. Evite a rotina 

na paquera. 

Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 87, 69 e 60.

SÃO MARTINIANO
Discerniu sua vocação à vida eremi-
ta. Retirou-se para um lugar distante 
para se entregar à vida de sacrifício 
e de oração pela salvação das pes-
soas e pela própria conversão. Ele 
vivia um grande combate contra o 
homem velho, aquele que tem fome 
de pecado, que é desequilibrado 
pela consequência do pecado origi-
nal que atingiu a humanidade, que 
todos nós herdamos. Mas foi pela 
misericórdia, pela força do Espírito 
Santo que ele se tornou santo. Sua 
fama foi se espalhando e muitos pro-
curavam Martiniano. Mesmo jovem, 
era cheio do Espírito Santo.

SANTO DO DIA

DIVÓRCIO
Orlando e Marieta estão 
prestes a assinar o divórcio. 
Depois de ouvir as justifica-
tivas dos advogados do ma-
rido e da mulher, o juiz faz 
a última pergunta, antes da 
assinatura da papelada:

— Senhor Orlando, por que 
decidiu se divorciar?
O marido levanta da cadeira 
e começa a se justificar:
— Vossa Excelência, eu te-
nho que revelar ao senhor 
que a Marieta é uma pessoa 
suja. No mês passado, eu 

encontrei nossa cama infes-
tada de parasitas. No início 
deste mês, quando cheguei 
em casa depois de um longo 
dia de trabalho, encontrei a 
cama novamente infestada. 
Como posso confiar em uma 
mulher assim? Chega!

O juiz, que ouviu atentamen-
te a explicação de Orlando, 
responde ao queixoso:
— Não me parece um motivo 
relevante para o fim de um 
casamento, mas obrigado 
pela justificativa.
Em seguida, o juiz pergunta:

— Senhora Marieta, quer fa-
zer algum comentário?
A mulher, então, fala:
— Senhor juiz, o meu mari-
do é um ordinário! Também 
quero o divórcio. O senhor 
ouviu como ele chama os 
meus amigos? De parasitas.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Hoje, Nanã nos traz a reno-
vação e a atitude, que pre-
cisam ser usadas em certas 
ocasiões do dia. Cuidado 
com pessoas de dupla per-
sonalidade e bipolares. Será 
preciso ter energia positiva 
ao logo do dia!
SAUDAÇÃO: 
Salubà Nanã.
CORES: 
Branco, roxo e marfim.
ELEMENTOS:
Terra e águas lamacentas.
SIMPATIA: 
Para conseguir um novo em-
prego sob influência de Nanã, 
coloque 13 doces brancos em 
uma cesta com alça, 13 moe-
das, um cacho de uva roxa, 13 
batatas-doces e 13 folhas de re-

polho roxo e leve até um praça 
bonita. Acenda uma vela bran-
ca e uma roxa ao lado pedindo 
caminhos abertos.

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 Você vai conseguir se expres-

sar bem hoje. Pode causar 

uma boa impressão em cole-

gas com a sua lábia. A leveza 

vai melhorar o romance. 

Cor: nude.
Números da sorte: 40, 31 e 76.

 L Concentre-se nas finanças. 

Tome cuidado com os exces-

sos de gastos. Organizar o 

orçamento do casal também 

pode ser uma tarefa. 

Cor: cereja.
Números da sorte: 05, 14 e 32.

 LGrande momento astral para 

você. Cultive sonhos mais ele-

vados e coloque os seus interes-

ses em primeiro lugar. No amor, 

busque não sufocar o par. 

Cor: rosa.
Números da sorte: 33, 06 e 96.
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