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Fla x Resende
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Violência tira 
motoristas 

de ônibus do 
trabalho
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Grávida é 
morta com 
golpe no 
coração 

BARBARIDADE 5

Cidade avalia 
fechar tudo pra 
limar o terrível 

salão de festas da 
Covid, que apesar 

do nome não é 
convidada e há 

um ano pega geral 
como penetra.
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

LIXO

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Violência em 
Marechal Hermes

 LÉ impressionante o quanto a violên-
cia aumentou no Rio de Janeiro nos 
últimos anos. Anteontem ouvimos 
tiros aqui entre Bento Ribeiro e Ma-
rechal Hermes. Essas coisas pegam 
a pessoa desprevenida. A qualquer 
momento podemos levar um tiro, em 
vez de só ouvir. E o que é feito pra 
aumentar a Segurança Pública? Eu 
não sei! É muito desanimador viver 
nessa cidade. Nada melhora.

TIROS

Operadora não 
deixa em paz

 LEu não aguento mais a dona Claro me 
ligando o tempo todo. Eu já falei milha-
res de vezes que não quero o plano e 
eles continuam insistindo. Qual a difi-
culdade de respeitar o cliente? Quando 
é pra resolver problema a gente tem que 
ir atrás igual maluco, mas respeitar a 
nossa vontade que é bom, nada! Blo-
queio um número e eles ligam de outro, 
eu bloqueio de novo, isso não tem fim. 
Tô cansada já!

Cláudia Prado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TELEFONIA

Acidentes em 
Guapimirim

 LOs moradores de Guapimirim pedem 
que a prefeitura do município, em par-
ceria com o Governo do Estado e com o 
Governo Federal, construa um viaduto 
na entrada da cidade, pois ao acessar a 
rodovia Rio-Teresópolis para retornar ao 
Rio, ou para subir a serra, os motoristas 
estão se envolvendo em graves aciden-
tes com mortos e feridos. O viaduto iria 
diminuir os acidentes na rodovia.

Mario Sodré
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRA

Motoqueiros na 
passarela

 LQuero denunciar motos que ficam, to-
dos os dias, circulando pela passarela 
do metrô de Inhaúma. Os motoqueiros 
ficam atrás dos pedrestes, forçando 
passagem. Não é correto, eles não são 
permitidos naquela área, mas como não 
tem ninguém fiscalizando, fazem o que 
querem. Alguém pode acabar se ma-
chucando naquela passarela. Poderia 
ter um guarda, alguém garantindo que 
isso parasse de acontecer.

Maria Clara
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MOTOS

Comlurb promete 
limpeza no Anil

 LSobre a reclamação em relação ao 
abandono, a falta de manutenção e o 
crescimento de mato nas praças e no 
canal do Anil, em Jacarepaguá, além do 
trecho que vai da ponte de pedestres 
em frente à Praça Mário Kosel Filho até 
a Rua Ramiro Ribeiro, a Comburb res-
pondeu que o serviço de corte do mato 
e manutenção no bairro do Anil está 
na programação da Companhia para 
atendimento do local.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

ESGOTO                                                                                                                                                                                   RATOS

Praça Paris abandonada
 LSou morador da Glória e vejo o quanto a Praça Paris está 

largada, sem segurança e sem limpeza. Poderia até dizer 
entregue aos ratos, mas nem isso posso, esses ratos aí 
da foto estão morrendo e ficando pelo meio do caminho 
mesmo, como dá pra ver. O parque está todo largado, 
você vai no posto da Guarda Municipal e está vazio. Às 
7h da manhã não tem nenhum guarda lá no posto.

Winston Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Leitor 
agradece!

 LQuero agradecer ao jornal 
MEIA HORA  pela ajuda 
referente ao vazamento de 
esgoto em frente ao número 
538, na Rua Álvaro Miranda, 
em Pilares, que foi soluciona-
do. Muito obrigado!

Jacimires Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 L RADICAL

N
ada está descartado para 
conter o aumento de in-
ternações por Covid-19 

no Rio, nem mesmo o fecha-
mento completo da cidade e 
a adoção de barreiras sanitá-
rias. Foi o que admitiu o pre-
feito Eduardo Paes (Democra-
tas) durante a inauguração do 
BioParque, antigo Jardim Zoo-
lógico da Quinta da Boa Vista, 
na Zona Norte da cidade. 

Hoje, a prefeitura divulga 
um boletim epidemiológico 
e pode já antecipar novas me-
didas restritivas. Mas o próxi-
mo fim de semana é que será 
fundamental para avaliar, na 
próxima segunda-feira, se as 
regras serão mesmo endure-
cidas, inclusive com amplia-
ção de horário da proibição de 
permanência na rua, a suspen-
são de cultos e o fechamento de 

parte de todo o comércio.
Já no começo da semana que 

vem, logo pela manhã, prefei-
tura e secretaria municipal de 
Saúde se reúnem com o comi-
tê científico para avaliar a si-

tuação da cidade na pandemia. 
O número de internações e a 
movimentação em todo o Rio 
no fim de semana serão funda-
mentais para tomar uma deci-
são mais rigorosa. A previsão 
do tempo é de céu claro, o que 

pode levar ainda mais pessoas 
às ruas para a prática de exer-
cícios ao ar livre ou ir à praia. 

Paes também fez um apelo 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), para que sejam 
adotadas ações emergenciais 
de transferência de renda no 
molde do auxílio emergencial. 
“Faço meu apelo ao Bolsonaro 
e ao Congresso: não é possí-
vel, 90% do país no lockdown 
sem que haja estímulos, medi-
da de transferência de renda e 
nenhum auxílio para empre-
sários e comerciantes. Ações 
tomadas no mundo inteiro, 
até os mais liberais na econo-
mia entendem a importância 
do Estado nesse momento”, 
afirmou o prefeito, que tam-
bém pediu a colaboração de 
outros municípios no com-
bate à Covid.

 L Via Twitter, Paes adiantou 
que “certamente” uma medi-
da que deve ser tomada é a de 
antecipar feriados de abril pa-
ra o mês de março: Tiraden-
tes, dia 21, e São Jorge, dia 23. 
Abril ainda tem a Sexta-Feira 
Santa, dia 2, e o Domingo de 
Páscoa. A prefeitura ainda de-
cidirá as novas datas.

“A gente vai discutir essa 

possibilidade de fechamento 
completo da cidade. O mês de 
abril é ruim para a atividade 
econômica porque têm muitos 
feriado, como a Semana Santa, 
São Jorge e Tiradentes. Pode-
mos fazer a antecipação des-
sas datas nos próximos 10 a 15 
dias para termos um momento 
de interrupção da passagem da 
Covid”, disse o político.

“Ontem (quarta) perde-
mos 3 mil vidas por conta 
desse vírus. Continuamos 
muito atentos. Podemos tra-
zer restrições, na segunda-
-feira estarei convocando 
uma reunião com o comitê 
científico e vou analisar os 
números dessa semana para 
debater sobre possíveis novas 
restrições”, avisou o prefeito.

Feriados de abril serão antecipados para março

UMA REUNIÃO 
NA PRÓXIMA 

SEGUNDA PODE 
DEFINIR O 

FECHAMENTO

Restrições a bares e restaurantes
 LOs bares e restaurantes podem 

ter que voltar a fechar às 17h na 
cidade, como havia sido estabe-
lecido no dia 4 pela prefeitura, 
que ampliou o horário na se-
mana seguinte, até as 21h, após 
reclamação de empresários do 
setor. Essa foi uma das medidas 
apontadas pelo infectologista 
Alberto Chebabo para conter 
o avanço da Covid-19, em reu-

nião, na segunda-feira, do co-
mitê científico que assessora a 
prefeitura, do qual ele faz parte. 
Além do fechamento de bares 
e restaurantes às 17h, Chebabo 
também sugere a proibição de 
cultos religiosos, ocupação de 
shoppings e academias em até 
40% da capacidade total e redu-
ção das atividades presenciais 
em empresas públicas e privadas.

O prefeito pode adotar 
medidas mais rígidas 
no que diz respeito ao 

problema da pandemiaO RIO PODE 
PARAR!

Eduardo Paes 
estuda adotar 
barreiras 
sanitárias 
para barrar a 
Covid-19
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GERAL

 L HOJE É A VEZ DOS HOMENS DE 75 ANOS

Apenas as 
mulheres 

de 75 anos 
foram 

imunizadas

A 
retomada da vacinação 
contra a Covid-19 na ci-
dade do Rio, na manhã de 

ontem, foi muito tranquila. Após 
paralisação no calendário, mulhe-
res de 75 anos, que foram à Clínica 
da Família Deputado Pedro Fer-
nandes Filho, em Irajá, na Zona 
Norte, se sentiram aliviadas ao re-
ceberem a primeira dose do imu-
nizante. Essa é a primeira vez que a 
vacinação foi dividida por gênero. 
O prefeito Eduardo Paes (DEM) 
havia informado que a medida é 
para evitar que todos busquem as 
unidades de saúde no mesmo dia.

Acompanhada da neta, do-
na Joana D’arc se emocionou. “Es-
tou radiante em receber a vacina, 
porque quando eu ia tomar, parou 
a vacinação e fiquei preocupada. 
Mas quando anunciaram que che-
garam mais doses e iria voltar fi-
quei aliviada”, disse a dona de casa.

Dona Marlene Galvão de 
Araújo foi com a filha, Carmem, 
para receber a CoronaVac. “To-
mei minha primeira vacina que 

Dona Joana 

D’arc (de blusa 

verde) ficou 

emocionada 

ao ser vacinada 

contra o novo 

coronavírus

REGINALDO PIMENTA
RAPIDINHAS...

Mais problemas em Caxias

 LEm Duque de Caxias, duas 
grandes filas marcaram no-
vamente a retomada da vaci-
nação de idosos contra a Co-
vid-19, ontem. O imunizante 
está sendo aplicado em ido-
sos de 75 anos ou mais. A ação 
parou por 13 dias, após o pre-
feito Washington Reis resol-
ver diminuir a faixa etária do 
público-alvo de 80 anos para 

a partir dos 60 anos. Com is-
so, filas de sete quilômetros se 
formaram pelo município e 
grandes aglomerações acaba-
ram surgindo em 4 de março. 
Apesar da confusão e super-
lotação nos pontos de vacina-
ção ontem, o prefeito afirmou 
que não via o tumulto no local 
e que, com a rápida vacinação, 
as filas seriam dissipadas.
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Bolsonaro minimiza mortes

Falta de leito mata em SP

 LPressionado a dar respostas 
rápidas e efetivas à crise eco-
nômica, social e sanitária em 
que o país está mergulhado, 
o presidente Jair Bolsonaro 
tentou junto aos seus apoia-
dores criar justificativas para 
o atraso na compra de vacinas 
contra a Covid-19. “Um dos 
raros países no mundo onde 

querem derrubar o presiden-
te é aqui”, disse. “A gente per-
gunta aí, qual país do mundo 
que está tratando bem a ques-
tão da Covid? Aponte um. To-
do local está morrendo gente. 
Agora, aqui virou uma guerra 
contra o presidente”, afirmou 
na saída do Palácio da Alvora-
da, na manhã de ontem. 

 LSão Paulo registrou a sua pri-
meira morte em decorrência 
da falta de leitos de UTI. Trata-
-se de Renan Ribeiro Cardoso , 
de 22 anos. Renan deu entrada 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de São Mateus, 
na Zona Leste paulistana, no 
dia 11 de março. Sua situação 
era considerada grave e uma 

vaga no Sistema Cross — que 
controla as vagas disponíveis 
no SUS — foi acionada. Ma-
ria de Jesus Ribeiro Andrade, a 
mãe de Renan, desabafou: “Por 
falta de oxigênio, o meu filho 
não está aqui”. Renan foi inter-
nado dia 13, mas foi intubado 
e teve uma parada cardiorespi-
ratória em seguida.

 LOntem, a cidade do Rio alcan-
çou o maior número de pacien-
tes internados com Covid-19 em 
hospitais públicos. Segundo dados 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
637 leitos de UTIs estão ocupados, 
de um total de 776, representan-
do 95% das vagas. Este é o maior 
número desde o início da pande-
mia, quando a população ainda 

podia contar com os hospitais de 
campanha. Nas enfermarias, a ta-
xa de ocupação é de 79%. Outro 
aumento foi no número de pes-
soas na fila de espera por um leito 
de UTI. Na capital e na Baixada, há 
187 pessoas na fila. Só no municí-
pio do Rio, de acordo com o Painel 
Rio Covid-19, 48 pessoas aguar-
dam por um leito de UTI no SUS. 

Rio bate recorde de internações

eu tanto esperei. Agradeço primei-
ramente a Deus e depois aos mé-
dicos. Agora é esperar a segunda 
dose para tentar retomar a vida”.

Paralisação
O cronograma estava suspen-

so desde a última sexta-feira por 
falta de doses. Eduardo Paes expli-
cou, via redes sociais, que a procu-
ra pelas doses foi maior do que a 
quantidade que a prefeitura tinha 
estocado. Essa foi a segunda para-

lisação no calendário — a primei-
ra foi após o Carnaval, há um mês.

O Ministério da Saúde entre-
gou 444 mil doses de CoronaVac 
ao estado do Rio. Dessas, 222 mil 
foram distribuídas para aplica-
ção da primeira dose. Além deste 
total, a SES distribuiu mais 174 
mil doses de CoronaVac refe-
rentes à segunda dose. Hoje se-
rão vacinados os homens de 75 
anos, enquanto que amanhã to-
dos os idosos também de 75.

SSemem
aglomeração 
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O laudo preliminar do exame 
de necropsia da gestante Pâmela 
Ferreira Andrade Martins, de 22 
anos, que foi morta e teve o be-
bê retirado da barriga, na quar-
ta-feira, em Macaé, apontou a 
causa da morte como sendo uma 
hemorragia torácica por perfu-
ração cardíaca, por golpes sofri-
dos no coração. A arma branca 
utilizada para praticar o crime 
pode ter sido um estilete encon-
trado na bolsa da suspeita, con-
forme a Polícia Técnica.

Já o bebê, que chegou morto à 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da Barra de Macaé, mor-
reu por asfixia. Segundo o exame 
de necropsia, a criança viveu por 
poucos segundos e faleceu após 
broncoaspirar líquido amnióti-
co. O nome escolhido pela tia e 
a avó foi Ítalo Martins Manhães. 
Os sepultamentos estão marca-
dos para hoje, em Carapebus, 

município vizinho a Macaé.
A suspeita de matar mãe e fi-

lho, Priscilla Torquato da Silva, 
de 21 anos, foi transferida para 
o Presídio Feminino Nilza da 
Silva Santos, em Campos dos 
Goytacazes, ontem. 

O crime

Na tarde de quarta-feira, a PM 
foi acionada para verificar a mor-
te de uma mulher dentro de casa, 
na comunidade Nova Holanda, 
em Macaé. O corpo de Pâmela foi 
encontrado no banheiro. Pouco 
depois, a equipe da UPA da Barra 
de Macaé também acionou a PM 
para informar que Priscila havia 
chegado à unidade, afirmando 
que havia dado à luz em casa, mas 
verificou que o bebê estava morto.

Exames constataram que 
Priscila não esteve grávida e 
ela acabou presa pela morte de 
Pâmela e do bebê.

POLÍCIA

 L VIOLÊNCIA QUE NÃO ACABA MAIS

NemNem
Assaltos e 

sequestros 
estão 

levando  
motoristas 
de ônibus 
a pedirem 
demissão

 L

O
 Sindicato dos Rodo-
viários do Rio disse 
ontem que o aumen-

to da violência na capital 
fluminense está afastando 
os motoristas de ônibus das 
ruas. Por dia, a entidade rece-
be uma média de seis denún-
cias de profissionais vítimas 
de assalto ou sequestro.

Sebastião José, presidente 
do sindicato, disse que existe 
a intenção de contratar psicó-
logos para atender aos profis-
sionais afetados pela violência, 

mas a pandemia da Covid-19 
atrapalhou o processo. O ob-
jetivo é ter um especialista que 
auxilie os profissionais que so-
frem traumas. 

“A violência está descontro-
lada na cidade, mas para nossa 
maior surpresa o sequestro de 
ônibus para ser usado como bar-
ricada e para transporte de pes-
soas de uma comunidade para 
outra, está virando uma rotina 
sem que nada seja feito pelas au-
toridades. Muitos rodoviários 
não suportam a pressão e procu-
ram o departamento jurídico do 
sindicato para intermediar um 

acordo para demissão. A situação 
está ficando sem controle”, diz.

Só câmeras não bastam

Sebastião José reforça que é 
preciso uma intervenção maior 
das forças policiais para garantir a 
segurança não apenas dos moto-
ristas, mas também dos passagei-
ros. “Somente a colocação de câ-
meras nos ônibus não é suficiente 
para coibir os assaltos dentro dos 
veículos. É preciso que ocorra 
uma atuação maior das forças de 
segurança, principalmente com 
blitzes diárias para tentar reduzir 
esse tipo de delito”, explicou.

Um dos ônibus sequestrados 
e atravessados na rua, ontem, 
na Vila Aliança, na Zona Oeste

REGINALDO PIMENTA

 L Desde o início do ano, o Rio 
Ônibus, sindicato das em-
presas da capital, registrou 
mais de 10 episódios de se-
questros de ônibus na área 
da Zona Oeste. No ano pas-
sado foram 30 casos em 12 
meses. Ontem, bandidos ar-

mados renderam quatro mo-
toristas que foram obrigados 
a atravessar os coletivos nas 
principais vias de acesso à 
Vila Aliança, em Senador Ca-
mará, na Zona Oeste, duran-
te uma operação da polícia 
contra o tráfico de drogas.

O mesmo já havia acon-
tecido este ano, no dia 27 de 
janeiro, na mesma comuni-
dade, quando criminosos 
sequestraram ônibus e ca-
minhões, que foram usados 
como barricadas nas princi-
pais entradas da comunidade.

Dez ônibus sequestrados este ano na Zona Oeste  

 L ANDERSON JUSTINO

Grávida teve o 

coração perfurado
Necropsia comprova a crueldade

 L CRIME BÁRBARO

Pâmela Ferreira foi morta antes de ter o filho arrancado do ventre

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET.

‘‘leãoleão’’
aguenta
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POLÍCIA

 L MISTÉRIO

Henry estava bem 
na casa da mãe
Laudo de exame de necropsia aponta que havia 
diversas lesões pelo corpo da criança de 4 anos

U
m policial civil, não iden-
tificado, confirmou que 
o menino Henry Borel, 

morto com apenas 4 anos, estava 
bem quando chegou ao condo-
mínio onde a mãe mora, na Bar-
ra da Tijuca, Zona Oeste. A infor-
mação foi dada na tarde de ontem 
na 16ª DP (Barra) ao advogado 
de Leniel Borel, pai do garoto. 

Na ocasião, quem estava no 
apartamento com a mãe da vítima 
no dia em que a criança chegou, 
no domingo, era o vereador do Rio 
Dr. Jairinho (Solidariedade).

De acordo com imagens de câ-
meras de segurança, a criança apa-
rece alegre e sem lesões no corpo 
durante um passeio com o pai em 
um shopping da cidade. Na ma-
drugada de segunda, o pai, Leniel 
Borel, diz ter recebido uma liga-
ção da ex-esposa relatando que 
a criança estava em um hospital 
particular, pois o menino apre-
sentava dificuldades para respirar.

O laudo de exame de necropsia, 
no entanto, aponta que Henry so-
freu diversas lesões, como hema-
tomas, equimoses, edemas e con-
tusões, segundo a TV Globo.

“Cheguei no hospital e vi o mé-
dico em cima do coração do me-
nino, perguntando para a mãe o 
que tinha acontecido. Falaram que 
houve um barulho, ela foi ver lá, 
e ele estava revirando o olho com 
dificuldade de respirar. Então, as-

sim, está tendo um ataque cardía-
co. Teve um ataque cardíaco, algu-
ma coisa”, disse ao RJTV2. Leniel 
também destacou que deixou o 
menino saudável na casa da ex-
-mulher e que ainda não con-
seguiu conversar com Jairinho.

O garotinho morreu no último domingo em condições estranhas

REPRODUÇÃO

 LHenry Borel relatava ao pai, o en-
genheiro Leniel Borel de Almeida, 
que não gostava do padrasto. As 
informações são do advogado de 
Leniel. No último domingo que o 
pai o devolveu à casa da mãe, no 
dia 7, o menino vomitou ao che-
gar na casa. “Ele vomitava quando 
ficava nervoso”, disse o advogado.

Os pais se separaram há cinco 

meses. Passados três, Mônica co-
meçou o namoro com Jairinho. O 
menino ficava os finais de semana 
com o pai, que trabalha em Macaé.

Segundo a defesa do pai, 
Henry não relatava incômodo 
com a mãe, mas se queixava do 
padrasto, apesar de não haver 
indícios de que tenha sofrido 
agressões anteriores.

“Ele dizia que não gostava (de 
Dr. Jairinho). Não relatava agres-
sões ou abusos. Dizia que ele (o 
padrasto) o apertava de uma ma-
neira que não gostava”, explica a 
defesa. Henry morreu às 5h42 e 
seu corpo foi removido para o Ins-
tituto Médico-Legal (IML). O pai 
pretende contratar um perito par-
ticular para avaliar o laudo.

Menino dizia que não gostava do seu padrasto
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Morto em 
São Gonçalo

 LUma ação da Polícia Militar 
no bairro Jardim Catarina, 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio, resul-
tou na apreensão de um fu-
zil e na morte de um suspeito, 
ontem. Segundo a Polícia Mi-
litar, uma equipe do 7º BPM 
(São Gonçalo) patrulhava a 
região e acabou atacada por 
bandidos armados com fu-
zis, na localidade conhecida 
como Ipuca. 

Durante o confronto, um 
homem armado com um fu-
zil foi baleado, segundo a PM. 
Ele chegou a ser socorrido e 
levado para o Hospital Esta-
dual Alberto Torres (Heat), 
no bairro Colubandê, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Polícia mira ‘Frozen’ do TikTok

 LA Polícia Civil do Distrito Fe-
deral (PCDF) monitora ví-
deos direcionados ao público 
infantil incentivando adora-
ção satânica. O homem utili-
za filtros que trazem traços da 
personagem Elsa, do filme de 
animação Frozen, posta seus 

vídeos na plataforma TikTok e 
costuma começar com o bor-
dão “Oi, crianças”. Depois, as 
orienta a pegarem canetinha 
e molho de tomate para dese-
nhar pentagramas nas paredes 
de sua casa. “Pela glória de Satã, 
é claro!”, reitera.

Jair Bolsonaro x Felipe Neto

 LO Tribunal da Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) suspendeu, 
ontem, a investigação contra 
o Youtuber Felipe Neto com 
base na Lei de Segurança Na-
cional. Segundo o influen-
ciador, ele foi intimado pela 
Polícia Civil do Rio de Janei-
ro com base em uma denún-

cia do vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos) por 
ter chamado o Presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro (sem partido), de “genoci-
da”. Em sua conta no Twitter, 
Neto comemorou a decisão 
da Justiça. O caso será reme-
tido à Policia Federal.

Ladrão de bicicletas roda
 LPoliciais da 28ª DP (Campi-

nho) prenderam, ontem, um 
homem suspeito de furtar bi-
cicletas em um condomínio 
no bairro de Vila Valqueire, na 
Zona Oeste. Com ele foram 
apreendidos um cachimbo para 
fumar crack, alicate, chave tipo 
phillips e simulacro de pistola.

Segundo as investigações, 
as bicicletas roubadas eram 
vendidas a traficantes da Ci-
dade de Deus e do Batan, na 
Zona Oeste. O criminoso tem 
nove passagens pela polícia, 
cinco condenações e esta-
va em liberdade condicional 
desde outubro de 2020. 
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 LTENHO 74 anos e sou jornaleiro 
há apenas dois. Antes, eu trabalhava 
fazendo perícias de carros para leilão. 
Moro em Santa Teresa, e o que eu mais 
gosto na minha profissão é atender 
ao público. Considero que a limpeza 
urbana é algo que precisa melhorar 
muito aqui no bairro onde eu traba-
lho. Sou torcedor do Flamengo e nas 
minhas horas vagas gosto de ir à praia. 

Jacir Rodrigues  
— Centro

JOÃO 
RAFAEL 
SANTOS 
KOVALSKI 
Tem 
atualmente 
9 anos. Des-
pareceu em 
24 de agosto 
de 2013, em 
Curitiba (PR), 
após ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mutirão 
do Detran 

 LO Detran-RJ fará mutirão 
com  7.100 vagas para to-
dos os serviços em 48 uni-
dades do estado, mediante 
agendamento pelo site do 
Detran ou pelo  teleaten-
dimento: (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042. 

RAPIDINHA...

ARQUIVO PESSOAL

O BioParque foi reaberto ao 
público ontem, após quase dois 
anos de obras de restauração e 
expansão da estrutura que per-
tencia ao antigo Jardim Zooló-
gico. Quem participa do pro-
grama anual de sócios já pode 
visitar. Para o público em geral, 
será reaberto na segunda (22). O 
novo zoo abrigará cerca de 140 
espécies, 33% delas com risco 
de extinção. Ingresso a R$ 39,75 
pelo site bioparquedorio.com.
br. Crianças e estudantes até 21 
anos, idosos e pessoas com defi-
ciência pagam meia (R$ 19,87). 
Até 2 anos e 11 meses paga. 

Zoo da 
Quinta 
reabre
Ingressos à venda 
pelo site. Saiba 
quem paga meia

 L BIOPARQUE DO RIO
 L CEDAE TENTA EVITAR PROLIFERAÇÃO DE ALGAS

Geosmina voltou
Moradores relatam gosto e cheiro ruins na água

M
oradores voltaram a re-
clamar do mau chei-
ro, gosto de terra e até 

falta de abastecimento de água 
em alguns pontos do Rio. É a se-
gunda vez este ano que os cario-
cas sofrem com problemas na 
água fornecida pela Cedae. Nas 
redes sociais, moradores da Re-
gião Metropolitana e da Baixada 
Fluminense demonstraram in-
satisfação em relação ao serviço 
da concessionária.

Moradora há sete anos da Tra-
vessa São Carlos, no bairro da Es-
tácio, na Zona Norte, Rosimere 
Santos de Souza, de 51 anos, con-
tou que a água voltou a apresen-
tar cheiro e gosto de barro há uma 
semana. Apesar disso, a coloração 
está normal. “Tinha parado, mas 
voltou a ficar assim. Até a louça e 

as roupas ficam com mau chei-
ro. Só não dá para beber e cozi-
nhar”, disse.

Rosimere ainda relatou que 
está tendo que comprar galão 
de água para beber e cozinhar, 
mas não tem condições de la-
var a roupa, a louça e tomar ba-
nho com a água comprada. 

Já a técnica de enfermagem 
Jeniffer Chaves, de 18 anos, 
moradora de Jardim Lorena, 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste, relatou que começou a 
passar mal na quarta-feira por 
causa da água. 

“Há dois dias que estou sen-
tindo um cheiro e um gosto es-
tranho na água. Ontem (quar-
ta-feira) comecei a sentir dor de 
barriga e acredito que tenha si-
do por esse motivo. O gosto ain-

da não está muito forte, usamos 
filtro em casa, porém quando to-
mamos banho ou escovamos o 
dente o gosto e o cheiro estão bem 
fortes”, contou.

Em nota, a Cedae in-
formou que faria, ontem à 
noite, manobra preventiva 
para renovação da água da 
lagoa de captação da esta-
ção de tratamento do Guan-
du. “O objetivo é evitar proli-
feração de algas responsáveis 
pela concentração de geos-
mina/MIB, que vem cres-
cendo nos últimos dias. Será 
necessário a interrupção das 
atividades da ETA Guandu até 
5h de amanhã (hoje)”. 

A previsão é de que o 
abastecimento seja norma-
lizado em 48 horas.

No Estácio, 
água incolor, 

mas com 
sabor e cheiro

 de barro
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Carioca         Domingo            Botafogo       18h  São Januário
Carioca            24/03      Macaé      18h  São Januário

Caldo quase entorna
Em jogo tenso, Vascão segura o empate com a Caldense e avança na Copa do Brasil

F
oi no sufoco, até o apito final, 
que o Vasco confirmou a clas-
sificação para a segunda fase 

da Copa do Brasil ao empatar com 
a Caldense em 1 a 1, ontem, no Ro-
naldão, com gols de Marquinhos 
Gabriel e Bruno Oliveira. Apesar 
da economia no placar e no nú-
mero de finalizações - apenas seis -, 
o Cruzmaltino embolsou R$ 675 
mil e enfrentará o Tombense, tam-
bém de Minas Gerais, na próxima 
fase, na qual terá que vencer fora de 
casa no jogo único, já que o empa-
te leva a decisão para os pênaltis.

A formação da nova espinha 
do Vasco abriu mão dos meda-
lhões em Poços de Caldas. Dono 
do segundo maior salário na Co-
lina, o zagueiro e capitão Leandro 
Castan negocia uma readequação 
financeira no contrato em vigên-
cia para seguir no clube, mas, por 
ora, perdeu a posição e a braçadei-
ra para Ricardo Graça. Em recupe-
ração de uma lesão na coxa direita, 
Cano foi outro intocável que ini-
ciou o jogo no banco, cedendo lu-
gar para Tiago Reis.

Com a lacuna deixada por 
Martín Benítez, em vias de ser 
anunciado pelo São Paulo, Mar-
quinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, sur-
ge como opção no setor de criação. 
Com boa mobilidade e velocida-
de, se esforçou para se aproximar 

de Talles e Tiago. No quesito sorte, 
o reforço não tem do que se quei-
xar. Da cobrança de falta desviada 
em David Lazari, o apoiador abriu 
o placar, aos 33 minutos.

Com a marcação encaixada, 
o Vasco sofreu poucos riscos no 
geral. Na lateral direita, Zeca, ex-
-Bahia, teve uma estreia tímida, 
mas não comprometeu. 

No início do segundo tempo, 
Tiago Reis, de cabeça, quase au-
mentou. Após a defesa de Passarel-
li, Gabriel Pec perdeu uma chance 
clara no rebote. A pressão parou 
por aí e a Caldense cresceu. 

Na 22ª finalização, os donos 
da casa chegaram ao empate com 
Bruno Oliveira. Livre de marca-
ção, o apoiador chutou no canto, 
sem chances para Lucão. A partir 
daí, na base do chuveirinho, a Cal-
dense deu trabalho, com o drama 
durando até o apito final, que foi 
de alívio para os vascaínos. Marquinhos Gabriel comemora após abrir o placar para o Vasco

CÉLIO MESSIAS / UAI FOTO / ESTADÃO CONTEÚDO 

DE FALTA, 
MARQUINHOS 
GABRIEL ABRE O 
PLACAR E MOSTRA 
A QUE VEIO 

Passarelli; Danilo Belão, Jonathan, Guilher-
me Martins e Verrone; Tonini (Wagner), 
Lucas Silva, Bruno Oliveira, David Lazari 
(Dênis) e Rafael Peixoto (Rincon); Amarildo 
(Denilson). Técnico: Marcus Grippi

Lucão; Zeca (Léo Matos), Ernando, Ricar-
do e MT (Leandro Castan); Bruno Gomes, 
Andrey e Marquinhos Gabriel (Juninho); 
Gabriel Pec (Vinícius), Tiago Reis (Cano) e 
Talles Magno. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Ronaldão (Poços de Caldas-MG) 
Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP) Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da 
Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) 
Gols: 1º tempo: Marquinhos Gabriel, aos 33. 2º tempo: Bruno Oliveira, aos 36 
Cartões amarelos: Zeca, Léo Matos e Juninho

CALDENSE 1 VASCO 1
VASCO
BOLA CHEIA
Marquinhos Gabriel, 
MT, Ernando e 
Gabriel Pec

DEU PRO GASTO
Cano, Talles Magno,  
Bruno Gomes, Lucão 
Zeca e Castan

BOLA MURCHA
Léo Matos, Andrey, 
Juninho, Vinícius, Ricardo 
Graça e Tiago Reis

PERNA DE PAU
O gramado ruim 
atrapalhou a parte 
técnica do Vasco

TÉCNICO
Montou equipe leve, que 
fez bom 1º tempo, mas 
recuou na etapa final. 

CALDENSE
Começou muito recuada e só 
acordou depois do gol do Vasco. 
Quase virou no abafa

ATUAÇÕES

 LDepois do jogo, o técnico 
Marcelo Cabo preferiu enalte-
cer a postura da equipe na eta-
pa inicial, quando seus coman-
dados tiveram mais a posse de 
bola e procuraram deixar o ti-
me da casa em seu campo de 
defesa. “Conseguimos até co-
locar um pouco da nossa ideia 
do jogo, porém a grande difi-
culdade foi o piso do gramado. 
Isso dificultou a característica 
da nossa equipe, o jogo apoia-
do e que bota a bola no chão. 
Ficou um jogo muito competi-
tivo, muito corporal, de segun-
da bola. Minha equipe não era 
um time de imposição física, 
essa foi a principal dificulda-
de. Pegamos uma equipe invic-
ta. Sabíamos que íamos pegar 
uma equipe que criaria muita 
dificuldade, talvez o mais difí-
cil, mas o mais importante era 
a classificação”, disse o treina-
dor, elogiando ainda o adver-
sário e achando normal que os 
donos da casa saíssem para ten-
tar buscar a vitória.

‘Dificuldade 
foi o piso do 
gramado’
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PRÓXIMOS JOGOS
23/03 Botafogo 21h35 Nilton Santos
27/03 Boavista 21h05 Elcyr Resende

N
o primeiro jogo de Ro-
gério Ceni no comando 
da equipe, o Flamengo 

enfrenta o Resende hoje, às 
21h, no Maracanã, em busca 
de uma vitória para se recu-
perar da derrota para o Flumi-
nense, no último domingo, e 
reassumir a liderança do Cam-
peonato Carioca.

Além de Ceni, que assume 
as rédeas no lugar de Maurí-
cio Souza, o Flamengo deve-
rá contar com o retorno de 
alguns jogadores que fazem 
parte do elenco principal, ca-
sos de Léo Pereira, Renê, Viti-
nho e Pedro, além de Michael, 
que já vinha reforçando a 
equipe sub-23 na competição. 

Com duas vitórias em três 
jogos, o  Rubro-Negro está 
em terceiro lugar, com seis 
pontos, um atrás do líder Vol-
ta Redonda. 

Já o Resende soma quatro 
pontos e tenta  reencontrar o 

Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno 
Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura 
(Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; 
Michael, Vitinho e Pedro.  
Técnico: Rogério Ceni 

Jefferson Luís; Thiago Ryan, Grasson, 
Marcão e Jeanderson; Derli, Mateus 
Bastos, Guioto e Jean Deretti; Nunes e 
Mateuzinho.  
Técnico: Sandro Sargentim

Local: Maracanã  
Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves 
Paludo Assistentes: Diego Luiz Couto 
Barcelos e Thayse Marques Fonseca 
Horário: 21h  
TV: PPV 

FLAMENGO RESENDE

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

Ceni reassume o Fla 
na quarta rodada 
e deve usar alguns 

jogadores mais 
experientes

A
LE

X
A

N
D

R
E 

V
ID

A
L 

/ F
LA

M
EN

G
O

 / 
D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

caminho das vitórias. Após 
derrotar o Fluminense na es-
treia, a equipe do Sul Flumi-
nense perdeu para o Botafo-
go e ficou no empate contra 
o Madureira.

Na mira do Ajax, o goleiro 
Hugo Souza deve ser observa-
do por olheiros do clube ho-
landês, que ontem procura-
ram saber se ele seria escalado. 
O interesse vem do ano passa-

 L VALEU, MAURÍCIO SOUZA

CENI DE VOLTA  

COMANDOCOMANDO
Técnico tem hoje contra o 
Resende a missão de botar 
o Mengão de novo na 
liderança do Carioca

 LO lateral-direito Mauricio Isla fi-
cou de fora da convocação da sele-
ção chilena para um amistoso com 
a Bolívia, marcado para a próxi-
ma semana, em Santiago, a capi-
tal do Chile. A federação chilena, 
de acordo com o portal globoes-
porte.com, atendeu a um pedido 
da diretoria do Flamengo para que 

o jogador, que chegou a treinar na 
equipe nacional, fosse liberado.

O argumento apresentado 
pela comissão técnica do Ru-
bro-Negro é de que seria fun-
damental para o clube que Isla 
participasse da pré-temporada, 
visando às disputas do restan-
te do Campeonato Carioca, do 

Campeonato Brasileiro, da Copa 
Libertadores e da Copa do Brasil.

O lateral voltou aos traba-
lhos no Flamengo neste sema-
na, depois de gozar um período 
de 17 dias de férias. Três dias do 
recesso de Isla foram dedicados 
a treinos com a seleção chilena, 
com autorização do Flamengo.

Chile não convoca Isla a pedido do Flamengo

do, quando Hugo começou a 
se destacar na equipe princi-
pal, e o flerte continuou ape-
sar de o jogador renovar com 
o Rubro-Negro até 2025. A ja-
nela de transferências na Ho-
landa só abre em junho e o 
Ajax estaria disposto a investir 
alto para contar com o goleiro.

AO
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 L PRESSÃO SOBRE A DIRETORIA

A 
temporada mal come-
çou e o muro da sede 
do Flamengo, na Gá-

vea, Zona Sul do Rio, amanhe-
ceu ontem pichado. “A Nação 
quer Rafinha” e “Fora Bap”, di-
ziam as inscrições, em referên-
cia ao lateral-direito, que está 
livre no mercado e negocia, e 
ao vice-presidente de relações 
externas, Luiz Eduardo Baptis-
ta, o Bap.

As negociações entre Rafinha e 
o Flamengo seguem em compasso 
de espera. O lateral, de 35 anos, está 
livre no mercado, após passagem 
pelo Olympiacos, da Grécia.

O muro pichado, no entan-

to, não deve acelerar o proces-
so de conversações. “É a mesma 
coisa que negociar um imóvel 
e não ter dinheiro para pagar”, 
disse um dirigente do clube à 
nossa reportagem.

O Departamento de Fute-
bol, ainda segundo essa fonte, 
aguarda autorização do Depar-
tamento Financeiro (e do pre-
sidente Rodolfo Landim) para 
sacramentar a negociação. In-
ternamente,  o retorno de Rafi-
nha divide opiniões na cúpula 
rubro-negra, principalmente 
devido ao alto custo envolvido 
para ter o experiente jogador 
de volta ao elenco. 

Fla tem muro pichado
Inscrição pede Rafinha dentro e Bap fora. Clube diz que não é fácil

Volta de Rafinha virou novela

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LDois dos destaques nos últi-
mos títulos do Flamengo, Ar-
rascaeta e Bruno Henrique 
estão na mira do Al-Hilal, da 
Arábia Saudita. De acordo com 
o site jordaniano Mercatoday.
com, o clube saudita estaria 
disposto a oferecer 25 milhões 
de euros (R$ 167 milhões) pela 
dupla rubro-negra.

Em janeiro, a diretoria do 
Al-Hilal estudou oferecer R$ 
64 milhões por Bruno Henri-
que. No entanto, vale lembrar 
que a multa rescisória do ata-

cante é de 35 milhões de euros 
e seu contrato com o Flamengo 
vai até dezembro de 2023.

Arrascaeta, por sua vez, se-
gue focado no Mais Querido, 
apesar das polêmicas envol-
vendo seu nome nesta sema-
na. O meia uruguaio, que tem 
contrato com o Rubro-Negro 
até 2023 e multa rescisória de 
40 milhões de euros, negou que 
haja qualquer insatisfação de 
sua parte e seus empresários 
disseram que as tratativas pe-
la renovação estão avançando.

Al-Hilal quer Arrascaeta e BH
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca  Domingo  Vasco  18h  São Januário

Carioca  23/03           Flamengo  21h35  Niltão

  ●● REFORÇO À VISTAREFORÇO À VISTA

Ricardinho perto
de assinar com o

FogãoFogão

Meia de 35 anos é 
um pedido do técnico 

Marcelo Chamusca

R
icardinho, de 35 anos, 
já está no Rio de Janei-
ro para assinar contrato 

com o Botafogo. Reforço pa-
ra o meio-campo, o veterano 
foi um pedido do treinador 
Marcelo Chamusca, que tra-
balhou com o atleta nos tem-
pos de Ceará. O jogador tinha 
contrato com o Vozão até o fim 
do Campeonato Estadual, mas 
acabou rescindindo o vínculo.

Ontem, o meia foi ao Estádio 
Nilton Santos para realizar exa-
mes médicos. A posição em que 
ele joga é considerada carente no 
elenco. Recentemente, o Glorio-
so perdeu Bruno Nazário para o 
América-MG. Atualmente, o clu-
be conta com o recém-chegado 
Felipe Ferreira e o jovem Cesinha.

Em 2020, Ricardinho per-
deu espaço com o técnico Guto 
Ferreira, após o início do Cam-
peonato Brasileiro, tendo fei-
to apenas 10 partidas. Na nova 
temporada, ainda não entrou 

em campo. O seu vínculo com 
o clube cearense ia até o térmi-
no do Campeonato Estadual.

Ricardinho também já ves-
tiu as camisas de Juventude, 
Iraty, Caxias, Linense, XV de Pi-
racicaba, Londrina, Ponte Preta 

e Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.
O Alvinegro se prepara para o 

clássico com o Vasco, domingo, 
em São Januário. Em entrevista 
coletiva, ontem, o meia Matheus 
Frizzo previu que será um jogo 
duro e deu o caminho: “O Bota-
fogo precisa jogar aguerrido, bus-
cando a vitória o tempo todo”.

No Ceará, 
Ricardinho 

perdeu espaço  
em 2020

CEARÁ / DIVULGAÇÃO

RICARDINHO 
TRABALHOU COM 
CHAMUSCA NO 
CEARÁ E VEM 
REFORÇAR O MEIO

CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

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.

4ª RODADA

HOJE

 FLAMENGO  X  RESENDE 21:00

AMANHÃ

 VOLTA REDONDA  X  MACAÉ 15:00

 BOAVISTA  X  NOVA IGUAÇU 17:00

 BANGU  X  FLUMINENSE 21:05

DOMINGO

 MADUREIRA  X  PORTUGUESA 15:30

 VASCO  X  BOTAFOGO 18:00

 5ª RODADA

23/03

 RESENDE  X  VOLTA REDONDA 15:30

 BOVASITA  X  FLUMINENSE  18:00

24/03

 MADUREIRA  X  BANGU  15:30

 VASCO  X  MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO  X   FLAMENGO 21:35

25/03

 NOVA IGUAÇU   X   PORTUGUESA 15:30 

ARTILHARIA

 4  GOLS: Alexandro (Sampaio Corrêa-RJ) e Gustavo Coutinho (Cabofriense)

 3  GOLS: Pedro Augusto e França (America-RJ); Di María e Pepeu (Americano); 

Natan (Cabofriense); e João Carlos (Volta Redonda)

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

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 7 3 2 1 0 4 2 2

SEMIFINAL GERAL

 2º PORTUGUESA 6 3 2 0 1 4 1 3

 3º FLAMENGO 6 3 2 0 1 3 1 2

 4º BOTAFOGO 5 3 1 2 0 3 0 3

TAÇA RIO

 5º BOAVISTA 5 3 1 2 0 3 1 2

 6º BANGU 4 3 1 1 1 1 2 -1

 7º RESENDE 4 3 1 1 1 2 4 -2

 8º FLUMINENSE 3 3 1 0 2 2 5 -3

ZONA NEUTRA

 9º MADUREIRA 3 3 0 3 0 2 2 0

 10º NOVA IGUAÇU 2 3 0 2 1 2 3 -1

 11º VASCO 1 3 0 1 2 2 4 -2

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 3 0 1 2 1 4 -3

 ●Apesar de não ser mais jogador 
do Botafogo, Keisuke Honda 
ainda pode ajudar o Alvinegro. 
O japonês, que recentemen-
te acertou com o Neftçi Baku, 
do Azerbaijão, possui projetos 
para divulgar o clube de Gene-
ral Severiano, inclusive levan-
do equipes da base para dispu-
tar jogos no Japão e em outros 
países asiáticos. Em campo, o 
meia foi muito abaixo do espe-
rado pela diretoria e a torcida 
alvinegras. Em 27 jogos, mar-
cou apenas três gols e deixou o 
clube antes do fim do Campeo-
nato Brasileiro, em dezembro. 
Em fevereiro, o jogador adqui-
riu 50 pacotes de sócios-torce-
dores VIP, que o clube vai sor-
tear para os torcedores por meio 
de concursos culturais.

Honda quer ser 
embaixador



ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã Bangu 21h05 São Januário

23/03 Boavista 18h  Elcyr Resende
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Fred pode se tornar em 2021 
o segundo maior artilheiro 
da história do Tricolor e o 
segundo maior de todos os 
tempos do Brasileirão

ll  NA GALERIA DOS ÍDOLOSNA GALERIA DOS ÍDOLOS

O 
atacante Fred se reapre-
sentou ao lado dos seus 
companheiros de Flumi-

nense na quarta-feira, após um 
período de dez dias de miniférias 
por conta da classificação direta 
para a Copa Libertadores. Aos 37 
anos, o artilheiro inicia a sua déci-
ma temporada vestindo a camisa 
do Tricolor e vê em 2021 alguns 
objetivos pessoais importantes a 
serem alcançados.

Com 177 gols pelo clube, Fred 
se tornará o segundo maior arti-
lheiro da história do Fluminense, 
caso faça oito gols na temporada. 
Ele tem sete a menos que Orlando 
Pingo de Ouro, jogador dos anos 
1950 e 1960, que marcou 184 gols. 
Com 319 gols, a tarefa de ultrapas-
sar Waldo é bastante complicada, 
principalmente porque Fred de-
verá se aposentar no meio de 2022.

Outra marca que Fred pode-
rá atingir em 2021 é a de segun-
do maior artilheiro da história do 
Brasileiro. Com 152 gols, ele está a 
um de igualar Edmundo e dois de 
empatar com Romário. Caso mar-
que três gols na competição, o ata-
cante do Fluminense ficará apenas 
atrás do craque vascaíno Roberto 
Dinamite, que tem 190 gols.

Caso repita os seus números da 
última temporada, Fred consegui-
ria se tornar o segundo maior arti-
lheiro do Brasileiro, mas não ultra-
passaria Orlando Pingo de Ouro 
entre os goleadores do Fluminen-
se. Porém, em 2021, devido a um 
problema jurídico com o Cruzei-
ro, Fred somente chegou ao Flu no 
meio da temporada.

De maneira completa, Fred 
disputou pelo Fluminense as tem-
poradas de 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015. Em 2016, ele co-
meçou o ano no Tricolor, mas se 
transferiu para o Atlético-MG 
durante o Brasileiro. Em 2020, 
não participou da pré-tempora-
da do Flu e disputou apenas 28 jo-
gos, sendo 24 no Brasileiro, três no 
Carioca e um pela Copa do Brasil, 
marcando, no total, cinco gols.
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 LEnquanto disputa o Campeo-
nato Carioca, em que está na 
oitava colocação, e se prepara 
para enfrentar o Bangu, ama-
nhã, o Tricolor segue em bus-
ca de reforços para o ataque e 
tem em Willian Bigode o seu 
principal alvo para a disputa 
da Copa Libertadores. De acor-
do com o portal globoesporte.
com, o Tricolor está fazendo 

um grande esforço para con-
tar com o jogador de 34 anos, 
tendo já oferecido R$ 400 mil 
de salários no primeiro ano e 
R$ 450 mil no segundo, com 
bônus por gols marcados.

Apesar dos valores envolvidos 
serem considerados altos para o 
atual padrão do Fluminense, 
Willian Bigode recebe mais no 
elenco do Palmeiras. Com con-

trato até o fim de 2021, o Verdão 
deseja renova, mas, nesta nego-
ciação, o clube paulista também 
sinaliza com uma redução sala-
rial. Willian Bigode está atual-
mente no banco de reservas.

Em entrevista ao canal 
SporTV, o presidente tricolor, 
Mário Bittencourt, descartou 
“fazer loucuras financeiras” na 
atual temporada.

Tricolor faz esforço para ter Willian Bigode

ARTILHEIRO 
TEM 177 GOLS 

MARCADOS PELO 

TRICOLOR NAS 10 

TEMPORADAS

DécimaDécima  temporada pelotemporada pelo

FluzãoFluzão
Fred está a um gol de 
Edmundo e a dois de 
igualar Romário na 

artilharia do Brasileirão
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A GATA DA HORA

teve muito peito para encarar esse ensaio sen-

sacional na água. Será que a musa sentiu frio? Cheia de cur-

vas e muito sexy, ela chama muito a atenção em São Gonça-

lo, onde mora, e deixa geral piradinho com tanto charme. 

Quer saber mais sobre ela? Acesse o Insta @millabakerr.

MILLA BAKER

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

ZULLU DA VILLA/DIVULGAÇÃO

 LO governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema (Novo), 
confirmou ontem que o Cam-
peonato Mineiro será parali-
sado a partir de segunda-feira. 
A suspensão acontecerá após 
a disputa da quinta rodada 
do Estadual, com seis jogos, a 
partir de hoje e até o domin-
go. O governador não anun-
ciou a duração da suspensão 
da competição, tomada devi-
do ao avanço da pandemia da 
Covid-19 no estado. O gover-
no decretou a chamada ‘Onda 
Roxa’, de restrições máximas.

“O que nós queremos são 
medidas abrangentes que 

incluam todos, não quere-
mos nenhum setor tendo 
tratamento diferenciado”, 
declarou Zema.

As medidas de restrição 
anunciadas pelo governo 
estadual causaram mudan-
ças também nos horários de 
alguns jogos, em razão das 
restrições de circulação no 
estado. Agendada para a ho-
je, a partida entre Coimbra 
e Atlético-MG foi antecipa-
da para as 17h30, no Minei-
rão. Mas o clássico América 
x Cruzeiro foi mantido para 
o domingo, às 16 horas, no 
Estádio da Independência.

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

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

 
V.ALEGRE R$1.200
2quartos, sala, cozinha, banhei-
ro área serviço, dependências,  
1vaga garagem, preferencial-
mente 3 meses de depósito ou 
fiador  T.3351-5780/ 2290-2735.
Falar com Ana
 

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.

 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprovada 
caminhão Poliguindaste,  ensi-
no médio, atuação Rio/ Baixa-
da.  Segunda/ Sábado, Salário 
+VT +VA . Categoria D, MOOP. 
vt@vtentulho.com.br.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualidade! 
Preços especiais para baixa-
da. Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833
 
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

 

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

 

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.
 

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.

 

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

 

CASCADURA FELINAS 
Somente homem discretíssimo!!
Alexandra e amigas...
Apartamento confortável, cama 
casal, reservado!
Atendimento (Segunda/ Domin-
go)
4105-6028/ 98014-7136
Admite -se urgente!!!

 

CLARA COROA 
Morena clara, fofinha, sensual, 
quadrilzão, fantasias, dominado-
ra, preferência homens maduros, 
pernas grossas, aparelhada, Cruz 
Vermelha - Centro. T.98850-6398 

 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante, atendimento local discreto, 
aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo do Machado, 2051-9767/ 
98934-8990.

 

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

 

MOTORISTA V/TEXTO
Procuro Motorista para táxi  
com garagem documentos ok, 
manutenção com proprietá-
rio, depósito R$500,00, diária 
R$100,00, residente Município 
Rio Janeiro Tel.:(21)96520-1553
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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‘NUNCA ESTÁ BOM’ 

EM ALTA EM BAIXA

 LHarry e William plane-
jam reunião para supe-
rar as desavenças.

 LPerlla é notificada por con-
domínio onde mora por 
“roupas inadequadas”.

GAGLIASSO NA NETFLIX
 LBruno Gagliasso anunciou 

qual será seu primeiro tra-
balho na Netflix. O ator esta-
rá em “Santo”, série original 
espanhola, que será filmada 
no país europeu e no Brasil. 
“Estou muito feliz com este 
primeiro trabalho na Netflix: 

uma produção espanhola, 
com uma equipe brasileira 
e que ainda destaca a nossa 
cultura na trama. Estou há 
mais de um ano dedicado a 
essa série, realizando encon-
tros virtuais de leitura com 
elenco e diretores”, diz.

REPRODUÇÃO

CASOS DE 
FLAYMÍLIA

 LFlay participou ontem da gra-
vação do “Casos de Família”, 
do SBT. No programa, que vai 
ao ar na próxima semana, Ch-
ristina Rocha se inspirou no úl-
timo lançamento da cantora, 
a música “Osmar”, para fazer 
o tema: “Meu marido não sa-
be se prefere ficar comigo ou com 
a baixaria”. Encarnando a perso-
nagem que interpretou no clipe, 
incluindo cabelo, maquiagem e fi-
gurino, Flay surpreende os partici-
pantes e se envolve nos enredos de 
casos reais, dando dicas e conselhos.

‘E SE A VIDA TE DER UM LIMÃO...’
 LSabrina Sato voltou a “causar” 

com fotos nas redes sociais. Dessa 
vez, a apresentadora postou uma 
sequência de imagens com um 
look completamente verde. Na 
legenda, a mãe de Zoe brincou 
fazendo referência à uma antiga 
cantada. “Imagine maduro...”, 

escreveu. Já em outras fotos do  
ensaio, Sabrina brincou: “Se a vi-
da te der um limão, faça uma li-
monada”. Nos comentários, os 
fãs exaltaram, como sempre, a 
beleza da apresentadora. “Olhei 
a falei vixe, depois outro vixe”, 
escreveu uma seguidora.

RECADO PARA 
O MARIDO

 LDe biquíni, a apresenta-
dora Ana Hickmann, de 40 
anos, esbanjou sensualida-
de em cliques compartilha-
dos, ontem, no Instagram. 
Na postagem, ela ainda 
mandou um recado para o 
maridão, Alexandre Cor-
rea. “Oie, Alê! Amei sua 
declaração. Passando aqui 
para dizer que sou toda 
sua. Hoje tem”, escreveu 
Ana na legenda.

l Maisa Silva usou as redes sociais, ontem, para 
reclamar sobre a cobrança de pessoas em rela-
ção ao seu corpo. “Eu já recebi vários comentá-
rios no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando 
que parecia que eu não estava comendo, que es-
tou muito magra. Gente, nunca está bom para 
ninguém, né? Está super de boa, mas ninguém 
pensa que esses comentários poderiam ser gati-
lhos para mim e que podem ser para outras pes-
soas. Mesmo eu sendo padrão, isso que é o mais 
absurdo. Eu realmente não sei o que as pessoas 
esperam”, escreveu Maisa.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO  

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

AMOR DE MÃE 

17h45. Globo: Sol sente ciúmes 
de BB e Wallace, e Lírio a aconselha a 
correr atrás do que quer. Wallace e Sol 
finalmente se beijam. Tomtom defen-
de Karina para Pedro. Jade aponta para 
Cobra suas principais rivais no teste, e 
ele garante que dará um jeito. Bianca 
conversa com Pedro sobre Karina.

19h30. Globo: Henrique leva Pe-
nélope ao médico e fica eufórico ao 
saber que será pai. Tancinha faz sur-
presa para Francesca no Teatro Mu-
nicipal. Apolo vence o campeonato e 
comemora com Tamara e Tancinha. 
Tancinha abre filiais de seu restau-
rante. Ela se casa com Apolo.

21h. Record: Abrão se declara para 
Sarai. Naor e Adália despistam Lamassi. 
Chetiça pressiona Shakia. Ibbi -Sim pede 
a ajuda de Gurik para desmascarar o 
traidor. Oguedi mata seu mensageiro. 
Adália diz para Aya que se entregou a 
Naor. Sarai se surpreende ao saber que 
foi prometida a Harã.

18h30. Globo: Eva fica descon-
trolada com o que Lúcio fala sobre 
Ana e acaba sendo levada por uma 
enfermeira. Alice conta para os pais 
que procurou sua mãe biológica. Eva 
se enfurece ao ver Rodrigo no quarto 
de Júlia e fica em choque quando ele 
afirma que é o pai da menina.

20h50. SBT: Chico vê que as crian-
ças pegaram os brinquedos e recla-
ma, pois estavam na sala da diretoria 
trancados, enviados por Carmen, que 
ordenou que ninguém mexesse neles.  
Matilde, que finge ser Ernestina, está 
no seu limite ao fingir ser boa e querer 
o bem de Teca. Mili fica triste com as 
coisas que escutou da mãe de JP.

21h30. Globo: Raul conforta Sandro. 
Lídia e Magno se beijam. Lurdes comen-
ta com Ryan sobre o envolvimento de 
Magno e Lídia. Davi denuncia o des-
matamento promovido por uma cons-
trução, e Álvaro ordena que Belizário 
ameace o ativista. Érica se assusta com 
a ameaça recebida por Davi. Danilo é 
surpreendido por Fátima.

Sister faz piada sexual e 
deixa Carla Diaz chocada
Na Festa do Líder, youtuber revelou que ‘adora engolir o drink’

 L EITA, VIIH TUBE!

A 
Festa do Líder, que aconte-
ce toda quarta-feira, ren-
deu boas histórias no Big 

Brother Brasil 21, da Globo, nesta 
semana. Após algumas biritas, o 
povo da casa se soltou e Viih Tu-
be fez uma piada de duplo senti-
do com Carla Diaz. Animadinha, 
a youtuber chamou a atriz num 
canto e disse que Arthur ia fazer 
um drink para ela e perguntou: 
“Você já tomou do drink dele?”

“Adoraria tomar do drink dele”, 
respondeu a atriz, surpreendendo 
a colega. As duas começaram a rir 
e Viih disparou: “Carla Diaz, não 
cospe, engole”. A atriz ficou choca-
da com o comentário da youtuber. 
“Viih, você é uma criança, menina, 
não pode falar isso”. Viih, então, fez 
uma revelação sobre sua vida se-
xual: “Eu adoro engolir o drink”.

Tudo corria muito bem até que, 
momentos depois, Carla Diaz te-
ve ‘DR’ com Arthur. A atriz disse 

que estava se sentindo abandona-
da pelo crossfiteiro, que não deu 
muita atenção para a sister na fes-
ta de Fiuk. “Mas isso é só comigo. 
Porque você está rindo e brincan-
do para todo mundo”, questionou. 
Arthur desconversou e disse que 
gosta dela, apesar da distância.

Acompanhando a treta entre 
os dois, Pocah esperou a poeira 
baixar e colocou Arthur contra a 
parede, querendo saber sobre os 
sentimentos do rapaz. O crossfi-
teiro disse que Carla Diaz o odeia. 
Pocah, então, perguntou o que ele 
sente de verdade pela atriz.

“Eu gosto dela, mas não queria. 
Não queria gostar dela. Porque eu 
queria ir pra minha casa de boa e 
f*da-se, pegar todo mundo. É is-
so, eu queria isso”, disse. Pocah pe-
diu para o brother ser mais claro. 
Arthur disse, então, que não que-
ria ter sentimentos por Carla Diaz, 
deixando Pocah de boca aberta. Viih Tube e Carla Diaz trocam confidências em festa no ‘BBB 21’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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E A COVID, SARAH? O FIM COM ARTHUR ESQUENTOU!SAUDADE, NÉ?
 LSarah causou polêmi-

ca no ‘BBB 21’. Depois de 
dizer que gosta do pre-
sidente Bolsonaro e ser 
cancelada na rede, a loi-
ra debochou da pande-

mia da Covid-19.

 LApós muito discutirem a 
relação na Festa do Líder, 
Carla Diaz decidiu romper 
com Arthur na tarde de 
ontem e disse: “Acho que 
mexeu muito a saída do 

Projota”.

 LEliminado do ‘BBB 21’, 
Nego Di acompanhou a 
saída de Projota, e che-
gou a ameaçar Tiago Lei-
fert. “Vou te pegar, vou te 
dá-lhe um rapão”, disse 

ele nas redes.

 LArthur ainda sente a eli-
minação de Projota. On-
tem, Arthur se deitou no 
chão da sala para ‘conver-
sar’ com o enfeite de um 
cachorro como se fosse 

com o rapper.

I Q U RÔ D R E M OO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quer ver muito em seu auxílio? Procure não ter 

necessidades.” (Kant)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA Lua pede cuidados com as 
atitudes impulsivas. Ouça sua 
intuição para ganhar dinheiro. 
A confiança fortalece os laços 
com o companheiro.
Cor: grafite.
Números da sorte: 67, 40 e 31.

 LAlguns problemas com os 
amigos podem acontecer. 
Boas energias para se desta-
car hoje. Suas amizades vão 
ajudar na paquera.
Cor: azul-anil.
Números da sorte: 77, 95 e 59.

 LOs assuntos profissionais ga-
nham destaque. Você pode 
conquistar alguns contatos 
importantes. Tensões podem 
ser resolvidas no romance.
Cor: rosa.
Números da sorte: 51, 96 e 15.

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

 LProcure se concentrar nas ta-
refas. O desejo de sair da roti-
na pode surgir. Um romance à 
distância vai aparecer no seu 
horizonte.
Cor: branco.
Números da sorte: 79, 61 e 70.

 LPersiga os seus interesses com 
disciplina. Há boas chances de 
iniciar um novo ciclo no traba-
lho. A paixão esquenta a vida 
a dois.
Cor: preto.
Números da sorte: 17, 26 e 44.

 LA Lua pressiona a convivência 
com a família. Conversar com 
colegas te fará muito bem. 
Uma crise de ciúme pode es-
tremecer o romance.
Cor: preto.
Números da sorte: 54, 72 e 36.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA impaciência pode pintar. 
Não coloque seus interesses 
em risco. Cuide da sua saúde 
mental. Busque se entender 
com o par.
Cor: prata.
Números da sorte: 82, 37 e 46.

 LOs astros indicam maior ha-
bilidade com as finanças. Pode 
avançar em relação a uma 
nova vaga. A paquera vai dei-
xar a desejar.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 92, 11 e 74.

 LNão discuta com o chefe no 
trabalho. Busque o apoio de 
pessoas criativas. Confie em 
sua intuição. Na vida a dois, 
aposte no bom humor.
Cor: dourado.
Números da sorte: 84, 21 e 03. 

SÃO JOSÉ
De acordo com a Bíblia, José era noi-
vo de Maria, e por ser um homem 
justo foi escolhido para ser o pai ter-
reno de Jesus. O filho de Maria era 
Jesus, o Filho de Deus. Quando Jesus 
estava perto de nascer, José e Ma-
ria tiveram que viajar para Belém a 
fim de fazerem o recenseamento, 
conforme tinha sido obrigado pelo 
governo romano. Os locais para 
dormir estavam cheios e José teve 
que passar a noite numa gruta com 
Maria, onde nasceu Jesus. José es-
teve presente na criação de Jesus 
e sustentou sua família com o seu 
trabalho de carpinteiro.

SANTO DO DIA

SABONETE
O bêbado chega em casa e
vai logo tomar um banho. De
repente, ele grita:
— O sabonete fala e canta?
A mulher responde:
— Não, por quê?
— Ih! Acho que estou tomando 

banho com o seu radinho!

LUA OU SOL
No hospício, dois loucos esta-
vam conversando:
— Aquilo lá é a lua!
— Não! Aquilo lá é o sol!
— Não! É a lua!

Ao ver outro louco passando
por perto, um pergunta:
— Ei você! Aquilo lá é a lua
ou o sol?
— Não sei! Não moro aqui!

MEMÓRIA
Dois casais jogam cartas todos 

os domingos, há 40 anos.
Na falta de assunto, um dos
homens comenta:
— Sabe, ando esquecendo
tudo. Aí, resolvi fazer um curso 
para melhorar a memória.
— Isso me interessa. Onde é
esse tal curso?

O primeiro pensa, pensa e
pergunta:
— Como era mesmo o nome
da mulher de Abraão?
— Sara.
Virando-se para a esposa:
— Sara, onde é mesmo o curso 
que estou fazendo?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá vem trazendo a fer-
tilidade. Por isso, pra quem 
sonha ser mamãe o momen-
to é propício! Valorize mo-
mentos em família e aprovei-
te para viajar e sair da rotina 
desgastante. 
SAUDAÇÃO: 
Odoyà, odôcyabà
CORES:
Branco, verde água e prata
ELEMENTO:
Água
SIMPATIA:
Para engravidar, pegue uma 
vela branca  e coloque no cen-
tro de um prato branco. Acen-
da e coloque 8 doces brancos 
em volta. Coloque uma roupa 
clara, converse com Yemanjá e 
em seguida coloque em um lu-

gar alto. Depois de 3 dias, leve 
tudo pro mar.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA saúde e o trabalho vão 
chamar a sua atenção. Vai ser 
preciso se dedicar aos seus pla-
nos. Busque não se estressar 
demais. Inove no romance.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 55, 73 e 10.

 LCompras por impulso podem 
ser uma grande furada. O seu 
carisma vai convencer a todos. 
O charme vai te ajudar na con-
quista. 
Cor: âmbar.
Números da sorte: 38, 29 e 74. 

 LTenha paciência com os mais 
próximos. Ceda um pouco 
para se entender com os pa-
rentes. Pode surgir a oportu-
nidade de reatar com um ex.
Cor: azul-anil.
Números da sorte: 21, 03 e 12.
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