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R$ 1 Urach conta 
que já ganhou 
R$ 30 mil por 

programa

NA POUPANÇA

PÁGINA 16

Internado em 
UTI com Covid, 
Branco respira 
por aparelhos

FORÇA, ÍDOLO

PÁGINA 13
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Vem, outono! 
Aline Riscado 
aproveita sol 

para curtir 
último dia de 
praia aberta 

no Rio

                                                              SEREIA 16 ESPORTES

CARACA! 
Viih Tube 

toma banho... 
de piadas

BBB 21 17

Cedae diz que 
água turva 

pode ser culpa 
do cliente

AH, É? 5

Operação no 
Barbante tem 
três mortos

NA ILHA 7
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SEGUE O LÍDER
Mengão de Pedro goleia Resende por 4 a 1. 
Hoje tem Bangu x Fluzão em São Januário

MOÇA DE 18 
DESMAIA 
NO SEXO 
E MORRE

ESTUDANTE DEIXOU BEBÊ DE 2 MESES 5

Logo após a relação, casal foi tomar banho e teve 
novo rala e rola. Foi quando a jovem passou mal, 
suspirou, apagou e faleceu, segundo o marido



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

AGLOMERAÇÃO

Ademir Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Sem água em rua 
de Nova Iguaçu

 LGostaria de pedir ajuda para que 
a Cedae conserte o esgoto na nossa 
rua, a Nivaldo Pereira, na Estrada 
do Riachão, em Nova Iguaçu. Preci-
samos também de manilhamento 
e de água! Já tentamos inúmeras 
vezes, entramos em contato com 
a companhia e nada conseguimos. 
A tubulação de água está a uns 10 
metros da nossa rua e eles não tra-
zem a água de jeito nenhum! 

ÁGUA E ESGOTO

Árvore dá choque 
em Água Santa

 LEstamos tendo sérios problemas 
com uma árvore que precisa ser 
podada. Seus galhos estão entre os 
fios de alta tensão da Light, gerando 
desligamento do transformador de 
energia elétrica. Além disso, está con-
duzindo corrente e dando choque em 
dias de chuva, o que é muito perigoso 
e pode ocasionar um grave acidente. 
A árvore fica na Rua Violeta, em frente 
ao número 204, em Água Santa.

Eliezer Marques
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Bueiro sem tampa 
em São Gonçalo

 L Um bueiro em Trindade, São Gon-
çalo, em frente ao número 667 da 
Rua Teresópolis, está há  mais de 
quatro anos sem tampa, provo-
cando situações ruins para quem 
tem carro, pois a roda dianteira 
sempre cai e prende no buraco. A 
prefeitura poderia vir aqui tampar, 
facilitaria muito as coisas pro pes-
soal da rua que tem carro, além de 
acabar com o perigo.

Sandra Maria
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BUEIRO

Estrada está sem 
iluminação

 LPeço ajuda para tentar solucionar um 
problema que vem ocorrendo há vá-
rias semanas na Estrada da Caroba, em 
Campo Grande. Todas as lâmpadas dos 
postes estão queimadas, desde a área 
da faculdade FEUC até a Estrada das 
Capoeiras. O problema deixa a estrada 
como má visibilidade para motoristas 
e pedestres, além de aumentar o risco 
de assaltos a partir das 20h. Até hoje a 
Rioluz não foi ao local.

Rodrigo Augusto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Desrepeito no 
meio da pandemia

 LNós estamos no meio de uma pan-
demia, com a Covid-19 matando 
gente de todas as idades, e ainda 
tem pessoas que não respeitam as 
orientações sobre distanciamento 
e uso de máscaras em lugares pú-
blicos. Pedimos às autoridades que 
aumentem a fiscalização para nos 
proteger desses irresponsáveis. Se 
eles não têm amor pela vida deles, 
nós temos pela nossa.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   LIXO

Lixo em Campo Grande
 LEm Campo Grande, na Avenida Mergulhão, tem um terreno 

baldio que fica exatamente ao lado do Condomínio Jardim 
Tropical, 400. Os carroceiros retiram o lixo de ruas próximas e, 
depois, espalham pela região. Infelizmente isso é recorrente. A 
Comlurb limpa e vários porcalhões sujam. É perigoso porque 
o lixo toma a calçada e as pessoas precisam circular, andar na 
rua, e correm o risco de serem atropeladas.

Sandro Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reforço  
na água

 LEm relação à falta de água na 
Rua Zózimo, em São João de 
Meriti, A Cedae informou sobre 
manobra para reforçar o abas-
tecimento no local. E que, em 
caso de falta d’água, os clientes 
podem solicitar caminhão-pipa 
pelo 0800-282-1195. 

Assessoria de Comunicação  
Social da Cedae 

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2185
19/03/2021

01 03 05 08 09
12 13 14 16 17
18 19 20 21 25

QUINA concurso 5519
19/03/2021

07 08 12 19 59
Quina: acumulou (R$ 686.008,05)

Quadra: 169 (R$  2.203,58)

Terno: 8.053 (R$ 69,54)

Duque: 139.142 (R$ 2,21)
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GERAL

As praias, ontem, estavam 
com muitos banhistas 

para um dia útil. Hoje, elas 
terão que ficar vazias  
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CONSCIENTIZAÇÃOCONSCIENTIZAÇÃO
Paes diz que fechamento de praias é esforço para chamar a atenção da população Paes diz que fechamento de praias é esforço para chamar a atenção da população 

A
o comentar o fechamen-
to das praias, em vigor a 
partir de hoje, o prefeito 

do Rio, Eduardo Paes (DEM), 
reconheceu que, segundo epi-
demiologistas, elas são locais 
de menos transmissão da Co-
vid-19 do que áreas fechadas, 
mas se trata de um espaço sim-
bólico na cidade. “Há aqui um 

esforço de chamar a consciên-
cia coletiva neste momento”, 
explicou, ontem, ao falar das 
medidas restritivas na tentati-
va de conter o coronavírus.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, foi inci-
sivo ao ser questionado sobre o 
fechamento das praias e a proi-
bição da prática de esportes no 

mar. “O momento é de ficar em 
casa e reduzir a circulação de 
pessoas na rua”, insistiu, acres-
centando: “A gente tem a nova 
variante do vírus, a P1, que es-
tá circulando intensamente na 
cidade, que pode ser mais gra-
ve. Pessoas vão morrer. Não é o 
momento nem de perguntar se 
pode fazer festa ou tomar ba-

nho de mar. Tem que ter cons-
ciência de ficar em casa”.

Paes disse que a cidade está 
preparada para implementar 
medidas mais restritivas para 
frear o contágio, mas decidiu 
aguardar até segunda-feira, na 
intenção de que as medidas se-
jam tomadas em conjunto por 
outros municípios da Região 

Metropolitana.
O prefeito ressaltou que, des-

de o início do mandato, é cobra-
do por setores da sociedade pa-
ra decretar um lockdown, mas 
que, segundo ele, não havia ne-
cessidade e que o momento é de 
mais restrições. “Não sou nega-
cionista, nem apavorado e as-
sustado”, declarou.

 LA Secretaria de Ordem Pú-
blica (Seop) vai montar um 
esquema de fiscalização das 
praias neste fim de semana, 
como parte da estratégia pa-
ra implementar as medidas 
de restrição decretadas pe-
la Prefeitura do Rio. Agen-
tes farão ocupações prévias 
de pontos específicos da or-
la, para evitar o acesso dos 
banhistas, além de atuar 
em comboios que passarão 
pelas praias, de manhã. A 
ação também contará com 
o apoio das câmeras do 
Centro de Operações Rio 
(COR), instaladas em pon-
tos estratégicos de toda a ci-
dade, incluindo as orlas das 
zonas Sul e Oeste.

Esquema de 
fiscalização

 LO Sindicato dos Professo-
res do Município do Rio de 
Janeiro (SinPro), em con-
junto com a Federação dos 
Trabalhadores de Estabe-
lecimentos de Ensino (Fe-
teerj) e o Sindicato Estadual 
dos Profissionais da Educa-
ção (Sepe), anunciou, on-
tem, que segue em estado de 
greve. A paralisação ocorre 
em protesto contra a con-
tinuidade das aulas presen-
ciais em meio ao crescente 
número de infectados e de 
óbitos pela Covid-19. No 
próximo dia 27, os profis-
sionais da rede privada tam-
bém vão debater a situação 
da pandemia e a possibilida-
de de uma nova paralisação.

Protestos na 
Educação LSegundo o infectologista Re-

nato Kfouri, a situação na ci-
dade do Rio é indefinida e não 
há como saber se a doença vai 
progredir ou regredir no mu-
nicípio, já que depende intei-
ramente da implementação 
das medidas de acordo com 
a gravidade do cenário. “Se os 
indicadores não estão bons, 
estão mostrando subida e você 

tem seus leitos ocupados, tem 
que tomar medidas mais du-
ras. Se daqui a duas semanas 
continua no mesmo cenário, 
não baixou a transmissão, os 
leitos continuam ocupados, 
passamos para as medidas 
mais severas”, explicou.

Para a também infecto-
logista Tânia Vergara, todas 
as medidas são importantes, 

mas a melhor seria a vacinação 
em massa. “Se você for pensar, 
a praia é um lugar aberto. Se 
as pessoas fossem e não aglo-
merassem, mantivessem no 
mínimo dois metros de dis-
tância, não haveria problema. 
Mas chega o fim de semana e 
as pessoas ficam grudadinhas, 
a cinco centímetros da pessoa 
do lado. Aí fica difícil”, disse.

Especialistas: as restrições são importantes
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APELO PORAPELO POR

LEITOSLEITOS
Rio negocia com o Ministério da Saúde a 
abertura de 300 vagas em hospitais federais

  ●● COM REGULAÇÃO DO ESTADOCOM REGULAÇÃO DO ESTADO

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), fez 
ontem um apelo ao 

Governo Federal para que 
disponibilize os leitos da re-
de federal na cidade, a fim de 
que sejam regulados pelo Es-
tado. Paes reforçou que a ca-
pital não precisa de hospitais 
de campanha e classificou de 
“genocídio” o uso deste tipo 
de equipamento no ano pas-
sado. “Nós tivemos um geno-
cídio no primeiro semestre do 
ano passado, em que as pes-
soas não encontravam leito de 
UTI. Era porque, enquanto ti-
nha um monte de leito fecha-
do, estavam abrindo hospital 
de campanha, que demorou a 
ficar pronto”, afirmou.

Paes disse que, no momen-
to, há entre 300 e 350 leitos da 
rede federal que poderiam ser 
abertos na cidade. “Fica o ape-
lo ao ministro da Saúde para 
que a rede federal possa abrir e 

colocar na regulação estadual 
os leitos federais existentes no 
Rio de Janeiro. Ninguém preci-
sa fazer hospital de campanha 
no Rio de Janeiro. Sempre foi 
desnecessário”, completou.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado ontem 
pela Prefeitura do Rio, a cidade 
está com 653 pessoas interna-
das em UTIs, 679 leitos opera-
cionais e 776 leitos de capaci-
dade instalada.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, infor-
mou que a rede federal tem 800 
leitos com potencial de aber-
tura, mas que estão fechados 
por falta de recursos huma-
nos. “A negociação agora é pa-
ra que eles abram mais 300 lei-
tos. Talvez um hospital inteiro 
da rede federal ou parte de dois 
grandes. São leitos recém-re-
formados, de muita qualidade, 
que melhorariam muito o de-
sempenho clínico”, reforçou.

O prefeito Eduardo 
Paes fala da 

situação difícil que 
o município do Rio 
enfrenta e apela ao 

governo federal 
para disponibilizar 

leitos

REGINALDO PIMENTA

 ●O governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro (PSC), anun-
ciou ontem no Twitter que o fu-
turo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, se comprometeu a abrir 
imediatamente 150 leitos para pa-
cientes com Covid-19 na rede fe-
deral em parceria com o Governo 
do Estado e a iniciativa privada. 
“Estamos na corrida para salvar 
vidas!”, disse Castro, horas depois 
do apelo do prefeito Eduardo Paes.

O governador e o prefeito 
têm mantido encontros para 
alinhar medidas mais restriti-
vas, que deverão ser anunciadas 
na segunda-feira. As restrições 
devem ser coordenadas tam-
bém com os prefeitos das outras 
cidades da Região Metropolita-
na para que se tornem mais efi-
cientes na contenção da circu-
lação do vírus da Covid-19, de 
acordo com Paes.

Meta é ter estratégia em comum
 ●O Estado do Rio está chegando 

ao limite de ocupação de leitos de 
UTI na rede SUS para Covid-19, 
tendo registrado ontem 85,1% de 
taxa de ocupação de leitos de UTI 
e 65,6% de enfermaria, com 391 
pessoas na fila de espera. O Esta-
do do Rio contabilizou, ontem, 
mais 2.354 casos confirmados da 
doença e 135 óbitos, elevando os 
casos confirmados para 618.284, 
com 34.830 mortes.

Na cidade do Rio, as cirurgias 
eletivas nos hospitais da rede fe-
deral estão suspensas desde on-
tem, por tempo indeterminado, 
segundo a Superintendência Es-
tadual do Ministério da Saúde no 
Rio (Sems/RJ). Segundo a Sems/
RJ, a medida tem o objetivo de di-
recionar os serviços desses hospi-
tais ao tratamento de pacientes in-
fectados pela Covid-19, em meio 
à escassez de leitos em todo o país.

391 pacientes na fila de espera

O RIO ESTAVA 
ONTEM COM  

653 PACIENTES 
DE COVID  
EM UTIS 
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Água turva é culpa do 
cliente, alega a Cedae
Afirmação consta em defesa da empresa apresentada à Justiça

 L ENQUANTO ISSO, A GEOSMINA...

A 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro (Cedae) ale-

gou na Justiça que a água turva 
que sai da torneira em diversos 
bairros da cidade pode ser cul-
pa dos consumidores. Em do-
cumento, a empresa afirma que 
o problema pode ser causado 
por canos enferrujados e cai-
xas d’água sujas.

As ações na Justiça com pedi-
dos para que a Cedae garantis-
se água de qualidade para toda 
a população se arrastam desde 
2015. No mês passado, o Minis-
tério Público e a Defensoria pe-
diram para a Cedae apresentar a 
relação das ouvidorias relatando 
falta de água e desconformida-
de dos padrões de potabilidade, 
bem como relatório de atendi-
mento destas mesmas ouvido-
rias, incluindo as informações 
relacionadas ao tempo de reso-
lução e providências adotadas, 
no prazo de 48 horas.

Há duas semanas, foi incluí-
do em um dos processos a defesa 
da companhia. A Cedae reconhe-
ce que a água tratada estava com 
gosto alterado apenas nos dias 27, 
28 e 29 de janeiro e disse que não 
detectou nenhuma anomalia de 
cheiro nesse período.

Sobre os consumidores que 
receberam essa água, a empre-
sa diz que, “principalmente, 
após a divulgação de um prová-
vel desconto na conta dos usuá-
rios que requisitassem ressarci-
mento, o número de solicitações 
de atendimento disparou”. Por 
fim, a Cedae diz em sua defesa 
que “muitos enxergaram a pos-
sibilidade de reclamar de proble-
mas crônicos, não sendo possí-
vel uma solução de curto prazo”.

Após novos relatos sobre geosmina na água, a Cedae fez manobra para renovar a captação no Guandu

ARQUIVO O DIA

 LMoradores do Rio relataram, on-
tem,  falta d’água em diversos bair-
ros devido à manobra feita no Rio 
Guandu para renovação de água 
da Lagoa próxima à área de capta-
ção. O objetivo da Cedae é evitar a 
proliferação de algas responsáveis 
pela concentração de geosmina, 
que vem crescendo nos últimos 
dias. A interrupção das atividades 

foi feita na noite de quinta-feira 
e durou até as 7h45 da manhã de 
ontem. Com a paralisação, o for-
necimento de água deve ser nor-
malizado em até 72 horas.

“Ninguém merece, há dois dias 
a água estava com gosto ruim e on-
tem, do nada, acaba sem nenhuma 
explicação. E vamos ficar sem água 
no fim de semana”, disse uma mo-

radora de Belford Roxo, no Twit-
ter. “Mais respeito”, reclamou 
outra moradora da Baixada. Na 
quinta-feira, também houve rela-
tos de mau cheiro e gosto de terra 
na água, e até de falta de abasteci-
mento em alguns pontos do esta-
do. Já é a segunda vez este ano que 
os cariocas sofrem com problemas 
na água fornecida pela Cedae.

Moradores voltam a reclamar da geosmina

Uma jovem de 18 anos mor-
reu em São Vicente, no litoral 
do Estado de São Paulo, ao des-
maiar durante uma relação se-
xual com seu marido, de 19. O 
casal estava em sua residência 
e, quando o resgate chegou, Vi-
tória Costa de Castro já estava 
morta. O caso, de acordo com o 
portal G1, está sendo investiga-
do pela 2ª DP da cidade paulista.

O marido relatou à polícia 
que ele foi ao banheiro para to-
mar banho após manter uma 
relação sexual com a jovem, que 
era estudante, e a chamou para 
acompanhá-lo. Já em nova re-
lação sexual, ele contou que Vi-
tória  suspirou e desmaiou. Se-
gundo relato do pai de Vitória, 
seu genro ligou pedindo ajuda 
e contando do desmaio.

Ao chegar ao local, o pai 
de Vitória encontrou o genro 
abraçado à jovem e acionou o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) e a Polícia 
Militar. No entanto, quando os 
socorristas chegaram, ela já es-
tava morta. O óbito foi atesta-
do, mas a causa da morte, não. 
A vítima não apresentava mar-
cas de agressão.

De acordo com a Polícia 
Civil, o pai de Vitória contou 
que ela havia sido mãe há pou-
co tempo e deixa um filho de 
dois meses. Ele também afir-
mou que a filha não bebia, não 
fumava nem usava drogas. O 
Instituto de Criminalística 
(IC) e o Instituto Médico-Le-
gal (IML) foram acionados.

Desmaio 
e morte 
durante  
o sexo
Marido chama 
ambulância, 
mas socorro não 
chega a tempo 

 L EM SÃO PAULO
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POLÍCIA

Depoimento de 
funcionárias
Defesa entrega declarações de doméstica e babá 

 L CASO HENRY BOREL

A 
defesa da mãe de Hen-
ry Borel, de 4 anos, en-
tregou, ontem, declara-

ções da empregada doméstica 
e da babá da criança na 16ª DP 
(Barra da Tijuca). De acordo 
com o advogado André Fran-
ça Barreto, a empregada do-
méstica afirmou que não en-
controu nada fora do normal 
na casa da família. O perito do 
Instituto Médico-Legal (IML) 
que produziu o laudo de ne-
cropsia do menino teve o de-
poimento remarcado. 

“Ela relata que, naquela oca-
sião, chegou em casa no mes-
mo horário de todos os dias e 
que não tinha ninguém em ca-
sa e tudo estava em completo 
alinho. A casa estava arrumada 
e não havia coisas quebradas 
ou qualquer coisa neste senti-
do. Posteriormente, ela disse 
que recebeu o telefonema da 
mãe liberando a funcionária 
naquele dia”, informou André 
França Barreto. 

Relatos do cotidiano
Nas declarações que o ad-

vogado apresentou, as funcio-
nárias da família relatam o co-
tidiano na casa e falam sobre o 
relacionamento do casal com 
Henry. “Temos agora as decla-
rações da empregada doméstica 
e da babá do Henry, todas apon-
tando a forma amorosa, cari-
nhosa que a mãe tinha com o fi-
lho, que o padrasto tinha com o 
menino. Tanto a babá quanto a 
empregada doméstica são pes-
soas presentes no cotidiano da 
família. A defesa está trabalhan-
do para demonstrar todas as in-
formações que obtiver para as 
autoridades”, disse o advogado. 

Advogado da mãe de Henry, André Barreto na delegacia da Barra

LUCIANO BELFORD

Duas pessoas foram balea-
das na tarde de ontem duran-
te um confronto entre a Po-
lícia Militar e criminosos na 
comunidade da Alma e na Vila 
Candoza, ambas em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana 
do Rio. De acordo com a PM, 
equipes do 7º BPM (São Gon-
çalo) faziam patrulhamento na 
região quando foram atacadas 
por bandidos. Houve revide e 
duas pessoas foram encontra-
das com marcas de tiro.

As vítimas, identificadas 
como Nicolle da Silva Araújo, 
de 12 anos, e Emilly de Souza, 
de 22, foram baleadas quan-
do estavam dentro do Colé-
gio CEMF, na Vila Candoza. 
Ambas foram socorridas pa-
ra o Hospital Estadual Alberto 
Torres (HEAT) por Jaqueline 
da Silva, mãe de Nicolle. Ainda 
segundo a PM, elas foram aten-
didas e liberadas horas depois. 

Ninguém foi preso e a Polí-
cia Civil abriu uma investiga-
ção para determinar de onde 
partiram os tiros. 

Ataque à Guarda Municipal
Também ontem à tarde, em 

São Gonçalo, uma viatura da 
Guarda Municipal foi ataca-
da a tiros enquanto passava 
pela Rua Dr. Alfredo Backer, 
no bairro Mutondo. De acor-
do com a prefeitura, o atirador 
estava em uma moto sem pla-
ca e, após abrir fogo contra três 
guardas, fugiu em alta veloci-
dade. Ninguém ficou ferido. 

Segundo o major David Ri-
cardo, secretário de Ordem Pú-
blica de São Gonçalo, a ação 
criminosa foi motivada pe-
las operações que a secretaria 
vem realizando desde o início 
do ano por toda a cidade. “Não 
vamos retroceder em relação à 
criminalidade”, disse.

Balas perdidas 
em São Gonçalo
Jovem e menina são atingidas 

dentro de escola durante confronto

 L VILA CANDOZA

As duas vítimas foram baleadas dentro do Colégio CEMF

REPRODUÇÃO

 LSobre o laudo do Instituto Mé-
dico-Legal, que aponta “hemor-
ragia interna e laceração hepáti-
ca (danos no fígado) causada por 
uma ação contundente (violen-
ta)”, André França Barreto infor-
mou que fez uma petição com a 
declaração de uma perita, que teria 
afirmado em uma entrevista a um 
veículo de comunicação ser pos-

sível que um acidente doméstico 
tenha causado as lesões. “A perita 
Adriane Rego diz que seria com-
pletamente possível um acidente, 
inclusive se fosse da cama. Ela in-
formou que não podemos tratar 
como hipótese de crime, pois não 
há lesões nos membros inferiores 
ou superiores capazes de apontar 
agressão”, afirmou.

Defesa quer opinião de perita
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POLÍCIA

Miliciano 
vai em cana

Operação na 
Zona Norte

 LA Força-Tarefa da Polícia 
Civil de combate às milí-
cias prendeu em flagran-
te, ontem, um criminoso 
considerado o chefe da 
maior quadrilha de mili-
cianos em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense. 
Macalé, como o bandido 
é conhecido, é acusado de 
matar o PM Luís Carlos de 
Almeida da Silva Junior, 
em abril de 2020, e estava 
com uma pistola, dois car-
regadores e munições.

 LA Polícia Militar fez 
ontem uma operação 
nas comunidades Arará 
e Mandela e um cerco no 
entorno de Manguinhos, 
na Zona Norte do Rio. Se-
gundo a corporação, po-
liciais militares do Gru-
pamento de Intervenções 
Táticas da Coordenado-
ria de Polícia Pacificado-
ra (CPP) atuaram, mas 
não divulgou nenhum 
balanço sobre prisões ou 
apreensões.

RAPIDINHAS...

Assassino de 
PM é preso

 LA Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DHNSG) 
prendeu, na quinta-fei-
ra, mais um dos acusados 
de matar o PM Marcelo 
Ferrão da Costa. O crime 
aconteceu no dia 23 de fe-
vereiro, no bairro Barro 
Vermelho, em São Gon-
çalo. Ele foi morto quando 
tentava impedir o roubo 
de um caminhão frigorífi-
co. O criminoso não teve a 
identidade divulgada.

Três mortos em operação na Ilha
Outros cinco suspeitos foram presos na ação da Polícia Militar no Barbante

 L SUFOCO

Policiais militares fizeram on-
tem uma operação na comuni-
dade do Barbante, na Ilha do Go-
vernador, Zona Norte do Rio. Três 
suspeitos morreram em confron-
to com os policiais do Batalhão de 
Polícia de Choque (BPChq), e ou-
tros cinco foram presos.

Segundo a Polícia Militar, os 
policiais do BPChq apreenderam 
duas pistolas calibre 9 mm, duas 
espingardas calibre 12, um carre-
gador de pistola, munições, dois 
radiotransmissores, duas placas de 
colete balístico e drogas. Uma mo-
tocicleta roubada foi recuperada.

Equipes do Batalhão de Ações 
com Cães (BAC) também parti-

ciparam da operação e apreende-
ram drogas e um radiotransmis-
sor. 

Invasão de aeroporto
A operação da PM aconteceu 

paralelamente a outra, da Polícia 
Civil, para capturar traficantes 
que, segundo investigações, inva-
dem a área controlada pelo aero-
porto internacional do Galeão e 
abrem trilhas que facilitam a fuga 
dos bandidos durante operações 
policiais na comunidade do Bar-
bante, que fica ao lado do aeropor-
to. Os policiais descobriram uma 
câmera do tráfico que monitorava 
a área do aeroporto. Os policiais usaram blindado durante a operação no Barbante

ESTEFAN RADOVICZ

 L MACAÉ

A
pós a perícia constatar 
que o bebê de Pâmela Fer-
reira, arrancado do ven-

tre materno aos 8 meses, morreu 
por asfixia, investigações da 123ª 
DP (Macaé) querem descobrir 
se o crime tratou-se de homi-
cídio doloso (com intenção de 
matar) ou um aborto. O delega-
do Márcio Caldas, que investiga 
o caso, disse que ainda há dúvi-
das a serem esclarecidas.

“Ficou essa dúvida. Será que 
a autora matou dolosamente 
a criança ou será que foi bron-
coaspiração (do líquido am-
niótico)? Já que a criança foi re-
tirada do útero materno e não 
houve aquele tratamento que 
geralmente dá à criança, como 
aspirar o resto da placenta e de-
sobstruir as vias respiratórias, aí 
deixa de ser um homicídio e vira 
um aborto. Mas o laudo vai defi-

nir”, esclareceu o delegado.
Além disso, o delegado tam-

bém apura a possibilidade de a 
suspeita, Priscila Torquato, de 
22 anos, que está presa, ter agido 
com a ajuda de um cúmplice. “A 
gente não descarta essa possibi-
lidade”, revelou Caldas.

O caso
Pâmela foi encontrada mor-

ta no banheiro de casa, com 
perfurações pelo corpo. Ela es-
tava grávida de 8 meses e teve 
seu bebê arrancado durante o 
ataque, na comunidade Nova 
Holanda, em Macaé. 

Um laudo do IML de Macaé 
aponta que morreu devido a 
uma perfuração no coração. Já 
o bebê morreu de asfixia com 
o líquido amniótico, segundo 
a perícia. Mãe e filho foram se-
pultados ontem, em Macaé.

Ainda faltam respostas
Polícia quer esclarecer dúvidas sobre morte de grávida e seu bebê

Pâmela Ferreira foi morta por perfuração no coração, aponta laudo

 REPRODUÇÃO DO FACEBOOK 
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 LTenho 39 anos e sou jornaleira 
há sete. Antes, eu trabalhava como 
vendedora. Sou moradora de Jacare-
paguá e o melhor da minha profissão 
é fazer contato com os meus clientes. 
Aqui é um bairro muito tranquilo para 
trabalhar, gosto muito da praia, mas 
a segurança precisa melhorar. Sou 
torcedora do Flamengo e nas minhas 
horas vagas gosto de descansar.  

Marina Miranda  
— Barra da Tijuca

JOÃO VI-
TOR VIEIRA 
DA SILVA  
Tem 
atualmente 
17 anos. 
Desapareceu 
no dia 13 de 
novembro 
de 2017, na 
Rocinha, depois de sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Soluções 
para o BRT

 LA Prefeitura do Rio lan-
çou um plano para contra-
tar de forma emergencial 
uma empresa especiali-
zada para resolver os pro-
blemas no sistema do BRT. 
A decisão foi pulicada no 
Diário Oficial de ontem.

RAPIDINHA...

 L ESQUEMA DAS ‘RACHADINHAS’

Leves e soltos
Casal Queiroz retira tornozeleiras eletrônicas

F
abrício Queiroz, ex-as-
sessor na Alerj do então 
deputado estadual e ho-

je senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos), e a esposa de-
le, Márcia Aguiar, retiraram 
ontem as tornozeleiras eletrô-
nicas, na sede da Secretaria de 
Estado de Administração Pe-
nitenciária (Seap), no Rio de 
Janeiro. Na quarta-feira pas-
sada, o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) expediu 
um alvará de soltura para o ca-
sal, que cumpria prisão domi-
ciliar. A decisão foi do desem-
bargador Milton Fernandes 
de Souza, em cumprimento 
de pedido feito pela Quinta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

O casal era investigado por 
suposto envolvimento no des-
vio de recursos públicos, em um 

esquema conhecido como das 
“rachadinhas”, no gabinete de 
Flávio Bolsonaro. Queiroz, um 
ex-PM, foi preso no dia 18 de 
junho de 2020, em um imóvel 
de Frederick Wassef, na época 
advogado do parlamentar, em 

Atibaia, no interior de São Pau-
lo. A polícia precisou arrombar 
o portão e a porta da residência. 
O suspeito estava no local havia 
cerca de um ano. Márcia foi pre-
sa 22 dias depois. Ela era suspei-
ta de ser cúmplice do marido.

Fabrício Queiroz e Márcia: casal estava em prisão domiciliar

ARQUIVO PESSOAL

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), dis-
se ontem que considera “pouco” 
o valor do novo auxílio emergen-
cial que será pago a vulneráveis 
na pandemia da Covid-19, mas 
acrescentou que é o que o gover-
no pode pagar. “É pouco, né? Mas 
é o que a nação pode dar. São R$ 
44 bilhões de endividamento, tá?”, 
disse a apoiadores,  em Brasília.

Na quinta-feira, o governo pu-
blicou edição extra do Diário Ofi-
cial da União (DOU) com a me-
dida que recria o benefício pago, 
desta vez, a 45,6 milhões de pes-
soas, em quatro parcelas. Os valo-
res ficarão entre R$ 150 e R$ 375.

Não haverá novo cadastra-

mento para quem eventualmen-
te ficou de fora do programa em 
2020. A previsão é de que os paga-
mentos comecem em abril.

Auxílio, ‘pouco, 
mas é o que dá’ 
Bolsonaro atribui valor baixo a 

endividamento de R$ 44 bilhões

 L PARA 45,6 MILHÕES DE PESSOAS

Governo publicou MP na quinta

AFP
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Carioca  Terça  Boavista  18h00  Elcyr Resende

Carioca  Sexta  Volta Redonda  21h00  Maracanã

FLUZÃOFLUZÃO  

Tricolor e equipe da Zona Oeste 
se enfrentam em São Januário

ZAGUEIRO  
FAZ ELOGIOS 
SOBRE OS TREINOS 
PUXADOS DE 
ROGER MACHADO

Troca-troca 
com o Goiás

Hudson está 
regularizado

 LA negociação com o Goiás pelo 
zagueiro David Duarte está mais 
perto de um desfecho positivo. 
De acordo com o portal UOL, 
o Esmeraldino teria pedido ao 

Fluminense em troca o em-
préstimo do lateral-direito 

Igor Julião, o que foi ne-
gado pelo Tricolor. O 

Flu estaria disposto 
a emprestar o za-

gueiro Reginal-
do, o volante 

Nascimen-
to e o la-
teral-es-
querdo 
Raí.

Paulo Henrique; Digão, Israel, Fandinho e 
Dionatan; Marcelo Mattos, Matheus Olavo, 
Alessandro Scheppa, Geovani e Edmundo; 
João Carlos. Técnico: Marcelo Marelli

Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus 
Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, 
Michel Araújo e Ganso; Pacheco e Caio 
Paulista. Técnico: Roger Machado

Local: São Januário  
Árbitro: Alex Gomes Stefano  
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Hen-
rique Corrêa e Gustavo Mota Correia 
Horário: 21h05 
TV: Record TV

BANGU FLUMINENSE

Locutor: Odilon Junior 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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 LHudson está pronto para atuar 
novamente pelo Fluminense. O 
novo contrato do volante, por 
empréstimo até dezembro, foi 
publicado ontem no Boletim In-
formativo Diário (BID) da CBF. 
O jogador de 33 anos vem trei-
nando com o grupo desde quar-

ta-feira, quando todos se 
reapresentaram no CT 

Carlos Castilho. Após 
o término do vín-
culo com o Flumi-
nense no fim do 
Brasileirão, Hud-
son se reapresentou 

ao São Paulo para 
ser avaliado pela nova 

comissão técnica lidera-
da por Hernán Crespo. Como 

não foi aproveitado, ele foi libera-
do, voltou ao Rio e deve reestrear 
na próxima sexta-feira, contra o 
Volta Redonda.

O uruguaio Michel Araújo 
será titular logo mais

A
pós conseguir a sua primei-
ra vitória no Carioca na es-
treia de Roger Machado 

contra o Flamengo, por 1 a 0, gol 
de Igor Julião, o Fluminense quer 
provar que evoluiu durante a se-
mana e que é capaz de mostrar um 
bom futebol, hoje, às 21h05, em 
São Januário, contra o Bangu.

Novamente sob o comando 
do treinador, o Time de Guerrei-
ros deverá entrar em campo no-
vamente com uma equipe for-
mada por reservas, à exceção do 

goleiro Marcos Felipe.
Um dos destaques na úl-

tima temporada, o zagueiro 
Luccas Claro é uma referên-
cia no elenco e segue apri-
morando a parte física. Sobre o 
novo treinador, ele elogiou o ‘ri-
goroso’ Roger Machado.

“É um cara trabalhador, já 
mostrou isso, os treinamentos 
são até um pouco puxados (ri-
sos), o que é normal, principal-
mente nessa primeira parte. Pre-
cisamos disso porque depois a 
sequência não dá tempo. É uma 
filosofia diferente que vamos nos 
adaptar aos poucos e depois fica 
automático. O mais importante 
é entender o mais rápido possí-
vel o que ele quer para a equipe. 
É legal ver a disposição que eles 
(Roger e o antecessor Odair Hell-
mann) têm de evoluir, a vontade 
de querer treinar e jogar. Real-
mente transmite para nós”, disse.

vai pra cima 
do Bangu hoje

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/3/2021



ESPORTES
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/3/202110

PRÓXIMOS JOGOS

Quarta Botafogo 21h35 Nilton Santos
27/03 Boavista 21h05 Elcyr Resende

Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, 
Léo Pereira e Renê; Hugo Moura (Richard 
Rios) (Rodrigo Muniz), João Gomes e Pepê; 
Michael, Vitinho (Max) e Pedro (Lázaro). 
Técnico: Mauricio Souza

Fraga; Meneses, Grasson, Marcão e 
Jeanderson; Paulo Victor (João Felipe), 
Derli (Igor), Guioto (Brendon) e Deretti 
(Jonathan); Jeffinho (Matheuzinho) e 
Nunes. Técnico: Sandro Sargentim

Local: Maracanã Juiz: Felipe da Silva Gonçalves Paludo 
Auxiliares: Diego Luiz Couto Barcelos e Thayse Marques Fonseca 
Gols: 2º tempo: Vitinho, aos 3 minutos, Pedro, aos 11, Paulo Victor, aos 18, 
e Rodrigo Muniz, aos 28 e aos 46 
Cartões amarelos: Gomes e Jeanderson

FLAMENGO 4 RESENDE 1

Em ritmo de treino
Mengão atropela no Maraca com gols de Vitinho, Pedro e dois de Rodrigo Muniz

 L LÍDER COM UM JOGO A MAIS

C
om muitos jogadores do 
elenco principal e em noi-
te marcada por pinturas, o 

Flamengo recebeu o Resende no 
Maracanã, pela quarta rodada do 
Carioca, e goleou por 4 a 1. Os gols 
foram marcados por Vitinho, Pe-
dro e Rodrigo Muniz (dois). Paulo 
Victor descontou. O Mais Queri-
do assumiu a liderança provisória. 

O primeiro tempo foi coman-
dado pelo Flamengo, que não con-
seguiu transformar as chances que 
teve em gol. Ao todo, só nos 45 mi-
nutos iniciais, o Rubro-Negro fi-
nalizou nove vezes à meta do Re-
sende, porém não balançou a rede.

Pedro comemora 
com Rodrigo Muniz, 

que agora é um 
dos artilheiros do 

Carioca, com 4 gols

DANIEL CASTELO BRANCO

Aos 15, o lance que deixou to-
dos preocupados no campo e 
também fora dele. Hugo Moura 
subiu para disputar a bola aérea 

e levou a pior. Após ficar alguns 
instantes caído no chão, o camisa 
17 foi substituído por Richard, foi 
direto para o vestiário e levou oi-

to pontos no local, que sofreu um 
corte profundo. Após a mudança, 
o Flamengo deu uma melhorada 
na troca de passes.

No segundo tempo, o Flamen-
go voltou sem Richard e com Mu-
niz em seu lugar. A mudança sur-
tiu efeito, e Vitinho abriu o placar 
logo aos três minutos. E que go-
laço! O camisa 11 dominou pela 
direita e soltou a bomba. No ân-
gulo. Aos 11, Pedro, que perdeu 
muitas oportunidades no primei-
ro tempo, desencantou. O camisa 
21 pressionou e roubou a bola na 
área ofensiva. Rodrigo Muniz re-
cebeu e chutou forte e, após bate-

-rebate, Vitinho finalizou no tra-
vessão. Na sobra, Pedro subiu para 
cabecear e ampliar o marcador.

O Resende deu um susto no 
Rubro-Negro: Jeanderson co-
brou escanteio e, depois do des-
vio na primeira trave, Paulo Vic-
tor finalizou para diminuir.

O Flamengo chegou ao terceiro 
gol após Matheuzinho receber na 
direita e cruzar para Rodrigo Mu-
niz, de primeira, mandar um chu-
te de rara felicidade.

Lázaro, acionado aos 42, chu-
tou de longe. Fraga deu rebote, Mi-
chael foi esperto e rolou para Mu-
niz, que apenas empurrou: 4 a 1.

 LCom a negociação de Rafinha 
com o Flamengo em compasso 
de espera, o MEIA HORA procurou 
o presidente do Grêmio, Romildo 
Bolzan, que negou veementemen-
te o interesse no lateral-direito de 
35 anos. “Pela centésima vez, não”, 
disse o dirigente.

Quanto ao Flamengo, a ques-
tão financeira tem pesado para 
o impasse. O Departamento 
de Futebol ainda não recebeu 
a autorização do Departamen-
to Financeiro (e do presidente 
Rodolfo Landim) para sacra-
mentar a negociação.

O retorno de Rafinha, que res-
cindiu com o Mais Querido em 
agosto e fez 22 jogos pelo Olym-
piacos da Grécia, divide opiniões 
devido à queda de receita por con-
ta da pandemia da Covid-19.

Além disso, o titular Maurício 
Isla é o jogador da posição mais 
bem pago no futebol brasileiro. 
Por outro lado, é constantemente 
convocado para a seleção chilena 
e acaba deixando o time na mão.

Grêmio não 
quer Rafinha

 LA CBF anunciou ontem que o 
Mané Garrincha, em Brasília, 
será o palco da Supercopa do 
Brasil de 2021, entre Flamengo 
(campeão da Série A) e Palmei-
ras (vencedor da Copa do Bra-
sil). A partida está prevista pa-
ra acontecer no dia 11 de abril.

Será a segunda vez seguida 
que o estádio recebe a compe-
tição. Em 2020, o Mais Queri-
do faturou o troféu ao vencer 
o Athletico-PR por 3 a 0, gols 
de Bruno Henrique, Gabigol e 
Arrascaeta. Na ocasião, a pan-
demia ainda não havia come-
çado e a decisão contou com 
48.009 torcedores, cuja renda 
foi de R$ 7.423.760.

Disputada em jogo único, 
a Supercopa do Brasil será de-
cidida nos pênaltis em caso de 
empate. A premiação para o 
campeão será de R$ 5 milhões, 
enquanto o vice vai embolsar 
R$ 2 milhões. Outros cam-
peões na história são o Grêmio 
(1990) e o Corinthians (1991).

Supercopa 
em Brasília
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca  Amanhã  Vasco  18h  São Januário

Carioca  Quarta           Flamengo  21h35  Niltão

 L DÉCIMO REFORÇO

Vozão Ricardinho
Ídolo do Ceará, meia de 35 anos já é do Fogão

O 
Botafogo anunciou on-
tem a décima contratação. 
O meia Ricardinho, de 35 

anos, vai reforçar o elenco alvine-
gro no Carioca, na Copa do Brasil 
e na Série B do Brasileiro. Ele assi-
nou até dezembro deste ano.

Ídolo do Ceará, onde estava 
desde 2013 e disputou 338 jo-
gos (302 como titular), mar-
cando 40 gols, Ricardinho foi 
um pedido do técnico Marcelo 
Chamusca. Os dois trabalharam 
juntos em 2017, quando o Vozão 
subiu para a Série A.

O meia tem atuado um pouco 
mais recuado, como um segundo 
volante, mas foi contratado para 
fazer a sua função de origem, con-
siderada carente no elenco. Ricar-
dinho vai disputar vaga com Feli-
pe Ferreira e Matheus Frizzo.

As outras nove contratações 
para a temporada foram o goleiro 
Douglas Borges (Novorizontino), 
o lateral-direito Jonathan (Cori-
tiba), os zagueiros Carli (Aldovi-
si-ARG) e Gilvan (Atlético-GO), 
o volante Pedro Castro (Avaí), os 
meias Felipe Ferreira (Cuiabá) e 
Matheus Frizzo (Vitória-BA), e 
os atacantes Marcinho (Goiás) e 
Ronald (Botafogo-SP).

Jonathan pode ter a concorrên-
cia de um xará na lateral. Afinal, o 
experiente Jonathan, de 35 anos, 
ex-Cruzeiro, Inter de Milão, Flu-
minense e que passou as últimas 
quatro temporadas no Athleti-
co-PR, está livre no mercado e foi 
oferecido por empresários. Uma 
investida por parte do Alvinegro 
está sendo analisada.

Ricardinho subiu com o técnico Marcelo Chamusca em 2017 pelo Ceará

DIVULGAÇÃO\BOTAFOGO

 LO Botafogo teve um bloqueio de 
R$ 1.622.276,10 em suas cotas de 
TV, determinado pelo juiz Marcos 
Dias de Castro, da 18ª Vara do Tra-
balho do Rio de Janeiro do TRT-1 
(Tribunal Regional do Trabalho 
da Primeira Região). O valor é re-
ferente a uma ação movida pelo 
técnico Zé Ricardo.

O treinador cobra do Glorioso 

diversos direitos trabalhistas, co-
mo salário de 12 dias de abril de 
2019, 13º e férias proporcionais, 
multa contratual indenizatória de 
R$ 510 mil, FGTS sobre 13º, inde-
nização de 40% do FGTS e multas 
no valor de R$ 170 mil.

Zé Ricardo comandou o Bo-
tafogo entre 2018 e 2019, com 17 
vitórias, 11 empates e 13 derrotas.

Dívida com técnico Zé Ricardo

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

ONTEM

 FLAMENGO  4 X 1   RESENDE

HOJE

 VOLTA REDONDA  X  MACAÉ 15:00

 BOAVISTA  X  NOVA IGUAÇU 17:00

 BANGU  X  FLUMINENSE 21:05

AMANHÃ

 MADUREIRA  X  PORTUGUESA 15:30

 VASCO  X  BOTAFOGO 18:00

 5ª RODADA

TERÇA

 RESENDE  X  VOLTA REDONDA 15:30

 BOAVISTA  X  FLUMINENSE  18:00

QUARTA

 MADUREIRA  X  BANGU  15:30

 VASCO  X  MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO  X   FLAMENGO 21:35

QUINTA

 NOVA IGUAÇU   X   PORTUGUESA 15:30

ARTILHARIA
 4  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo), 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 FLAMENGO 9 4 3 0 1 7 2 5

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 7 3 2 1 0 4 2 2

 3º PORTUGUESA 6 3 2 0 1 4 1 3

 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 4 1 1 2 3 8 -5

 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

O REFORÇO  
LUTARÁ POR VAGA 
NA MEIA COM 
FELIPE FERREIRA E 
MATHEUS FRIZZO
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca         Amanhã            Botafogo       18h  São Januário
Carioca            24/03      Macaé      18h  São Januário

O 
meia argentino Martín Be-
nítez já treina no São Pau-
lo, mas ainda falta o acordo 

entre o Vasco e o Tricolor Paulista 
para que o jogador seja oficializado 
pelo Tricolor Paulista. Após a recu-
sa do atacante Paulinho Bóia, o Gi-
gante da Colina tem outro nome 
em pauta para compensar a ruptu-
ra do contrato de empréstimo do 
‘Ben 10’. Trata-se do meia Everton 
Felipe, de 23 anos.

De acordo com o canal Aten-
ção, Vascaínos, o nome do jogador 
agradou a cúpula cruzmaltina e 
também a comissão técnica. Com 
passagens por Sport Recife, Inter-
nacional, Athletico-PR e Cruzei-
ro, o jogador pertence ao Tricolor 
Paulista e defendeu o Atlético-GO 
na última temporada. O jogador 
fez 14 jogos e não balançou as re-
des pelo Dragão.

O técnico Marcelo Cabo tam-
bém pediu a contratação de um 
goleiro. Com a saída de Fernan-
do Miguel rumo ao Atlético-GO 
por empréstimo, o Vasco recebeu 
a oferta do uruguaio Gonzalo Fal-
cón, que tem 24 anos e acumula 33 
partidas pelo Boston River, nono 
colocado no Uruguai.

Tapetão, VAR e Inter
O Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva (STJD) marcou para 
quinta-feira (dia 25) o julgamen-
to do recurso do Vasco, que tenta 
anular a partida em que perdeu pa-
ra o Inter-RS, por 2 a 0, na qual o 
VAR estava descalibrado. 

Everton Felipe agrada
Meia pode ser envolvido em negociação de Benítez, que já treina no São Paulo

 L VASCÃO TÁ DE OLHO!

O meia Everton Felipe, do São Paulo, já defendeu outros clubes, como Atlético-GO, Inter, Furacão e Cruzeiro

DIVULGAÇÃO / ATHLETICO-PR

PLENO DO STJD 
VAI JULGAR O 
RECURSO DO 
VASCO NA 
QUINTA-FEIRA

 LO Vasco voltou a terminar uma 
partida da temporada de 2021 
sem vitórias, quinta-feira, mas o 
empate em 1 a 1 com a Calden-
se garantiu a classificação para 
a segunda fase da Copa do Bra-
sil e uma ajuda financeira im-
portante. O Gigante da Colina 
embolsou R$ 675 mil como pre-
miação. Em quatro jogos, o Vas-
co perdeu duas por 1 a 0, ambas 
atuando com uma equipe sub-
23, diante da Portuguesa da Ilha 
e do Volta Redonda. Já sob o co-
mando de Marcelo Cabo, tam-
bém empatou com o Nova Igua-
çu em 2 a 2. Na próxima fase da 
Copa do Brasil, o Vasco vai ter 
outra equipe de Minas Gerais 
pela frente: o Tombense.

Não venceu 
na temporada

 LEm busca da primeira vitória 
na temporada, amanhã, diante 
do Botafogo, em São Januário, 
o Vasco poderá ter mudanças 
no time. O jovem MT, que no 
time sub-20 atuava como meia 
e tem agradado o técnico Mar-
celo Cabo improvisado na la-
teral-esquerda, tem chances de 
ser escalado na sua real posi-
ção. Desta forma, Leo Mattos 
seria titular na direita e Zeca 
passaria para a esquerda. Já no 
ataque, o atacante argentino 
Germán Cano, que atuou pou-
cos minutos diante da Calden-
se após se recuperar de lesão 
na coxa, deve começar jogan-
do. Neste caso, o centroavante 
Tiago Reis volta para a reserva.

Mudanças 
para o clássico
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 L INTERNADO COM COVID

Branco respira por 
aparelhos em UTI
Um dos heróis do Tetra teve piora no estado 
de saúde e precisa de ventilação mecânica

I
nternado desde terça-feira 
com Covid-19 no Hospital 
Copa Star, no Rio, Branco 

apresentou uma piora em seu 
quadro na quinta e precisou de 
ventilação mecânica para res-
pirar. De acordo com o boletim 
médico de ontem, o tetracam-
peão mundial em 1994 e coor-
denador da base da CBF está 
“evoluindo de maneira estável”.

Branco está na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) após 
dar entrada com “quadro grave 
de acometimento pulmonar”. 
Sedado, é monitorado cons-
tantemente, respira com ajuda 

de aparelhos e “não há previsão 
de quando vai poder respirar 
por meios próprios”.

Aos 56 anos, o ex-jogador 
foi um dos infectados pela Co-
vid-19 durante um período de 
treinos da Seleção Brasileira 
sub-18 em Recife. Pelo menos 
outros cinco integrantes da de-
legação testaram positivo para 
a doença.

Confira o boletim divulga-
do pelo hospital: “O paciente 
Claudio Ibraim Vaz Leal, 56 
anos, também conhecido co-
mo Branco, foi internado no 
Hospital Copa Star em 16 de 

março com quadro grave de 
acometimento pulmonar por 
Covid-19. Recebeu toda assis-
tência intensiva de suporte res-
piratório-fisioterápico e medi-
camentosa, evoluindo ontem 
com piora clínica, necessitan-
do de ventilação mecânica por 
aparelhos. No momento, en-
contra-se em leito de terapia 
intensiva, sob monitorização 
contínua, sedado e respirando 
por aparelhos. O quadro está 
evoluindo de maneira estável 
nas últimas 24h e ainda não há 
previsão de quando vai poder 
respirar por meios próprios”.

O ex-lateral-
esquerdo Branco 
disputou as Copas 
de 1986, 90 e 94

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

 LO RESENDE con-
tratou o jornalista 
Cartolouco para a 
disputa do Cario-
cão e tem gerado 
polêmica. Durante 
uma live em seu ca-
nal no Youtube, Zico 
criticou a participa-
ção do ‘reforço’ e se 
mostrou surpreso: 
“Agora, me falaram 
que no Resende ia 
ter alguma coisa 
de Cartolouco e 
tal. Isso é verdade 
mesmo? Vai aconte-
cer? O que é isso? A 
que ponto nós che-
gamos no Carioca”.

CARTOLOUCO ENLOUQUECE ZICO
REPRODUÇÃO
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A GATA DA HORA

esbanja alto astral, beleza, carisma, charme 
e sensualidade. Ainda mais maravilhosa que antes, a beldade, 
que é musa do Flamengo, exibiu toda a sua boa forma nesse cli-
que sensacional nas areias do Leblon. Quer babar ainda mais por 
ela? Acesse o Insta @fernandaalvesamaral e divirta-se muito!

FERNANDA AMARAL

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO futuro de Mauro Icardi no 
Paris Saint-Germain conti-
nua incerto. A possível trans-
ferência do atacante argentino 
facilitaria a investida em Lio-
nel Messi, cujo contrato com 
o Barcelona se encerra no fim 
de junho, sem ferir o fair play 
financeiro. Icardi tem contra-
to válido até 2024. Em maio 
do ano passado, o PSG de-
sembolsou 65 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 296 milhões, 

na cotação da época) para ti-
rá-lo da Inter de Milão. Mas 
o sonho de reeditar a dupla 
Neymar/Messi na Cidade da 
Luz pode fazer o clube abrir 
mão do atacante.

Em outra negociação, o di-
retor de futebol do clube fran-
cês, Leonardo, pretende esten-
der o empréstimo de Moise 
Kean ou garantir a contrata-
ção definitiva do atacante jun-
to à Juventus-ITA. 

Vender Icardi e comprar Messi

FOTOS DIVULGAÇÃO

í d o -
lo do Botafogo, disse ao 
canal do pay-per-view do 
Cariocão que foi melhor 
do Gabigol: “Vou ficar 
com o Túlio Maravilha de 
1995. Se eu tivesse jogan-
do nesse Flamengo hoje, 
eu já tinha passado de 70 
gols por ano”.

é o jogador mais 
bem pago na França, segun-
do o jornal L’Équipe, com 
salário bruto de 3,06 de  
milhões de euros (cerca de 
R$ 19,9 milhões) por mês. 
Mbappé, seu companhei-
ro de PSG, ganha 2,09 mi-
lhões de euros (aproxima-
damente R$ 13,6 milhões).

italiano 
no mês passado, o bra-
sileiro Rafael Tolói, ex-
-Goiás e São Paulo, foi 
convocado pela primei-
ra vez pela Azzurra. O za-
gueiro da Atalanta pe-
gará Irlanda do Norte, 
Bulgária e Lituânia, este 
mês, pela Eliminatórias.

aceitou a pro-
posta do Vegalta Sendai 
(Japão) por Felippe Cardo-
so. Os japoneses querem o 
atacante santista, que em 
2020 esteve no Fluminen-
se, por empréstimo de um 
ano e a decisão sobre o ne-
gócio depende somente 
do jogador de 22 anos.

 LTÚLIO MARAVILHA,  LNEYMAR

 LNATURALIZADO LO SANTOS
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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
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

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
 

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
 

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
 

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.
 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS AGNEWS

IMUNIZADA
 LRita Lee tomou a primei-

ra dose da vacina contra a 
Covid-19, ontem. A can-
tora, de 73 anos, publi-
cou uma foto e um vídeo 
do momento em seu Ins-
tagram. “Xô, corona. Xô, 
negacionistas. #ritalee, 
#vacinajá”, escreveu Rita 
na legenda. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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CANTOR FICA BOLADÃO
 LEduardo Costa ficou bolado após virar 

meme nas redes sociais. É que o cantor 
publicou uma foto em seu Instagram, 
na quinta-feira, com seu cachorrinho, 
Brutos, e escreveu: “Olha noixxxx aí. Eu 
e Brutos”. Mas apesar da fofura do cão, 
o que chamou atenção mesmo foi o ca-
belo do sertanejo. Os internautas, en-
tão, compararam o cantor com Chuck, 
o Brinquedo Assassino, e até com Rafa 
Kalimann. Eduardo não curtiu a brinca-
deira e acabou apagando a foto. 

BABADINHO

 LPELA PRIMEIRA vez desde o 
nascimento de Zaya, Simone, 
da dupla com Simaria, falou 
sobre a quantidade de peso 
que perdeu após dar à luz, no 
dia 22 de fevereiro. “Dos 24 
kg, já perdi 16,2 kg. Mas tem 
muito quilo para perder ain-
da. Não é fácil, não. Tem que 
esperar, caso queira fazer 
cirurgia, alguma coisa. Tirar 
alguma pele, se os bicos do 
peito caírem, alguma coisa 
acontecer. Vai demorar um 
pouquinho porque se perde 
muito sangue na gravidez. E 
tem que esperar o corpo re-
generar para fazer alguma ci-
rurgia. Então, vamos embora, 
tem que fazer dieta”, disse a 
cantora no Instagram Stories. 

EM ALTA EM BAIXA

 LLuísa Sonza ganhou pre-
sente de Vitão e se decla-
rou: “Apaixonada”.

 LGolpistas usam o nome 
de Mariana Goldfarb pa-
ra pedir dinheiro em app.
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‘R$ 30 MIL POR 
UM PROGRAMA’

 LNo Sensacional, da Re-
deTV!, na noite de quin-
ta-feira, Andressa Ura-
ch revelou que ganhava 
mais dinheiro como ga-
rota de programa do 
que como modelo. “Ga-
nhava muito mais como 
garota de programa do 
que como modelo. No 
começo, recebia R$ 400 
e foi até R$ 30 mil por 
um programa”, contou.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

 LBruna Marquezi-
ne finalmente pos-
tou sua primeira 
foto com Enzo Ce-
lulari no Instagram. 
Na imagem, apare-
ce o que parece ser 
a sombra deles en-
quanto caminha-
vam de mãos dadas. 
Nos comentários, 

o filho de Claudia 
Raia e Edson Celu-
lari publicou dois 
emojis: um de um 
casal de mãos da-
das e outro de co-
ração. Os internau-
tas acreditaram se 
tratar de uma con-
firmação de que é 
ele na foto. 

AGORA É OFICIAL?

QUE 
SEREIA!
 L Aline Riscado marcou pre-
sença na Praia da Barra da Ti-

juca, na Zona Oeste do Rio, 
ontem. Com a sexta-fei-

ra quente e ensolarada, 
a atriz e apresentado-
ra aproveitou para dar 

um mergulho no mar e 
curtir o último dia do ve-

rão. Em seguida, ela ves-
tiu um shortinho e fez seu 
treino matinal com uma 
amiga. Nas areias do lo-
cal, a eterna Verão esban-
jou beleza e boa forma. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS
A VIDA DA GENTE

AMOR DE MÃE

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

18h30. Globo: Eva sente um mal-
-estar, força uma situação e Manuela 
implora que Rodrigo (foto) vá embora. 
Manu discute com a mãe. Marcos fica 
abismado com a frieza de Vitória ao fa-
lar de Ana. Vitória fica furiosa ao saber 
que Marcos deu carona para Alice e vai 
tirar satisfações com ela.

21h30. Globo: Álvaro propõe tirar a 
vida de Camila (foto), se Thelma aceitar 
vender seu restaurante para ele. Lurdes 
tem um mau pressentimento. Lurdes 
pede que Camila não saia de casa. Da-
nilo descobre que Thelma não perdeu 
seu filho bebê. Camila é atropelada e 
Lurdes se desespera.

19h30. Globo: A emissora exibe a repri-
se do último capítulo da novela. 

20h50. SBT: Carol faz o “Quiz da Co-
mida” para tenta integrar Teca com 
as demais chiquititas e também para 
que elas se alimentem de maneira 
saudável. JP convida Mili (foto) para 
jantar com ele e seus pais. Os meni-
nos inauguram a casa da árvore entre 
eles. Mili vai ao jantar com JP.

Zoada até por Boninho 
Diretor, internautas e Camilla fazem piada com poucos banhos de Viih 

 L JATOS DE ÁGUA NA PROVA DO LÍDER

Q
ue Viih Tube não é chega-
da a banho todo mundo sa-
be. Mas, dessa vez, até Bo-

ninho, o Big Boss do Big Brother 
Brasil 21, resolveu debochar da ro-
tina de higiene da youtuber. 

Em um vídeo postado nas 
suas redes sociais, Boninho disse, 
brincando, que a Prova do Líder 
de quinta-feira, na qual os partici-
pantes recebiam jatos de água em 
determinados momentos, não era 
real e que a intenção era apenas dar 
banho em Viih. “A ideia é essa. Não 
é a prova. É tudo mentira. Não tem 
Prova do Líder. A gente queria dar 
um banho na Viih Tube. E eu acho 
que a Fiat topou e é isso. Não tem 
líder essa semana”, afirmou. 

No Twitter, o diretor voltou a 
fazer piada. Um seguidor pediu: 
“Boninho, encurta o tempo de 
volta da alavanca, dá uma acelera-
da”. E o Big Boss respondeu, zoan-
do: “Primeiro, vamos limpar a Vi”. 

Mas a equipe da youtuber pare-
ce não ter curtido muito a zoeira. 
“Ela tomou banho hoje, você não 
assiste ao seu próprio programa, 
não?”, postou o responsável pe-
la conta de Viih nas redes sociais, 

que, depois, apagou o comentário 
e deixou uma brincadeira mais le-
ve no lugar. “Tá bom, Bones, já de-
bochou muito da Vitória, agora 
pode dar um carro pra ela.”

Viih também foi zoada por Ca-
milla de Lucas logo no início da 
Prova do Líder.  “Aeeeee, Viih Tu-
be, tomou banho”, brincou a in-
fluenciadora digital. A youtuber 
entrou na brincadeira. “Estou to-
mando banho, Brasil”, gritou Viih, 
que ainda foi alvo de piadas de in-
ternautas nas redes sociais. 

Depois de nove horas de pro-
va, a dupla formada por Fiuk e 
Carla Diaz foi a primeira a dei-
xar a Prova do Líder e os dois 
estão no paredão. Sarah e Gil-
berto foram os últimos a sair da 
disputa, ontem à tarde, após a 
desistência de Pocah e Juliette. 

Pocah pediu para sair porque 
estava com vontade de fazer xi-
xi, motivo que tinha acabado de 
eliminar Rodolffo, que fazia du-
pla com Caio. Juliette ficou triste 
por perder, o que gerou comoção 
nas redes sociais. Internautas en-
viaram mensagens de ódio para o 
perfil de Pocah nas redes sociais. Viih levou jatos de água durante a Prova do Líder no ‘Big Brother Brasil’

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BOMBA
BOMBA

REENCONTROSEM ABRAÇO
 LEliminado do BBB 21 

na terça-feira, Projota 
desembarcou em São 
Paulo ontem e foi às lá-
grimas ao reencontrar 
a filha, Marieva, de 1 

ano, em casa.

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

CHATEADA
 LCarla Diaz lamentou 

com Fiuk o fato de Ar-
thur não ter ido falar 
com ela após ter saído 
da Prova do Líder. “Não 
quis nem saber”, recla-

mou a atriz. 

TRISTE
TRISTE

CLIMA PESADO
 LJuliette e Caio se estra-

nharam após a Prova do 
Líder. “Está querendo di-
zer que eu não iria até 
o fim?”, perguntou ela. 
“Não. Você inventa. Me 

irrita”, disse ele.

 LApós sair da Prova do 
Líder, Juliette foi chorar 
no banheiro. Sarah ten-
tou consolá-la com um 
abraço, mas a advogada 
se esquivou e não retri-

buiu o gesto. 

I Q U RÔ D R E M OO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Meu desejo é cantar a sua música.”

(Luciano Serafim)

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

 LBusque definir se vale a pena 

seguir os seus objetivos ou fa-

zer mudanças importantes. No 

romance, a estabilidade surge.

Cor: ocre.

Números da sorte: 32, 59 e 05.

 LEsforce-se para manter a paz 
nas amizades. Procure se con-
centrar nas suas ambições. A 
paixão à distância pode acele-
rar o seu coração.
Cor: rosa-bebê.
Números da sorte: 69, 87 e 15. 

 LLidar com os colegas de tra-

balho será um desafio. Con-

trole o seu temperamento. O 

astral apimenta a intimidade.

Cor: lavanda.

Números da sorte: 70, 25 e 61.

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 convivência com as pessoas 
mais próximas vai te alegrar. 
As atividades de rotina vão ge-
rar problemas. No romance, a 
paixão vai ser estável.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 71, 89 e 17. 

 LHá sinal de mudanças no ar. 
Guarde sua opinião nos con-
flitos familiares. Não se ex-
ponha. O desejo vai animar o 
clima do romance.
Cor: pink.
Números da sorte: 72, 09 e 90.

 LCom uma energia incrível, 
reúna-se com as pessoas mais 
queridas. Faça videochama-
das. Aposte no seu carisma e 
vai arrasar na paquera.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 73, 55 e 01.

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 pode se envolver em vá-
rias atividades hoje. Há risco 
de se distrair. Tome cuidado 
com fofocas. O bom humor 
anima os momentos a dois.
Cor: menta. 
Números da sorte: 56, 83 e 11. 

 LFoque em assuntos finan-
ceiros. Fuja de prejuízos. Não 
misture dinheiro e amizade. 
Uma certa insegurança pode 
atrapalhar a vida amorosa.
Cor: preto. 
Números da sorte: 93, 12 e 75.

 L Invista no trabalho. As amiza-

des também estão numa boa 

fase. O companheirismo mar-

cará o relacionamento.

Cor: rosa-claro.

Números da sorte: 13, 40 e 58.

SANTA MARIA JOSEFINA
Maria Josefina era a primogênita 
de Barnabé Sancho, serralheiro, 
e de Petra de Guerra, doméstica. 
Nasceu em Vitória, Espanha, em 
7 de setembro de 1842, tendo re-
cebido o batismo no dia seguinte. 
Ficou órfã de pai muito cedo e foi 
sua mãe que a preparou para a Pri-
meira Comunhão, recebida aos 10 
anos. Completou a sua formação 
e educação em Madri, na casa de 
alguns parentes. Desde muito cedo, 
começou a demonstrar uma grande 
devoção à Eucaristia e a Nossa Se-
nhora e uma forte sensibilidade em 
relação aos pobres e aos doentes.

SANTO DO DIA

FUGINDO DA POLÍCIA
Ao ver uma viatura pelo retrovi-
sor, Mário não pensa duas vezes 
e acelera o carro. Mas mesmo 
depois de ultrapassar todos os 
veículos, a viatura continua no 
encalço dele. Alguns quilôme-
tros depois, a gasolina acaba. 

Um policial salta da viatura e vai 
em direção a Mário.
— Boa tarde, o senhor foi mul-
tado em seis pontos diferentes, 
infringiu oito leis de trânsito e 
quase causou um acidente. O 
que você tem a dizer? — per-
gunta o policial.

— Sabe o que é, seu guarda? 
É que há duas semanas minha 
mulher me trocou por um poli-
cial — responde Mário.
Sem entender o que uma coisa 
tinha a ver com a outra, o poli-
cial questiona:
— E, então, por causa disso, o 

senhor achou prudente andar 
em alta velocidade e arriscar a 
sua vida e a de outros motoris-
tas, passageiros e pedestres?
— Desculpe-me, mas eu fiquei 
com medo quando vi a viatura! 
— explica Mário.
— Medo de quê? O senhor está 

devendo alguma coisa à polí-
cia? — insiste o policial.
Mário respira fundo e revela o 
real motivo de ter tentado fugir 
da viatura:
— É que achei que fosse o po-
licial que levou minha mulher, 
tentando devolvê-la.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
O grande rei do branco nos traz a 
sabedoria e o conhecimento: vamos 
usá-los a nosso favor, tornando-nos 
pessoas mais compreensivas e me-
nos arrogantes. Evite também o 
egoísmo e seja sempre solidário.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babá.
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para obter paciência e sabedoria 
com as situações e com os outros, 
tome um banho de alfazema (in 
natura ou colônia) e hortelã. Faça 
o banho em dois litros de água. De-
pois de se lavar com sabão de coco, 
jogue este preparado da sua cabeça 
aos seus pés.

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

 LTrabalhe para encarar os de-
safios. A comunicação pode 
causar prejuízos. Abandone os 
maus hábitos na saúde. A con-
quista pode te decepcionar. 
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 83, 65 e 02.

 LO seu charme vai conquistar, 
inclusive na paquera. Curta os 
seus passatempos preferidos. 
Será preciso redobrar a aten-
ção nas finanças.
Cor: dourado.
Números da sorte: 48, 12 e 03.

 LFeche novas parcerias profis-
sionais. Seu humor pode en-
frentar problemas domésticos. 
Um amor antigo pode ressur-
gir e atrapalhar uma paquera.
Cor: nude.
Números da sorte: 49, 13 e 85.
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