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PEITINHO CLONAVA CELULARES 5

Oito patetas rodam 
na Operação Disney 

da Civil e ficam plutos

FOGO NO PARQUINHO DO ‘GATONET’ 3

VASCO TEM JABÁ 
PRA SE DAR BEM! 
GABIGOL VOLTA E 

FLU JOGA HOJE 

ESPORTES

20 CIDADES DO RIO TÊM 100% DE OCUPAÇÃO 6

Internado na UPA de Queimados com Covid-19, 
Ricardo aguardou por seis dias pelo leito e não 
resistiu. “O coraçãozinho dele não aguentou”, 

contou a esposa Greice, aos prantos

(A) - Qual é a 8ª letra do alfabeto? 

(B) - Quem é o amor de Julieta? 

(C) - Qual é o diminutivo de peito? 

(D) - Junte as 3 respostas e fale rápido

Paolla Oliveira: 
‘O momento 

cacheada 
chega pra ficar’

NOVO VISUAL

PÁGINA 16

Papai Lucas 
Lucco fala com 
emoção sobre 

o bebê Luca

FOFURÔMETRO

PÁGINA 16

Estou morrendo

Não sei se aguento até amanhã

Estou falando sério

Não tenho oxigênio

Não, para com isso

Pelo amor de Deus

Respira devagar

Aguenta firme

MARIDO SE 
DESPEDE NA 
FILA DA UTI: 
‘NÃO TENHO 
OXIGÊNIO’
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AGORA VAI TER 
QUE APRENDER 
PIADA NA CADEIA:

RESPOSTA: H + ROMEU +  PEITINHO
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TRÂNSITO

Anônimo
Paracambi

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

MEIA HORA multimídia

Preços abusivos 
nos mercados

 LOs supermercados em Paracambi 
estão com os preços nas alturas. Sem 
noção alguma, um total desrespeito. 
No momento em que estamos viven-
do, muitas pessoas perderam os seus 
empregos e o governo federal parou 
de dar o auxílio ao povo. Quem ainda 
consegue ter uma renda mínima não 
consegue fazer compras de mercado 
decentes. Tem muita gente aqui na cida-
de que não come carne há meses.

SUPERMERCADOS

Terreno largado 
infestado de pragas

 LUm terreno enorme, que faz esqui-
na com as ruas Lopes trovão, Co-
ronel Francisco Baroni e Rita Gon-
çalves, no centro de Nova Iguaçu, 
está com muito mato, entulho e lixo. 
Isso atrai ratos, baratas, lacraias, es-
corpiões, cobras, moscas e até um 
lagarto. Quem mora e passa por lá 
corre muito risco. Ainda mais na 
crise sanitária em que estamos vi-
vendo atualmente. Pedimos ajuda!

Mário Sodré
Por e-mail

INSETOS

Já acabaram as 
vacinas em Japeri

 L Já não tem mais vacina contra a 
gripe nos centros de saúde de Ja-
peri. Fui ontem e disseram que não 
sabem quando terão. Do lado de 
fora dos postos de saúde, muitos 
idosos se aglomeram na esperança 
de serem vacinados. A prefeitura 
poderia, no mínimo, soltar algum 
comunicado oficial, informando 
quando teremos vacinas ou aonde 
ainda restam algumas doses.

Luciana Dantas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

HOSPITAIS

Ponto de ônibus na 
mão dos ladrões

 LO ponto de ônibus na Rua Cerquei-
ra Daltro, em Cascadura, é alvo de 
assaltos constantes. Cadê a polí-
cia? Quando escurece, os homens 
de moto passam por lá assaltando 
quem estive no ponto, muitos deles 
estão armados até os dentes. Nin-
guém merece passar por isso. Além 
do medo é um verdadeiro cons-
trangimento que o povo passa. O 
trabalhador não tem um dia de paz!

Anônimo
Cascadura

ASSALTOS

Motoristas sofrem 
na Edgar Romero

 LA Avenida Edgar Romero, em Ma-
dureira, é um aborrecimento para 
os motoristas. Apesar de ser área 
de risco e estar esburacada, tem 
vários pardais de velocidade, sem 
falar nos sinais de trânsito que sem-
pre dão problema, fazendo com que 
os motoristas tenham que passar 
por lá muito devagar. Estamos nos 
arriscando! Quando tem trânsito lá 
o Rio de Janeiro para!

Marcelo Paes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                   BURACO

Rua esburacada na Baixada
 LA Rua Mesquita, no Parque Barreto, em São João de 

Meriti, na Baixada Fluminense, está repleta de buracos. 
Em algumas partes, a quantidade de buracos é tanta 
que parece que pulverizaram o asfalto e só restam pe-
quenas pedrinhas. Há anos que não fazem uma obra 
para conservar a via. Ninguém está pedindo uma obra 
megalomaníaca, somente uma melhoria no asfalto.

Rosane Figueiredo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Seconserva 
responde

 LSobre a colocação de um por-
tão indevido, a Secretaria Mu-
nicipal de Conservação informa 
que uma equipe de fiscalização 
foi até o Conjunto Engenheiro 
Rubens Paiva, na Pavuna, fez 
uma vistoria, e deu entrada no 
processo administrativo.

Assessoria de Comunicação Secreta-
ria Municipal de Conservação

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2190
25/03/2021

01 02 03 04 05
08 09 11 12 13
14 16 17 23 24

QUINA concurso 5524
25/03/2021

09 34 42 54 64
Quina: acumulou (R$ 5.128.221,89)

Quadra: 74 (R$ 7.426,23)

Terno: 5.563 (R$ 148,54)

Duque: 135.913 (R$ 3,34)
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POLÍCIA

Mundo nada Operação Disney desbarata 
quadrilha formada por 
traficantes empresários

A Polícia Civil e o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MPRJ) 
fizeram, ontem, megaoperação 

contra uma organização criminosa li-
gada ao Comando Vermelho, a maior 
facção criminoso do estado. Segundo 
investigações, o bando atua na explo-
ração de prostituição, distribuição de 
sinal de TV a cabo e de internet clan-
destinas, além do tráfico de drogas em 
comunidades dominadas pela facção.

A operação Disney, aconteceu si-

multaneamente na comunidade do 
Mic, também conhecida como Morro 
do Mickey, na Ilha da Conceição, em 
Niterói, na Re-
gião Metropoli-
tana do Rio, em 
outras comuni-
dades da mesma 
cidade e capi-
tal fluminense, 
além de um condomínio de luxo na 
Barra da Tijuca, onde mora um dos do-

nos da empresa usada pelos traficantes.
Oito pessoas foram presas na ope-

ração e 10 mandados de prisão  cum-
pridos contra 
bandidos que já 
estão no siste-
ma penitenciá-
rio. Também fo-
ram cumpridos 
12 mandados de 

busca e apreensão. Mais 150 policiais 
civis participaram da operação.

As investigações tiveram início a 
partir de denúncias que chegaram à 
76ª DP (Niterói). Interceptações tele-
fônicas mostraram diálogos entre os 
criminosos que negociavam drogas, 
armas e munições.

De acordo com a Polícia Civil, 
além do tráfico de drogas a organi-
zação criminosa também tem como 
objetivo o furto e amplificação de si-
nal de TV a cabo e distribuição de in-
ternet clandestinas.

INVESTIGAÇÕES 
COMEÇARAM NO MORRO 
DO MICKEY, EM NITERÓI

ENCANTADO 

REGINALDO PIMENTA

 LDenunciada pelo jornal O DIA em 
outubro de 2019, a empresa presta-
dora de serviços de internet Net & 
Com foi um dos alvos da operação 
da Polícia Civil e do MPRJ, realiza-
da ontem em Niterói e no Rio. 

Segundo investigações, iniciadas 
há dois anos na 76ª DP (Niterói), 
os proprietários da  Net & Com ne-
gociavam diretamente com trafi-
cantes um acordo de exclusividade 
para atuar nas comunidades domi-
nadas pela facção. 

“Eles ofereciam um acordo de 
exclusividade e trabalhavam em 
parceria com o tráfico de drogas. 
Para que essa empresa entrasse nas 
comunidades, o tráfico teria que 
expulsar todas as concessionárias 
que prestavam serviço ali”, explicou 
a delegada Camila Pegorim, que 
no início das investigações atua-
vam como assistente na delegacia 
de Niterói.  

Exclusividade era 
negociada com o CV

 LA Polícia Civil identificou uma rede 
de conexão entre traficantes das prin-
cipais comunidades de Niterói que ne-
gociavam entre si a venda de drogas, 
armas e munições.

Carlos Vinícius Lírio da Silva, o  Ca-
beça, lidera o tráfico de drogas no Mor-
ro do Mickey, que deu origem ao no-
me da operação, localizado na Ilha da 
Conceição. Ele é parceiro de Flavio Si-
mões Brasil, o Narigudo, no comando 
do tráfico na favela do Sabão, no bairro 
São Lourenço, com  Ryan Nóbrega Ju-
bim, o Du Flamengo.

Outros denunciados são: Ra-
phael Conceição de Souza, o Luta-
dor, do  Morro do Estado; Anderson 
Souza Leite, o Bozo, Igor Barboza 
Miranda, o Bozin, e Renato San-
tana de Almeida, o Renatinho, do 
Moro do Palácio; e Reinaldo Me-
deiros Ignácio, o Kadá, e seu filho, 
Reinaldo Medeiros Ignácio Júnior, 
o Reinaldinho, no Morro do Cava-
lão, em Icaraí.

Rede de traficantes  
é identificada

Policiais civis Policiais civis 
da CORE fazem da CORE fazem 
buscas no Morro buscas no Morro 
do Mickey, na Ilha do Mickey, na Ilha 
da Conceição, em da Conceição, em 
NiteroiNiteroi
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POLÍCIA

Vítima foi agredida com golpes de estilete nos braços em plena rua

REPRODUÇÃO

 L PERSEGUIÇÃO

Golpes de estilete
Homem é preso depois de agredir a ex-mulher

Policiais da 88ª DP (Bar-
ra do Piraí) prenderam, on-
tem, um homem de 22 anos 
suspeito de agredir a ex-na-
morada com golpes de estile-
te, no centro de Barra de Pi-
raí. Segundo informações, 
ele perseguia a vítima por 
não aceitar o fim do relacio-
namento. A identidade dele 
não foi divulgada.

De acordo com a Polícia 
Civil, a vítima procurou a 
delegacia e relatou que o ex-
-namorado era extremamen-
te possessivo e a ameaçava de 
morte caso procurasse a de-
legacia. Ela relatou sofrer re-
lacionamento abusivo, com 

agressões físicas e verbais. No 
entanto, apesar de ter passado 
por diversos episódios, sem-
pre teve medo de denunciar.

Ainda de acordo com os 
agentes, ao ver o criminoso 
chegar preso na delegacia, a 
mãe da vítima o chamou de 

covarde e disse que agora ele 
ira pagar o que fez à Justiça. 

Denuncie

No estado do Rio, mais 
de 90 mulheres são agredi-
das todos os dias, segundo o 
Instituto de Segurança Pú-
blica do Rio (ISP-RJ). Qual-
quer pessoa pode denunciar 
casos de violência contra a 
mulher pelos canais: Disque 
180 ou Disque 100, da Cen-
tral de Atendimento à Mulher 
do Governo Federal; Nudem 
(21) 2332-6371; 2332-6370; 
(21) 97226-8267; nudem@
defensoria.rj.def.br; e pelo 
Disque Denúncia 2253-1177.

NA DELEGACIA 

A MÃE DA VÍTIMA 
CHAMOU O 
AGRESSOR DE 
COVARDE
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POLÍCIA

A operação Zap Zap das po-
lícias civis do Rio e de São Paulo 
prendeu, ontem, Jackson Costa 
Silva, conhecido como Gordo ou 
Peitinho, no momento em que 
ele usava um perfil fake de um 
restaurante para oferecer cupons 
de desconto. Segundo a polícia 
Peitinho integra uma quadrilha 
especializada neste tipo de golpe. 

Investigações apontam que as 
vítimas tinham seus números de 
telefone hackeados pelos bandi-
dos. Em seguida, através do apli-
cativo WhatsApp, a quadrilha 
mandava mensagem aleatória 
para contatos das vítimas com 
pedidos de empréstimo.

Peitinho 
roda no 
Zap Zap

 L FLAGRANTE

Ex-namorada diz que 
vereador foi violento
Mulher teria relatado agressões à filha quando esta era criança

 L CASO HENRY

Uma ex-namorada do verea-
dor Jairo Souza, o Dr. Jairinho, 
padrasto de Henry Borel, morto 
no último dia 8, acusou o político 
de ter agredido a filha dela alguns 
anos atrás. Segundo ela, na épo-
ca da agressão, a filha era menor 
de idade. A mulher, que não teve 
a identidade divulgada, não deu 
detalhes de como e porquê teria 
sido acontecido o crime. As infor-
mações são da TV Globo. 

A testemunha teria revela-
do ainda que, depois da mor-
te de Hen-
ry, recebeu 
uma ligação 
do ex-com-
p a n h e i ro. 
No entan-
to, não dis-
se qual teria 
sido o teor da conversa. 

Na quarta-feira, uma jovem, 

que teve a identidade preservada, 
falou à polícia. A adolescente seria 

filha da mu-
lher que te-
ve um rela-
cionamento 
com o verea-
dor durante 
dois anos. O 
depoimen-

to foi registrado como denúncia 
de tortura. Ela revelou ter sofrido 

agressões do vereador quando ti-
nha 4 anos de idade. 

A mãe da adolescente também 
chegou a relatar que foi agredida 
por Dr. Jairinho na época em que 
os dois se relacionavam. Ainda se-
gundo a mulher, ela decidiu fazer 
a denúncia após a morte do me-
nino Henry.

O vereador nega qualquer tipo 
de violência sofrida pela criança 
na noite em que ela morreu.

ELA TERIA RECEBIDO 
LIGAÇÃO APÓS NOTÍCIA 
DA MORTE DO MENINO
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GERAL

Um painel da Secretaria 
Estadual de Saúde indica que 
Duque de Caxias está com 
94% de ocupação em CTI pa-
ra pacientes com o novo coro-
navírus. Nas enfermarias ex-
clusivas para o tratamento da 
doença, o número é de 92%. 
Os dados se referem a infor-
mações colhidas entre os dias 
17 e 22 de março. De acordo 
com o Estado, a cidade da Bai-
xada Fluminense tem 110 lei-
tos de CTI e 25 leitos de enfer-
maria para covid-19.

No Painel covid-19 no site 
da Prefeitura de São João de 
Meriti, a pasta disponibilizou 
a taxa de ocupação de leitos de 
UTI que atingiu 100%.

Sem 
vagas na 
Baixada

 L DESESPERO

Morte agonizante antes 
da transferência pra UTI
Em estado grave, paciente de 45 anos passou seis dias na UPA

 L DOR QUE NÃO CESSA

A
pós seis dias de espera 
por um leito de Unidade 
de Tratamento Intensi-

vo (UTI), Ricardo Nascimento 
de Oliveira, de 45 anos, que esta-
va internado com Covid-19 na 
UPA de Queimados, na Baixada 
Fluminense, não resistiu e mor-
reu, ontem de manhã. “Ele espe-
rou durante todos esses dias a va-
ga e quando saiu a tal vaga, ele não 
resistiu. O coraçãozinho dele não 
aguentou”, conta Greice Oliveira, 
esposa do paciente, aos prantos.

Um dia antes de conseguir 
transferência para o Instituto 
Nacional de Infectologia da Fio-
cruz (INI), Ricardo fez um desa-
bafo angustiante para a mulher. 
Em uma troca de mensagens, ele 
pediu ajuda:

Ricardo: “Estou morrendo”.
Greice: “Não, para com isso”.
Ricardo: “Não sei se aguento 

até amanhã”.

Greice: “Aguenta firme”.
Ricardo: “Estou falando sério”.
Greice: “Pelo amor de Deus”.
Ricardo: “Não tenho oxigênio”.
Greice: “Respira devagar”.
A Secretaria Estadual de 

Saúde (SES), por meio da 
Central Estadual de Regula-
ção (CER), confirmou que Ri-
cardo conseguiu transferência 
para o Instituto Nacional de 
Infectologia da Fiocruz (INI).

ARQUIVO PESSOAL

ELE ESPEROU 

DURANTE TODOS 
ESSES DIAS A VAGA. 
QUANDO ELA SAIU, 
ELE NÃO RESISTIU

 LGreice disse que o marido co-
meçou a sentir os sintomas da 
Covid-19 no dia 10 de março e, 
desde então, começou uma pe-
regrinação por várias unidades 
de saúde em busca de atendi-
mento. Em todas, Ricardo foi 
medicado e o mandado de vol-

ta para casa. No entanto, na úl-
tima sexta-feira o quadro de-
le piorou e estava com muita 
falta de ar. Greice o levou pa-
ra a UPA de Queimados, on-
de descobriu que ele precisava 
urgentemente de um leito de 
UTI. “Veio a enfermeira falan-

do que eu teria que levar ven-
tilador e travesseiro. Não tem 
ar-condicionado. É um calor 
do inferno”, conta.

Na quarta-feira, Greice pre-
cisou recorrer à Defensoria Pú-
blica e conseguiu a vaga de UTI 
através de liminar da Justiça.

Peregrinação, espera por leito em UPA sem estrutura

Em sete dias o número de pa-
cientes que aguardam por uma 
vaga em UTI no Estado do Rio 
mais do que dobrou. Ontem, a 
quantidade de hospitalizados 
aguardando por um leito era de 
582, no último dia 18, a fila de 
espera era de 278 pacientes. Ho-
je, 20 cidades já estão com 100% 
dos leitos de UTIs ocupados. Os 
municípios mais afetados ficam 
na Região Serrana e no Interior 
do Estado. Segundo o Portal Co-
vid Rio, com informações só da 
capital, são cerca de 1.310 inter-
nados ou com suspeita da doen-
ça. Nas últimas 24 horas foram 
738 novos casos e 135 pacientes 
aguardando por leito só no mu-
nicípio do Rio. O percentual de 
ocupação de UTI é de 96%.

Rio bate 
recorde 
de fila

 L MAIS QUE O DOBRO

Pouco antes 
de morrer, 

Ricardo trocou 
mensagens 

pelo WhatsApp 
com a esposa
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 L DEZ DIAS DE PREVENÇÃO

Pra ficar em casa
Começa hoje o superferiado pra conter o vírus

C
omeça hoje e vai até o dia 
4 de abril o intervalo de 
10 dias das atividades de-

cretado pelo governo do estado 
e vários municípios, apelida-
do de superferiado, para tentar 
conter o avanço da Covid-19. A 
recomendação das autoridades 
é que a população fique em ca-
sa e siga as medidas de restrição 
divulgadas.

Durante o feriadão os pon-
tos turísticos do Rio terão suas 
atividades suspensas, mas os 
esquemas de funcionamen-
to dos transportes segue com 
normalidade, com exceção do 
BRT, que está em análise.

Quanto aos municípios do 
Rio e Niterói, as medidas são mais 
severas e se sobrepõem às medi-
das do estado. Apesar das medi-
das terem sido formuladas em 
conjunto com a Prefeitura do Rio 
de Janeiro, há algumas diferenças 
entre os decretos das cidades. 

Segundo os decretos publi-
cados, todos os serviços não es-
senciais deverão ser fechados e a 
circulação de pessoas durante o 
período de 23h a 5h fica proibida. 

Para aqueles municípios 
que não anunciaram medidas 
de restrições, os protocolos 
criados pelo governo estadual 
devem ser seguidos. Está proibido ficar na areia ou tomar banho de mar no estado do Rio

LUCIANO BELFORD

 LA ASSERJ (Associação dos Su-
permercados do Rio de Janeiro), 
orienta que os supermercados 
abrirão e, portanto, não é neces-
sário corrida para fazer estoque. 
Já os bancos recomendam que os 
clientes concentrem, ao máximo, 
suas atividades bancárias via apli-
cativo de celular e internet, telefô-
nico e  caixas eletrônicos.

Supermercados 
e bancos

Tudo sobre o ‘superferiado’ 
em www.meiahora.com.br
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 LTENHO 84 anos e sou jornaleiro 
há 62 anos. Antes era peixeiro. Sou 
morador do Flamengo e o melhor da 
minha profissão é fazer o contato com 
os meus clientes. Gosto daqui, mas 
acho que a Prefeitura deveria abrir va-
gas de estacionamento público. Sou 
torcedor do Fluminense e nas horas 
vagas gosto de descansar. Gosto de 
ler sobre política do MEIA HORA.

GIUSEPPE D’ANDREA — Centro

LUCAS 
PEREIRA
tem atual-
mente 16 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 21 
de junho 
de 2008, 
em Jardim 
Beatriz, São Carlos (São Paulo), após 
ser sequestrado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Pré-Enem grátis 
em Resende

 LA Firjan SESI está com 
200 oportunidades gratui-
tas para curso Pré-Enem 
em Resende. Inscrições 
até 18 de abril pelo site ht-
tp://www.escolafirjansesi.
com.br/pre-enem 

RAPIDINHA...

Auxílio é aprovado
Município investirá R$ 100 milhões no programa que prevê transferência de renda

 L EM BOA HORA

A 
Câmara Municipal do 
Rio entregou ontem, 
em cerimônia simbó-

lica, um cheque de R$ 30 mi-
lhões para ajudar o município 
no financiamento do Auxílio 
Carioca, lançado na última 
quarta-feira, que prevê trans-
ferência de renda para vende-
dores ambulantes, alunos de 
escolas municipais e famílias 
em condição de pobreza. 

Segundo a prefeitura, famí-
lias cadastradas no Bolsa Cario-
ca receberão uma parcela de R$ 
240, e as que têm alunos na rede 
pública municipal poderão re-
ceber R$ 108,50 por criança. Já 
os 13 mil ambulantes cadastra-
dos na prefeitura terão acesso a 
R$ 500, parcela única referente 
ao momento que durar o fecha-

mento do comércio. Ao todo, o 
município garante que investirá 
R$ 100 milhões no programa.

A Câmara Municipal tam-
bém aprovou o auxílio emer-
gencial para comerciantes du-

rante os dez dias de fechamento 
das atividades. O auxílio aos 
micro e pequenos comercian-
tes será de um salário mínimo 
proporcional. Eduardo Paes recebeu o cheque simbólico da Câmara dos Vereadores

ESTEFAN RADOVICZ

AMBULANTES 
OS 13 MIL 
CADASTRADOS NA 
PREFEITURA TERÃO 
ACESSO A R$ 500

 LPoderá receber o auxílio qual-
quer micro ou pequeno empre-
sário que precise fechar seu co-
mércio durante os dez dias de 
restrições, que passam a valer a 
partir de hoje. Deverão ser con-
templados estabelecimentos co-
merciais e de prestação de serviços 
que não estejam enquadrados co-
mo atividades essenciais. 

A empresa, e/ou comércio, de-
ve ter seu alvará de funcionamento 
ativo na cidade do Rio de Janeiro; 
deve ser micro ou pequena em-
presa, constando na faixa do SIM-
PLES; e ter status ativo até dia 1º de 
março deste ano.

Quem pode 
receber o auxílio
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Carioca Amanhã            Boavista  21h05 Elcyr Resende
Carioca 31/03 Bangu 21h A Definir

O homemO homem

Gabigol pede para encararGabigol pede para encarar
o Boavista, e técnico Rogério o Boavista, e técnico Rogério 
Ceni avalia essa possibilidadeCeni avalia essa possibilidade

L
íder isolado da Taça Gua-
nabara, o primeiro turno 
do Campeonato Carioca, 

com 12 pontos, o Flamengo po-
derá ter um grande reforço pa-
ra a partida contra o Boavista, 
amanhã, em Bacaxá. De acor-
do com informações do site 
Globoesporte.com, Gabigol pe-
diu para integrar a delegação 
que viajará para o compromis-
so. Sendo assim, a comissão do 
técnico Rogério Ceni avalia a 
possibilidade de usar o camisa 9.

A princípio, a programação 
do departamento de futebol é 
contar com o restante dos jo-
gadores do grupo principal 

somente contra o Bangu, na 
próxima quarta-feira. Caso vá 
para o jogo contra o Boavista, 

o centroavante não perderia al-
gumas sessões de treino da pré-
-temporada, uma vez que os 
atletas terão folga no domingo.

Gabigol pode ser um reforço 
importante contra o adversá-
rio de Saquarema, já que Pedro 
saiu lesionado logo no início da 
partida contra o Botafogo — 
vitória dos reservas do Mais 
Querido por 2 a 0, na última 
quarta-feira, no Estádio Nilton 
Santos. Rodrigo Muniz, que o 
substituiu, abriu o caminho 
para o triunfo e chegou aos 
cinco gols no Estadual do Rio.

Após a polêmica ida a um 
cassino clandestino em São 
Paulo, Gabigol se reapresentou 
no Ninho do Urubu no dia 15 
de março para adiantar a pre-
paração para essa temporada.

CAMISA 9 DEU AS 
CARAS NO MENGÃO 
NO ÚLTIMO DIA 15, 
DEPOIS DE POLÊMICA 
EM SÃO PAULO

Apesar da negociação enca-
minhada para emprestar João 
Lucas ao Cuiabá, a diretoria ru-
bro-negra voltou atrás. Após 
desistir de contratar Rafinha, 
o Flamengo reavaliou toda a si-
tuação e decidiu manter o la-
teral-direito de 23 anos, que é 
visto como peça importante na 
composição do grupo, uma vez 
que Isla deve desfalcar a equi-
pe com frequência durante essa 
temporada, devido às convo-
cações para a seleção chilena.

João Lucas atuou com o 
Manto Sagrado na vitória por 
2 a 0 sobre o Botafogo, quarta-
-feira, no Nilton Santos, pelo 
Campeonato Carioca. Ele en-
trou no lugar do lateral-direito 
Matheuzinho, de 20 anos, aos 
41 minutos do segundo tempo, 
mesmo sem muito tempo para 
tentar mostrar alguma coisa ao 
técnico Maurício Souza.

 LA Conmebol oficializou os valo-
res de cotas e premiações que serão 
pagos aos clubes na Libertadores 
de 2021. Ao todo, serão entregues 
300 milhões de dólares (cerca de 
R$ 1,69 bilhão). Por estarem na 
fase de grupos, Flamengo e Flumi-
nense têm garantidos 3 milhões de 
dólares (R$ 16,9 milhões), referen-
tes aos três jogos como mandan-
tes. Se chegarem às oitavas, levarão 
mais R$ 5,9 milhões. E se um deles 
for campeão, terá somado, ao to-
do, 22,55 milhões de dólares (R$ 
127,36 milhões) de premiações e 
cotas. O presidente da Conmebol, 
Alejandro Domínguez, afirmou 
que disponibilizará 95 milhões de 
dólares (R$ 536,5 milhões) para 
clubes e associações, em forma de 
antecipação de cotas, para ajudar 
nas medidas de controle à pande-
mia, como testes da doença e lo-
gística de viagens.

João Lucas fica 
no Mengão

Liberta: prêmios 
confirmados

QUER VOLTARQUER VOLTAR

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Pedro: lesão foi confirmada

DANIEL CASTELO BRANCO
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Lindoso entra no radar 

DO VASCÃO
Volante, de 31 anos, defende o Internacional

Ainda em busca de reforços 
para a temporada, o volante Ro-
drigo Lindoso está na pauta do 
Vasco. De acordo com informa-
ções do canal Atenção, Vascaí-
nos!, o nome do jogador do In-
ternacional agradou a diretoria 
do Cruzmaltino, que poderá fa-
zer uma proposta para o atleta.

Aos 31 anos, o volante está no 
Rio Grande do Sul desde 2019. 
Ele já teria deixado claro para o 
Colorado seu interesse de voltar 
ao Rio. Rodrigo Lindoso defen-
deu o Madureira e o Fluminen-
se, mas a sua passagem de maior 
destaque no cenário carioca foi 
pelo Botafogo, onde atuou por 
três temporadas, sendo cam-
peão brasileiro da Série B, em 
2015, e estadual, em 2018.

Enquanto isso, o Gigante da 
Colina se reforça no ataque. On-
tem, o clube oficializou a chegada 
por empréstimo de Léo Jabá, do 
PAOK, da Grécia. “Alegria imensa 
em poder começar essa nova his-
tória. A vida é feita de ciclos e nesse 
novo desafio não irão faltar garra 
e empenho para que tudo acon-
teça da melhor forma. A Cruz de 
Malta é símbolo de tradição e con-
quistas. Chego com gana de dei-
xar a minha marca. Obrigado pe-
la oportunidade, Vasco”, afirmou 
o reforço de 22 anos, que é cria do 
Corinthians e tem passagens pelas 
Seleções de base.

O nome de Lindoso teria agradado à diretoria do time da Colina

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

Após a vexatória atuação, e 
consequente derrota, para os re-
servas do Flamengo — 2 a 0, na úl-
tima quarta-feira, no Estádio Nil-
ton Santos —, o Botafogo pode 
ter uma nova dupla de zaga para 
o jogo diante do Nova Iguaçu, do-
mingo, em Saquarema, pela sexta 
rodada do Campeonato Carioca. 
Como Kanu foi expulso no clássi-
co e Marcelo Benevenuto tem sido 
cornetado pelas seguidas lamban-
ças, o técnico Marcelo Chamusca 
pode organizar a ‘cozinha’ com os 
experientes Gilvan e Joel Carli.

Gilvan, que vinha atuando com 
regularidade pelo Atlético-GO, 
não deverá sentir o ritmo de jogo, 
o que já não se pode dizer em re-
lação ao ‘hermano’: não vinha jo-
gando pelo Aldosivi, da Argentina, 

por problemas físicos. As seguidas 
falhas individuais de Benevenuto, 
que já se tornaram marca registra-
da, podem levá-lo ao banco.

Com apenas seis pontos de-
pois de cinco compromissos, 
o clube de General Severiano 
ocupa no momento a sétima 
colocação na Taça Guanabara.

Fogão pode ter 
nova ‘cozinha’

 L VELHO CONHECIDO É OPÇÃO

O argentino Joel Carli tem chances de reestrear diante do Nova Iguaçu 

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LEspeculado pelo Sport Re-
cife, Zé Welison pode deixar 
o Botafogo. Emprestado pelo 
Atlético-MG até maio, o voan-
te é titular da equipe coman-
dada por Marcelo Chamusca. 
A contratação seria um pe-
dido do técnico Jair Ventura, 
que vem balançando no Galo. 

Apesar do interesse, em entre-
vista à Rádio Transamérica de 
Recife, Fred Domingos, dire-
tor de futebol do Sport, dis-
se que não há negociações em 
andamento pelo jogador, que 
pertence ao Atlético Mineiro 
e chegou ao Botafogo no meio 
do ano passado.

Sport despista sobre Zé Welison
 LEm julgamento realizado on-

tem, o Pleno do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) 
indeferiu o recurso do Vasco em 
relação à partida entre a equipe 
carioca e o Internacional válida 
pela 36ª rodada do Brasileiro de 
2020. O STJD manteve o resul-
tado de 2 a 0 para o Colorado, 

confirmando o rebaixamento do 
Cruzmaltino para a Série B. Na 
opinião do clube, as imagens dis-
ponibilizadas sobre a atuação do 
Árbitro de Vídeo indicavam um 
“erro de direito” depois da pane 
no sistema do VAR no lance do 
primeiro gol do Inter, marcado 
pelo volante Rodrigo Dourado.

STJD confirma o rebaixamento do Vasco

PRÓXIMOS JOGOS
Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS
Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS
Domingo       Nova Iguaçu  18h
31/03               Madureira 18h

PRÓXIMOS JOGOS
Amanhã          Madureira  15h30
30/03              Fluminense 21h35

O VASCO ESTREIA 
NA SÉRIE B NO DIA 
28 OU 29/05, CONTRA 
O OPERÁRIO-PR, EM 
SÃO JANUÁRIO

O VILA NOVA, FORA 
DE CASA, DIA 29/05, 
SERÁ O PRIMEIRO 
RIVAL DO FOGÃO NA 
SEGUNDONA-2021
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Hoje     Volta Redonda  16h Saquarema
Carioca 30/03      Vasco 21h35 A Definir

CAMPEONATO CARIOCA
CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 12 5 4 0 1 9 2 7

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 10 5 3 1 1 5 3 2

 3º FLUMINENSE 9 5 3 0 2 5 5 0

 4º MADUREIRA 9 5 2 3 0 4 2 2

TAÇA RIO

 5º PORTUGUESA-RJ 7 5 2 1 2 4 2 2

 6º RESENDE 7 5 2 1 2 4 8 -4

 7º BOTAFOGO 6 5 1 3 1 4 3 1

 8º NOVA IGUAÇU 6 5 1 3 1 4 4 0

ZONA NEUTRA

 9º VASCO 5 5 1 2 2 6 6 0

 10º   BOAVISTA 5 5 1 2 2 4 5 -1

 11º BANGU 4 5 1 1 3 1 4 -3

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 5 0 1 4 2 8 -6

 L UM OLHO NO PEIXE, OUTRO NO GATO

Teste pra Liberta
Ligado no torneio continental, Fluzão pega Voltaço 

E
mbalado pelas três vitórias 
seguidas no Cariocão sem 
sofrer gol sob o comando de 

Roger Machado (1 a 0 Flamen-
go, 1 a 0 Bangu e 2 a 0 Boavista), o 
Fluminense deve contar com to-
dos os titulares hoje, às 16h contra 
o Volta Redonda, em Bacaxá, pela 
sexta rodada da Taça Guanabara. 
A menos de um mês da estreia na 
Libertadores, o treinador seguirá 
com os testes, mas também inten-
sificará o trabalho com a equipe 
principal, uma vez que agora terá 
todos à disposição.

Depois de duas derrotas com 
a equipe sub-23 comandada pelo 
auxiliar Ailton Ferraz, o Time de 
Guerreiros antecipou o retornou 

dos reservas — os titulares ganha-
ram dez dias de folga — e se reen-
controu na temporada. Se vencer 
mais uma, ultrapassará o Volta Re-
donda e assumirá a vice-liderança 
do Carioca. Mas o mais importan-
te será dar ritmo aos titulares.

Recuperado da Covid-19, o 
lateral-direito Samuel Xavier, ex-
-Ceará, foi finalmente apresenta-
do ontem pelo Tricolor das Laran-
jeiras. Animado, o jogador projeta 
fazer a sua estreia na semana que 
vem. “Ainda estou me condicio-
nando. A partir da semana que 
vem, espero já estar à disposição. 
Foi um momento difícil para 
mim, porque, quando eu testei po-
sitivo, eu tive sintomas muito for-
tes, acabei perdendo muita massa 
muscular. A partir da semana que 
vem, acredito que eu já esteja pre-
parado para estar à disposição”, 
afirmou o novo reforço para 2021.

Samuel Xavier foi apresentado e já projeta quando irá estrear

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

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.

5ª RODADA

23/03

 RESENDE  1 X 0   VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA   0 X 2   FLUMINENSE 

24/03

 MADUREIRA 1 X 0 BANGU

 VASCO 3 X 1 MACAÉ

 BOTAFOGO 0 X 2 FLAMENGO

ONTEM

 NOVA IGUAÇU 0 X 0  PORTUGUESA

6ª RODADA

HOJE

 FLUMINENSE X    VOLTA REDONDA 16:00

AMANHÃ

 BANGU X  RESENDE 15:30

 VASCO X  MADUREIRA 15:30

 BOAVISTA X  FLAMENGO 21:05

DOMINGO

 PORTUGUESA      X  MACAÉ 15:30

 NOVA IGUAÇU    X  BOTAFOGO 18:00

ARTILHARIA

 5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo) 4  GOLS:  Gustavo Coutinho (Cabofriense) e 
Alexandro (Sampaio Corrêa)  3 GOLS: Pec (Vasco); Pepeu e Di María (Americano); 
João Carlos (Voltaço); Natan (Madureira); e França e Pedro Augusto (America)

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

O TRICOLOR 
PRECISA GANHAR 
HOJE PRA ASSUMIR 
A VICE-LIDERANÇA 
DA TAÇA GB

Marcos Felipe; Lucas Calegari (Igor 
Julião), Nino, Luccas Claro e Egídio; 
Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Gabriel 
Teixeira (Luiz Henrique) e Fred (Gan-
so). Técnico: Roger Machado 

Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Ga-
briel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, 
Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, 
Alef Manga e João Carlos. Técnico: 
Neto Colucci

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)  
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)  
Assistentes: André Roberto Smith Silveira 
(RJ) e Carlos Áquilla Lima da Conceição (RJ) 
Horário: 16h  
TV: PPV 

FLUMINENSE VOLTA REDONDA

Locutor: Odilon Jr. 
Comentarista: Rubem Leão

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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A GATA DA HORA

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

JULIO SERGIO/DIVULGAÇÃO

 LShawky Gharib, técnico sele-
ção sub-23 do Egito, surpreen-
deu ao revelar que Mohamed 
Salah, astro do Liverpool, da 
Inglaterra, pretende disputar 
os Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Multicampeão pelos Reds, o 
craque sonha com a meda-
lha de ouro. “Falo que gostaria 
de tê-lo durante a campanha 
olímpica e que ele não descar-
tou. Salah, um dos três me-
lhores do mundo, vai levar os 
‘faraós’ a outro patamar nos Jo-
gos”, disse o treinador. Gharib 
adicionou ainda que o Estado 
do Egito apoia a participação 
do craque do Liverpool nos Jo-
gos Olímpicos, e vê a medalha 
como algo além de um sonho.

Salah pode jogar a Olimpíada

 LSem acordo com o Flamen-
go e com o Grêmio, o lateral-
-direito Rafinha pode parar 
no Internacional. O nome 
do jogador caiu bem na cú-
pula de futebol do Colora-
do. Para a posição, o Inter 

conta com Rodinei, ex-Fla-
mengo, que tem mais dois 
meses de contrato, e com os 
jovens Heitor e Lazetti. Des-
de que deixou o Olimpya-
cos, da Grécia, Rafinha ten-
tava voltar ao Rubro-Negro.

Inter de olho em Rafinha

A
FP

ficar internado 
em São Paulo desde a úl-
tima semana por conta 
da Covid-19, o ex-atacan-
te Luis Fabiano recebeu 
alta ontem. Nas redes so-
ciais, o Fabuloso fez post 
especial aos médicos.

nome do basque-
te de todos os tempos, Mi-
chael Jordan perdeu quase 
R$ 3 bilhões em um ano, em 
função da Covid-19. O as-
tro é dono de alguns negó-
cios, entre eles a franquia 
do Charlotte Hornets.

 LAPÓS LMAIOR

abusa do direito de ser linda, charmosa, escultural e 
sexy. Dona de um olhar penetrante e arrebatador, a beldade faz 
um sucesso estrondoso nas redes sociais. Ela já tem mais de 309 
mil seguidores em seu Instagram: @eubialemos. Não perca tem-
po e corra para ver outras fotos sensacionais da musa do Mengão.

BIA LEMOS
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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
 

MARCENEIRO 
Precisa-se de Meio Oficial de 
Marcenaria, preferencia morar 
próximo a Nova Iguaçu. Entrar 
em contato no tel.: 3584-6973
 

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.

 

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

AREIA T.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
 
AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/

 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de 
concreto polido. 12 X cartões: 
Atendemos todo RJ. Aceita-
mos cartões. Tels.:97007.5050/  
96403-1836/  97006- 6176. 
WhatsApp
 

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.

.
 

ABAFA CARLINHA 
Quase mulher, moreninha, ma-
grinha, 18 anos 1,76, realizando 
fantasias, sem frescuras, 22 mo-
tivos. T.21-98939-8217. Aceita-se 
cartões. Nova Iguaçu.
...

 

ABALA BRISA 
Trans, Bronzeada, seios fartos, 
meiga, ativa, passiva,  23 moti-
vos cama 2 e 1 Com local/ Ho-
tel.  Jacarepaguá Rio da Pedras 
Tel.:96995-8873

 

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.

 

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

 

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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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

‘NÃO TEM NADA‘NÃO TEM NADA
MAIS MÁGICO’MAIS MÁGICO’
l Lucas Lucco e Lorena Carvalho publicaram, 
no Instagram, uma série de Stories falando so-
bre a chegada do primeiro filho do casal, Lu-
ca. O menino nasceu no dia 18 de março em 
Uberlândia, Minas Gerais. “Eu indico ter filho. 
Foi a experiência mais maravilhosa do mundo, 
não consigo expressar em palavras. Foi incrí-
vel. Indico a todos os pais, se for possível para 
a mãe, escolher o parto normal. Não tem na-
da mais mágico e maravilhoso no mundo. A 
Lorena nem lembra direito, estava em outro 
planeta”, começou o cantor. “Dei o primeiro 
banho, troquei fralda. Sempre que precisa... 
Trago comida. Todo mundo fazendo um pou-
quinho”, completou Lucas. “A gente está vi-
vendo um sonho”, disse Lorena.

NUA E LIVRE
 L A atriz Letícia Lima 

surpreendeu os fãs 
na manhã de ontem 
ao postar fotos ousa-
das no Instagram. De 
férias em El Pinar, no 
litoral do Uruguai, a 
atriz posou comple-
tamente sem roupa 
e esquentou a web. 
“Liberdade”, escre-
veu na postagem.

FORÇA ESPIRITUAL 
 LDéa Lúcia, mãe de Paulo 

Gustavo, se pronunciou so-
bre o filho, que está interna-
do com Covid-19. “A mão de 
Deus é que está me ajudan-
do”, escreveu ao comparti-
lhar um vídeo com canto-
ria sobre esperança e fé. Na 

quarta, a assessoria do ator 
confirmou que ele apresen-
tou melhora nos últimos três 
dias. “Os quadros clínico, la-
boratorial e radiológico do 
paciente demonstram boa 
resposta ao tratamento”, in-
formou o boletim médico.

FOTOS: REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LZé Neto fala da saúde de 
Cristiano: ‘Apresentando 
sinais de melhoras’.

 LGabi Lopes detalha golpe 
de estelionato: ‘R$ 520 mil 
em cheques no meu nome’.

DE VOLTA
AO NATURAL

 LPaolla Olivei-
ra surpreendeu 
os  fãs  ao pos-
tar seu novo vi-
sual. A atriz, que 
usava os fios li-
sos por causa das 
personagens, sur-
giu com os cabe-
los naturalmen-
te cacheados, em 
uma foto publica-
da ontem, no Ins-
tagram. “O mo-
mento cacheada 
chega pra todas... 
E pra ficar”, escre-
veu Paolla na le-
genda. 

 LEm um vídeo, Gio-
vanna Ewbank contou 
que pretende voltar 
a atuar. “Tenho outro 
projeto que vai aconte-
cer entre setembro e no-
vembro mais ou menos. 
E é um projeto da Dis-
ney. E que eu vou voltar 
a atuar. Olha que mara-
vilha”, disse.

DE VOLTA



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA A DIFERENÇA

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Gael tenta acalmar Dandara (foto) e a acom-
panha até seu apartamento. Sol promete a Wallace que 
assistirá ao seu exame de grau da academia. João e Dan-
dara se hospedam na casa de Gael. Bianca se culpa por 
Duca trabalhar em dois lugares para conseguir dinheiro. 
Nando aprova a nova canção de Pedro.

19h40. Globo: Luna desperta e tenta segurar Téo, mas 
ele se desprende da árvore e é levado pela correnteza. O 
furacão e a tempestade terminam. Alexia e Kyra (foto)  são 
levadas para o Consulado Brasileiro. Luna caminha pela 
cidade destruída, com a corrente de Téo em suas mãos. 
Rafael tranquiliza Agnes.

21h. SBT: Renata entrega as páginas do diário de Mili (foto) para 
JP ler. O garoto vai até o orfanato conversar com Mili. A chiquitita 
diz que acha melhor eles terminarem, pois ela não está segura de 
seus sentimentos. Marian escuta tudo escondido. JP volta para 
casa e grita com Renata, dizendo que nunca mais quer vê-la.

18h30. Globo: Rodrigo (foto) leva Júlia para a casa de 
Lourenço e Celina. Eva conversa com o diretor da empresa 
para manter o patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo a 
cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair com Jonas. Lourenço 
tenta disfarçar o incômodo com a presença de Júlia em 
casa. Eva se recusa deixar Ana.

21h. Record: Dnin-Sim fica chocado com a atitude do rei. Ib-
bi-Sim e seus homens são surpreendidos pelos invasores. O rei 
não se entrega e tem seu destino selado no campo de batalha. 
Marhashi e seus homens executam os nobres e assumem o trono 
da cidade. Abrão (foto) e Sarai se casam sob o olhar de Deus. Amat 
cozinha em sua casa.

21h30. Globo: Os filhos de Lurdes estranham a ausência da 
mãe. Álvaro (foto) usa Benjamin para ameaçar Davi e interromper 
seu protesto contra a construção do Condomínio da Floresta. Pe-
nha reclama de Belizário com Leila. Carol cobra que Durval divida 
com Natália os custos de sua escola. Leila reclama de Belizário.BANANA

BANANA
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PRA QUÊ? ‘CHOREI MUITO’ ROLOU SUAVE!
 LArthur voltou a falar de 

suas partes íntimas. De-
pois de contar que tem 
um pênis de 24cm - já des-
mentido por fotos -, se ga-
bou novamente, virando 

meme na rede. 

 LCarla Diaz participou do 
programa ‘A Eliminação’, 
no Multishow, e contou 
que chorou muito e la-
mentou ter percebido as 
atitudes de Arthur “um 

pouco tarde”.

 LFiuk e Thais deram um 
selinho na festa. O cari-
nho rolou depois que Gil 
e Sarah chamaram a du-
pla para um beijo quádru-
plo. Depois Thais beijou 

o cantor.

I Q U RÔ D R E M OO

 L ‘BBB 21’

Chumbo trocado!
Juliette quer Sarah no Paredão desta semana

É 
o velho ditado: chumbo 
trocado não dói”. Duran-
te a tarde de ontem, Juliette 

conversou com Viih Tube sobre 
estratégias para o próximo Pare-
dão, que será formado neste do-
mingo no Big Brother Brasil 21, da 
Globo. No papo, a paraibana re-
velou que pensa em indicar Sarah, 
caso seja a líder.

“Cansei de ser besta, se eu 
for líder eu indico a Sarah pro 
Paredão e se tiver contragolpe, 
também”, disse Juliette, chatea-
da pela sua então amiga ter vo-

tado nela na última berlinda e 
ter arrumado várias desavenças 

na casa mais vigiada do país pa-
ra queimar a imagem da sister. 

Viih ainda tentou acalmar 
Juliette e aconselhou a ela ser 
legal até com quem não dá va-
lor a ela para evitar confusão. 

Outra cena muito comemo-
rada pelos internautas fãs do 
reality show: as pazes entre a ma-
quiadora e Gil, na Festa do Líder 
desta quarta-feira. 

Os dois conversaram e se 
abraçaram. Gil foi às lágrimas 
e desabafou: “Tu me aperreia, 
mulher, mas eu te amo”. E ela 
responde: “Eu também. Chora, 
não. Eu estou muito feliz”.

REPRODUÇÃO

‘CANSEI  
DE SER BESTA. 
SE EU FOR LÍDER, 
INDICO A SARAH 
PRO PAREDÃO’

Viih Tube ouve Juliette desabafar 

sobre o Paredão de domingo
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
Ao julgar um amigo, será bom considerar que talvez 

ele esteja nos julgando.”(Arnold Bennett)

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

 LExcelente dia para conversar 
com as pessoas mais próximas. 
Amplie seus contatos profis-
sionais. Um programa român-
tico anima a vida a dois.
Cor: dourado.
Números da sorte: 92, 20 e 56.

 LA sua atenção estará mais 
voltada às finanças. Ótimo 
momento para organizar o 
seu orçamento. A paquera vai 
andar mais devagar.
Cor: violeta.
Números da sorte: 93, 75 e 48.

 LOrganize as suas prioridades 
e defina novas metas. Agir 
com jogo de cintura é o me-
lhor caminho. Você vai estar 
bastante confiante.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 40, 49 e 31.

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

 LPode ser uma boa firmar 
uma parceria. Cuide das tare-
fas profissionais que estavam 
pendentes. Pegue mais leve na 
desconfiança com o mozão.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 41, 68 e 32.

 LConcentre-se no serviço. Só 
tome cuidado com a saúde. Na 
paquera, os amigos podem te 
surpreender te apresentando 
alguém interessante.
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 60, 42 e 33.

 LPode ser uma boa se concen-
trar em uma coisa de cada vez. 
Recompensas no mercado de 
trabalho podem surgir. Chan-
ce de se dar bem na paquera.
Cor: âmbar.
Números da sorte: 70, 07 e 16.

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 sua atenção deve se vol-
tar para o trabalho. Faça um 
esforço extra para cuidar de 
algumas tarefas. A conquista 
depende da sua iniciativa.
Cor: marrom.
Números da sorte: 80, 62 e 35.

 LO dia vai ser mais leve e di-
vertido. Use simpatia a seu fa-
vor para encantar os colegas e 
clientes. Vale a pena dedicar 
atenção ao romance.
Cor: cereja.
Números da sorte: 18, 72 e 63.

 LAjudar alguém pode aquecer 
o coração. Priorize e conclua 
as tarefas de casa. Um segre-
do antigo pode vir à tona. No 
amor, um ex pode reaparecer.
Cor: laranja.
Números da sorte: 82, 73 e 46.

SÃO BRÁULIO
Nasceu em uma família em que 
uma de suas irmãs foi para a vida 
religiosa e tornou-se abadessa. 
Outro irmão foi para uma Abadia 
e outro, chegou a bispo. Depois de 
entrar para uma vida de oração e 
contemplação numa abadia, Bráu-
lio conheceu, em Sevilha, Santo 
Isidoro, escritor e santo. Depois de 
alguns anos seguindo Isidro, Bráu-
lio foi escolhido para bispo em Sa-
ragoça, participando ativamente 
em três Concílios de Toledo. Como 
bispo, participou de três concílios 
na cidade de Toledo, para combater 
heresias contra a fé da Igreja.

SANTO DO DIA

RETRATO
Uma mulher idosa contrata 
um pintor para fazer o seu 
retrato. Ela pede:
— Por favor, eu queria que o 
senhor acrescentasse no re-
trato um par de brincos de 
rubis e diamantes. Um colar 

de safiras, uma pulseira de 
pérolas e muitos anéis com 
pedras preciosas.
— Mas a senhora tem todas 
essas joias?
— Não. Mas eu vou morrer 
antes do meu marido. Ele vai 
se casar de novo e eu estou 

curtindo a ideia da nova mu-
lher dele revirar a casa toda 
para encontrar essas joias!

SUPERSTIÇÃO
Dois amigos conversam:
— Eu sou um cara muito su-
persticioso, daqueles que 

têm muita sorte. Nasci no 
dia cinco de maio, às cinco 
da manhã... No meu aniver-
sário de 55 anos, fui a uma 
casa lotérica, apostei no nú-
mero 55.555 e ganhei cinco 
milhões de reais. Aí peguei 
a bolada toda e apostei num 

cavalo, número 5 no quinto 
páreo.
— Legal! E quanto você ga-
nhou? — perguntou o ami-
go, curioso.
— Nada! — o primeiro res-
pondeu — Ele chegou em 
quinto lugar!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Oxalufãn
MENSAGEM: Oxalufãn vem 
trazendo a sabedoria de como agir 
em determinados momentos da 
semana, estamos num momento 
de parar e pensar, rever os erros 
e acertos. A calma e a humildade 
fará de você uma pessoa bem 
vista e melhor interpretada.
SAUDAÇÃO: Epa Babá, Epa Epa!
CORES: Branco e prata.
ELEMENTO:  Ar
SIMPATIA: Para afastar a raiva e 
o mal-humor, pegue uma vasilha 
que nunca tenha sido usada, 
coloque dois litros de água morna, 
misture três folhas de arruda, 
três de alecrim, um punhado de 
sal grosso e duas colheres de 
perfume de alfazema. Tome banho 
normalmente e depois jogue o 
preparado do pescoço pra baixo, 
pedindo equilíbrio e bons fluídos 
a Oxalufãn.

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

 LMuita disposição para se 
dedicar e cuidar da casa. De-
dique-se à faxina. Apostar no 
seu charme vai trazer resulta-
dos na conquista.
Cor: violeta.
Números da sorte: 44, 71 e 62.

 LSua habilidade de comunica-
ção estará em alta. Conecte-se 
com as pessoas mais próximas. 
Alguém misterioso e atraente 
pode agitar a paquera.
Cor: púrpura.
Números da sorte: 36, 63 e 99.

 LAs finanças estão protegidas. 
Oportunidades de melhorar a 
sua renda podem acontecer. O 
ciúme pode trazer problemas 
para a vida a dois.
Cor: laranja.
Números da sorte: 55, 10 e 91.
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