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Esposa visita 
marido no 
hospital e 

flagra amante 
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ENCAPUZADO 
FUZILA PM 
DENTRO DA 
PIZZARIA

Sargento Marco Antônio dos 
Santos, 51 anos, lanchava na 
Baixada quando o assassino 
desceu de um HB20 com um 

comparsa, revistou o militar e 
atirou várias vezes nas costas
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Rio, Maricá, 
Niterói e 

Itaguaí unem 
calendário

João Acaiabe, o 
‘Tio Barnabé’, 

morre de Covid 
aos 76 anos 

LUTO NA TV

PÁGINA 6

Arthur reclama 
de músicas 

da sua festa e 
xinga geral

BIG BROTHER

PÁGINA 17
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Se molha direitinho, 
DEBORAH SECCO...

15

Vasco 
perde 
Talles 

Magno 
por dois 
meses
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

ÔNIBUS

Anônimo
Duque de Caxias

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

MEIA HORA multimídia

Festas em plena 
pandemia

 LEm quase todos os dias desse 
feriadão, houve aglomeração com 
som alto até tarde da noite na Rua 
Professor Souza Herdy, no Centro 
de Duque de Caxias. As pessoas não 
têm noção de que essas festinhas 
podem contaminar muita gente e 
acabar com muitas famílias. A po-
lícia precisa bater nesses lugares e 
acabar com isso. A situação a qual 
o nosso país se encontra é grave.

AGLOMERAÇÃO

Galhos podem cair 
e atingir pessoas

 LTem uma árvore na Rua General 
Espírito Santo Cardoso, na altura 
do número 272, na Tijuca, que está 
com a copa muito cheia e, com uma 
tempestade mais forte, os galhos 
podem cair e atingir carros ou pes-
soas. Além disso, os fios podem se 
emaranhar e causar numa queda de 
luz na rua inteira. Pedimos que esse 
serviço seja feito em breve, para a 
segurança de todos.

Antônio Melo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Passageiros pedem 
volta da linha 773

 LA linha de ônibus 773, que fazia 
o trajeto entre os bairros de Casca-
dura e Pavuna, foi extinta sem mais 
nem menos. Muitas pessoas que 
dependiam dessa linha para traba-
lhar ficaram sem ter como viajar de 
forma direta. Agora, precisam pegar 
duas conduções ou andar grandes 
distâncias. Pedimos encarecida-
mente a volta desses coletivos, 
porque precisamos muito!

Thayná Couto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

RJ-105 está com 
muitos problemas

 LA RJ-105, estrada que liga Nova 
Iguaçu a Campo Grande, precisa 
de melhorias. A condição do asfal-
to é péssima e, em algumas partes, 
a quantidade de buracos é muito 
grande. Além disso, à noite, a via é 
mal iluminada, ocasionando muitos 
assaltos. Tudo contribui para que o 
trabalhador que precisa passar por 
ali seja prejudicado. O governo e a 
prefeitura precisam agir.

Anônimo
Por e-mail

BURACO

Goteiras e 
bancos soltos

 LA linha 2339 (Estrada da Posse-
-Castelo) está cheia de problemas, 
com goteiras e bancos soltos. Além 
disso, os ônibus só vivem lotados. 
Neste momento que estamos viven-
do, o trabalhador que precisa sair 
da sua casa tem que ser amparado. 
Não dá para ficar correndo riscos. 
Os ônibus precisam andar mais va-
zios. Isso compromete a segurança 
de muitas pessoas. Um absurdo!

Luana Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   ILUMINAÇÃO

Escuridão há mais de dois meses
 L A Travessa 30 de Maio, em Neves, São Gonçalo, está 

às escuras há mais de dois meses e a prefeitura não 
toma providências. A Travessa Sena Portugal, Praça 
da Lira, Rua José Leonardo e Rua Marechal Deodoro 
também passam pelo mesmo problema. A população 
pagando taxa de iluminação pública e o serviço que 
a população recebe é péssimo.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Cedae faz 
reparos

 LSobre a falta de água em 
Inhaúma, a Cedae informa 
que está realizando reparos 
em uma tubulação na Avenida 
Pastor Martin Luther King Jr., na 
altura da Praça Almirante José 
Joaquim Inácio. A situação será 
normalizada ainda hoje.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae 

LOTERIA$

FEDERAL concurso 5551

01/04/2021

Número Prêmio

1º 053666 R$ 500.000,00
2º 021351 R$ 27.000,00
3º 067752 R$ 24.000,00
4º 043561 R$ 19.000,00
5º 008133 R$ 18.329,00
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Reprodução
Mãe e vereador, padrasto 
do menino, faltaram à 
reconstituição das últimas 
horas de vida da criança

M
onique Medeiros, mãe do me-
nino Henry Borel, que 
morreu na madrugada 

do dia 8 de março na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste, e o padras-
to da criança, o vereador Jairo 
Souza, o Dr. Jairinho, não com-
pareceram à reconstituição da 
morte do menino que aconte-
ceu na tarde de ontem no con-

domínio Majestic, no Cida-
de Jardim. O apartamento 
foi o último local em que 
o menino esteve antes de ser 
socorrido.

De acordo com o advogado 
do casal, André França, foi ele 
quem os orientou a não par-
ticipar reprodução simulada. 
Os policiais saíram do local 
por volta das 18h. 

“Nós optamos por orientá-
-los a não participar de maneira algu-
ma. Ao longo desses dias, apresentações 
certa de 22 petições e formulamos inú-
meros requerimentos. Eu nem conse-
gui acesso aos autos ainda. Nós não te-
mos acesso a vídeos e a inúmeras 
declarações. O que a gente tem 
pedido e solicitado desde então, 
não tem sido atendido. O dele-
gado nos avisou ontem (quarta-
-feira) que o procedimento seria 
hoje (quinta-feira). Nós pedimos 
apenas para que ele mudasse para 
a segunda-feira (5)”, disse França.

Durante a perícia houve a co-
leta de manchas das paredes da 
sala e do quarto onde a criança 
estava, mas logo os peritos descar-
taram ser material genético. O laudo 

final ficará pronto em 15 dias. 
Participaram da reconstitui-

ção peritos do Instituto Médi-
co Legal (IML), do Instituto 
de Criminalística Carlos Éboli 
(ICCE) e policiais da 16ª DP. 
Um boneco com caracterís-
ticas de Henry foi utilizado 
para encenar a narrativa que 
Jairinho e Monique deram 
durante os depoimentos.

SIMULADAl CAROLINA FREITAS

 LO governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, con-
firmou ontem ter recebido 
uma ligação do vereador Jai-
ro de Souza Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho, no dia da morte 
do menino Henry Borel, de 4 
anos, na Barra da Tijuca, Zo-
na Oeste do Rio, no último dia 
8. Em nota, Castro afirmou 
que, durante o telefonema, 
“limitou-se a explicar ao ve-
reador que o assunto seria tra-
tado pela delegacia responsá-
vel pelo inquérito e encerrou a 
ligação”. O governador ainda 

reiterou que “sempre garan-
tiu total autonomia à Polícia 
Civil e que não interfere em 
investigações”.

O motivo da ligação do 
vereador não foi revelado. 
No entanto, já se sabe que ele 
queria evitar que o corpo fos-
se enviado ao Instituto Médi-
co Legal (IML), procedimen-
to padrão que deve ser feito 
quando a morte é suspeita. 

A criança morreu com 
hemorragia provocada por 
uma pancada no fígado, se-
gundo laudo do IML.

Jairinho ligou para Castro

 LA Polícia Civil já ouviu mais 
de 15 testemunhas. Uma ex-na-
morada do vereador o denun-
ciou por agressões contra ela e 
a filha, que na época era menor. 
Já os médicos que atenderam 
o casal na madrugada em que 
Henry morreu disseram que o 
menino já chegou sem vida no 

hospital. A mãe teria dito que ele 
havia se engasgado.

Também foram apreendi-
dos celulares de familiares do 
menino. A polícia já identifi-
cou que algumas mensagens 
foram apagadas do celular do 
vereador Jairinho e tenta re-
cuperá-las.

Fases da investigação

DANIEL CASTELO BRANCO

POLÍCIA

REPRODUÇÃO

Policial civil 
carrega um 
boneco que 

foi usado para 
simular o corpo 

da criança 
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POLÍCIA

Policial militar 

é morto a tiros
Agente foi fuzilado dentro de pizzaria

 L EM NOVA IGUAÇU

U
m policial militar foi fu-
zilado em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminen-

se, na noite de quarta-feira. 
De acordo com o Portal Pro-
curados, o sargento Marco An-
tônio dos Santos, de 51 anos, 
foi morto enquanto lanchava 
em uma pizzaria, em Miguel 
Couto, Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense.

Câmeras filmaram o ins-
tante em que homens encapu-
zados, um deles com um fuzil, 
e um outro com uma pistola, 
chegam em um carro HB20, na 
cor branca. Nas imagens, que 
estão com a polícia,  o grupo 
vai até o militar, o revista e lo-
go em seguida o que portava 
o fuzil atira várias vezes pelas 

costas do policial.
Santos chegou a ser leva-

do ao Hospital Geral de Nova 
Iguaçu, mas não resistiu.

Atualmente, o agente era 
lotado no gabinete do deputa-
do Luiz Martins (PDT), da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj).

Ainda ontem, o Disque De-
núncia fez um cartaz pedin-
do para que a população fa-
ça denúncias As informações 
podem ser passadas pelo apli-
cativo do programa ou pelo te-
lefone 2253-1177. 

O sargento estava na corpo-
ração desde 1999, era divor-
ciado e deixa dois filhos. Até o 
momento, não há informações 
sobre o enterro. Com a morte 
do 2º SGT/PM Marco, chega a 
vinte e um o número de Agen-
tes de Segurança assassinados 
em 2021. Entre eles, quinze da 
Polícia Militar, dois da Mari-
nha do Brasil, um da Polícia 
Civil, um da Guarda Munici-
pal, um do Degase e um do EB/
Exército Brasileiro.

Policial militar Marco Antônio dos Santos morreu na noite de quarta. Ele era divorciado e deixa dois filhos

REPRODUÇÃO

VIOLÊNCIA  
LOTADO NA ALERJ, 
O PM DEIXA DOIS 
FILHOS. POLÍCIA PEDE 
INFORMAÇÕES

Um integrante de uma or-
ganização criminosa de São 
Paulo foi preso, na quarta-fei-
ra, dentro do Hospital Esta-
dual Azevedo Lima, no bairro 
do Fonseca, em Niterói, na Re-
gião Metropolitana do Rio. O 
homem é suspeito de falsificar 
medicamentos e estocar ana-
bolizantes contrabandeados. 

O criminoso estava na uni-
dade de saúde se recuperando 
de uma cirurgia , após ter sido 
baleado. Ele foi internado com 
nome falso e alegou ter sofrido 
uma tentativa de assalto. Ele es-
tava foragido há quatro meses, 
desde que a Polícia Civil de São 
Paulo estourou um laborató-
rio da organização criminosa. 
Na ocasião, foram apreendidos 
mais de R$1 milhão em medi-
camentos e insumos. 

Após a troca de informações 
entre a 76ª DP (Niterói) e da 

81ª DP (Itaipu) com a Polícia 
Civil paulista, os agentes passa-
ram a fazer buscas em hospitais 
e clínicas da região, até chegar 
ao criminoso. Contra ele, havia 
uma mandado de prisão expe-
dido pela Justiça de São Paulo, 

por associação criminosa, falsi-
ficação ou adulteração de pro-
duto destinado a fins terapêu-
ticos ou medicinais e exercício 
ilegal da profissão farmacêuti-
ca. O homem foi encaminhado 
ao sistema prisional.

Preso golpista 
de remédios

 L BALEADO EM HOSPITAL

Homem disse que foi baleado em assalto e deu nome falso

REPRODUÇÃO

NOME FALSO 

HOMEM DEU NOME 
FALSO PARA TER 
ATENDIMENTO EM 
HOSPITAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 2/4/20214



Um homem foi baleado, on-
tem de manhã, em ação da Po-
lícia Militar no Complexo do 
Chapadão, em Anchieta, na Zo-
na Norte do Rio. Segundo a cor-
poração, policiais do 41º BPM 
(Irajá) faziam um patrulha-
mento na Rua Alcobaça e ban-

didos armados atiraram contra 
a viatura. Houve confronto. 

Após a troca de tiros, o ho-
mem foi encontrado baleado 
no chão. Ele foi levado para 

o Hospital Municipal Carlos 
Chagas, em Marechal Hermes. 
Até o fechamento desta edição, 
não havia informações sobre o 
estado de saúde do ferido.  

Nas redes sociais, moradores 
relataram barulho de tiros na re-
gião, por volta das 6h20. Uma pis-
tola, um radiocomunicador e dro-
gas foram apreendidos na ação. 

GERAL

 LUm recém-nascido foi encontra-
do, ontem, numa caixa de papelão 
abandonada em uma calçada do 
Parque Nova Brasília, em Cam-
pos dos Goytacazes. Uma mu-
lher encontrou o bebê e acionou 
o Corpo de Bombeiros. Ainda não 
foram divulgadas informações so-
bre quem pode tê-lo abandonado 
e quem são os pais. A criança segue 
internada e fora de risco.

 LDois homens foram presos, 
ontem, após cometerem rou-
bos no Centro de São João de 
Meriti. Uma equipe do 21º 
BPM (São João de Meriti) 
foi acionada por pessoas que 
passavam pela região. Os cri-
minosos estavam cometendo 

assaltos em um carro. Os PMs 
realizaram buscas na área e 
encontraram o veículo que 
teria sido usado pelos bandi-
dos. Nele, havia um simulacro 
de pistola. A dupla foi detida e 
encaminhada para a 64ª DP 
(São João de Meriti).

Bebê em caixa
Rodaram por roubos em São João

Preso no Leblon
 LGuardas municipais 

prenderam em flagran-
te, ontem, Wallace de Li-
ma Silva, de 37 anos, após 
o roubo de dois celulares 
e outros pertences de três 
mulheres na Praça Nossa 
Senhora Auxiliadora, no 
Leblon. O caso foi registra-
do na 14ª DP (Leblon).

RAPIDINHAS...

Salseiro no Chapadão
Tiroteio entre PMs e bandidos termina com um baleado

Material apreendido pelos policiais no Complexo do Chapadão 

NA AÇÃO DA 
PM, FORAM 
APREENDIDOS 
UM RÁDIO, UMA 
PISTOLA E DROGAS

PMERJ / DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS
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GERAL

O ator João Acaiabe, de 76 anos, 
morreu ontem em decorrência de 
complicações da Covid-19. A in-
formação foi confirmada por ami-
gos nas redes sociais. 

Acaiabe estava internado no 
Hospital Prevent Senior, em São 
Paulo, e foi diagnosticado com a 
doença no dia 15 de março. Se-
gundo seu perfil oficial no Insta-

gram, na noite de quarta-feira, o 
ator apresentava “um quadro es-
tável”. No entanto, após uma pio-
ra, ele foi levado para a UTI, entu-
bado e morreu ontem.

O ator ganhou destaque co-
mo Tio Barnabé no Sítio do Pica-
pau Amarelo entre 2001 e 2006, na 
Globo; Seu Pimpinonni na nova 
versão de Uma Rosa com Amor; e 
Chefe Chico no remake de Chiqui-
titas, entre 2013 e 2015 no SBT. No 
cinema, seu trabalho mais recente 
foi dando voz a Rafiki na versão “li-
ve action” de O Rei Leão.

Morre o 
ator João 
Acaiabe

 L VÍTIMA DA COVID

João Acaiabe tinha 76 anos

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO 

O ARTISTA 

INTERPRETOU O TIO 
BARNABÉ DO ‘SÍTIO’ 
E O CHEFE CHICO 
DE ‘CHIQUITITAS’

Municípios anunciam 
um calendário único
Rio, Niterói, Maricá e Itaguaí combinam dias e idades para vacinar

 L IMUNIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

A 
Prefeitura do Rio divulgou 
um novo calendário de va-
cinação unificado com 

Itaguaí, Maricá e Niterói. As da-
tas compreendem novos grupos 
prioritários, de 45 a 59 anos, entre 
os dias 26 e 29 de maio e, até o dia 
26 de abril, a previsão é que todos 
acima de 60 recebam a primeira 
dose da vacina. Caso haja uma ace-
leração na entrega das doses pelo 
Ministério da Saúde, o calendário 
pode ser novamente alterado.

O secretário de Saúde do Rio, 
Daniel Soranz, afirmou que o ob-
jetivo é que, no dia 26 de abril, to-

dos os idosos acima de 60 anos já 
tenham sido vacinados para que 
o novo calendário das prefeituras 
tenham o critério de prioridades 
aliado à idade. “A gente mantém a 
lógica da idade e associa aos gru-
pos prioritários que estão previs-
tos no PNI e também na sugestão 

feita pelo governo do estado”, disse.
Os municípios elaboraram um 

plano único de vacinação, que não 
vai acatar o Calendário Único de 
Vacinação, publicado na terça-fei-

ra pelo Estado.
Rubem Ribeiro, prefeito de Ita-

guaí, destacou que houve uma mi-
gração para Itaguaí depois que a 
prefeitura diminuiu a idade de va-

cinação e que o calendário unifica-
do impede que isso ocorra.

Axel Grael, prefeito de Niterói, 
também destacou que a migração 
é algo muito comum.

Calendário compreende novos grupos prioritários, de 45 a 59 anos, entre os dias 26 e 29 de maio 

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

O CALENDÁRIO  
DE VACINAÇÃO 
UNIFICADO INCLUI 
NOVOS GRUPOS 
PRIORITÁRIOS

 L A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) informou, on-
tem, que foram registradas 
387 mortes nas últimas 24 
horas no estado. Além disso, 
4.039 novos casos foram con-
tabilizados. Desde o início 
da pandemia, foram 651.914 

casos e 37.114 óbitos provo-
cados pela doença. Entre os 
casos confirmados, 602.254 
pacientes se recuperaram da 
doença. As taxas de ocupa-
ção de enfermaria e de UTI 
para Covid estão em 80,7% e 
90,1%, respectivamente. Os 

dados são do Painel de Moni-
toramento Covid-19, atuali-
zado pela secretaria.

Enquanto isso, a fila de es-
pera por leitos voltou a crescer 
no estado. Segundo os dados 
da Secretaria Estadual de Saú-
de, são 1.033 pacientes aguar-

dando uma vaga. Dessas, 701 
são para UTI e 332 para en-
fermaria. Além disso, o tem-
po de espera na fila é de 26 
horas. Ainda de acordo com a 
pasta, 18 municípios do esta-
do estão com lotação máxima 
dos leitos de UTI.

387 mortes e 4.039 casos em 24h. Fila de espera por leitos tem 1.033 pacientes
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Prato cheio pro feirante
Tradição faz movimento das feiras livres aumentar em busca do peixe do almoço

 L SEXTA-FEIRA SANTA

De máscara do Fla, Adriano foi com a esposa conferir os preços

REGINALDO PIMENTA

Nem o aperto das medidas 
restritivas contra a Co-
vid-19 em todo o Rio fez 

o carioca abrir mão de uma de 
suas maiores tradições: a garantia 
do peixe fresco para o almoço da 
Sexta-Feira Santa. Na manhã de 
ontem, o MEIA HORA foi a duas 
feiras livres para acompanhar de 
perto o intenso movimento.

Na primeira, no Maracanã, 
apesar de boa parte dos consu-
midores usarem máscara, alguns 
feirantes e transeuntes resolveram 
ignorar a proteção ou colocá-la de 

maneira inadequada — no quei-
xo ou apenas pendurada em uma 
das orelhas. Morador do Riachue-

lo, Adriano Carvalho, de 44 anos, 
colocou a máscara do Flamengo e 
foi com a esposa dar aquele confe-

re nos preços: “Achei que fosse es-
tar mais caro, mas vejo que está na 
média. Amanhã (hoje) é peixe sem 
a menor dúvida”.

Patrício da Silva Messias, de 46 
anos e há 20 deles administrando 
a peixaria, lamenta a crise causa-
da pela pandemia: “Caiu muito 
(a venda). Perdemos uns 50% de 
clientes em 2021”.

Do Maracanã, o MEIA foi pa-
ra o Andaraí, onde a Peixaria São 
Pedro dividia opiniões em relação 
aos preços. “O dinheiro está mais 
curto e decidi levar camarão. Mas 
mesmo assim estou achando ca-
ro”, diz Dalila Senario, de 55 anos.

EM COMPARAÇÃO 
COM 2020, PEIXARIA 
ESTIMA PERDA DE 
50% DA CLIENTELA 
DEVIDO À PANDEMIA 

 L LUCIANO PAIVA
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 LTENHO 71 anos de idade e sou jor-
naleiro há 55. Minha primeira e única 
profissão é a de jornaleiro. Moro no 
Engenho de Dentro e gosto das pes-
soas do bairro. O que eu mais gosto na 
minha profissão é atender o público. 
Torço para o Flamengo e, nas horas 
vagas, gosto de cuidar da minha 
casa. Gosto do caderno de esportes 
do MEIA HORA.

ROSÁRIO MALITO 
Bento Ribeiro

VITÓRIA 
CLAUDIA-
NO NO-
GUEIRA
tem atual-
mente 20 
anos. Ela 
desapareceu 
em 5 de 
junho de 
2009, na Zona Norte do Rio, após ser 
sequestrada por um estranho.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Metrô adia 
aumento

 LO aumento na passagem 
do metrô no Rio, que esta-
va previsto para entrar em 
vigor hoje, foi adiado por 
pelo menos mais um mês. 
A tarifa passaria para R$ 
6,30, mas segue R$ 5.

RAPIDINHA...

 L DESCOBRIU AMANTE DO MARIDO NO HOSPITAL

Chifre para na DP
Paciente dispensa esposa para ficar com a outra

Uma mulher de 48 anos 
prestou queixa ontem 
contra o marido, prestes a 

ser entubado por causa de com-
plicações da Covid-19, após des-
cobrir que ele estava com uma 
amante no hospital, em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. 
Segundo o site G1, o casal estava 
junto há 20 anos e tem uma filha.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a mulher recebeu uma ligação 
do marido contando que está in-
fectado com o coronavírus, mas 
que “não precisava ir até o hospital, 
pois ele já estava melhor”. Apesar 
do pedido, ela foi ver como o ma-
rido estava. Quando chegou, foi 
informada que ele estava “acom-
panhado da namorada”.

Na delegacia, a mulher con-
tou que preferiu esperar por estar 
preocupada com o estado de saú-
de do marido. Depois de um tem-

po, ela descobriu que a amante de-
le era uma amiga dela. O homem 
ainda teria dito para a esposa: “A 
partir de hoje, a (nome da mulher, 
que não foi divulgado) cuida das 
minhas coisas. Você pode ir embo-

ra, cuida da sua vida”.
O caso foi registrado na De-

legacia de Pronto Atendimento 
Comunitário (Depac) do Cen-
tro de Campo Grande como 
preservação de direitos. 

Mulher registrou o caso numa delegacia do Centro de Campo Grande

REPRODUÇÃO DO GOOGLE STREET VIEW O Ministério da Cidadania 
prorrogou por mais 180 dias a 
suspensão de revisões cadastrais 
e de procedimentos operacionais 
do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (Ca-

dÚnico). A portaria foi publicada 
ontem, em edição extra do Diário 
Oficial da União.

Segundo a Agência Brasil, a me-
dida vale para procedimentos co-
mo os de averiguação e revisão 
cadastral, ações de bloqueio de 

benefícios de famílias sem infor-
mação de acompanhamento das 
regras do programa (como a fre-
quência escolar e ações de saúde).

De acordo com o texto, o obje-
tivo é “evitar aglomerações e evitar 
que os integrantes de famílias be-
neficiárias do Bolsa Família, assim 
como os cidadãos que trabalham 
em unidades de cadastramento, 
exponham-se à infecção pelo (no-
vo) coronavírus”.

Além disso, a operação dos 
programas continua prejudica-
da por situações como suspen-
são de aulas, direcionamento de 
atividades das unidades de saúde 
para atender os infectados pela 
Covid-19 e alteração no funcio-
namento de alguns centros e pos-
tos de cadastramento.

A suspensão da revisão cadas-
tral do Bolsa Família e CadÚnico 
começou em março do ano passa-
do e tem sido prorrogada.

Revisão cadastral 
segue suspensa

 L BOLSA FAMÍLIA

A SUSPENSÃO DA 
REVISÃO CADASTRAL 
TEM SIDO 
PRORROGADA DESDE 
MARÇO DE 2020
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Carioca              Segunda         Madureira               21h           Cidadania
Supercopa            11/4              Palmeiras            A Definir             Brasília

O homem de 88O homem de 88  

MILHÕESMILHÕES
Esse é o valor total Esse é o valor total 

que o Mengão que o Mengão 

vai gastar por vai gastar por 

ter contratado ter contratado 

o artilheiro da o artilheiro da 

FiorentinaFiorentina

O Demonstrativo do Fla-
mengo de 2020, que foi 
entregue ao Conselho 

Fiscal do clube para exame e 
parecer, indica o valor total que 
o Rubro-Negro desembolsará 
por ter contratado Pedro junto 
à Fiorentina, da Itália. Na pági-
na 52 do documento, cons-
tam as seguintes informações: 
14 milhões de dólares (valor); 
6,30 (taxa bancária); R$ 88,22 
milhões (montante em Real); 
01/2021 (início do contrato); e 
12/2025 (fim do contrato).

Segundo o Demonstrativo, 
que pode sofrer alterações caso 
o Conselho Fiscal solicite, antes 
de ser enviado ao Conselho De-
liberativo para votação, o Fla-
mengo pagará o valor em par-
celas durante cinco anos.

Pedro tem 23 anos e che-
gou ao Flamengo no começo 
de 2020, por empréstimo, com 
passe fixado em contrato. Após 
se destacar com a camisa rubro-
-negra, com direito à convoca-

ção para a Seleção, a diretoria 
fez uma engenharia financeira 
para comprá-lo.

Até o momento, Pedro 
disputou 56 partidas pelo 
Flamengo e marcou 24 gols, 
sendo 23 na temporada de 
2020 e um na atual.

O atacante está no departa-
mento médico tratando uma 
lesão muscular na coxa esquer-
da e não tem prazo de retorno. 
A tendência é que o jogador fi-
que pelo 15 dias longe dos gra-
mados e é dúvida para a final 
da Supercopa do Brasil no dia 
11, contra o Palmeiras.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

ATACANTE É 
DÚVIDA PARA 
A FINAL DA 
SUPERCOPA DO 
BRASIL, DIA 11

 LApós a vitória de quarta-feira 
sobre o Bangu por 3 a 0, em Volta 
Redonda, o Flamengo se reapre-
sentou na tarde de ontem. Recu-
perado da lesão na coxa direita, 
o zagueiro Rodrigo Caio partici-
pou da maior parte do treino e tem 
chances de voltar contra o Madu-
reira, segunda-feira. Neste caso, fa-

rá dupla com William Arão, com 
Gustavo Henrique no banco.

“A temporada passada nos si-
nalizou positivamente para essa 
alteração, com o Arão na zaga e o 
Diego no meio. Foi quando tive-
mos melhor desempenho. Estão 
rendendo. A dupla de zaga com 
o Gustavo acho que só teve uma 

derrota. Tenho visto potencial 
nele (Arão) para começar nesta 
posição”, disse o técnico Rogério 
Ceni, que pensa jogo a jogo: “O 
Palmeiras é um grande time, vem 
de dois títulos importantes. Se-
rá uma disputa importante, mas 
temos o Madureira ainda e não 
podemos esquecer.”

Rodrigo Caio treina e deve retornar na segunda-feira

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 2/4/2021
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Terça Macaé 21h35 Cidadania
Carioca 10 ou 11/4 N.Iguaçu A Definir Maracanã

Flu dá a letra praFlu dá a letra pra

BABIBABI
O 

Fluminense segue em 
busca de reforços para a 
Libertadores. Os princi-

pais alvos continuam sendo os 
atacantes Matheus Babi, do Bo-
tafogo, e Willian Bigode, do Pal-
meiras. Ainda nesta semana, o 
Tricolor pode ter novidades em 
relação aos atletas.

De acordo com o UOL, o 
clube se reunirá com o empresá-
rio de Babi e o Serra Macaense, 
detentor de seus direitos econô-
micos. A equipe das Laranjeiras 
tem como “trunfo” o fato de dis-
putar a Libertadores, já que Ba-
bi não deseja disputar a Série 
B. Além disso, o jogador teria a 

chance de continuar morando 
no Rio de Janeiro.

Para contratar o jogador, 
que atualmente está empresta-

do ao Botafogo, o Fluminense 
fez uma oferta de cerca de R$ 6,7 
milhões por 25% dos direitos 

econômicos. O Athletico-PR 
oferece uma proposta mais al-
ta, mas quer 60% dos direitos.

Já Willian Bigode sinalizou 
que gostou da proposta do Flu-
minense, mas só definirá seu 
futuro nos próximos dias. O 
atacante espera o técnico Abel 
Ferreira retornar da Europa pa-
ra saber se está ou não nos pla-
nos do Palmeiras para 2021. 

Além do ataque, o Flumi-
nense quer se reforçar na defesa 
e negocia com o zagueiro David 
Braz, do Grêmio. A expectativa 
é que o estafe do jogador de 33 
anos e o clube gaúcho respon-
dam já na próxima semana.

A DIRETORIA  
TAMBÉM 
NEGOCIA COM 
WILLIAN BIGODE 
E DAVID BRAZ

l O zagueiro Matheus Ferraz 
teve um edema ósseo detectado 
no joelho direito e desfalcará a 
equipe tricolor nas próximas 
partidas. O jogador de 36 anos 
já havia desfalcado a equipe nos 
últimos dois jogos por conta de 
dores no local. Como de costu-
me, o clube não costuma divul-
gar prazo para retorno, mas a 
expectativa é de que ele fique 

fora de combate por 
até 25 dias. Sem ele 
e sem Luccas Claro, 
que ainda não es-
treou na temporada, 
Nino deve continuar 
tendo Frazan como sua 
dupla de zaga na sequência 
da Taça Guanabara, terça-fei-
ra, contra o lanterna Macaé, em 
Volta Redonda.

Matheus Ferraz segue fora

Tricolor fará reunião para contratar alvinegroTricolor fará reunião para contratar alvinegro

Matheus Babi, do Matheus Babi, do 
Botafogo, interessa Botafogo, interessa 
ao Fluminense e ao ao Fluminense e ao 

Athletico-PRAthletico-PR
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Campetição Dia Time  00h00 Local

Campetição Dia Time 00h00 Local

e já iniciará hoje os trabalhos de 
fisioterapia em casa. “O retorno 
ao clube está previsto para a pró-
xima segunda-feira para o início 

da fisioterapia em tempo inte-
gral”, afirmou o diretor médico 
Gustavo Caldeira.

Ontem, no CT do Almiran-
te, o treinador Marcelo Cabo 

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                 Amanhã Bangu 21h05 Cidadania

Copa do Brasil     Quarta Tombense 21h30 Tombos-MG

TudoTudo

Operação no joelho 
de Talles Magno é 
um sucesso e jogador 
se reapresenta na 
segunda ao Vascão

T
a l l e s  Ma g n o  p a s -
sou por uma cirurgia 
bem-sucedida no joe-

lho esquerdo, na manhã de 
ontem. A artroscopia foi ne-
cessária após o jogador de 
18 anos lesionar o menisco 
lateral durante um treina-
mento do Vasco, domingo, 
no CT do Almirante. O tem-
po de recuperação deve du-
rar em torno de dois meses.

Desta forma, Talles Mag-
no vai dedicar para retornar 
na estreia do Vasco na Série 
B do Brasileiro, inicialmen-
te prevista para o dia 28 de 
maio, contra o Operário-PR, 
em São Januário.

Talles recebeu alta ontem 

Talles Magno só 
deve voltar a jogar 
daqui a dois meses, 

já pela Série B 
do Campeonato 

Brasileiro
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 LFora dos planos do Vasco, o 
lateral-esquerdo Henrique, 
de 26 anos, interessa ao Or-
lando City, dos Estados Uni-
dos. A equipe de scout do clu-
be americano avaliou bem o 
futebol do atleta, que tem con-
trato até agosto com o Gigan-
te da Colina. Como a diretoria 
decidiu estender suas férias até 
o próximo dia 5, ele vem man-
tendo forma física até acertar 
com um novo clube.

 LRecém-chegados ao Vasco, 
os atacantes Morato e Léo Ja-
bá podem estrear amanhã, 
contra o Bangu. A dupla deve 
iniciar no banco de reservas, 
mas a decisão será da prepa-
ração física. Morato, inclusi-
ve, chegou a marcar um dos 
gols do treino de quarta-fei-
ra, contra o sub-20. Outra 
novidade da atividade foi 
a volta do zagueiro Ernan-
do, que vinha se recuperan-
do de lesão na coxa direita e 
tem chance de voltar ao time 
amanhã como titular.

EUA quer 
Henrique

Morato e 
Léo Jabá

O ATACANTE  
VAI FAZER 
FISIOTERAPIA EM 
TEMPO INTEGRAL 
NO CLUBE

promoveu uma atividade táti-
ca e começou a definir a equi-
pe para a partida de amanhã, 
contra o Bangu, em Volta Re-
donda. Quatro jogadores do 
sub-20 passam por período de 
observação nos profissionais: 
os meio-campistas Rodrigo, 
Caio Eduardo e Marlon Gomes, 
além do lateral-esquerdo Ri-
quelme, que inclusive já 
foi relacionado pa-
ra os últimos 
dois jogos 
no Cario-
ca (Madu-
reira 2 a 2 
e Flumi-
nense 
1 a 1).

OKOK
na cirurgiana cirurgia
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Carioca Domingo  Portuguesa  17h Giulite Coutinho
Carioca 11/4  Volta Redonda  A Definir Cidadania

 L RAFAEL CARIOCA

Mais um reforço
Fogão contrata lateral-esquerdo do Vitória

O 
Botafogo anunciou no 
fim da tarde de ontem a 
contratação do lateral-

-esquerdo Rafael Carioca, que 
defendeu o Vitória, da Bahia, 
na temporada passada. O joga-
dor de 28 anos, que já estava no 
Rio treinando no Nilton San-
tos, assinou contrato com va-
lidade até o fim do ano.

“Rafael  Car ioca é  Fo-
go! Lateral-esquerdo é mais 
um reforço do Glorioso. Se-
ja bem-vindo ao Clube Mais 
Tradicional! Vamos, Botafo-
go”, anunciou o Alvinegro, pe-
las redes sociais.

Rafael é um velho conhecido 

do técnico Marcelo Chamus-
ca. O jogador trabalhou com 
o treinador no Ceará, chegan-
do inclusive a marcar um dos 
gols na estreia do comandante 
à frente do Vozão. Pela equipe 
cearense, foram 25 jogos e três 
gols marcados.

Rafael não estava nos planos 
do Vitória para 2021. Além do 
clube baiano, o lateral já defendeu 
Vila Nova, Internacional, Resen-
de, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, 
Red Bull Brasil e Bragantino. No 
Botafogo, ele disputará posição 
com Guilherme Santos, Hugo, 
Lucas Barros e Paulo Victor.

Hugo, por sinal, está em fase 
de transição após se recuperar 
de lesão, assim como o goleiro 
Diego Cavalieri. Já o titular da 
meta, o paraguaio Gatito Fer-
nández, ainda faz tratamento 
para curar o edema no joelho e 
segue sem previsão de retorno.

Rafael Carioca é um velho conhecido do técnico Marcelo Chamusca

BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LO Botafogo ainda não esta satis-
feito com o elenco para a disputa 
da temporada e segue no merca-
do em busca de um zagueiro e um 
volante. Marcelo Chamusca reve-
lou após o empate em 1 a 1 contra 
o Madureira que quer compensar 
a saída de Marcelo Benevenuto pa-
ra o Fortaleza e de Zé Welison para 
o Sport. “Temos atletas chegan-

do, claro, com características dife-
rentes do Zé Welison. Do Marce-
lo vamos buscar. As duas posições 
vamos buscar no mercado, com 
calma e tranquilidade. É um mo-
mento que não é fácil porque uma 
boa parte dos jogadores está em-
pregada jogando Estaduais, Copa 
do Brasil e competições impor-
tantes”, disse o treinador.

Diretoria quer zagueiro e volante

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

SEMIFINAL GERAL E CAMPEÃO DA TAÇA GB

 1º FLAMENGO 16 7 5 1 1 13 3 10

SEMIFINAL GERAL

 2º VOLTA REDONDA 16 7 5 1 1 11 6 5

 3º PORTUGUESA 13 7 4 1 2 8 2 6

 4º MADUREIRA 11 7 2 5 0 7 5 2

TAÇA RIO

 5º FLUMINENSE 10 7 3 1 3 8 9 -1

 6º BOTAFOGO 10 7 2 4 1 7 5 2

 7º NOVA IGUAÇU 9 7 2 3 2 8 7 1

 8º RESENDE 8 7 2 2 3 4 9 -5

ZONA NEUTRA

 9º VASCO 7 7 1 4 2 9 9 0

 10º  BOAVISTA 6 7 1 3 3 6 9 -3

 11º BANGU 5 7 1 2 4 1 7 -6

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 7 0 1 6 3 14 -11

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.

7ª RODADA

30/03

 FLUMINENSE  1  X  1 VASCO

31/03

 MACAÉ  1 X 3 NOVA IGUAÇU

 BOTAFOGO  1 X 1 MADUREIRA

 FLAMENGO  3 X 0 BANGU

ONTEM

 RESENDE  0 X 1 PORTUGUESA

 VOLTA REDONDA  3  X 1  BOAVISTA

8ª RODADA

AMANHÃ

 VASCO X  BANGU  21H05 

DOMINGO

 RESENDE  X   BOAVISTA  15H30

 BOTAFOGO  X   PORTUGUESA  17H 

 VOL. REDONDA X   NOVA IGUAÇU  18H 

SEGUNDA-FEIRA

 MADUREIRA  X FLAMENGO  21H 

TERÇA-FEIRA 

 MACAÉ  X  FLUMINENSE 21H35

ARTILHARIA

 5 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda) e Rodrigo Muniz (Flamengo) 
 4  GOLS:  João Carlos (Volta Redonda)  3 GOLS: Natan, Luiz Paulo e Victor Feitosa 
(Madureira); Anderson Künzel e Vandinho (Nova Iguaçu); Gabriel Pec (Vasco); 
Jean (Boavista); Fred (Fluminense); e Matheus Babi (Botafogo)

OS GOLEIROS  
CAVALIERI E 
GATITO SEGUEM 
SEM PREVISÃO DE 
RETORNO AO TIME
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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.

 

OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Centro 
de Usinagem comando Mitsu-
bishi. Campo Grande. Salário 
R$2.750,00 +benefícios. Currícu-
lo para: carolfgvh@gmail.com
 

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
 

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 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.
 

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

ressurge por aqui para adocicar a nossa sexta-

-feira. No clima da Páscoa, a musa do Corinthians se vestiu 

de coelhinha sexy. Bem que ela poderia vir saltitando aqui 

para casa, hein! Aposto que ela não encontraria os ovos que 

escondemos. No Insta, ela arrasa como @paullalimaa7.

PAULA LIMA

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

JUNIOR MAGALHAES/DIVULGAÇÃO

 LMeio-campista com passa-
gem pelo Vasco no segundo 
semestre de 2019, Fredy Gua-
rín foi detido após ser acusado 
de violência doméstica na ca-
sa dos pais, em Medellín. Se-
gundo o jornal colombiano 
El País, Guarín teria agredido 
o pai e outros familiares. Em 
imagens que circulam nas re-
des sociais, ele foi levado para 
a delegacia em aparente esta-
do de embriaguez. A roupa, en-
sanguentada, também chama 
atenção. Guarín defende o Mil-
lonarios-COL e havia pedido 
para ser dispensado dos treinos 
alegando “problemas pessoais”.

Ex-Vasco briga e é detido

 LCom um gol de Cafu, a 
Portuguesa da Ilha do Go-
vernador derrotou o Re-
sende por 1 a 0, na tarde de 
ontem, no Estádio do Traba-
lhador, no Sul Fluminense. 
A Lusa segue no G-4 da Ta-

ça Guanabara, com 13 pon-
tos, e vai embalada enfrentar 
o Botafogo, domingo, às 17 
horas, no Giulite Coutinho, 
em Mesquita. Em caso de vi-
tória, dará grande passo pa-
ra as semifinais.

Lusa da Ilha vence outra

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

é  o 
novo técnico do Cuiabá, 
que havia sondado Tia-
go Nunes, mas o negó-
cio não evoluiu. Ex-Bota-
fogo, Vasco e Palmeiras, 
Valentim chega com a 
missão de comandar o 
Dourado em sua primei-
ra participação na Série A.

cancelou a passa-
gem do revezamento da to-
cha olímpica por Osaka, ini-
cialmente marcada para os 
próximos dias 13 e 14, dian-
te do aumento dos casos de 
Covid-19. O evento “se en-
quadra na categoria de saí-
das não essenciais e é preciso 
evitar aglomerações”.

 LALBERTO VALENTIM  LO JAPÃO 
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

DILSON SILVA / AGNEWS

MUITO MUSA
l Deborah Secco aproveitou o dia de sol, on-
tem, para renovar o bronzeado. De biquíni, 
a atriz esbanjou boa forma e seu bumbum 
empinadinho chamou a atenção em algumas 
fotos feitas por um paparazzo. Os cliques fo-
ram feitos enquanto Deborah estava à beira 
de uma piscina na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio. No Instagram, ela também com-
partilhou algumas imagens exibindo seu cor-
pão. “Alguém viu meus óculos por aí?”, brin-
cou a atriz na legenda.  
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SUSANA VIEIRA É VACINADA
 LSusana Vieira, de 78 anos, recebeu a segunda 

dose da vacina contra Covid-19, ontem. “Quem 
nega a vacina não merece viver. As pessoas estão 
morrendo porque ainda não conseguiram tomar 
a vacina”, disse a atriz à GloboNews.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA
 L“Podem chamar de Ci-

dão”, disse Cid Moreira ao 
mostrar sua identidade.

 LEm plena pandemia, Anitta 
fez terceira comemoração 
de aniversário em Miami.

GRÁVIDA
 LThaeme vai ser 

mamãe novamen-
te. “Nosso novo 
arco-íris está a ca-
minho para com-
pletar nossa famí-
lia!”, anunciou ela 
no Instagram. O 
bebê é filho da 
cantora com Fábio 
Elias. Os dois já são 
pais de Liz.

‘SOU GAGO’
 LMurilo Benício re-

lembrou seu pri-
meiro trabalho, Fe-

ra Ferida (1993), 
e o problema 
com a ga-
gueira no 
Encont ro 
com Fátima 
Bernardes. 
“Sou ga-
go desde 

sempre. As 
pessoas mais 

próximas per-
cebem. E estava 
começando na 
Globo.”

LEO FRANCO / AGNEWS

‘EVOLUÇÃO DO QUADRO É POSITIVA’

 LInternado com Co-
vid-19 num hos-
pital do Rio des-
de 13 de março, 
Paulo Gusta-
vo segue ten-
do evolução 
favorável. “Nas 
últimas 48 horas, 
o paciente apre-
sentou sinais mais evi-
dentes de recuperação da 
função pulmonar, corrobo-
rados por uma tomografia 
computadorizada. A evo-
lução do quadro é positiva, 

porém, o tempo 
de recuperação 

nesses casos 
varia indivi-
dualmen-
te. A cada 
dia, temos 

mais  cer-
teza da sua 

plena recupe-
ração, cuja data 

ainda não é previsível”, 
informou um comunica-
do. O humorista está em 
uso de ventilação mecâni-
ca, na UTI, desde o dia 21. 
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AS ÚLTIMAS
Reta final de ‘Amor 
de Mãe’ agita 
as redes sociais. 
Intérprete de Lurdes, 
Regina Casé fala 
sobre a personagem 
e gravações da novela 
na pandemia

A reta final de Amor de 
Mãe está movimen-
tando a internet. Esta 

semana, o sumiço de Lurdes 
(Regina Casé) provocado por 
Thelma (Adriana Esteves) to-
mou conta das redes sociais. A 
novela de Manuela Dias, que 
termina na próxima semana, 
vai apresentar o desfecho do 
drama de Lurdes para encon-
trar e abraçar o filho Domêni-
co, que foi roubado ainda na 
infância. Para a atriz Regina 
Casé, interpretar a persona-
gem e tratar de amor no ho-
rário das 21h foi um presente.

A atriz Regina Casé 
vive Lurdes em 
‘Amor de Mãe’
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“Como atriz, a Manuela (Dias) 
me deu um tesouro inominável. 
Não só para mim, mas para o Bra-
sil. Em um momento em que o 
ódio está reinando e brotando sem 
vergonha de dar as caras, você con-
seguir fazer uma flor no meio da 
lama e falar de amor é importan-
te. A gente está cansada de ouvir 
que não é para construir muros, 
mas, sim, pontes. A Lurdes e a no-
vela trazem isso”, diz Regina.

Em março de 2020, quando 
o mundo parou em decorrência 
da pandemia da Covid-19, a atriz 

gravava Amor de Mãe, estava em 
cartaz com uma peça teatral e ha-
via estreado o filme Três Verões. Ela 
conta que “puxar o freio de mão” 
e parar com todos os projetos foi 
difícil, apesar de necessário. “A 
Lurdes é uma personagem muito 
arrebatadora. Para fazê-la, eu me 
joguei e puxar o freio de mão foi 
mais difícil. E não só pela perso-
nagem, mas pelo encontro com 

o elenco também, porque a gente 
criou, de fato, uma família. Além 
disso, eu tinha acabado de estrear 
uma peça e um filme. Eu plantei, 
plantei e plantei, mas quando fui 
com o balaio para colher, veio a 
pandemia e tudo foi represado”, 
lamenta Regina.

Quando as gravações da novela 
retornaram, a atriz conta que não 
conseguia esconder a felicidade 
de reencontrar os amigos de tra-
balho. Além disso, garante que se 
sentia protegida e cuidada pelos 
atores do elenco e pela produção, 

que seguia fortemente o proto-
colo sanitário, como estadia em 
hotel, testes constantes, acríli-
co nos sets, álcool em gel e más-
cara. “Me senti segura e muito 
bem cuidada. Na nossa famí-
lia na novela, eu sou a mãe e a 
pessoa mais velha. Então, todo 
mundo estava preocupado co-
migo. Mas, ao mesmo tempo, 
eu era a que mais se jogava, por-
que era a que estava mais frus-
trada por ter aquilo tudo guar-
dado. Quando voltei, eu queria 
pular, abraçar e beijar. Nesse as-
pecto, não era imprudência, era 
amor mesmo”, relembra.

 LO que as gravações do 
novo normal não permi-
tiram foi o pagode dos sá-
bados, do qual Regina se 
lembra com carinho. “De-
pois de gravar muitas ho-
ras durante a semana, todo 
mundo chegava rebocado 
no sábado. Antes da pan-
demia, a gente criou o há-
bito de levar uma caixa de 
som e colocar um pago-
de de manhã para dançar 
com os cabeleireiros, as 
maquiadoras e as camarei-
ras. Esse momento do pa-
gode, do sábado, era muito 
bom”, recorda a atriz, que 
foi vacinada contra a Co-
vid-19 esta semana e conta 
que seguiu à risca as orien-
tações dos médicos ao lon-
go desse ano pandêmico. 

‘Momento 
do pagode’

 LNo início, Regina acredi-
tava não ser o ideal colocar 
a pandemia na novela, mas 
viu que seria inviável. “Lur-
des é o Brasil, o que estamos 
vivendo. Como vou ganhar 
dinheiro? Como meu filho 
vai trabalhar? Como o ou-
tro vai poder sair? Como vou 
poder ir ao médico? Todas 
essas emoções, que são no-
vas e estamos aprendendo a 
lidar, estão na novela.” 

Depois de seis meses sem 
gravar, a atriz conta que não 
teve dificuldades para reto-
mar os trejeitos e o sotaque 
de Lurdes. “Quando voltei 
aos estúdios, eu botei os ócu-
los, pendurei a bolsa e ajeitei 
a toalhinha. A Lurdes veio e 
não demorou nem um se-
gundo”, brinca.

‘Lurdes 
é o Brasil’

EMOÇÕES



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITASA VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE

18h. Globo: Jade comemora a re-
percussão do vídeo de Bianca. Duca 
questiona Bianca sobre o vídeo di-
vulgado na internet e ela fica furiosa 
com João. Tomtom sugere que Pedro 
declame para Karina a letra da música 
que escreveu para ela.

19h40. Globo: Luna, Alexia e Kyra 
conseguem embarcar no ônibus para 
São Paulo. Zezinho impede as três de 
seguir viagem. Gabi não esconde o in-
teresse em Juan. Ermelinda e Zezinho 
descobrem a verdadeira identidade 
de Alexia, Luna e Kyra.

21h. SBT: As meninas escondem Vir-
gínia e dizem que ela deveria conversar 
com seu noivo, Danilo. Ela explica que 
quer se divertir antes de se casar. A fa-
mília de Tobias vai até o Café Boutique. 
As chiquititas conseguem unir o casal, 
que vai direto para o casamento.

18h30. Globo: Vitória conversa com 
Marcos sobre Dora e aumenta ainda 
mais sua desconfiança. Lourenço fica 
desapontado quando o editor afirma 
que não lançará o livro que ele escreveu. 
Cris tenta falar com Jonas na academia, 
mas ele não lhe dá atenção.

21h. Record: Abrão fala com Sarai 
sobre a descoberta que fez na caver-
na. Agar fica apavorada com o castigo 
dado por Aat. Terá fica satisfeito com a 
descoberta de Abrão e dá uma próspera 
notícia. Helda pede para Adália cuidar 
de suas filhas. Terá adia a ida a Canaã.

21h30. Globo: Sandro confessa seu 
crime na relojoaria e entrega o livro-
-caixa de Belizário para Miriam. Verena 
decide romper seu relacionamento com 
Álvaro. Miriam orienta Raul e Vitória a 
esconderem Sandro. Camila estranha o 
comportamento de Thelma.Arthur não gostou das músicas

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

COBRA
COBRA
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 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Boladão na balada
Arthur reclama da Festa do Líder que ganhou

A
rthur ganhou uma festa te-
mática no Big Brother Brasil 
21, na noite de quarta-fei-

ra, mas parece não ter ficado  feliz 
com a balada preparada pela pro-
dução do reality show. O líder da 
semana não gostou da trilha sono-
ra escolhida e fez reclamações.

O instrutor de crossfit disse que 
pediu sertanejo e moda de viola, 
mas ganhou uma variedade mui-
to maior de estilos musicais, como 
pop e pagode. “Não querem botar. 
Terça-feira está logo ali. Aí, eu es-
cuto em casa na minha televisão 
de 55”, disparou Arthur, revoltado, 
em uma conversa com Caio e Ro-
dolffo. “Mandando todo mundo 

tomar no c*. F*da-se. Vai tomar no 
c* todo mundo. Não vou ligar no 
BBB, não. Estou p*to! Sou o único 
que ganha liderança e não tenho 
moral nenhuma. Pedi sertanejo e 
moda de viola, nem pedi pagode. 
Estou p*to”, continuou.

Pelo menos, o pedido da mú-
sica inicial da festa foi atendido: 
Menino de Vila, de Projota, que 
era o melhor amigo de Arthur na 
casa. Quando ouviu a canção, o 
instrutor de crossfit comentou: 
“Saudade dele”.

A festa ainda tinha bananas 
na decoração. O detalhe parece 
fazer alusão ao apelido de “ba-
nanão” de Arthur. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nunca se explique. Seus amigos não precisam e seus 

inimigos não vão acreditar.” (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

 LDedique-se um pouco à ima-
ginação. Grandes ideias po-
dem surgir. Novos estímulos 
vão apimentar a vida a dois e 
melhorar o clima.
Cor: malva.
Números da sorte: 51, 24 e 15.

 LTem tudo para se divertir 
neste dia. Há chance de se dar 
bem em sorteio. Na saúde, se 
cuide. A paquera e o romance 
vão estar em grande fase.
Cor: lavanda.
Números da sorte: 25, 43 e 79.

 LAlgumas notícias positivas 
devem aparecer nas suas re-
lações. Tome cuidado com ex-
cesso de críticas. A intimidade 
a dois vai estar excelente.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 26, 08 e 62.

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

 LOs seus contatos vão se des-
tacar e você vai se dar bem no 
serviço. A sua intuição ficará 
mais forte, tenha confiança. 
No romance, a paz vai reinar.
Cor: preto.
Números da sorte: 36, 00 e 45.

 LSeu talento com as palavras 
vai convencer as pessoas. Uti-
lize isso no romance. Pode ga-
nhar dinheiro e contar com a 
ajuda da família nas finanças.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 46, 73 e 55.

 LVocê terá mais controle sobre 
o que gasta. Organize as suas 
contas. O trabalho vai fluir 
bem. O papo e a imaginação 
vão aprimorar a vida a dois.
Cor: verde-limão.
Números da sorte: 83, 92 e 20.

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

 LSiga ordens no ambiente 
profissional. Contudo, reflita 
e analise para ter resultados. 
Pode bater vontade de ficar na 
sua. Momento para paquerar.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 84, 48 e 66.

 LO dia pode te apresentar 
amizades e contatos interes-
santes. Atenção com bebidas 
e remédios. No amor, a relação 
será profunda e sensual.
Cor: cinza.
Números da sorte: 40, 04 e 58.

 LAlguma ideia de como me-
lhorar a sua situação profissio-
nal pode surgir. Tenha caute-
la com a saúde. Na conquista, 
pode pintar um flerte.
Cor: escarlate.
Números da sorte: 77, 32 e 68.

SÃO FRANCISCO DE PAULA
Francisco nasceu na região da 
Calábria, na Itália, em 1416. Foi o 
mais jovem fundador de uma or-
dem religiosa. Aos 13 anos, vestiu 
o hábito franciscano, mas, depois 
de dois anos, começou a viver 
como eremita. Após alguns anos, 
um caçador o descobriu. A fama da 
santidade e dos milagres atraiu nu-
merosos jovens desejosos de seguir 
seu exemplo. Fundou a Ordem dos 
Mínimos. Seu lema era: “Quares-
ma perpétua”, o que significava a 
observância do rigor da penitência. 
Morreu na Sexta-Feira Santa de 
1507, 2 de abril.

SANTO DO DIA

PRIMEIRO ENCONTRO
Rogério, finalmente, con-
seguiu convencer a garota 
mais bonita do bairro a sair 
com ele. Quando os dois 
entraram no carro, a jovem 
foi colocar o cinto de segu-
rança e acabou deixando 

escapar um sonoro pum.
— Desculpe. Eu espero que 
isso fique entre nós — disse 
a garota, muito constran-
gida com a situação.
— Não sei, não! Se você 
não se importa, eu prefi-
ro que se espalhe um pou-

co! — afirmou Rogério, já 
abrindo a janela do carro. 

PROBLEMAS FINANCEIROS
Com olheiras profundas, 
Pedro vai ao psiquiatra:
— Doutor, me ajude! Eu 
estou ficando louco! Não 

consigo mais  dormir!  E 
tudo por causa de proble-
mas financeiros!
— O jeito é o senhor pen-
sar em outra coisa, não li-
gar para as dívidas. Outro 
dia, apareceu um sujeito 
aqui dizendo que não po-

dia dormir por causa de 
uma conta enorme com o 
mecânico. Eu disse para ele 
esquecer as contas e ele sa-
rou rapidinho.
— Pois é, doutor... Mas o 
problema é que eu sou o 
mecânico!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalufã.
MENSAGEM:
Oxalufã vem trazendo a sa-
bedoria de como agir em 
determinados momentos 
da semana. Estamos num 
momento de parar e pensar, 
rever os erros e acertos. A cal-
ma e a humildade farão de 
você uma pessoa bem vista e 
melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá, Epa Epa!
COR:
Branco. 
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar a raiva e o mau 
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 nor-
malmente e, depois, jogue o 
banho preparado do pescoço 
para 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

 LVocê terá muita facilidade 
para se comunicar. Pode co-
nhecer novas pessoas. Os es-
tudos vão ter um grande mo-
mento. Ótimo clima no amor.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 93, 39 e 84.

 LTerá ganhos financeiros, mas 
tome cuidado. Grande fase 
para buscar o autoconheci-
mento. Se estiver na pista, vai 
conhecer gente nova.
Cor: branco.
Números da sorte: 67, 40 e 13. 

 LO convívio social vai entrar 
numa fase positiva. A sua men-
te vai ter grandes ideias. No 
amor, você e o seu par estarão 
em sintonia.
Cor: preto.
Números da sorte: 95, 32 e 68.
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