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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

ILUMINAÇÃO

Anônimo
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Barzinho com 
aglomeração

 LTodas as noites em um barzinho 
situado na Rua Ana Cristina César, 
próximo ao condomínio de Lotea-
mentos da Gabinal, na Freguesia, 
há aglomeração e som alto até de 
madrugada. Nós moradores esta-
mos cansados disso. Além de ser um 
risco para todos nós, a perturbação 
é muito grande. Muito barulho até 
quase de manhã. Precisamos de fis-
calização no local!

AGLOMERAÇÃO

Árvores precisam 
de poda urgente

 LAs árvores da Rua Jorge Lacerda, 
no Jardim América, precisam ser po-
dadas. As copas estão muito cheias, 
impedindo a passagem da luz. Além 
disso, à noite, as folhas e galhos 
tampam a iluminação dos postes, 
dando uma sensação de inseguran-
ça aos moradores e a quem passa 
pela via. Gostaríamos que esse pro-
cesso seja realizado em breve, antes 
que algo aconteça.

José Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Sem iluminação 
em Nova Iguaçu

 LOs postes de luz da Rua Cuiabá, no 
bairro Ouro Verde, em Nova Iguaçu, 
estão com as lâmpadas queimadas 
ou fracas há semanas. A rua está um 
breu. Ninguém consegue enxergar 
nada lá depois que escurece. Isso é 
um absurdo. Todos nós, moradores 
da via, pagamos nossos impostos 
em dia e nos deixam sem luz na rua. 
Cadê os políticos que só prometem 
e nunca cumprem?

Heloísa de Menezes
Por e-mail

LUZ

Sufoco para pegar 
o busão 369

 LA linha de ônibus 369, que faz o 
trajeto Bangu-Candelária, da Via-
ção Santa Cruz, está com intervalo 
muito elevado. Todo dia é um caos 
para pegar esse ônibus. Conseguir 
entrar no veículo é uma luta. As pes-
soas se amontoam na porta de en-
trada e muita gente fica a pé. Além 
de contribuir para a disseminação 
do vírus da Covid-19, prejudica os 
trabalhadores.

Jorge Eduardo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Rua de Copa 
precisa de luz

 LA Rua Pompeu Loureiro, em Co-
pacabana, está praticamente sem 
iluminação alguma, principalmen-
te no trecho entre as ruas Bolívar e 
Constante Ramos. A falta de luz no 
local causa uma aflição muito gran-
de aos moradores, que têm medo de 
serem assaltados. A rua é bastante 
movimentada, mas mesmo assim a 
escuridão é assustadora. Precisa-
mos de iluminação e policiamento.

Anônimo
Copacabana

POLICIA                                                                                                                                                                                   LIXO

Entulho em via de Anchieta
 LEste entulho está fazendo aniversário aqui em Anchieta, 

na Rua Motorista Luis de Abreu, na altura do número 
536. Quem precisa andar pela calçada acaba tendo que 
se arriscar no meio da rua, porque não tem espaço para 
pedestres, está tudo tomado pelo lixo. Já solicitei diver-
sas vezes a retirada desse entulho, mas meus pedidos 
nunca foram atendidos.

Anônimo
Anchieta

Polícia 
presente!

 LGostaria de agradecer ao 
Jornal MEIA HORA, por ter 
publicado a minha carta pe-
dindo policiamento no Aterro 
do Flamengo. Nesta semana, 
à noite, vi viaturas todos os 
dias, rondando pelo bairro. 
Muito Obrigado!

Alexandre Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Procura por ovos 

Apesar das
medidas 
restritivas, 
muita gente 
preferiu 
escolher 
pessoalmente 
o presente

P
or mais que o momento es-
teja ainda longe de ser do-
ce para todos, deixar de ir às 

ruas para comprar ovos de Páscoa 
é algo que muita gente não abre 
mão. Na manhã de Sexta-Feira 
Santa, o MEIA HORA foi dar aque-
la conferida de perto e descobriu 
como anda o espírito carioca pa-
ra o domingo de Páscoa que se 
aproxima. Na unidade das Lojas 
Americanas do Catete, a busca 
pela guloseima que faz a festa da 
criançada foi grande.

Apesar da pandemia do no-
vo coronavírus e das medidas 
de restrições mais duras das 
últimas semanas, as vendas 
até que foram consideradas 
satisfatórias. “Podemos dizer 
que foi bom. Muita gente que 
não quis se arriscar fez a com-
pra online para receber onli-
ne. Ou seja, a tecnologia aju-
dou nesse sentido”, explicou a 
gerente Crislaine Ferreira, en-
quanto apontava para uma fi-
la imensa de motoboys que es-
peram para fazer a retirada de 
pedidos de clientes.

Mas quem não é muito fã 
das facilidades proporcionadas 
pelo mundo virtual faz questão 
de fazer a compra no local. Foi 
o caso da consumidora Marcia 
Novello, que deixou o estabele-
cimento com o carrinho lotado 
de chocolates dos mais diversos 
tipos e tamanhos. “Tem quer 
vir. As crianças pedem alguns 
mais específicos, né? Além dis-
so, é bom para sair um pouco 
de casa também. Os preços, 
claro, é que estão um pouco 
mais salgados”, avaliou.

Já para o advogado Fábio 
Peixoto, que foi comprar e pes-
quisar ao lado da esposa, Dei-

DE PÁSCOA

 L LUCIANO PAIVA

se de Sousa, o preço nem foi 
a grande surpresa dessa vez. 
“Ovos de Páscoa sempre fo-
ram caros, o problema agora 
é que muitos diminuíram de 
tamanho. Mas eu gosto de vir 
comprar. São produtos delica-
dos que podem chegar em casa 
já danificados. E outra coisa: as 
melhores coisas da vida não são 
feitas virtualmente”, ensinou.

Projeção de queda
Recentemente, a Confe-

deração Nacional do Comér-

cio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) fez a divulgação de 
uma projeção sobre as vendas 
para o período em 2021. De 
acordo com a entidade, haverá 
uma queda de 2,2% em relação 
a 2020 — movimentando algo 
em torno de R$ 1,62 bilhão. Se 
isso for confirmado, será o pior 
resultado desde 2008.

Ainda de acordo com os 
dados divulgados pela CNC, a 
quantidade de chocolates im-
portada este ano (2,9 mil tone-
ladas) é a menor desde 2013. 
Mesmo mais baratos do que no 
ano passado, a pandemia atra-
palhou muito todo o setor. A 
alta do dólar e o menor poder 
de compra das 
famílias são 
outros fatores 
importantes.
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Marcia Novello 
encheu o 

carrinho de 
chocolates
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ssim como aconteceu na 
última quinta-feira, o 
segundo dia de vacina-

ção contra a Covid-19 no Mu-
seu da República, no Catete, 
Zona Sul do Rio, foi marcado 
por uma longa fila de espera. 
No entanto, mesmo com mui-
ta gente em busca da imuniza-
ção, o tempo até o atendimento 
foi considerado muito satisfa-
tório pelas pessoas — entre 40 
minutos e uma hora.

De acordo com o novo calen-
dário de vacinação, divulgado 
pela Prefeitura do Rio, os idosos 
com 67 anos ou mais poderiam 
ser imunizados. A aplicação da 
vacina ocorre dividida entre a 
parte da manhã para as mulhe-
res, das 8h às 13h, e os homens, 
das 13h às 17h.

Se do lado de fora do Museu 
da República a expectativa era 
grande para quem esperava to-
mar a primeira dose, quem saía 
pelo portão principal do Palá-
cio do Catete não conseguia 
esconder a sensação de alívio. 
Foi o caso de Rogéria Gomes da 
Silva. Com lágrimas nos olhos 
e segurando caderneta de vaci-
nação, ela celebrou o que con-
siderou uma vitória pessoal so-
bre a Covid-19.

“Estou muito emociona-
da, é um momento especial. 
O povo está carente de vacina. 
Choro de emoção porque per-
di vários amigos durante es-
se período. Finalmente. É um 
grande alívio. Cuidem-se!”, pe-
diu ela, que deu nota dez para 
o atendimento. “Estão todos de 
parabéns. A fila é grande, mas 
o atendimento é organizado”.

Já lá no final da fila, embo-
ra a impressão inicial fosse de 
um longo dia de espera, Ira-
cema Franco conseguiu logo 
perceber que o atendimento 
estava sendo realizado da ma-
neira mais ágil possível. “Acho 
que está bem organizado. Vejo 
as pessoas respeitando o isola-
mento e, por isso, está andan-
do bem rápido. Acredito que o 
que possa demorar um pouco 
mais seja o preenchimento da 
ficha”, disse.

Hoje, poderão se vacinar 
(homens e mulheres) quem 
tiver 67 anos ou mais.

 L LUCIANO PAIVA

O Museu da República, 
no Catete, Zona Sul, é um 
dos pontos de vacinação 
contra covid-19

FILA PARA VACINAÇÃOFILA PARA VACINAÇÃO 

É GRANDE
Apesar do movimento, Museu da República
foi o ponto mais elogiado pelas pessoas

“AS PESSOAS 

RESPEITAM O 
ISOLAMENTO E, POR 
ISSO, A FILA ANDA 
BEM RÁPIDO”
Iracema Franco

“CHORO DE 

EMOÇÃO, PORQUE 
PERDI VÁRIOS 
AMIGOS NESTE 
PERÍODO “
Rogéria Gomes da Silva 

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/4/20214
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Mapa de covid do Rio
 L ALTOS RISCOS

O mapa de risco da covid-19 
no Rio de Janeiro mostra que 
a situação da pandemia se en-
contra em risco muito alto, nas 
regiões Litorânea, Centro Sul, 
Médio Paraíba, Metropolita-
na I e Norte. As regiões Metro-
politana II, Serrana, Noroes-
te e Baía de Ilha Grande estão 
classificadas com risco alto. A 
análise compara a semana epi-
demiológica 11 (de 14 a 20 de 
março) com a 9 (de 28 de feve-
reiro a 06 março) de 2021.

No mapa de risco da co-
vid-19, cada bandeira repre-
senta um nível de risco: roxa 
(risco muito alto), vermelha 
(risco alto), laranja (risco mo-
derado), amarela (risco baixo) 
e verde (risco muito baixo).

Na comparação do perío-
do analisado, o Rio de Janei-
ro apresentou um aumento 
no número de óbitos (29%) e 
também de casos de interna-
ções por síndrome respiratória 
aguda grave (26%). 

Os resultados dos indica-
dores auxiliam na tomada de 
decisão dos gestores públicos, 
além de informar a necessidade 
de adoção de medidas restriti-
vas, conforme o nível de risco 
de cada região.

Até as 9h de ontem, o esta-
do do Rio registrava 1.228.026 
de pessoas vacinadas com a pri-
meira dose e 360.678 com a se-
gunda. O vacinômetro pode ser 
acessado em vacinacaocovid19.
saude.rj.gov.br.

Feriado vacina 

51 mil cariocas
Primeira dose já atingiu 12,4% da população 

 L NA SEXTA-FEIRA SANTA

A 
cidade do Rio de Janei-
ro imunizou 51.158 ca-
riocas contra a covid-19 

no feriado da Sexta-feira Santa, 
ontem. Os números foram di-
vulgados pelo secretário muni-
cipal de saúde, Daniel Soranz, 
nas redes sociais. Com as doses 
aplicadas, o município já con-
ta com 12,4% da população e 
55,9% dos idosos vacinados 
com a primeira dose.

Ainda segundo a publicação 
do secretário, o Rio já aplicou a 
primeira dose das vacinas con-
tra a doença em 834.236 pes-
soas. A segunda dose já alcançou 
229.692 integrantes do públi-
co-alvo. Ao todo, o município 
já imunizou 1.063.928 cariocas.

Próximos dias

Ontem, começou a vez dos 
idosos com 67 anos serem va-
cinados, que ainda podem pro-
curar os postos de vacinação 

nos próximos dias.
A Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio informou que re-
gistrou, até ontem, 653.204 ca-
sos confirmados e 37.218 óbi-
tos por coronavírus no estado. 

Nas últimas 24 horas, foram 
contabilizados 1.290 novos 
casos e 104 mortes. As taxas de 
ocupação de enfermaria covid 
e de UTI covid estão em 81,3% 
e 88,9%, respectivamente.

O município do Rio já conta com 55,9% dos idosos vacinados

DIVULGAÇÃO
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Medidas vão Eduardo Paes diz que 
escolas terão poder para 
decidir quando vão abrir

A 
prefeitura do Rio decre-
tou na manhã de ontem 
a prorrogação das me-

didas restritivas para conter o 
avanço da covid-19. As regras 
impostas durante os 10 dias - de 
26 de março a 4 de abril - de pau-
sa emergencial continuam até a 
próxima quinta (8). A decisão foi 
publicada em Diário Oficial.

O novo decreto liberou a aber-
tura de escolas e creches já a par-
tir desta segunda. De acordo com 
o prefeito Eduardo Paes, as uni-
dades terão liberdade para deci-

dir quando irão retornar às aulas 
presenciais. No caso das unidades 
municipais, por exemplo, devem 
retornar na terça-feira. 

“A rede municipal retorna-
rá para o ensino presencial na 
terça. Na segunda será de forma 
administrativa. As escolas que 
já tinham sido abertas desde a 
pré-escola até o segundo ano do 
ensino fundamental, seguindo o 
protocolo sanitário”, explicou o 
secretário municipal de Educa-
ção, Renan Ferreirinha.

Segundo ele, o planejamen-

to dos próximos segmentos será 
definido nas próximas semanas. 
Até 24 de março, antes das medi-
das restritivas, foram abertas 419 
escolas. Elas serão reabertas na 
semana que vem. A expectativa é 
chegar a 80% das turmas dentro 
dessas regras de segurança.

“Meu desejo é o de abrir a ci-
dade inteira, bares, restaurantes 
e boates, ter praias cheias. Mas o 
que vale aqui não é meu desejo e, 
sim, preservar vidas. E, para pre-
servar vidas, a gente precisa de da-
dos científicos. As medidas restriti-

vas, ao contrário do que apregoam 
alguns personagens, elas funcio-
nam, têm resultado. Menos con-
tato, menos transmissão. Cada 
queda ou estabilização nessa cur-
va significa um conjunto de pes-
soas que deixaram de morrer”, dis-
se ontem o prefeito Eduardo Paes 
durante a coletiva. 

Paes afirmou também na cole-
tiva que vai criar um sistema inteli-
gente para a verificação de laudos 
médicos de pessoas com comor-
bidades que pretendem tomar a 
vacina de Covid-19.  

PAES:
‘MEU DESEJO É 
O DE REABRIR 
A CIDADE 
INTEIRA, 
MAS O QUE 
VALE AQUI É 
PRESERVAR 
VIDAS’

 LO prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, publicou on-
tem no Diário Oficial a libera-
ção dos jogos de futebol na ci-
dade a partir de sexta-feira (9), 
sem público. “Ficam igualmen-
te permitidas as competições e 
treinamentos de modalidades 
esportivas de alto rendimento, 
vedada em qualquer caso a pre-
sença de público”, diz trecho do 
decreto, válido até o próximo 
dia 19. Ainda que tenha havi-
do a liberação do político, os 
jogos da oitava rodada marca-
dos para entre sábado e terça, 
continuarão fora do Rio. 

Bola na capital 
a partir de sexta

REGINALDO PIMENTA

ATÉ QUINTA

Maraca voltará a receber jogos
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O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, durante reunião para 

divulgar o novo boletim 
epidemiológico e falar sobre 

novas medidas restritivas

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/4/20216
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A Polícia Civil interditou, 
ontem, um hotel em Ipanema, 
na Zona Sul da cidade, após a 
morte de um jovem de 21 anos, 
que caiu de uma altura de 15 
metros, durante uma festa 
clandestina que era realizada 
no local, no sábado, dia 27.

Guilherme Lara de Barros 
Brito chegou a ser socorrido 
pelos bombeiros, mas não re-
sistiu. Ele estava próximo à 
piscina do L’Homme de Rio 
Boutique Hotel, quando se 
desequilibrou e caiu de uma 
ribanceira.

“O hotel fica proibido de 
funcionar e realizar novos 
eventos, para o prossegui-
mento das investigações e em 
razão do descumprimento 
dos decretos estaduais sobre 
a pandemia da COVID-19”, 
explica o delegado.

Polícia 
interdita 
hotel

 L FESTA ILEGAL 

Guilherme Lara tinha 21 anos

REPRODUÇÃO

JOVEM QUE 

MORREU NA FESTA 
CHEGOU A SER 
SOCORRIDO, MAS 
NÃO RESISTIU

Casal com 8 mil 
pinos de coca

Preso em 
Conselho Tutelar

 LUm casal foi preso por 
tráfico de drogas, ontem, 
após ser abordado por 
policiais rodoviários fe-
deral na BR-101, altura 
de município de Casimi-
ro de Abreu. Eles estavam 
transportando o total de 
8 mil pinos de cocaína. O 
flagrante ocorreu durante 
uma operação de reforço 
do feriado de Páscoa.

 LUm homem acusado de 
homicídio foi preso por 
policiais civis, na quarta-
-feira, em Saquarema, na 
Região dos Lagos. Ele es-
tava no Conselho Tutelar 
tentando recuperar os fi-
lhos que foram encontra-
dos na rua. No momento 
da prisão, ele reagiu e ten-
tou tirar a arma de um dos 
agentes, mas foi contido.

RAPIDINHAS...

Vídeo mostra 
linchamento

PMs atacados 
em UPP

 LUm vídeo de um linchamento 
na Vila Tiradentes, em São João 
de Meriti, Região Metropolita-
na do Rio, viralizou na web na 
sexta-feira. Segundo relatos 
das rede sociais, o homem que 
é agredido pela população local 
teria esfaqueado a própria espo-
sa, o que teria causado revolta 
nos moradores. O homem agre-
dido chega a perder a consciên-
cia. Procuradas, as polícias não 
retornaram até o fechamento 
desta edição.

 LPoliciais da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) Nova Brasí-
lia, localizada no Complexo do 
Alemão, foram vítimas de ata-
ques criminosos em localida-
de conhecida como ‘Sorveteria’, 
ontem à tarde. Durante a ação, 
dois artefatos explosivos, uma 
pistola e um caderno com ano-
tações do tráfico foram apreen-
didos. A informação foi divul-
gada nas redes sociais da PM, 
com fotos do material apreen-
dido, encaminhado à delegacia.

P
oliciais Civis da Delega-
cia da Criança e do Ado-
lescente Vítima (DCAV) 

identificaram, ontem, a mu-
lher que aparece agredindo 
um adolescente autista em um 
vídeo publicado nas redes so-
ciais, no último dia 24. Nas 
imagens, é possível ver que a 
agressora arrasta o menino pe-
lo chão em uma área comum 
do condomínio Pontões, da 
Barra da Tijuca.

“O fato ocorreu no último 
dia 24, as próprias crianças do 
condomínio filmaram e al-
guém colocou no Instagram. 
Estamos na rua para a fase de 

ONTEM   
FOI O DIA 
MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
DO AUTISMO  

 L POLÍCIA INVESTIGA

Agressão covarde
Mulher arrasta rapaz autista em condomínio; ação foi filmada

Mulher foi filmada no momento em que cometia a violência

REPRODUÇÃO

investigação, entregar a inti-
mação, ouvir as pessoas”, disse 
Adriano França, titular da es-
pecializada.

Os policiais foram ao lo-
cal após terem visto o vídeo, e 
confirmaram que a autora da 
agressão sabia da condição es-
pecial da vítima. O rapaz, de 
14 anos, teria sofrido a agres-
são após amassar a placa do 
carro da mulher. “O menino é 
autista, por si só já é vulnerá-
vel. Ela teria alegado que a ví-
tima amassou  a placa do carro. 
Ela foi na casa da mãe adotiva 
do menino autista tirar satisfa-
ções só que ela não foi recebi-
da por ser uma pessoa violen-
ta, recebemos relatos de que ela 
cuspiu nessa senhora”, disse o 
delegado. Ontem, ele fez exa-
me no IML para confirmar as 
agressões.

Ontem, foi o Dia Mundial 
de Conscientização do Autis-
mo, uma condição de saúde 
caracterizada pelo déficit na 
comunicação social e no com-
portamento. Há vários tipos de 
autismo, com diferentes graus.

 L JENIFER ALVES

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/4/20218



ESPORTES
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                 Hoje Bangu 21h05 Cidadania
Copa do Brasil     Quarta Tombense 21h30 Tombos-MG

Hoje tem Hoje tem 
VASCÃOVASCÃO

De olho no duelo de quarta pela 
Copa do Brasil, Gigante da Colina 

pega o Bangu pela Taça Guanabara

O grande objetivo do Vasco 
este ano é terminar en-
tre os quatro primeiros 

colocados da Série B do 
Brasileiro, o que ga-
rantirá o retorno à 
elite. Já o Cario-
cão tem sido 
usado como 
pré-tempo-
rada. Tan-
to que ho-
je, às 21h05, 
em  Vo l t a 
Redonda, a 
partida contra 
o Bangu é deci-
siva, mas nem 
assim o técnico 
Marcelo Cabo es-
calará o time titular.

O rodízio está 
mantido até por-
que o duelo de quar-
ta-feira, diante do 
Tombense, no interior 
mineiro, pela Copa do 
Brasil, é considerado 
mais importante na escala 
de prioridades do que a Ta-
ça Guanabara. Haja vista a pre-
miação gorda que a competição 
de mata-mata oferece.

Entre os poupados logo mais 
devem estar o zagueiro Castán, o 
lateral-direito Léo Matos, o lateral-
-esquerdo Zeca, os meias Carlinhos 
e Marquinhos Gabriel, e os atacan-
tes Gabriel Pec e Cano - este último 
deverá dar lugar ao jovem Figueire-
do (foto), que entrou bem durante o 
empate em 1 a 1 com o Fluminense.

Em caso de tropeço, o Vasco 
praticamente dará adeus ao títu-
lo, já que está a 4 pontos do G-4 
e restarão três jogos (Flamengo, 
Boavista e Resende).

OS MEDALHÕES  
CASTAN, CANO, 
LÉO MATOS E 
ZECA DEVEM SER 
POUPADOS

Lucão; Cayo Tenório, Ernando, Ricardo 
Graça e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, 
Galarza e Laranjeira; Figueiredo e Tiago 
Reis. Técnico: Marcelo Cabo

Paulo Henrique; Digão, Gabriel Moreira, 
Léo Griggio, Israel e Dionathan; Marcelo 
Mattos, Geancarlo e Geovani; Daniel e Jean 
Carlos. Técnico: Marcelo Marelli

Local: Raulino de Oliveira (Cidadania), 
em Volta Redonda Árbitro: Yuri Elino 
Ferreira da Cruz Assistentes: Silbert Fa-
ria Sisquim e Raphael Carlos de Almeida 
Tavares dos Reis 
Horário: 21h05 TV: Record e PPV 

VASCO BANGU

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

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

 LEx-volante do Vasco, Fredy 
Guarín foi detido na quinta-
-feira por violência domésti-
ca, na cidade de Medellín, na 
Colômbia. Segundo o dele-
gado que guiou a operação, 
Guarín teria brigado seu pai 
e outros familiares e foi deti-
do em flagrante. O agente co-
lombiano contou que, com si-
nais de embriagues, o jogador 
ainda teria agredido policiais e 
médicos. “Os policiais encon-

traram o filho protagonizan-
do uma luta contra os pais”, 
disse o general de brigada Jor-
ge Luis Vargas. Não se sabe ao 
certo o que motivou o desen-
tendimento. Nas imagens re-
gistradas no local, é possível 
ver que Guarín está com san-
gue em sua roupa. Ele deixou 
o Vasco alegando problemas 
pessoais no início de 2020 e 
está de saída do Millonarios, 
da Colômbia.

Guarín agrediu policiais e médicos

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/4/2021
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H
á pouco mais de um mês, 
o Flamengo levantava o 
título de bicampeão bra-

sileiro de forma consecutiva. 
No entanto, a história poderia 
ser diferente caso o Internacio-
nal tivesse ganho o Corinthians 
no Beira-Rio. O Rubro-Negro 
perdeu, na última rodada para 
o São Paulo, com duas falhas do 
goleiro Hugo Souza nos gols da 
equipe paulista. O arqueiro de 
22 anos relembrou os erros.

“Foi uma falta centraliza-
da (contra o São Paulo), em 
faltas assim o goleiro tem que 
escolher um lado para mon-
tar a barreira e outro para fi-
car”, disse Hugo, ao Ge.com, 
antes de emendar:

“Como a falta foi mais pa-
ra a direita, eu montei a barrei-
ra no lado direito e fechei o es-
querdo. Eu não escolhi canto, 
fiz um movimento que é meu, 
dando um passo para frente e, 
quando o Luciano bate, eu não 

consigo mais ver a bola, porque 
tinha muita gente. Quando ve-
jo, ela já está muito próxima e 
não consigo alcançar, foi mui-
to bem batida, na bochecha da 
rede”, completou.

Hugo acumulou erros na 

saída de bola com os pés. “Eu 
me destacava na base com os 
pés, mas é tudo diferente no 
profissional, porque, quando 
eu errava na base, não tinha o 
mesmo peso do profissional. Se 
eu errei nisso, é que eu preciso 
melhorar, se eu errei, é porque 
eu preciso trabalhar”, encerrou.

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca              Segunda         Madureira               21h           Cidadania
Supercopa            11/4              Palmeiras            A Definir             Brasília

‘‘PrecisoPreciso
Goleiro Hugo Souza, de 22 anos, Goleiro Hugo Souza, de 22 anos, 

relembra erro com os pés contra relembra erro com os pés contra 

o São Paulo e reconhece que no o São Paulo e reconhece que no 

profissional o peso é diferenteprofissional o peso é diferente

Hugo Souza assumiu 
a titularidade 

quando o elenco 
começou a sofrer 
com a pandemia
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GOL DE FALTA  
DO SÃO-PAULINO 
LUCIANO NÃO 
SAI DA MEMÓRIA 
DOS TORCEDORES

 LO documentário produzido 
pela plataforma Globoplay 
que conta a história do ata-
cante do Flamengo e ex-San-
tos Gabigol pode terminar na 
Justiça. Familiares e empresá-
rios de Gabriel Barbosa, de 24 
anos, não ficaram satisfeitos 
de verem na série, de quatro 
capítulos, a polêmica ida do 

atleta em um cassino clan-
destino, dia 14 de março, em 
São Paulo. Com isso, eles de-
vem seguir um processo con-
tra a “quebra de acordo”. Se-
gundo o Uol, o atacante agora 
seguirá com o processo não 
em regime de urgência, mas, 
passará a ser um caso para a 
Justiça do Rio.

Gabigol não desiste de processo 

MM
EE
LL
HH
OO
RR
AA
R’R’



ESPORTES
RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 3/4/2021 · MEIA HORA 11

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Amanhã  Portuguesa  17h Giulite Coutinho
Carioca 10 ou 11/4  Volta Redonda  A Definir Cidadania

Botafogo Botafogo 
economiza economiza 
mais de mais de 
R$ 4 milhões R$ 4 milhões 
ao rescindir ao rescindir 
com Salomon com Salomon 
KalouKalou

Após uma passagem sem 
destaque, o marfinen-
se Salomon Kalou teve o 

contrato rescindido com o Bo-
tafogo ontem. O Alvinegro pa-
gará R$ 1,7 milhão de rescisão, 
em cinco parcelas, além de eco-
nomizar R$ 4 milhões, valor que 

seria pago se o atacante ficasse na 
equipe até o fim do ano.

Kalou chegou ao Botafogo 
com grande expectativa por 
conta da carreira internacio-
nal e passagem por grandes 

clubes, como Chelsea (Ingla-
terra), Hertha Berlin (Alema-
nha), Lille (França) e Feye-
noord (Holanda). No entanto, 
a trajetória do atleta de 35 anos 
no Alvinegro foi ruim. Em 27 
partidas, na maioria delas vin-
do do banco de reservas, mar-
cou apenas um gol e participou 
do rebaixamento do clube.

Covid-19

Por meio de suas redes so-
ciais, o Botafogo voltou a in-
centivar causas relacionadas 
à Covid-19, ontem. “O Bra-
sil vive a fase mais difícil des-
de o início da pandemia e não 
podemos baixar a guarda na 
prevenção se quisermos virar 
juntos esse jogo. Então fique li-
gado e continue usando más-
cara”, postou o Glorioso, que 
também ressaltou a necessida-
de de cumprir o distanciamen-
to social e higienizar as mãos.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

JOGADOR  
DE 35 ANOS 

MARCOU APENAS 

UM GOL EM 

27 PARTIDAS

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.

8ª RODADA
HOJE

 VASCO  X  BANGU 21:05

AMANHÃ

 RESENDE  X  BOAVISTA 11:00

 BOTAFOGO  X  PORTUGUESA-RJ 17:00

 VOLTA REDONDA  X  NOVA IGUAÇU 18:00

SEGUNDA

 MADUREIRA  X  FLAMENGO 21:00

TERÇA

 MACAÉ  X  FLUMINENSE 21:35

9ª RODADA

10 OU 11/4

 VOLTA REDONDA  X  BOTAFOGO 

 MACAÉ  X  RESENDE 

 MADUREIRA  X  BOAVISTA 

 PORTUGUESA-RJ  X  BANGU 

 FLUMINENSE  X  NOVA IGUAÇU 

14/04

 FLAMENGO  X  VASCO 

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)

GRINGO GRINGO 

 LOntem, a torcida alvinegra co-
nheceu mais um pouco sobre Ra-
fael Carioca, recém-chegado do 
Vitória. Aos 28 anos, o lateral-es-
querdo foi indicado por Marcelo 
Chamusca, com quem trabalhou 
no Ceará. O jogador agradeceu a 
oportunidade e falou sobre suas 
qualidades. “Vim para somar, pa-
ra buscar meu espaço trabalhan-
do, independente se eu tenha si-
do uma indicação do treinador ou 
não. No Ceará tivemos o acesso, tí-
tulos estaduais”, disse Rafael, antes 
de emendar: “De alguns anos pa-
ra cá eu virei lateral-esquerdo. Já 
fui meia, já atuei com o professor 
Marcelo (Chamusca) nessa fun-
ção. Minha principal caracterís-
tica é a entrega, sem isso as outras 
coisas não fluem”, disse o jogador.

Rafael Carioca: 

‘Já fui meia’

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

Vai ou fica, 
Goleiro do 
Fluzão diz 
que extensão 
do contrato é 
negociada pelo 
empresário

D
estaque do Flumi-
nense desde a úl-
tima temporada, 

o goleiro Marcos Felipe 
participou de coletiva de 
imprensa, ontem, no CT 
Carlos Castilho. Pergun-
tado, sobre renovação de 
contrato, o goleiro des-
conversou. O arqueiro 
também aproveitou para 
revelar o desejo de escre-
ver o nome na história do 
Tricolor e se tornar ídolo 
do clube carioca.

“Logicamente sabemos 
que um jogador se man-
ter em um clube por muito 
tempo é complicado. Não 
depende só do atleta. De-
pende de várias questões. 
Mas meu sonho sim é me 
tornar ídolo do clube, fazer 
história, ganhar títulos, ficar, 
se possível, minha carreira 
toda aqui, mas não depen-
de só de mim, depende de 
uma série de questões. Mas 
eu vou fazer o possível para 
fazer minha carreira toda no 
Fluminense”, disse Marcos 
Felipe, antes de emendar:

“Meu empresário ficou 
responsável por essa parte. 
Estou preocupado em tra-
balhar, ajudar o Fluminen-
se dentro de campo”, disse 
o goleiro de 24 anos. Reve-
lado pelo Tricolor, Mar-
cos Felipe está desde 2010 
no Tricolor, chegou a ser 
emprestado ao Macaé em 
2015 e só conseguiu desta-
que na última temporada, 
quando fez 21 partidas co-
mo titular. Para a posição o 
clube conta também com 
Muriel e Pedro Rangel.

 LAs negociações entre Bota-
fogo e Fluminense ganha-
ram novos capítulos nas últi-
mas horas. Após a proposta 
do Tricolor de envolver o za-
gueiro Frazan e o meia Yuri 
nas tratativas, a torcida do 
Alvinegro foi às redes sociais 
criticar a possível chegada 

da dupla. E, de acordo 

com o UOL, a repercussão 
negativa fez a diretoria do 
Botafogo recuar no negó-
cio. A negociação está ago-
ra ‘emperrada’. O Serra Ma-
caense, que detém a maior 
parte dos direitos federati-
vos do atleta, já aceitou a 
proposta do Fluminense de 
R$ 6,7 milhões.

Negócio de Babi pode babar

MARCOS FELIPE?

Marcos Felipe: 
‘Meu sonho sim é me 

tornar ídolo do clube’
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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 email: 
bombeirocivilpcd@atacfire.
com.br
 

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

 

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
 

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

é o tipo de coelhinha da páscoa que todo mar-
manjo adoraria encontrar em seu quintal. Cheia de curvas e 
mais sexy do que nunca, a loiraça, que é musa do Bragantino, 
mostrou total desinibição nesse ensaio provocante. No Insta, 
ela arrebenta como a maravilhosa @zaza.musabragantino.

ZAZÁ PALMEIRA

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

DIVULGAÇÃO

 LO atacante Neymar foi al-
vo de elogios do treinador do 
Paris Saint-Germain, Mauri-
cio Pochettino, que destacou 
o comprometimento do bra-
sileiro na recuperação da lesão 
no músculo adutor da coxa es-
querda. Depois de quase dois 
meses, ele deve voltar a ser ti-
tular hoje, contra o Lille, pelo 

Campeonato Francês. “A pausa 
internacional foi benéfica para 
ele, que conseguiu treinar por 
duas semanas em um bom ní-
vel. Estamos felizes com seu es-
tado de forma e com a forma 
como trabalhou. Ele mostrou 
comprometimento”, disse o 
treinador argentino. “Agora 
ele precisa de jogar”, pontuou.

 LDepois de Palmeiras e Grê-
mio tentarem a contratação 
de Rafael Borré, do River 
Plate, mais um clube brasi-
leiro demonstrou interes-
se no atacante. Segundo a 
ESPN Argentina, o Atlético-

-MG está de olho no joga-
dor, que tem 25 anos e é da 
seleção da Colômbia. O vín-
culo de Borré com o River 
vai até junho, e o jogador es-
tá livre para assinar pré-con-
trato com outra equipe. 

Galo quer craque do River

PSG / DIVULGAÇÃO

o ata-
cante argentino Mauro 
Boselli põe Timão e Fla-
mengo no patamar de 
River Plate e Boca Jrs, em 
entrevista ao 90min.com: 
“Quando te ligam de Co-
rinthians ou Flamengo, 
o resto dos times fica em 
segundo plano”.

venceu o 
Itumbiara, por 3 a 0, quinta-
-feira, e tem 100% de apro-
veitamento em cinco jogos 
no Goianão. O lateral Igor 
Cariús lembra que o time 
ainda não sofreu gol: “É uma 
grande marca. O primeiro 
combate é dado pelos ata-
cantes e meias”.

 LEX-CORINTHIANS, LO ATLÉTICO-GO

Técnico 
do PSG 
elogia 
Neymar
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JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 74 anos de idade e sou jor-
naleiro há 17. Moro em Vila Valqueire 
e antes de ser jornalista era supervisor 
de segurança. No bairro, eu gosto do 
contato com os moradores, mas a se-
gurança precisa melhorar. Na minha 
profissão eu gosto de atender o pú-
blico. Torço para o Vasco e nas horas 
vagas eu gosto de assistir TV. Gosto de 
ler esportes no MEIA HORA.

SEBASTIÃO ROMANELI — 
Madureira

BRENO 
DOS 
SANTOS
tem atual-
mente 16 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 08 de 
abril de 2019, 
em Duque de 
Caxias (Baixada Fluminense), após 
sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Bebê agredido 
pelo pai 

 LUm bebê de 2 meses deu 
entrada em estado grave 
num hospital de Campos, 
ontem, com afundamen-
to craniano. Segundo a po-
lícia, o pai agrediu “pois o 
neném chorava muito”.

RAPIDINHA...

‘Foi ele o culpado’
Leniel Borel acusa Dr. Jairinho pela morte do filho. ‘Não tenho dúvidas’, diz

 L CASO HENRY

O 
engenheiro Leniel Bo-
rel, de 37 anos, pai do 
menino Henry Bo-

rel, que morreu na madrugada 
do dia 8 de março na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste, disse on-
tem em entrevista a revista VE-

JA que não tem dúvidas de que 
o namorado da mãe da criança, 
o vereador Dr. Jairinho, é o cul-
pado pelo morte do filho. 

“Não tenho dúvidas de que 
Dr. Jairinho é culpado. Naque-
la noite no hospital, ele ficava 
junto aos médicos que tenta-
ram salvar o Henry o tempo to-
do. Ele é muito frio. Assim que 
foi decretado o óbito, chegou 
perto de mim e, na frente de 
uma pessoa da igreja que fre-
quento e de uma amiga minha, 
disse: “Vamos virar essa página, 

vida que segue. Faz outro filho”.
Ainda durante a entrevis-

ta, Leniel diz que deixou o fi-
lho em perfeito estado com a 
mãe. “Como uma criança sau-
dável teria tantas lesões graves 

só de cair da cama?”, questio-
na, citando que o filho já che-
gou a reclamar que Dr. Jairi-
nho o machucava quando ia 
abraçá-lo. 

“Tudo mudou assim que 
ela (mãe de Henry) foi para 
o apartamento do namorado 
(Jarinho). Logo no primeiro 
fim de semana comigo, o Hen-
ry falou: “Papai, o tio me ma-
chuca. O tio me dá um abraço 
muito forte, mas a mamãe dis-
se que é sonho”. Liguei imedia-
tamente para a Monique, que 
alegou que isso era invenção da 
cabeça dele”, continua. 

Quanto a possível partici-
pação da ex-esposa na morte 
do filho, Leniel diz que passou 
a acreditar que Monique Me-
deiros pudesse estar envolvi-
da no crime pelo fato dela não 
se mostrar desesperada e por 
querer que o enterro da crian-
ça fosse de forma rápida e com 
o caixão fechado. Henry Borel, 4 anos, morreu com diversas marcas pelo corpo

REPRODUÇÃO 

“VAMOS VIRAR 
ESSA PÁGINA, FAZ 
OUTRO FILHO”, TERIA 
DITO DR. JAIRINHO A 
LENIEL BOREL
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

IMUNIZADO
 LLulu Santos recebeu a pri-

meira dose da vacina contra 
a Covid-19, ontem, na Zona 
Sul do Rio. No local, o can-
tor homenageou os profis-
sionais de saúde. “Resistirá. 
E toda raça então enaltece-
rá. Nosso pessoal do SUS”, 
cantarolou ele. 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

ROMANCE É DE ‘BRINCADEIRA’
 LO romance de Lui-

za Ambiel e o pai 
de Anitta, Mau-
ro Machado, 
não passa de 
uma pegadi-
nha. Tudo co-
meçou quando 
ela postou uma 
foto com Painit-
to no Instagram, on-
tem, com a legenda: “Tudo 
começou com uma posta-

gem. De lá pra cá, 
muitas banhei-

ras. Eu te amo, 
bebê. Enfim 
juntos e sós. 
Cadê minha 
filhota, Anit-

ta?”.  Mas, 
em seguida, a 

modelo deixou 
claro que era uma 

brincadeira dela e do hu-
morista Maurício Meirelles.

REPRODUÇÃO

BEM CALIENTE
 LLuísa Sonza fez a tempe-

ratura subir ao comparti-
lhar cliques pra lá de sen-
suais com Vitão no Twitter, 
na última quinta-feira. Em 
uma das imagens, a can-
tora aparece no colo do 
amado e ganhando uma 
apalpada dele no bum-
bum. “Deve ser horrível 
odiar a gente e não poder 
chamar a gente de feios”, 
escreveu a cantora. 

REPRODUÇÃO DO TWITTER

COELHINHA SEXY

 LGracyanne Barbosa fez 
a temperatura subir ao 
encarnar uma coelhinha 
sexy no Instagram, na últi-
ma quinta-feira. De más-
cara, uma blusa curtinha e 
a parte debaixo de um bi-
quíni, a musa fitness exi-
biu suas curvas perfeitas. 
Os cliques foram feitos pe-
lo fotógrafo Davi Borges. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LRafa Kalimann comple-
ta 28 anos e ganha cadela 
de Daniel Caon. 

 LBoninho desiste de fazer 
segundo Paredão falso no 
‘BBB21’, da TV Globo. 

- O que podem adiantar da 
live pra gente?

Simaria: Por ser Páscoa, estamos 
preparamos um repertório incrível 
para animar a tarde das famílias 
brasileiras. Terão hits atuais do novo 
DVD “Debaixo do meu telhado”, 
antigos sucessos da carreira, clás-
sicos do forró e outros sucessos da 
atualidade que o público tem cur-
tido muito. O público pode esperar 
diferentes estilos musicais. E, para 
animar ainda mais a tarde, teremos 
as participações especiais de Tierry, 
Tarcisio do Arcodeon e do nosso ‘mi-
glo’ divertidíssimo, Mução. 

- Simone, pra você é ainda 
mais especial voltar a cantar 

‘Preparamos um 

 LSimone e Simaria vão ter um domingo de Páscoa pra lá 
de especial. Além de comemorarem a data com a famí-
lia, as coleguinhas apresentam a  live “Debaixo do meu 
telhado” com as participações especiais de Tarcísio do 
Acordeon, Tierry e do humorista, Mução, às 17h , no 
canal oficial da dupla no Youtube. À coluna, elas fa-
lam sobre o show, Simone dá detalhes sobre sua 
licença maternidade e mais. Confira! 

DIVULG
AÇÃO

REPERTÓRIO INCRÍVEL’

depois de dar à 
luz, Zaya? 

Simone: Com cer-
teza. Essa live é uma for-
ma de celebrar a chegada 
a minha pequena, também.

- Como está sendo sua 
licença, Simone? Está 
mais fácil ou difícil?  

Simone: Por conta da pan-
demia e sem shows, essa mi-
nha gestação foi muito mais 
tranquila. E, consequente-
mente, a maternidade. Estou 
voltando aos pouquinhos, te-
nho toda uma rede de apoio. 
Mas, é difícil falar se está mais 
fácil, digamos que está sendo 

diferente, afinal agora tenho dois 
pequenos (risos). 

- Como vocês come-
moram a Páscoa? 

Simaria: A Páscoa é 
amor, fé e renovação 

da esperança no co-
ração das pessoas. 

Decidimos fazer 
a live neste dia 

e estaremos 
também 

c o m  a 
n o s s a 

família. Quere-
mos levar um pou-

quinho de alegria para 
a casa das pessoas. 

- Nesta época do 
ano, vocês se jogam 
nos chocolates?

Simone: Migla, não 
tem como fugir, né! A gen-

te ama chocolate, mas tenta 
dar uma seguradinha, né?



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

SALVE-SE QUEM PUDER

AMOR DE MÃE

18h30. Globo: Jo-
nas (foto) manda 
C l e b e r  l e va n t a r 
informações sobre 
Lourenço na facul-
dade onde trabalha. 
N a n d a  c o n f e s s a 
para Rodrigo que não gostou de 
Lúcio. Lorena fica admirada com a 
serenidade com que Iná fala sobre 
o relacionamento com Laudelino. O 
reitor pressiona Lourenço para que 
ele altere as notas de um dos alunos.

21h. SBT: Na França, 
Gabriela consegue 
uma galeria para expor 
suas telas e assim tentar 
conseguir dinheiro para 
voltar ao Brasil. Nico-
lette liga para Carmen 
para contar o ocorrido na França. Junior 
(foto) pega o telefone na extensão. Car-
men percebe e desliga. Junior pergunta 
quem é Nicolette e Sofia. Carmen expulsa 
Junior da mansão. Maria Cecília chega em 
casa, vê tudo bagunçado pela família de 
Tobias e tem uma crise de TOC.

19h40. Globo: Alexia 
(foto) aceita a proposta 
de Zezinho e Ermelinda 
de ir para São Paulo sem 
avisar ao Programa de 
Proteção. Petra ganha 
o papel que era de Ale-
xia na novela, após fingir admiração pela 
irmã. Kyra diz para Alexia que ela está com 
medo de se apaixonar por Zezinho. Rafael 
ameaça demitir Renatinha ao vê-la des-
cartando fotos de Kyra. Lúcia aconselha 
Renzo a não se envolver com Dominique.

21h30. Globo: Thel-
ma (foto) se desespe-
ra com a acusação de 
Camila e ajuda Veiga 
a fugir. Edilene avisa 
a Vitória que Robson 
descobriu seu para-
deiro e Raul se alarma. Érica conversa 
com Davi, que segue em coma. Álvaro 
pede que Penha aja contra Lucas e lhe 
consiga um passaporte falso. Vitória 
percebe que está sendo seguida. Nicete 
afirma para Betina que está bem na 
casa de Verena com Júnior.

Favorita para vencer o ‘BBB 21’, Juliette pode virar 
uma das maiores influenciadoras digitais do país

S
e tem uma participante do 
Big Brother Brasil 21 que 
conquistou o público, é Ju-

liette Freire. Mesmo se envolven-
do em tretas na casa e não ten-
do apoio de outros confinados, 
a paraibana, de 31 anos, é a favo-
rita para ganhar o prêmio de R$ 
1,5 milhão. A maquiadora e ad-
vogada soma mais de 17 milhões 
de seguidores somente no Insta-
gram. O especialista em marke-
ting digital Agamenon Filho, o 
Agabas, diz que Ju pode ir além 
e se tornar uma das maiores in-
fluenciadoras digitais do país.

“A não ser que aconteça alguma 
situação muito grave dentro do 
game, eu afirmo que Juliette já es-
tá com quase dois pés na final. Es-
pecialistas acreditam que ela sairá 
do programa com mais de 20 mi-

lhões de seguidores, tornando-se a 
participante mais popular da his-
tória do reality show. Eu ouso acre-
ditar que Juliette se tornará uma 
das top influencers do Brasil, não 
pelos seus números, mas, sim, pelo 
seu posicionamento em assuntos 
relevantes”, acredita Agabas.

O especialista projeta que Ju-
liette conseguirá, em questão de 
dias, todo o montante do prêmio 
de R$ 1,5 milhão, pois receberá 
convites para publicidades, para 
ser embaixadora de grandes mar-
cas, entrevistas e campanhas, além 
de participar de programas da TV 
Globo. “A procura pela sister vai 
ser imensa após a edição.”

Ju conquistou o 
público e tem tudo 

para ganhar o 
prêmio milionário

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A PARAIBANA 

JÁ SOMA MAIS DE 
17 MILHÕES DE 
SEGUIDORES NO 
INSTAGRAM

 LAgabas observa que as ideias 
de Juliette têm mais adesão nas 
redes sociais do que dentro da 
casa do BBB. Isso mostra como 
a equipe da advogada conduz 
com inteligência a imagem de-
la fora do reality show. 

Independente de serem fa-
mosos ou anônimos, o espe-

cialista em marketing digital 
acredita que os participantes 
entram no BBB com a mesma 
força. Para ele, a edição deste 
ano provou que “não adianta 
entrar com milhões de segui-
dores e fãs nas costas e não as-
sumir o papel que eles esperam 
de você dentro do jogo”.

Ainda segundo Agabas, Ju-
liette, que tinha menos de qua-
tro mil seguidores quando foi 
anunciada como participante 
do BBB 21, vai deixar a casa para 
entrar no time de ex-confinados 
que colhem bons frutos com sua 
imagem. Estão nessa lista nomes 
do BBB 20, como Manu Gavassi, 

que foi a pioneira na ideia de dei-
xar conteúdos pré-gravados pa-
ra as redes sociais enquanto esta-
va dentro do reality show; Bianca 
Andrade, a Boca Rosa, que soube 
engajar sua própria marca de be-
leza; e Rafa Kalimann, que é uma 
das ex-BBBs com maior alcance 
e engajamento atualmente.

Da casa para o time de ex-participantes do ‘Big Brother’ bem-sucedidos

A MAISA MAIS
QUERIDA 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quando o amor nos visita, a amizade se despede.” 

(Marquês de Maricá)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro
CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA saúde pede atenção. Você 
estará bastante profissional. 
Esforce-se nas tarefas. O dese-
jo de se unir com o par e for-
mar uma família pode surgir.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 52, 16 e 07.

 LEvite os momentos de intimi-
dade com o par. Pode dar er-
rado. Evite ser muito firme nas 
suas ideias. O amor tem tudo 
para dar bom.
Cor: preto. 
Números da sorte: 53, 44 e 08.

 LHoje a sua comunicação esta-
rá prejudicada. Por isso, apos-
tar em conversas não é indica-
do. No amor, vai querer mais 
atenção e curtição.
Cor: preto.
Números da sorte: 54, 09 e 99.

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

 LSe sentir algum incômodo no 
corpo, procure um médico. É 
um bom dia para você se forta-
lecer. Na intimidade, energias 
excitantes podem surgir.
Cor: magenta.
Números da sorte: 10, 91 e 46.

 LSeu ciúme pode te prejudi-
car. Pegue leve na grosseria. 
Busque meditar. Com o par, 
deverá curtir um clima de inti-
midade e descontração.
Cor: ciano.
Números da sorte: 29, 11 e 83.

 L Instabilidades de humor e 
chateações com familiares po-
dem aparecer. Chances de ga-
nhos financeiros neste dia. No 
amor, deve buscar segurança.
Cor: violeta.
Números da sorte: 75, 39 e 93.

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

 LNa saúde, o sistema nervoso 
pede atenção. A Lua aumenta 
a sua popularidade. Se já tem 
um parceiro, o seu lado apega-
do vai se fortalecer.
Cor: azul-anil.
Números da sorte: 94, 85 e 31.

 LOs sentimentos podem ter 
problemas. Não desconte no 
romance. Você vai priorizar a 
ambição. Muita produtividade 
no ambiente profissional.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 32, 68 e 05.

 LA Lua vai trazer mais serie-
dade e reflexão. Coloque as 
mãos na massa. Se estiver na 
pista, tem grandes chances de 
conhecer alguém.
Cor: rosa-bebê. 
Números da sorte: 96, 78 e 42.

SÃO RICARDO
Nascido em 1197, era pobre, teve 
dificuldade para estudar e perdeu 
muito cedo seus pais. No seu tempo, 
Ricardo começou a ver a ignorância 
e superstição, ambição dos nobres, 
luxo do clero, regalismo do trono 
e decadência da vida monástica. 
Diante da sua realidade, não se 
entregou a murmurações e desâni-
mos, mas, como professor e reitor 
da Universidade de Oxford, deci-
diu-se pela santidade, a fim de ser 
instrumento de renovação da Igre-
ja na Inglaterra. São Ricardo, antes 
de morrer, em 1253, coordenou sua 
diocese clandestinamente.

SANTO DO DIA

BATATAS
Rodolfo chega em casa de-
pois da sua festa de bodas 
de ouro e pede à esposa, Fi-
lomena, que conte para ele 
o segredo do cofre que ela 
mantém muito bem tran-
cado no quarto. Filomena 

aceita revelar o segredo, até 
porque o marido havia cum-
prido a promessa de não per-
guntar sobre o cofre durante 
todos os 50 anos em que fica-
ram casados. Quando ela sai 
do banho, encontra Rodolfo 
sentado na cama com seis ba-

tatas e R$ 300 mil que havia 
retirado do cofre.
— O que é isso, Filomena? — 
pergunta Rodolfo.
— É o seguinte, Rodolfo. 
Para cada vez que eu te traí, 
eu coloquei uma batata den-
tro do baú.

— Bom, seis batatas em 50 
anos, eu te perdoo. Mas e 
quanto aos R$ 300 mil?
— É que cada vez que o baú 
enchia, eu vendia as batatas!

FINADO
Reginaldo acaba de morrer. 

O padre faz vários elogios ao 
defunto:
— Reginaldo era um ótimo 
marido, um excelente cris-
tão, um pai exemplar!
E a viúva diz para o filho:
— Juninho, vai até o caixão e 
vê se é seu pai mesmo lá!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
Ayrá vem trazendo viagens 
profissionais e pessoais. Im-
previstos podem marcar o 
dia hoje, seja positivamente 
ou negativamente. Não se 
deixe influenciar por nin-
guém, coloque suas próprias 
vontades em prática.
SAUDAÇÃO:
Ayrá Ponon, Ayrá Opokudê!
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para quebrar feitiços e de-
mandas, passe um pedaço de 
morim branco no corpo todo 
e coloque no chão. Passe no 
corpo 12 moedas, 12 velas 
brancas e 12 quiabos. Colo-

que tudo sobre esse morim, 
faça uma trouxa e despache 
em uma árvore seca. Durante 
todo ritual vá pedindo para 
os negativos saírem de vez 
da sua vida.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março
CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA lua vai destacar o seu lado 
mais responsável e eficiente. 
Será mais fácil analisar proje-
tos para o futuro. No romance, 
vai querer que o amor evolua.
Cor: marfim.
Números da sorte: 40, 94 e 58.

 LO clima pode pesar pela ma-
nhã. Talvez prefira momentos 
de silêncio, na sua. Se estiver 
na pista, as paqueras podem 
surgir, mas tome cuidado.
Cor: terracota
Números da sorte: 86, 50 e 68.

 LA emoção vai estar em alta. 
Cuidado com o que diz. Novas 
amizades podem aparecer. A 
paixão pode ser renovada no 
relacionamento.
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 60, 69 e 42.
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