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Flu do falso 9 
Ganso é time 
de verdade e 
vai jogar hoje

ESPORTES

‘KEN’ prendeu 
o ‘RYU’ da 

Força Jovem? 
A polícia!

GAME OVER 6

Tiroteio faz 
crianças irem 
pro corredor 

da escola

ZONA OESTE 6

‘CASTROFOLIA! 
A MICARETA DO 
GOVERNADOR!’ 

Eduardo Paes ironiza superferiadão de 10 dias planejado 
por Cláudio Castro com bares e restaurantes abertos no Rio. 
Em seguida, prefeito bota o bloco na rua com a comissão de 

frente de Niterói pra tentar tirar 10 em evolução contra Covid 
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Gracy: muita 
flexibilidade e 
sem restrição 

pra lacrar

Sabrina Sato 
vai comandar 

reality com 
13 famosos
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Enquanto 
o som do 

paredão toca, 
Rodolffo...
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

ÁRVORE

                                                                                                                                                                                   LIXO

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

Anônimo
Taquara

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

MEIA HORA multimídia

Buraqueira em 
Senador Camará

 LA Estrada do Taquaral, em frente 
ao posto de gasolina, em Senador 
Camará, está com buracos há cinco 
meses! Já notificamos a prefeitura 
diversas vezes e sempre dizem que 
vão vir até o local, mas nunca apare-
ceram. A cada dia que passa, esses 
buracos ficam maiores e, daqui a 
pouco, vão danificar a estrutura da 
via. Precisamos de ajuda! Acidentes 
podem acontecer!

Rua em Madureira 
precisa de limpeza

 LTem lixo acumulado há mais de 
15 dias na Rua Manacéa, em Ma-
dureira. Já ligamos para a Central 
de Atendimento ao Cidadão e nada 
foi feito. A via também se encontra 
bem suja, precisando de uma lim-
peza de fato. A coleta vinha sendo 
feita regularmente, mas, na última 
quinzena, acabaram deixando a de-
sejar. Gostaríamos da colaboração 
da Comlurb junto com a prefeitura.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Busão lotado e com 
janelas fechadas

 LOs ônibus da linha 397 (Campo 
Grande-Candelária) estão circu-
lando cheios, com pessoas em pé e 
janelas fechadas. Estamos atraves-
sando um dos piores momentos da 
pandemia e isso, infelizmente, ainda 
é comum. A fiscalização nos termi-
nais rodoviários e pontos de ônibus 
deveria ser mais eficaz e rigorosa, 
não permitindo aglomerações nos 
coletivos. Vamos colaborar!

Leila Torres
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Buraqueira 
e escuridão

 LA Rua Mauricio de Abreu, em Ne-
ves, São Gonçalo, está repleta de 
buracos. Além disso, as travessas 
Sena Portugal, 30 de  Maio, Rua José 
Leonardo e Praça da Lira estão com 
várias lâmpadas queimadas. A pre-
feitura precisa prestar mais atenção 
nesse bairro. A escuridão traz a inse-
gurança aos moradores e os bura-
cos causam danos nos automóveis 
e podem gerar acidentes.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

BURACOS

Comlurb responde 
carta de leitor

 LSobre uma carta publicada infor-
mando sobre uma árvore dando 
choque, a Comlurb informa que, 
nos casos onde necessitam de reti-
rada de galhos sobre a rede elétrica, 
o serviço é realizado pela Light. A 
companhia vai enviar um engenhei-
ro florestal/agrônomo à Rua Violeta, 
em Água Santa, para verificar o es-
tado fitossanitário do vegetal e se 
existe outro tipo de conflito.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

TRÂNSITO

Sem coleta há meses
 LA coleta de lixo não é feita há meses na Rua Rouget 

Lisle, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias. Não vemos 
nenhum funcionário da prefeitura no local para poder 
dar uma ajuda. A rua está largada. Mosquitos, moscas, 
baratas e ratos estão surgindo em todas as casas da rua. 
Neste momento em que estamos vivendo, a limpeza é 
essencial para a nossa sobrevivência.

Edson da Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

GM e Seop 
presentes

 LDepois da minha reclamação 
ser publicada, gostaria de agra-
decer à Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) e à Guar-
da Municipal por estarem pre-
sentes nas ruas de Copacabana, 
multando e rebocando os carros 
e motoristas infratores.

Luiz Filemon
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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GERAL

REPRODUÇÃO

Rio e Niterói anunciam restrições

Medidas são para 
conter o avanço 
da Covid-19

 L PANDEMIA

O
s  prefeitos  do Rio, 
Eduardo Paes, e de 
Niterói, Axel Grael, 

anunciaram, na tarde de on-
tem, que os dois municípios 
adotarão restrições mais du-
ras durante o superferiadão 
de 10 dias, que está previsto 
para acontecer de sexta-fei-
ra até o Domingo de Páscoa. 
A decisão acontece com base 
nas recomendações dos co-
mitês científicos do Rio e de 
Niterói, que orientaram me-
didas mais duras de combate 
à pandemia do coronavírus.

Durante o período dos no-
vos decretos, estarão autoriza-
dos a funcionar apenas serviços 
essenciais. Bares, lanchonetes 
e restaurantes só poderão fun-
cionar no esquema drive-thru 
ou entrega. A campanha de va-
cinação contra a doença não se-
rá interrompida.

‘Na pontinha do precipício’
O infectologista Alberto Che-

babo, que também estava na reu-
nião de ontem, confirmou que as 
medidas tomadas pelas prefeitu-
ras não vão de encontro às deter-
minações do governador em exer-
cício Cláudio Castro. Já o pediatra 
Daniel Becker, membro do Comi-
tê Científico de Acompanhamen-
to de Ações contra a Covid-19 da 
Prefeitura do Rio, explicou que foi 
um consenso entre os integrantes 
em sugerir fortemente o lockdo-
wn em ambos os municípios.

“Estamos na pontinha do 
precipício da situação de colap-
so e isso não é grave em relação 
a quem tem Covid, é grave pa-
ra todo mundo que precisar de 
atendimento médico em um 
hospital”, afirmou. Ainda segun-
do o pediatra, existe o risco imi-
nente de falta de insumos, prin-
cipalmente para entubação de 
pacientes que estão na UTI.

 L Os jogos de futebol na ci-
dade do Rio estão vetados a 
partir de sexta-feira. Com is-
so, segundo o UOL, as parti-
das do Campeonato Carioca 
devem ser remanejadas para 
outros municípios do estado. 

O decreto será publicado ho-
je. A decisão deve valer até o 
dia 4 de abril. A Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) deve realocar 
as partidas para outros locais, 
como Volta Redonda, Nova 

Iguaçu e Bacaxá. A quinta ro-
dada do torneio, que aconte-
cerá nos estádios previstos, 
começa hoje e se encerra na 
quinta-feira. A sexta rodada 
do Estadual já tem início na 
sexta-feira.

Prefeitura proíbe partidas na cidade do Rio

 LA divergência entre prefeitura 
e governo do estado ficou mais 
forte ontem. Via Twitter, o pre-
feito do Rio, Eduardo Paes, se 
referiu às medidas sugeridas 
pelo governador em exercício, 
Cláudio Castro, como ‘Castro-

Folia’. Os dois travam um deba-
te desde o fim da semana passa-
da: Paes, ao lado do prefeito de 
Niterói, Axel Grael, é a favor de 
restrições mais duras, como o 
fechamento do comércio não 
essencial. “CastroFolia! A mi-

careta do governador! Definiti-
vamente ele não entendeu nada 
do objetivo de certas medidas”, 
escreveu Paes. Do outro lado, 
Castro rebateu: “Não vai ser um 
feriado de folia, vai ser um feria-
do das pessoas em casa”.

Eduardo Paes faz crítica e ironiza: ‘CastroFolia’

Os prefeitos de Niterói e do Rio, Axel 
Grael (ao microfone) e Eduardo Paes, 
respectivamente, durante a coletiva

 LLojas de comércio não essencial
 LShoppings
 LBares, lanchonetes e 

restaurantes (só podem no 
esquema drive-thru ou entrega)

 LBoates e danceterias
 LMuseus, galerias e  bibliotecas
 LSalões de cabeleireiro
 LClubes, quiosques e parques 

de diversão
 LEscolas, universidades e 

creches
 LCirurgias e procedimentos 

eletivos em unidades da rede 
pública

 LEventos esportivos (incluindo 
jogos de futebol)

 LPermanência nas praias 
seguem proibidas (atividades 
físicas individuais permitidas)

 LEstabelecimentos de ensino 
de esportes, música, arte, 
cultura, cursos de idiomas, 
cursos livres, preparatórios 
e profissionalizantes 
(presenciais)

 LCentros de treinamento e 
formação de condutores

O QUE NÃO PODERÁ 
FUNCIONAR

 LBancas de jornal (proibida a 
venda de bebidas alcoólicas)

 LSupermercados e farmácias
 LAtividades físicas individuais 

em parques e praias
 LTransporte
 LComércio atacadista
 LPet shop
 LLojas de material de 

construção
 LLocação de carros
 LServiços funerários
 LBancos
 LServiços médicos
 LMecânicas e lojas de 

autopeças
 LHotelaria, com serviço 

de alimentação restrito a 
hóspedes

 L Igrejas
 LPostos de combustíveis
 LFeiras livres
 LServiços de 

telecomunicações, 
teleatendimento e call center

O QUE FUNCIONARÁ
COM RESTRIÇÕES

REGRAS SERÃO 
ADOTADAS 
DURANTE O 
FERIADÃO 
DE 10 DIAS

MAIS
DURAS
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Vacinação e mais 
filas em Caxias
Idosos com 70 anos ou mais foram imunizados

 L SEGUE O DRAMA NA BAIXADA

L
ongas filas marcaram, mais 
uma vez, a manhã de vaci-
nação em Duque de Caxias, 

na Baixada Fluminense, ontem. 
Equipes de saúde imunizaram 
com a primeira dose pessoas com 
70 anos ou mais em sete pontos 
de vacinação espalhados pelo 
município. Na Vila São Luiz, uma 
imensa fila se formou ao redor da 
Praça da Apoteose.

Para se vacinar, é preciso que o 
idoso apresente, além da identida-
de, o comprovante de residência. 
No início do mês, a imunização 
em Caxias foi marcada por tumul-
tos, filas quilométricas e engarra-
famentos — a programação pre-
via qualquer pessoa com mais de 
60 anos, independentemente do 
município de origem. Com mu-
danças no cronograma, a expecta-
tiva é de que a vacinação seja mais 

tranquila neste início de semana. 
“Eu cheguei 7h e saí 10h10. Foi 

tranquilo, pegamos um pouco 
de sol, mas tinha sombra, árvo-
res, graças a Deus. Tenho 70 anos 
e vou tomar a segunda dose em 

abril. Para mim, o planejamento 
da prefeitura está bom. E se conti-
nuar assim, vai melhorar”, avaliou 
o aposentado Getúlio Magalhães. 

Caxias vacina pedestres no es-
quema drive-thru em: Parque das 

Missões; Lagunas e Dourados; 
Centenário; Vila São Luiz (Pra-
ça da Apoteose); Parque Dois Ir-
mãos; Rua Tocantins (perto do 
Colégio da PM); Vila Operária 
(perto do posto de Saúde).

Em entrevista ao Bom Dia Rio, 
o prefeito de Caxias, Washington 
Reis, defendeu o esquema de imu-
nização. “Você está lidando com 
adultos responsáveis, pessoas ido-
sas. Se cada um pudesse se afastar, 
seria melhor (para evitar aglome-
ração). Mas o objetivo é levar a va-
cina o mais rápido, não fazer, co-
mo muitos fizeram, de guardar 
vacina na janela. Foram 13 mil 
profissionais de saúde vacinados, 
primeira e segunda doses, todos 
protegidos. Nós preparamos nos-
sa retaguarda. Duas pessoas vaci-
nadas não tem nenhum problema 
(de se aglomerar)”, defendeu.

Muitos idosos tiveram que esperar em longas filas em um dos pontos de vacinação em Duque de Caxias

ESTEFAN RADOVICZ

O último dia do decreto mu-
nicipal que proibia a permanên-
cia nas praias do Rio de Janeiro, 
assim como a realização de ativi-
dades físicas e o comércio na orla, 
foi marcado por descumprimen-
to das ordens. Ontem, a reporta-
gem do MEIA HORA registrou vá-
rios banhistas nas praias da Zona 
Sul, tanto na areia quanto no mar.

No último fim de semana, a Se-
cretaria Municipal de Ordem Pú-
blica (Seop) atuou em conjunto 
com a Guarda Municipal para fis-
calizar o cumprimento do decre-
to 48.641, que vetava a permanên-
cia de pessoas na praia, incluindo a 
prática de esportes, banho de mar, 
exercícios e qualquer tipo de ativi-
dade econômica.

Foram registradas 1.489 autua-
ções, com 54 comércios fechados e 
185 multas aplicadas a bares, res-
taurantes e ambulantes. Cinco 
pessoas foram conduzidas para 
delegacias por desacato, desobe-
diência ou por se recusarem a for-

necer documento de identifica-
ção aos guardas para aplicação da 
multa por infração sanitária.

Fila de espera
Enquanto as medidas para 

contenção da Covid-19 são des-
cumpridas, a rede privada de saú-
de do Estado do Rio enfrenta um 
aumento no número de procura 
por leitos de internação por Covid. 
A taxa de ocupação de UTI na ci-
dade está em 88%, segundo o di-
retor da Associação dos Hospitais 
do Rio de Janeiro (AHERJ), Grac-
cho Alvim. No dia 9, há 14 dias, es-
sa taxa era de 78%. Já a rede SUS 
acumulava 171 pessoas aguardan-
do por um leito para Covid-19 às 
14h20 de ontem. Estão interna-
das 1.240 pessoas no SUS. Nas úl-
timas 24 horas, 44 pessoas mor-
reram pela doença na cidade e 50 
pacientes estão em estado grave. 
Os leitos de UTI da cidade estão 
com 93% de ocupação e os de en-
fermaria, 84%.

Desrespeito ao 
decreto no Rio
Banhistas não se importaram com a 

proibição de permanência nas praias

 L NÃO ESTÃO NEM AÍ!

Apesar da proibição, banhistas aproveitaram o dia de sol forte

LUCIANO BELFORD

SÃO SETE 
PONTOS DE 
VACINAÇÃO 

ESPALHADOS 
PELO MUNICÍPIO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 23/3/20214
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Rio pode perder 14 mil 

Conselho da Agenersa 
reduziu margem de 

distribuição em 13% para a 
Ceg e em 84% para a Ceg Rio

A 
Agenersa — Agência 
Reguladora de Energia 
e Saneamento Básico 

do Rio de Janeiro, em sessão 
regulatória pública on-line, 
realizada no dia 10 de março, 
decidiu as novas tarifas de gás 
canalizado no Rio de Janeiro, a 
quarta revisão quinquenal tari-
fária das concessionárias Ceg e 
Ceg Rio. Na ocasião, O Conse-
lho Diretor da agência decidiu 
por reduzir a margem de dis-
tribuição em 13% para a Ceg e 
em 84% para a Ceg Rio.

Segundo especialistas do se-
tor, a decisão da Agenersa sig-
nifica um grave risco para a 
continuidade das operações de 
distribuição no Rio de Janeiro 
por falta de caixa e capacida-
de de pagamento de fornece-
dores e afetará toda a cadeia de 
valor do gás canalizado. Ainda 
prejudicará a imagem do país 
e do Estado do Rio para atrair 
novos investidores. No fim de 
abril, está prevista a privatiza-
ção da Cedae, e esse tipo de in-
segurança jurídica reduz atra-
tividade e valor dos ativos.

A decisão da agência não 
teria considerado os estudos 
de consultorias especializa-
das e as informações técnicas 
apresentadas pela distribui-
dora de gás natural do Rio de 
Janeiro, e nem mesmo consi-
derado grande parte do rela-
tório técnico da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
contratada pela própria agên-
cia. Especialistas apontaram 
equívocos de metodologia e 
até erros matemáticos na de-
cisão do grupo de trabalho da 
Agenersa. Ainda cabe recurso 
administrativo.

A Naturgy previa investir 
R$ 1 bilhão até 2023 em re-
forço e expansão da rede de 
gás a novas localidades. Se-
gundo especialistas, com es-
sa nova tarifa, será impossível 
manter esses níveis de inves-
timentos por falta de caixa, 
especialmente no interior do 

estado, onde a empresa abas-
tece 85 indústrias, mais de 
1.600 comércios, cerca de 83 
mil clientes residenciais e 128 
postos de GNV.

“Em plena pandemia, em 
um momento econômico tão 
difícil, a situação pode trazer 
prejuízos irreversíveis para o 
Rio de Janeiro e afetar toda a 
cadeia produtiva que funcio-
na e é bem avaliada pela popu-
lação, com perda de milhares 
de empregos. A conta de gás é, 
em geral, a mais barata e o ser-
viço, de melhor qualidade. O 
Sindistal vê com grande preo-
cupação as consequências des-
sa decisão. Muitas empresas 

compraram equipamentos e 
investiram recentemente pa-
ra fazer frente às novas obras 
da Naturgy e poderão fechar 
as portas e ainda não ter como 
pagar suas dívidas”, diz Evan-
dro Junior, presidente do Sin-
distal (Sindicato das Indús-
trias de Instalações Elétricas, 
Gás, Hidráulicas e Sanitárias 
do Estado do Rio de Janeiro).

A Naturgy está há 24 anos 
no estado e gera cerca de 14 mil 
empregos totais. Nesse tempo, 
já foram investidos mais de R$ 
7,8 bilhões no Rio de Janeiro, 
com a ampliação do núme-
ro de municípios atendidos, 
o aumento de três vezes do ta-

manho da rede e a moderniza-
ção de toda a infraestrutura de 
abastecimento.

Investimentos podem ser 
paralisados

A decisão da agência regu-
ladora põe em risco os investi-
mentos que a Naturgy já havia 
anunciado para os próximos 
anos. Até 2023, a previsão da 
empresa era que mais R$ 1 bi-
lhão fosse investido no estado 
para reforço e expansão da re-
de de gás para novas localida-
des. Mesmo com a pandemia, só 
no ano passado, a empresa co-
nectou 15 novas indústrias, 800 
comércios, 40 mil novos clien-

tes residenciais e fez 140 km de 
modernização ou novas redes.

Com a decisão da Agenersa, 
os investimentos terão que ser 
reavaliados. Entre eles, estão 
obras para a expansão da rede 
nos municípios de Cabo Frio, 
Angra dos Reis, Itaguaí e Man-
garatiba, além do abastecimen-
to de importantes indústrias 
em Seropédica, projeto com 
a previsão de cerca de R$ 11,5 
milhões a serem investidos.

Procurada, a Naturgy infor-
mou que “aguarda a publica-
ção dos votos e das respectivas 
deliberações da Agenersa no 
Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro para tomar as medi-
das cabíveis a fim de reverter a 
situação. A prioridade da em-
presa é que a prestação de um 
serviço de qualidade à popu-
lação não seja interrompida”.

Por outro lado, a Agener-
sa esclarece que as delibera-
ções que determinam redução 
das tarifas da Ceg e Ceg Rio — 
empresas Naturgy — não im-
pactam na ausência de inves-
timentos das concessionárias, 
pois eles também foram apro-
vados na mesma decisão e estão 
sendo remunerados nas tarifas. 
A margem das concessionárias 
caiu porque os custos não ba-
tem com os custos anteriores. 
Além disso, a Ceg e Ceg Rio dei-
xaram de realizar alguns inves-
timentos que estavam previstos 
e foram remunerados no últi-
mo ciclo. Ou seja, as empresas 
receberam, por meio da remu-
neração das tarifas, valores para 
realizar investimentos que não 
foram feitos, por isso precisam 
devolver dinheiro.

A agência completa dizendo 
que as duas deliberações foram 
tomadas com base em critérios 
técnicos, que teve consultoria 
externa da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF). As deli-
berações entram em vigor na 
data da publicação no Diário 
Oficial do Estado e ainda cabe 
recurso.

A decisão 
não teria 

considerado 
análises de 

consultorias e 
informações 

técnicas da 
distribuidora 

de gás natural 
do Rio
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 L NA PRAÇA SECA

Pânico na escola
Crianças se abrigam em corredor durante tiroteio

U
m vídeo publicado, on-
tem, nas redes sociais re-
percutiu entre os inter-

nautas por conta da cenas de 
horror que atingem os cario-
cas todos os dias. Nas imagens 
divulgadas, crianças da Escola 
Municipal Morvan de Figuei-
redo, na Praça Seca, na Zona 
Oeste do Rio, aparecem encur-
raladas em um corredor do co-
légio, tentando se proteger de 
um intenso tiroteio que acon-
tecia do lado de fora. 

Além de serem forçadas a li-
dar com a violência, as crianças, 
com idades entre 5 e 7 anos, pre-
cisavam também se preocupar 
em manter distância entre elas 
e a professora. Usando máscara, 
os alunos pressionavam o ouvi-
do a cada novo barulho de tiro. 
Uma das crianças tenta se aproxi-
mar de um colega de classe, mas é 
repreendida pela professora, que 
tentava proteger os alunos e man-
ter os protocolos de segurança.

No vídeo, a professora faz um 
desabafo. “Infelizmente, a gente 
tem que ficar nessas condições, 
sentado no corredor da escola. 
Tendo que manter a distância e 
ao mesmo tempo se proteger dos 
tiros que estão constantes”, diz a 
profissional. Em um outro mo-
mento, uma criança questiona: 
“Tia, como a gente vai saber on-
de vai o tiro?”. “A gente não sabe, 
os tiros estão em todas as partes”, 
responde a professora.

O caso aconteceu na quin-
ta-feira e foi divulgado ontem 
pelo fundador do jornal Voz 

das Comunidades, Rene Silva, 
nas suas redes sociais. 

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Educação afirmou que, 
“de forma preventiva, os alunos 
foram abrigados em uma parte 
mais segura da unidade”.

A PM e a Polícia Civil não ti-
nham retornado os contatos da 
reportagem até o fechamento 
desta edição.

 L THUANY DOSSARES

Policiais 
da Delega-
cia de Aten-
d i m e n t o 
à Mulher 
(Deam) de 
São Gon-
çalo prenderam, ontem, um in-
tegrante da torcida organizada 
Força Jovem do Vasco acusado 
de envolvimento na morte de 
Carlos Afonso Oliveira Leite, 
torcedor do Flamengo. O crime 
aconteceu no dia 28 de outubro 

de 2017, em Niterói.
Marcelo Rennan de Oliveira, 

o Ryu, estava foragido há mais de 
dois anos e foi localizado na casa 
da namorada, no bairro Covan-
ca, em São Gonçalo.

De acordo com as investiga-
ções, Ryu e outros comparsas 
atiraram contra integrantes da 
Torcida Jovem do Flamengo. 
Carlos Afonso Oliveira Leite foi 
baleado e morreu dias depois. 
Outras duas pessoas ficaram fe-
ridas no ataque.

Vascaíno é preso 
por homicídio
Acusado de matar flamenguista

 L BRIGA DE TORCIDAS

REPRODUÇÃO DO TWITTER

Alunos se protegem no corredor de escola durante tiroteio 

O major do Corpo de Bom-
beiros Thiago Ferreira de Almei-
da foi flagrado em escutas telefô-
nicas negociando a expedição de 
alvarás de funcionamento para 
estabelecimentos comerciais da 
Baixada Fluminense, mediante 
pagamento de propina. 

A conversa sobre a transa-
ção ilegal aconteceu em 2016. 
O oficial militar foi denuncia-
do por corrupção passiva, em 
24 de fevereiro, pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ).

A nova denúncia é desdobra-
mento da Operação Ingenium, 

deflagrada em setembro de 2017, 
contra 35 bombeiros, entre ofi-
ciais, praças e coronéis da reserva. 
Thiago já havia sido denunciado 
na ocasião, mas segue no quadro 
de militares ativos. A ação trami-
ta na Auditoria da Justiça Militar. 

Em nota, o Corpo de Bom-
beiros informou que a eles “cabe 
a apuração e, posteriormente, a 
punição em relação às condutas 
administrativas disciplinares 
dos militares. Na esfera crimi-
nal, a competência é do Poder 
Judiciário”, e que o militar segue 
afastado de suas funções por or-
dem judicial. A corporação ain-
da reforçou que “não compac-
tua com atos ilícitos ou que vão 
de encontro à ética, à moral e 
aos bons costumes”.

Alvará em troca 
de propina
Bombeiro foi flagrado em escuta

 L NEGOCIAÇÃO
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POLÍCIA

Morto em 
Belford Roxo

 LUm suspeito morreu e 
um fuzil calibre 556 foi 
apreendido após con-
fronto entre policiais do 
39º BPM (Belford Roxo) 
e traficantes no Comple-
xo de Santa Tereza, em 
Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense. Baleado, 
o suspeito foi levado para 
o Hospital Municipal de 
Belford Roxo (Joca), mas 
não resistiu aos ferimen-
tos. Segundo a PM, o con-
fronto começou quando 
os policiais foram ataca-
dos a tiros por homens 
armados durante patru-
lhamento de rotina.

RAPIDINHAS...

Bebê morre 
afogada

 L Policiais  da 58ª DP 
(Posse) investigam a 
morte de uma criança 
por afogamento no Cen-
tro de Nova Iguaçu. O ca-
so aconteceu na tarde de 
domingo, quando a víti-
ma, de 1 ano, estava na 
casa do seu pai. A meni-
na chegou a ser socorri-
da e levada para o Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu, 
mas não resistiu. O pai da 
criança foi ouvido no lo-
cal e os agentes seguem 
investigando o fato.

 LA morte do segundo sargento 
da PM Luiz Carlos Felipe Mar-
tins, o Orelha, no sábado, po-
de ter sido queima de arquivo. 
Para o promotor Bruno Gan-
goni, coordenador do Gaeco, 
tudo leva a crer que a execução 
tenha sido planejada. “A carac-
terística na execução parece ser 
queima de arquivo. Não tem co-
mo afirmar, mas, às vésperas de 
uma operação como essa, vai e 
acontece uma coisa assim, é des-

confiável. Tudo leva a crer que 
pode, sim, ter sido uma queima 
de arquivo”, afirmou. 

O policial militar, que estava 
há mais de 20 anos na corpora-
ção, conversava com outro PM 
na porta de casa, em Realengo, 
quando foi morto a tiros por 
pelo menos dois homens.

Segundo o MPRJ, a quadri-
lha de Adriano agora é lidera-
da pela viúva dele, Julia Emilia 
Mello Lotufo. 

‘Parece ser queima de arquivo’

Operação contra lavagem 

de dinheiro de miliciano
Entre os alvos da ação estão viúva de Adriano da Nóbrega e PM

 L GÁRGULA

O 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) defla-
grou, ontem, a Operação 

Gárgula, contra uma quadrilha 
acusada de lavar dinheiro do mili-
ciano e ex-capitão do Bope Adria-
no Magalhães da Nóbrega, morto 
em fevereiro do ano passado em 
uma ação da polícia, na Bahia. Ao 
todo, três mandados de prisão e 27 
de busca e apreensão foram expe-
didos pela 1ª Vara Criminal Espe-
cializada da Capital. 

Entre os alvos com manda-
do de prisão expedido está Julia 
Emilia Mello Lotufo, viúva do 
ex-policial, que, até o fechamen-
to desta edição, era considerada 
foragida. A operação prendeu o 
soldado da PM Rodrigo Biten-
court Fernandes Pereira do Rego, 
apontado como um dos laranjas 
do miliciano. Na casa dele, na Zo-
na Oeste do Rio, foram apreendi-
dos dois carros de luxo, avaliados 
em mais de R$ 40 mil.

Outro alvo da operação, que 
deveria ter sido preso, era o se-
gundo sargento da PM Luiz 
Carlos Felipe Martins, de 50 

anos, conhecido como Ore-
lha. Mas ele foi morto a tiros 
no sábado, na porta de casa, em 
Realengo, na Zona Oeste.

Uma das denunciadas, Car-
la Chaves Fontan foi detida com 
R$ 75 mil em dinheiro em casa. 

A Justiça ainda determinou o 
sequestro de um haras em Guapi-
mirim, na Baixada Fluminense, de 
automóveis e o bloqueio de R$ 8,4 
milhões dos investigados.

Adriano era o chefe da milícia 
na Muzema e em Rio das Pedras, 
na Zona Oeste, e comandava um 
grupo de assassinos de aluguel 
conhecido como Escritório do 
Crime. Após sua morte, o MPRJ 
identificou uma rede de apoio 
que lavava o dinheiro obtido por 
ele nos crimes. A viúva seria res-
ponsável pela contabilidade e pela 
gestão do dinheiro.

Adriano era amigo de Fabrício 
Queiroz, ex-funcionário do gabi-
nete do então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro na Alerj. A ex-
-mulher e a mãe de Adriano tra-
balharam no gabinete de Flávio, 
segundo o MPRJ.

Adriano foi morto em ação da polícia na Bahia, ano passado

REPRODUÇÃO

Um dos carros de luxo apreendidos com  PM durante a operação

DIVULGAÇÃO
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Carioca  Sexta  Volta Redonda  21h00  Maracanã

Carioca  30/3  Vasco  21h35  Maracanã

Fluzão vai fazer 

Após derrotar Fla e Bangu, Time de Guerreiros 
busca hoje a terceira vitória seguida

A
pós vencer o Bangu no sá-
bado por 1 a 0, com gol de 
Paulo Henrique Ganso, o 

Fluminense voltará aos grama-
dos hoje. O adversário será o Boa-
vista, às 18 horas, no primeiro jo-
go do Time de Guerreiros fora da 
cidade do Rio pelo Cariocão. O 
Tricolor, que jogou três vezes no 
Maracanã e uma em São Januá-
rio, agora vai atuar em Bacaxá, 
distrito de Saquarema.

O treinador Roger Machado 
deverá escalar novamente uma 
equipe alternativa. A novidade 
deve ficar por conta de Samuel 
Xavier, que não foi relacionado 
contra o Bangu.

Outro reforço para a tempo-
rada, o volante Wellington es-
treou na vitória por 1 a 0 sobre 
o Flamengo e foi titular diante 
do Bangu. Apesar dos triunfos, 
o Fluminense não convenceu os 
torcedores.  

“Parte da torcida aprovou a 
minha vinda. Sou um atleta que 

não aparece muito para a torcida, 
mas que ajuda bastante o time. 
Aquele chamado ‘trabalho sujo’. 
Fico feliz de voltar ao Rio, de dis-
putar a Libertadores, é minha no-
na Libertadores. Fico feliz de ter 
começado com a vitória, depois 
conseguir outra vitória e sempre 

vestir a camisa do Fluminense 
buscando vitórias”, afirmou Wel-
lington, de 30 anos.

Sobre a possível rejeição por 
parte de alguns torcedores na 
sua contratação, o jogador relem-
brou que o mesmo aconteceu na 
sua passagem pelo Athletico-PR 

nos anos de 2018, 2019 e 2020, 
depois de ter atuado pelo Vasco.

“Vi muitas manifesta-
ções e prefiro ficar com as 
positivas. Quando che-
guei ao Athletico tam-
bém houve algumas 
críticas, mas atuei por 
três temporadas, fui 
capitão, conquistei 
quatro títulos, sendo 
uma Copa do Brasil 
e uma Sul-America-
na. Com o tempo, 
terei a oportunida-
de de provar o va-
lor que eu tenho”, 
disse o volante, 
que crê no títu-
lo da Liberta-
dores: “Temos 
que pensar 
em compe-
tir, com os 
me lhores 
e buscar o 
título.”
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 LSetor prioritário na busca por 
reforços, o ataque ainda não en-
grenou na temporada. Seja com 
a equipe sub-23 em dois jogos ou 
com os reservas em outros dois, 
os atacantes não têm balançado 
as redes com frequência no Cario-
ca. Tanto que o Tricolor fez ape-
nas três gols, com Alexandre Jesus, 
Igor Julião e Ganso. 

E falta de criação não vem sen-
do o problema, como muitas ve-
zes aconteceu em 2020. O Tricolor 
tem média de 12 finalizações por 
partida nas quatro primeiras ro-
dadas. Em média, são apenas cin-
co finalizações certas. Ao todo, dos 
50 chutes nos quatro jogos, 23 fo-
ram no alvo e três entraram. Um 
deles foi o gol marcado por Gan-

so na vitória sobre o Bangu. Ele jo-
gou como um ‘falso 9’ e aproveitou 
a chance que teve: apesar de entrar 
pouco na área, marcou um gol tí-
pico de centroavante.

“Acabaram os 10, vai dar a 9 
pra ele pra quê?”, brincou Fred 
com Ganso, ontem, em resenha 
no CT, após o meia ‘provocá-lo’ 
ao fazer o gol no sábado.

Atacante Fred brinca com o agora ‘falso 9’ Ganso

WELLINGTON 

GANHOU UMA 
COPA DO BRASIL 
E UMA SULA PELO 
FURACÃO

Ary; Gabriel Cassimiro, Vitão, Elivelton 
e Jean; Ralph, Jucilei e Erick Flores; 
Vitor Feijão, Michel Douglas 
e Jefferson Renan. 
Técnico: Leandrão 

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

Local: Elcyr Resende, em Saquarema 
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz 
Assistentes: Michael Correia e Thiago 
Rosa de Oliveira Espósito 
Horário: 18h 
TV: PPV

BOAVISTA FLUMINENSE

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

O volante Wellington diz 
que não aparece muito 
para a torcida: ‘Ajudo 

bastante o time. Aquele 
chamado trabalho sujo’

A TRINCA
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Amanhã Botafogo 21h35 Nilton Santos
27/03 Boavista 21h05 Elcyr Resende

Rafinha afirma que ficou 

Lateral revela que aceitaria qualquer proposta do Fla

A 
repercussão da desistência do Flamengo de con-
tratar o lateral-direito Rafinha continua. Em en-
trevista ao SporTV, o jogador, de 35 anos, afirmou 

que a parte financeira não foi problema. Ele disse que esta-
va aguardando receber uma propos-
ta e que iria aceitar o valor oferecido.

“Não seria, de jeito nenhum, o va-
lor que ganhei na primeira passagem. 
Não tem comparação, afinal abri mão 
disso também, porque sei da situação, 
sei como é. Todo mundo falando de 
dinheiro e luvas, o torcedor não sabe 
a realidade. Eu iria receber bem me-
nos. Eu nem sabia quanto ia receber, 
porque estava esperando o Flamen-

go fazer uma proposta. O Flamengo sabe meu valor, 
o jogador que sou, o que represento. Esperei o 

Flamengo fazer proposta e claramente eu ia 
aceitar”, afirmou.

Rafinha afirmou que a questão política foi decisiva pa-
ra que o seu retorno ao Flamengo não acontecesse. O jo-
gador deixou o Mais Querido no meio da temporada de 
2020 e acertou com o Olympiacos, da Grécia.

“O treinador me queria, o departa-
mento de futebol todo me queria. Os 
torcedores me queriam. A parte finan-
ceira já deixei claro que não era o pro-
blema. Vou repetir: flexibilizei o má-
ximo que poderia para receber meu 
salário em 2022. Fui vítima de uma 
guerra política. Não tenho culpa disso. 
Podem estar zangados com o Olympia-
cos, respeito. Tenho muito carinho. Não 
foi isso que alegaram. Falaram que era 

parte financeira. Eles têm essa guerra, eu não sabia tam-
bém. Eu paguei o pato, fiquei 35 dias esperando tomarem 
decisão e não deu certo. Tinha as pessoas que eu soube que 
não queriam minha contratação”, disse.

Rafinha conta que 
Rogério Ceni, 

departamento 
de futebol e 

torcida o 
queriam

 LEnquanto Rafinha ainda co-
menta o fato de a negociação 
para retornar ao Flamengo não 
ter dado certo, a diretoria toca 
o barco e se reúne para planejar 
a semana. Um dos assuntos foi 
o início de Rogério Ceni e o ti-
me principal na temporada. Na 
reunião, a maioria foi a favor da 
manutenção de Maurício Sou-

za no clássico contra o Botafo-
go, amanhã. Ou seja, o mesmo 
time alternativo que goleou o 
Resende por 4 a 1. Existe a pos-
sibilidade de o elenco titular 
entrar em campo no sábado, 
diante do Boavista. Enquanto 
isso, o Flamengo iniciou mais 
uma semana de atividades ain-
da com o elenco dividido. 

Time alternativo contra o Bota

 LEm duas temporadas, Rodri-
go Caio já marcou o seu no-
me na história do Fla com 
dois títulos do Brasileiro, 
uma Libertadores, além de 

dois Cariocas, uma Recopa 
Sul-Americana e uma Super-

copa do Brasil. “Não vai parar 
por aí. Esse grupo é diferente. Eu 

vivo pela adrenalina de competir. 

Aqui, se precisar cobrar os mais ex-
perientes, um Filipe Luís ou um 
Diego Ribas, a gente vai cobrar. Se 
tiver que cobrar o atacante que faz 
50 gols em uma temporada, que é 
o Gabi, a gente cobra. Se tiver que 
discutir com o treinador pelo me-
lhor da equipe, a gente vai fazer. Es-
sa é a diferença de um grupo ven-
cedor”, disse o zagueiro, ao UOL.

Rodrigo Caio: sede de títulos

JOGADOR DIZ 
QUE QUESTÃO 
POLÍTICA FOI 
DECISIVA PARA 
MELAR O NEGÓCIO 

ESPERANDO 
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Amanhã Flamengo 21h35

Domingo Nova Iguaçu 18h00

 L SPORT QUER TIRÁ-LO DO FOGÃO

Fica, Zé Welison!
Volante de 26 anos tem contrato até maio

O 
volante Zé Welison, 
de 26 anos, foi son-
dado pelo Sport, 

porém, o futuro do jogador 
deverá ser mesmo em Ge-
neral Severiano. A diretoria 
do Botafogo deseja manter 
o atleta, cujo contrato ter-
mina em maio, e estendê-
-lo até o fim do ano.

Zé Welison pertence ao 
Atlético-MG e chegou ao 
Botafogo no meio do ano 
passado. Desde então, já dis-
putou 21 partidas. O assédio 
do Sport ao jogador vai fazer 
o Glorioso antecipar as con-
versas com o Galo para pror-
rogar o vínculo.

O técnico Marcelo 
Chamusca gosta do vo-
lante, que se identificou 
com o Botafogo e deseja 
ficar para a Série B.

Enquanto isso, o meia 
Marco Antônio está perto 
de acertar com o Botafogo. 
Porém, antes do anúncio 
oficial, o jogador do Bah-
ia vestiu a camisa alvine-
gra e já teve um vídeo vira-
lizado nas redes sociais. O 
atleta será emprestado até 
o fim de 2021.

“Estou muito feliz por 

Zé Welison 
pertence 
ao Galo e já 
fez 21 jogos 
pelo Bota

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 LDurou pouco mais de um mês 
ou quatro jogos a passagem de Lo-
co Abreu pelo Atheltic, clube de 
Minas Gerais, da cidade de São 
João del Rei. Em comunicado, o 
atacante ex-Botafogo explicou 
que o motivo de sua saída precoce. 
Devido às medidas mais restritivas 
do governo mineiro no combate à 
Covid-19, o Estadual está parado 

e, consequentemente, não termi-
nará na data prevista e que era o 
tempo de contrato de Loco Abreu 
com o Athletic, terceiro colocado 
na tabela. Por já ter um acordo a 
partir de maio com um clube uru-
guaio, que seria o seu 31º na car-
reira, o atacante de 44 anos optou 
por rescindir.

“Atrapalhou todo o planeja-

mento. Infelizmente essa situa-
ção mudou tudo, e estou aqui para 
agradecer, porque foi uma expe-
riência muito legal. Foi muito rá-
pido, mas muito intenso. Gostei 
das pessoas, do clube, da forma 
como o clube está trabalhando e 
da cidade de São João del Rei”, disse 
Loco Abreu em um vídeo divulga-
do em seu Instagram.

Loco Abreu deixa clube mineiro após quatro jogos

5ª RODADA

HOJE

 RESENDE X    VOLTA REDONDA 15:30

 BOAVISTA X    FLUMINENSE 18:00

AMANHÃ

 MADUREIRA X  BANGU 15:30

 VASCO X  MACAÉ 18:00

 BOTAFOGO X  FLAMENGO 21:35

QUINTA

 NOVA IGUAÇU X  PORTUGUESA 15:30

6ª RODADA

SEXTA

 FLUMINENSE X    VOLTA REDONDA 21:00

SÁBADO

 BANGU X  RESENDE 15:30

 VASCO X  MADUREIRA 18:00

 BOAVISTA X  FLAMENGO 21:05

DOMINGO

 PORTUGUESA      X  MACAÉ 15:30

 NOVA IGUAÇU    X B OTAFOGO 18:00

ARTILHARIA

 4  GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo), Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Alexan-
dro (Sampaio Corrêa-RJ) 

 3  GOLS: Pedro Augusto e França (America); Di María e Pepeu (Americano);  
João Carlos (Volta Redonda); e Natan (Madureira)

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

CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

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.

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º VOLTA REDONDA 10 4 3 1 0 5 2 3

SEMIFINAL GERAL

 2º FLAMENGO 9 4 3 0 1 7 2 5

 3º PORTUGUESA 6 4 2 0 2 4 2 2

 4º FLUMINENSE 6 4 2 0 2 3 5 -2

TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 6 4 1 3 0 4 1 3

 6º MADUREIRA 6 4 1 3 0 3 2 1

 7º BOAVISTA 5 4 1 2 1 4 3 1

 8º NOVA IGUAÇU 5 4 1 2 1 4 4 0

ZONA NEUTRA

 9º BANGU 4 4 1 1 2 1 3 -2

 10º   RESENDE 4 4 1 1 2 3 8 -5

 11º VASCO 2 4 0 2 2 3 5 -2

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 4 0 1 3 1 5 -4

estar fazendo parte dessa 
nação alvinegra que é o 
Botafogo. Time gigantes-
co do Rio de Janeiro, que 
optou por mim. Estou 
muito motivado a aju-
dar e honrar esse man-
to glorioso. Vamos que 
vamos, meu Fo-
gão!”, afirmou o 
jogador, de 23 
anos.

Marco Antônio se 
destacou na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
de 2016 pelo Desportiva 
Paraense e foi contrata-
do pelo Tricolor de Aço. 
Na temporada passada, 
marcou quatro gols 

em 27 partidas. 
Na atual, so-

ma apenas 
18 minutos 
em campo.
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Amanhã Macaé 18h00

Sábado Madureira 18h00

Ôôôô... vamos 
ganhar, Vasco!
É o pior início do Gigante da Colina desde 2011

 L AMANHÃ É CONTRA O LANTERNA
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 LAssim como o Vasco, o Macaé 
ainda não venceu no Cariocão. Na 
lanterna, a equipe do Norte Flu-
minense amanheceu com o muro 
da sede pichado em protesto pela 
má campanha (três derrotas e um 
empate). A demissão do vice de 
futebol Geraldo Camillo foi uma 
das ‘reivindicações’ no ato de van-

dalismo. Em crise, o Macaé demi-
tiu o técnico Eduardo Allax após 
a derrota para o Volta Redonda e 
Charles de Almeida chega com a 
missão de evitar o rebaixamento. 

já o Vasco não terá o atacan-
te Germán Cano, que faz traba-
lho de recondicionamento físico. 
Na atual temporada, o argentino 

disputou apenas parte do segun-
do tempo contra a Caldense, pe-
la Copa do Brasil, e só deve voltar 
diante do Fluminense, dia 30. “Ca-
no não joga contra o Macaé. Exis-
te uma programação para ele. Ti-
vemos que interromper na quinta 
porque era jogo único, mata-ma-
ta”, afirmou Marcelo Cabo.

Macaé tem sede pichada às vésperas do jogo

O 
empate em 1 a 1 no fim do clássico 
com o Botafogo, com gol de Carli-
nhos, em São Januário, evitou a der-

rota, mas não a marca negativa. Após cinco 
jogos, o Vasco segue sem vencer na tempo-
rada e agora possui o pior início desde 2011.

Naquele ano, o Gigante da Colina tam-
bém amargou cinco partidas oficiais sem 
vencer - teve um triunfo por 1 a 0 em amis-

toso com o Cerro Porteño, do Paraguai -, 
mas o desempenho foi inferior ao de 2021. 
Na verdade, há 10 anos, o Vasco alcançou o 
seu pior início de Cariocão da história, com 
quatro derrotas seguidas (Resende 1 a 0, No-
va Iguaçu 3 a 2, Boavista 3 a 1 e Flamengo 2 
a 1) e depois empatou sem gols com o Volta 

Redonda, só vencendo na sexta partida: 3 a 
0 sobre o Americano.

Na temporada atual, a equipe de Mar-
celo Cabo não venceu em quatro roda-
das do Carioca e nem na estreia da Copa 
do Brasil. Mas perdeu menos do que em 
2011: duas vezes, para Portuguesa e Volta 
Redonda, quando atuou com a garotada. 

Com a equipe principal, vem de três 
empates seguidos (Nova Iguaçu, Calden-
se-MG e Botafogo). Amanhã, o Vasco en-
frentará o lanterna Macaé, às 18h, para 
enfim tentar vencer pela primeira vez.

“Ainda não atingimos nem 50% 
do que eu penso da nossa equipe pa-
ra a temporada. Tanto física, quan-
to técnica e taticamente, quanto o 
elenco”, disse Cabo.

Em 2011, após o péssimo iní-
cio, o Vasco se recuperou e 
conquistou a Copa 
do Brasil. Quem 
sabe a virada 
não se repete?

TIME EMPATOU  

COM NOVA IGUAÇU, 

CALDENSE E BOTAFOGO

Carlinhos marcou no fim e evitou 
a derrota para o Botafogo
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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
 

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.

 

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

TORNEIRO V/TEXTO
Torneiro profissional (1vaga), 
Meio Oficial de torneiro, (1 vaga) 
mecânico de manutenção, com 
curso no SENAI (1vaga). Currí-
culo: rh@icram.ind.br. T.96477-
1232. ZAP.
 

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.

 
ABSOLUTO ALEX 
Morenaço, muito sacana.  24 
motivaços, vicioso/ avas-
salador. Segunda/ Sábado.  
Tel:98177-0167/ 97662-6314. Co-
pacabana,  Local próprio/  Mo-
tel. Homens/ Mulheres/ Casais.  
Aceito cartões.

 

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
 

ANGELINA NEGRA 
Mulher ativa, seios fartíssimos, 
sou Dominatrix,  realizo feti-
ches, faço  facesitting, apare-
lhada, banhos pés.  Praça Cruz 
Vermelha Centro. (21)98415-
1098.
 

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 
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças
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A GATA DA HORA

comemora hoje 25 primaveras, mas quem 

ganha o verdadeiro presente somos nós. Escultural e toda 

charmosa, a beldade quebrou tudo em seu mais recente en-

saio para lá de sensual. Ela mora em Nilópolis, é Vascão e no 

Instagram faz um baita sucesso como @vanessa_criistrine.

VANESSA CRISTINE

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

RENATO LEPSCH/DIVULGAÇÃO

 LAcabou o  casamento 
de Jenny Miranda e o zaguei-
ro Artur Jesus, do Boa Esporte. 
A filha da cantora Gretchen foi 
quem anunciou a separação e 
contou que o casal resolveu co-
locar um ponto final na relação 
há três meses. “Acabou. Ele ago-
ra vive a vida dele e eu a minha. 
Não usamos mais alianças, 
estamos bem e continuamos 
amigos porque também conti-
nuamos sendo os pais dos nos-
sos filhos e isso é o mais impor-
tante para nós dois”, comentou 
Jenny que não quis se pronun-
ciar antes sobre o fim da união 
para preservar os filhos e as fa-
mílias. A influenciadora é mãe 
de Ana Beatriz e Enrico.

Filha de Gretchen rompeu
REPRODUÇÃO

está viven-
do a sua melhor fase des-
de que voltou ao Benfi-
ca. Com uma série de 12 
jogos de invencibilida-
de em competições por-
tuguesas, o nome do ex-
-treinador do Flamengo é 
especulado no Fenerbah-
çe, da Turquia.

a t a -
cante ex-Fluminense, é o 
novo reforço do Fortale-
za. Aos 29 anos, ele esta-
va livre no mercado desde 
agosto, quando encerrou 
o contrato com o Shaktar 
Donetsk, da Ucrânia, e es-
teve próximo do acerto 
com o Vasco.

 LJORGE JESUS LWELLINGTON NEM,
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 LTENHO 68 anos e sou jornaleiro há 
52 anos. Antes, eu trabalhava como 
vendedor. Moro em São Cristóvão e 
o que eu mais gosto na minha pro-
fissão é atender o público. Considero 
que a segurança é algo que precisa 
melhorar muito aqui. Sou torcedor do 
Fluminense e, nas minhas horas vagas, 
gosto de ajudar nas tarefas domésti-
cas. Leio tudo do jornal MEIA HORA.

LIBERATO RUAGLIA — São 
Cristóvão

YASMIN 
VIEIRA 
NASCI-
MENTO
tem atual-
mente 16 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 12 de 
março de 
2020, em Campo Grande (Zona Oes-
te), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Cedae lança 
edital de obra

 LA Cedae antecipou pa-
ra ontem o lançamento 
do edital da obra de pro-
teção da tomada d’água, 
que, segundo a compa-
nhia, é a solução defini-
tiva para o problema da 
geosmina no estado. 

RAPIDINHA...

Pedido de exumação
Advogado do pai do menino Henry Borel estuda fazer a solicitação

 L MISTÉRIO

E
m entrevista ao Fantástico, da 
Globo, o advogado do pai de 
Henry Borel, de 4 anos, dis-

se que estuda pedir a exumação 
do corpo do menino, que morreu 
no dia 8, após ser deixado na casa 
da mãe, Monique Medeiros, pelo 
pai, Leniel Borel. Pai e filho tinham 
passado o fim de semana juntos e, 
durante a madrugada, a mãe e o 
padrasto, o vereador Doutor Jairi-
nho, acharam a criança desmaiada 
no quarto do casal. Ele foi levado 
para hospital na Barra da Tijuca, 
onde teve a morte confirmada.

“O nosso papel como defesa do 
pai não é incriminar A ou B, é sa-
ber a verdade. Por que o menino 
morreu daquele jeito? Daquela 
forma?”, disse Leonardo Barreto.

O laudo do Instituto Médico-
-Legal (IML) apontou diversas le-

sões pelo corpo da criança, infil-
trações hemorrágicas nas partes 
frontal, lateral e posterior da cabe-
ça, contusões no rim, no pulmão e 
no fígado. A causa da morte seria 

“hemorragia interna causada pelo 
rompimento do fígado”.

A equipe de investigação do ca-
so analisou as imagens de câmeras 
de segurança do condomínio pa-
ra entender o que aconteceu desde 

que Henry chegou à casa da mãe 
até o momento em que foi socorri-
do pelo casal. Um laudo constatou 
lesões e hemorragia no corpo da 
criança que teriam sido causadas 
por “ação contundente”.

Nas mensagens trocadas entre 
Monique e o pai do menino, a mãe 
da criança se mostra preocupada 
com o choro do filho ao precisar 
voltar para casa. O engenheiro ten-
ta acalmá-la. 

Segundo relatos dados pelo pa-
drasto à mãe da criança no hospi-
tal, eles teriam ouvido um barulho 
e corrido para socorrer o menino, 
que não estaria respirando. Nas 
imagens das câmeras de seguran-
ça colhidas pela equipe de investi-
gação da 16ª DP (Barra da Tijuca), 
Henry chega bem ao condomínio 
onde morava com a mãe. Henry foi encontrado desmaiado no quarto pela mãe e o padrasto

REPRODUÇÃO

LAUDO DO IML 
APONTA VÁRIAS 

LESÕES NO 
CORPO 

DA CRIANÇA

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 23/3/2021 · MEIA HORA 15



TELEVISÃO
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 23/3/202116

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO  — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Karina despeja um balde 
de água em Pedro. Rute incentiva Jeff a 
participar do clipe. Jade se arrepende e 
tenta impedir Cobra de prejudicar Bár-
bara. Cobra enfrenta Luiz e Diego para 
defender Bárbara, que aconselha Jade a 
se afastar do rapaz. Dandara comemora 
o retorno de Mari à Ribalta.

19h40. Globo: Donato é imobilizado 
pelos comissários do voo. Luna cede ao 
amor que sente por Juan e aceita reatar 
com o ex-namorado. O avião onde es-
tão Kyra e Alexia faz um pouso forçado 
em Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia 
no resort e as três se conhecem. Alan 
pede à prima Alexia que volte ao Brasil.

21h. SBT: Junior tenta viabilizar uma 
maneira para levar Valentina para a 
mansão dos Almeida Campos. Simão 
mostra quem é Sônia, a mulher que Fer-
nando conversa no hospital. Ele fica na 
dúvida se ela é ou não prima do doutor. 
Teca fica triste ao lembrar da mãe, que 
lhe abandonou quando era criança.

18h30. Globo: Manuela explica para 
Rodrigo tudo o que Ana passou para 
poder ficar com Júlia. Rodrigo conversa 
com Lourenço sobre a filha. Eva fica in-
dignada com a frieza de Vitória ao falar 
sobre o estado de saúde de Ana. O mé-
dico do hospital diz para Jonas que sua 
cirurgia não pode ser revertida.

21h. Record: Dnin-Sim diz a verdade 
sobre Shakia para o rei. O príncipe alerta 
Ibbi-Sim sobre o ataque dos elamitas. 
Terá desdenha do próprio filho. Sha-
kia trai Chetiça e foge. A vilã ameaça 
Reduana e é golpeada por Harã. Ele é 
ovacionado por todos. Ibbi-Sim nomeia 
Ibate como novo sumo sacerdote de Ur. 
Abrão agrada cada vez mais seu patrão.

21h30. Globo: Nuno confunde as 
informações sobre Danilo. Álvaro tra-
ma com Lucas um plano para retomar 
a presidência da PWA. Davi e Érica 
se aproximam. Ryan sofre ao ler o li-
vro de Marina. Danilo sonda Thelma 
sobre o incêndio. Carol insinua que 
Natália deve contar para Vitória e 
Miranda sobre a doença da sua mãe.

D
ois meses após sua estreia, 
o Big Brother Brasil 21, da 
Globo, terá hoje seu pri-

meiro paredão verdadeiramen-
te disputado. Com Carla Diaz, 
Fiuk e Rodolffo na berlinda, o 
público se divide para escolher 
o eliminado da semana. Além da 
intensa manifestação das torci-
das nas redes sociais, o acirra-
mento da disputa pode ser visto 
também em enquetes na inter-
net, que apontam que a saída es-
tá entre o sertanejo e a atriz.

Apesar de ser coadjuvan-
te neste paredão, Fiuk foi pe-

CORAÇÃO

CORAÇÃO

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

CORAÇÃO
 PA

R
TID

O

VÔMITO

VÔMITO

BOMBA
BOMBA

PEGOU FOGO! ACABOU O AMOR? AUTORIZOU!MANDOU MAL

 LCarla e Arthur trocaram 
beijos quentíssimos no 
edredom. Os dois deita-
ram e se esconderam em-
baixo das cobertas, en-
quanto Camilla e João 

dormiam.

 LJuliette foi tema de con-
versa entre Fiuk e Caio. 
Para eles, ela distorce os 
fatos e tem sempre opi-
nião sobre tudo. “A más-
cara está caindo”, dispa-

rou o cantor. 

 LLumena defendeu Car-
la. Ela usou o Twitter para 
citar o “relacionamento 
tóxico” de Carla com Ar-
thur e que a atriz não me-
rece sair por ter caído na 

“cilada”.

 LSarah chocou internau-
tas ao fazer mais uma pia-
da sobre a pandemia. Ela 
pegou uma máscara e dis-
se que iria usá-la no pro-
grama ao vivo em tom 

de deboche.

I Q U RÔ D R E M OO

ça chave na votação. Ao pedir 
para deixar a Prova do Líder, 
na quinta-feira, o cantor foi 
responsável pela ida dele e de 
sua dupla, Carla, para a berlin-
da. Além disso, Rodolffo só vi-
rou indicação do líder Gil após 
uma conversa com Fiuk.

Tudo começou com alguns 
comentários feitos por Rodolf-
fo, que debochou do estilo de 
roupa e até do corte de cabelo de 
Fiuk. Enquanto se arrumavam 
para a festa de sábado, Rodolf-
fo comentou sobre a escolha da 
produção de dar um vestido pa-

ra Fiuk, que mostrou não gostar 
da brincadeira, pegou suas coi-
sas e saiu do quarto, mas o serta-
nejo continuou. “Me diz, Sarah, 
como leva esse menino de ves-
tido para as boates lá em Goiâ-
nia?”, debochou.

Na festa, Fiuk demonstrou 
chateação com o ocorrido e de-
cidiu desabafar com Gil. “O que 
que tem a ver a minha roupa 
com o meu caráter? O que que 
tem a ver o que eu visto com 
quem eu sou? Chega, já deu”, re-
clamou, contribuindo para que 
Gil trocasse Arthur por Rodolffo 

em sua opção de voto. 
Do lado de fora da casa, nas 

redes sociais, grande parte do 
público comprou a briga de Fiuk 
e demonstrou insatisfação com 
os comentários de Rodolffo, que 
foram considerados machistas.

Na outra ponta do paredão, 
Carla não está conseguindo mo-
bilizar uma torcida muito gran-
de em prol da sua permanência 
no jogo. Ao voltar a se envolver 
com Arthur, ela decepcionou 
o público que tinha lhe dado a 
chance de ir para o Quarto Se-
creto, no paredão falso.
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Disputa entre Rodolffo e Carla está acirrada. Fiuk completa a berlinda

É paredão dos bigs!
É paredão dos bigs!

Rodolffo, Carla Diaz e Fiuk disputam a preferência do público no paredão de hoje do ‘Big Brother Brasil 21’
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

 LArthur Aguiar 
compartilhou 
duas fotos de 
Mayra Cardi 
no Instagram 
e deixou os fãs 
alvoroçados. 
Após receber 
várias pergun-
tas sobre uma 
possível recon-
ciliação, o ator 
escreveu: “Nem tudo precisa ser dito com todas as letras e 
palavras. Está aí pra quem quiser ver. Só não vê quem não 
quer. A vida está aí pra gente viver e ela está sendo vivida. 
Agora se você não entendeu, não há nada que eu possa fa-
zer. E pra quem torceu e torce, minha gratidão profunda. 
Com certeza, a sua energia positiva chegou aqui”.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NOS EMBALOS DO TUDÃO
 LGracyanne Barbo-

sa inovou em um ví-
deo dançando pole 
dance. Nas imagens, 
de calcinha e sutiã, ela 
aparece se sustentan-
do na barra, fazendo 
movimentos de ro-
tação. A novidade é 
que, ao fundo, Belo, 
marido da musa fit-
ness, toca piano para 
acompanhar o exer-

cício. “E assim vou 
terminando o meu 
domingo, ao som do 
meu Tudão cantan-
do, tocando piano e 
enchendo o meu co-
ração de carinho, or-
gulho e gratidão. Que 
sorte eu tenho. Que 
a nossa semana seja 
leve, com boas notí-
cias, esperança e mui-
to amor!”, escreveu.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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‘SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER’

‘NÃO É UMA GRIPEZINHA’ 
 LO médico Thales Bretas, marido 

do ator Paulo Gustavo, falou sobre 
o estado de saúde do humorista no 
Instagram. Paulo Gustavo, de 42 
anos, está internado num hospital 
do Rio com Covid-19 e foi entubado 
no domingo. “O amor da minha vi-
da tomou mais um passo na cura da 
infecção pelo Covid-19. Foi sedado 
e entubado para que a cura consi-
ga se estabelecer nos seus pulmões 
sem cansá-lo tanto com a falta de 
ar que o incomodava. Estou calmo, 
confiante e tenho certeza que será 

um passo importante pra melhora 
completa do nosso guerreiro! Ele, 
que é jovem, saudável, sem comor-
bidades e supercuidadoso, está pas-
sando por isso. Peço, por favor, que 
tomem muito cuidado, redobrem as 
medidas de segurança, porque essa 
infecção é uma loteria e mais pes-
soas não merecem sofrer. Agradeço 
aqui a todos e peço que continuem 
orando, que a cura tá chegando! E 
orem por todos com Covid, que es-
sa doença não é nem nunca foi uma 
gripezinha”, escreveu Thales. 

EM ALTA EM BAIXA

 LGeraldo Luís celebrou ca-
fé da manhã em casa após 
receber alta: “Milagre”.

 LNego Di mandou reca-
do para Arlindinho: “Tu 
nunca errou?”.

NOVO REALITY SHOW
 LSabrina Sato já tem outro reality 

show para chamar de seu. Após 
apresentar a primeira tempora-
da de Game dos Clones, a japa vai 
comandar A Ilha. O programa vai 
ao ar a partir de julho, na Record, 
e promete reunir 13 celebridades 
em um lugar paradisíaco no Bra-
sil, que ainda não foi revelado. Os 
participantes estarão em busca de 
aventuras e prêmios. Mesmo sendo 
em uma ilha, não terão que procu-
rar pela própria comida. De acordo 
com a Record, está nas mãos do pú-
blico o futuro do reality.
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FOFURA
 LVejam que fofura es-

tá Bella, de 2 anos, filha 
de José Loreto e Débora 
Nascimento. O ator foi 
fotografado por um pa-
parazzo levando a meni-
na na escola, ontem. Ao 
se despedir de Bella, ele 
ganhou um abraço e um 
beijo da filha. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amigos são como flores, cada um tem o seu encanto, 

por isso, cultive-os.” (Anônimo)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 L Aposte em um plano de car-
reira um pouco mais ousado. 
Nos relacionamentos, pode 
ser necessário um pouco mais 
de flexibilidade. 
Cor: preto.
Números da sorte: 80, 89 e 98.

 LA Lua destaca a sua intuição, 
não deixe de segui-la. Busque 
não perder a paciência. A saú-
de pode precisar de cuidados. 
Capriche no romantismo.
Cor: pink.
Números da sorte: 63, 36 e 00. 

 LCuide dos seus interesses, não 
deixe nas mãos de terceiros. 
Um amigo pode precisar de 
conselhos. Cresce o desejo de 
se recolher. Seja confiante.
Cor: laranja.
Números da sorte: 64, 10 e 28.

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 a família 
reserva momentos complica-
dos. Mantenha a calma para 
não criticar todo mundo, pro-
cure ouvir mais. 
Cor: prata.
Números da sorte: 38, 74 e 92.

 LVocê vai ter muita energia. 
Foque no trabalho para se dar 
bem. Busque não se distrair 
com futilidades. Um relacio-
namento sério pode surgir.
Cor: púrpura.
Números da sorte: 48, 39 e 84.

 LAssuntos antigos também 
podem vir à tona. A falta de 
grana pode gerar desentendi-
mentos. Vai sobrar disposição 
para preparar algo especial.
Cor: cinza.
Números da sorte: 04, 13 e 40.

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 relação com a família pode 
ficar tensa hoje. Aposte na 
diplomacia para evitar brigas 
mais severas. Dedique-se para 
concluir os seus objetivos.
Cor: preto.
Números da sorte: 32, 95 e 59.

 LUtilize as energias positivas 
ao seu favor. Escolha as pa-
lavras com cuidado para não 
machucar ninguém. Reforce 
a atenção no trabalho.
Cor: chocolate.
Números da sorte: 60, 24 e 15.

 LVocê vai mostrar o seu lado 
mais determinado. Pode pin-
tar um bom negócio no tra-
balho. Os gastos precisam ser 
revistos urgente.
Cor: verde-claro.
Números da sorte: 61, 70 e 34.

SANTO TURÍBIO DE 
MONGROVEJO
Nasceu em 1538, de família nobre, 
em Leão, na Espanha. Em 1594, 
Turíbio Afonso de Mongrovejo fa-
zia sua terceira visita diocesana 
e, nessa oportunidade, escreveu 
um relatório para Filipe II, rei da 
Espanha. Percorrera 15 mil quilô-
metros, administrando a crisma a 
60 mil fiéis. Amou e protegeu os 
índios e sua cultura. Deparou-se 
com muitas injustiças: indígenas 
oprimidos, pobres abandonados. 
Então, ele, no anúncio e na denún-
cia, passou a ser respeitado e ou-
vido por muitos. Morreu em 1606.

SANTO DO DIA

DENTISTA?
A idosa vai ao consultório de 
um gastroenterologista:
— Doutor, vim aqui para que 
o senhor me tire os dentes.
— Mas, minha senhora, não 
sou dentista, sou gastro. E 
vejo que a senhora não tem 

um dente na boca.
— É claro! Engoli tudo!

INVENTOR
Num exame de rotina, o mé-
dico do hospício pergunta 
para um dos seus pacientes:
— E, então, Napoleão? O que 

você inventou dessa vez?
— Eu inventei um objeto que 
permite que você veja atra-
vés das paredes — diz ele.
— É mesmo? E como se cha-
ma esse objeto? — pergunta 
o médico.
— Janela! — responde.

LENDO O FUTURO
Muito ciumenta, Marília vai 
a uma cartomante: 
— O seu marido tem uma 
amante e a senhora vai ficar 
viúva muito em breve!
— Então, vê aí se eu vou ser 
absolvida!

SOB NOVA DIREÇÃO
Aurélio se vira para o amigo 
e afirma:
— Perdi o controle do carro!
— Bateu? — questiona o 
amigo.
— Não. Minha mulher apren-
deu a dirigir!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obatalá
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a força para 
resolvermos nossas pendên-
cias, iniciar novos projetos e, 
a partir daí, poderá nascer 
muito sucesso. Dia de apro-
veitar para reatar amizades.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá!
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para reatar uma amizade, es-
creva seu nome completo e 
o do seu amigo num papel e 
dobre ao meio. Em seguida, 
amarre esse papel com uma 
fita vermelha, que simboliza 
amor, e enterre em um vaso 
com flores. Esse ato de enter-

rar significa que ela vai flores-
cer. Assim que sua amizade 
for reconquistada, desenter-
re o papel com os nomes de 
vocês e jogue no 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

 LO bom astral vai expandir os 
seus contatos, tente manter o 
bom humor. Não deixe de lado 
os cuidados com a saúde. Você 
vai seduzir seu par.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 50, 23 e 32.

 LChances boas de ter ganhos 
no dia de hoje. Será necessária 
muita dedicação nos serviços. 
Busque a companhia das pes-
soas mais próximas.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 78, 24 e 06.

 LO clima será favorável para 
você fazer novos contatos 
profissionais. A criatividade e 
carisma não devem faltar hoje. 
Pode rolar um flerte.
Cor: lilás.
Números da sorte: 52, 25 e 88.
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