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UM DIA APÓS 
O ENTERRO, MÃE 
PAGOU R$ 240 PRA 
FAZER PÉ, MÃO E 
CABELO NO SALÃO 

CASAL É SUSPEITO 
DE ATRAPALHAR 
A INVESTIGAÇÃO 
E AMEAÇAR 
TESTEMUNHAS 

meiahora.com SEXTA-FEIRA, 9/4/2021 l ANO 16 l Nº 5550O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

CONVERSAS DA 
MÃE COM A BABÁ 
REVELAM SÉRIE DE 
AGRESSÕES UM MÊS 
ANTES DA MORTE

JAIRINHO E  
MONIQUE JOGARAM 
O CELULAR PELA 
JANELA QUANDO A 
POLÍCIA CHEGOU

POLÍCIA DIZ QUE VEREADOR JAIRINHO MATOU ENTEADO E QUE A MÃE MONIQUE 
FOI OMISSA EM NÃO DENUNCIAR. ANJINHO HENRY MERECE JUSTIÇA. PÁGS. 3 A 5

TUDO SOBRE O CASO QUE DEIXA O BRASIL HORRORIZADO E COM O CORAÇÃO DILACERADO
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LIXO

Anônimo

Seropédica

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

MEIA HORA multimídia

Muitos assaltos nos 
arredores da Rural

 LNos arredores da Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 
localizada em Seropédica, na Baixada 
Fluminense, estão ocorrendo muitos ca-
sos de assaltos. Homens armados con-
tinuam levando tudo de quem passa. 
Se for mulher, ainda corre o risco de ser 
estuprada. O policiamento precisa ser 
mais efetivo no local. Agora com poucas 
pessoas frequentando o campus, a ação 
dos bandidos é mais fácil.

VIOLÊNCIA

Moradias e 
comércios ilegais

 LNa Lagoa de Jacarepaguá, em 
frente ao Hospital Sarah, na Ave-
nida Embaixador Abelardo Bueno, 
moradias e comércios ilegais estão 
surgindo. Mais um local do nosso 
bairro está virando uma comuni-
dade e ninguém faz nada a respei-
to. Ali ninguém paga nada e mora 
de graça. As autoridades precisam 
aparecer lá e conter essa verdadeira 
invasão no local.

Anônimo

Jacarepaguá

FISCALIZAÇÃO

Buraqueira em 
estrada de Xerém

 LAlguns pontos da Estrada João Gou-
lart, em Xerém, Duque de Caxias, es-
tão completamente esburacados. Em 
um grande trecho, nem asfalto existe, 
a estrada passa a ser de terra e quem 
sofre são os moradores. Com qualquer 
chuvinha, a via fica inundada e, sem o 
asfalto, vira um lamaçal, que dificulta 
a locomoção das pessoas. Todo ano, 
Xerém é o local mais castigado pelas 
chuvas. Precisamos de estrutura!

Carla Almeida

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Rua da Tijuca 
sem busão

 LMoro na Rua General Espírito San-
to Cardoso, na Tijuca, e extinguiram 
todas as linhas de ônibus que pas-
savam por essa importante via. Tan-
to 213, quanto a 413 não existem 
mais. Agora, para pegarmos qual-
quer condução, precisamos andar 
um grande trecho até a Rua Conde 
de Bonfim ou a Avenida Maracanã. 
Precisamos que esses ônibus que 
nos davam suporte voltem!

Márcia Martins

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Entulho na calçada 
atrapalha pedestres

 LNa Rua Oswaldo de Carvalho, na 
altura do número 81, em Senador 
Camará, tem muito entulho jogado 
no meio da calçada, impedindo a 
passagem de pedestres. A prefeitura 
realizou obras no local há alguns 
dias e deixou todo o entulho na cal-
çada. Quem vem com carrinho de 
bebê ou cadeira de rodas não tem 
como passar. Os pedestres precisam 
se arriscar no meio da rua.

Osias Barreto

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Poda precisa ser feita
 LGostaria de solicitar a poda destas árvores, localizadas 

na Rua Voluntários da Pátria, na altura do número 311, 
em Botafogo. Elas atrapalham a entrada e saída de veí-
culos e ficam em cima de um ponto de ônibus. Se ocorrer 
uma tempestade ou ventania mais forte, podem acabar 
machucando alguém. Os galhos são muito grandes e 
podem cair a qualquer momento.

Carlos Santos

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Serviço 
realizado

 LGraças à publicação do jor-
nal MEIA HORA, as árvores 
da Rua General Clarindo, no 
Engenho de Dentro, foram po-
dadas. Não estávamos mais 
aguentando a quantidade de 
folhas e galhos caindo todos 
os dias. Obrigado, Comlurb!

Mauro Silva

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2201
08/04/2021

01 03 05 06 07
08 09 10 13 14
16 18 19 21 24

QUINA concurso 5535
08/04/2021

04 09 63 71 78
Quina: acumulou (R$ 3.515.677,04)

Quadra: 62 (R$ 8.916,41)

Terno: 5.084 (R$ 163,51)

Duque: 135.448 (R$ 3,37)
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Dr. Jairinho e Monique passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal

POLÍCIA

Mãe e padrasto
Monique Medeiros e 
Dr. Jairinho são indiciados 
por homicídio e tortura 
do menino Henry Borel

A
gentes da 16ª DP (Barra da Ti-
juca) prenderam, ontem de ma-
nhã, o casal Monique Medeiros 

e o vereador Dr. Jairinho (Solidarie-
dade) pela morte de Henry Borel, de 4 
anos, ocorrida na madrugada do dia 8 
de março. O menino é filho de Monique 
com o engenheiro Leniel Borel. Para a 
Polícia Civil, a criança morreu após so-
frer sessões de tortura. O casal foi indi-
ciado por homicídio duplamente qua-
lificado e tortura.

Henry morreu no Hospital Barra 
D’Or, na Barra da Tijuca, no dia 8 de mar-
ço. Ele foi levado para lá pelo casal, que 
alegava tê-lo encontrado desmaiado no 
quarto onde dormia. O menino estaria 
com olhos revirados, pés e mãos gelados 
e dificuldades para respirar. Segundo os 
médicos, o garoto chegou ao estabeleci-
mento com parada cardiorrespiratória. 

No Instituto Médico-Legal (IML), 

CASAL FOI MONITORADO 
PELA POLÍCIA E 
CAPTURADO NO INÍCIO 
DA MANHÃ DE ONTEM, 
NA CASA DE UMA TIA 
DELA, EM BANGU

 LSegundo as investigações, Dr. Jairinho 
tentou despitar a participação no crime. 
O MEIA HORA  apurou que o pedido de 
prisão teve como uma das justificativas a 
constatação de que o vereador estava atra-
palhando as investigações. Um investiga-
dor afirmou à reportagem que Jairinho 
“estava coagindo e combinando versões 
com testemunhas”. Uma delas, inclusive, 
sabia do histórico violento, mas negou, em 
um primeiro momento, na sede da polícia.

Além disso, os investigadores soube-
ram que, já desde o hospital, Jairinho es-
tava tentando atrapalhar a investigação. 
Ele queria que o corpo de Henry fosse libe-
rado imediatamente para o enterro e que 
o atestado fosse fornecido pelo Hospital 
Barra D’Or, para onde a criança foi leva-
da no dia 8 de março.

Para a polícia, a tentativa de impe-
dir que o corpo fosse encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) era para 
esconder justamente o que o laudo pe-
ricial apontou: Henry tinha hematomas 
pelo corpo e laceração no fígado, frutos 
de uma “ação contundente”, segundo 
a perícia, e não compatíveis com uma 
queda da cama, versão dada primeira-
mente pelo casal.

 LO advogado de Monique Medeiros e do 
vereador Dr. Jairinho, André França Bar-
reto, voltou a afirmar, ontem, que o casal 
não cometeu qualquer tipo de agressão 
contra Henry Borel. A declaração foi da-
da após a Polícia Civil concluir, diante das 
investigações que ainda estão em anda-
mento, que o menino morreu após sofrer 
sessões de tortura.

“Eles não sabem de agressão, não 
existe agressão”, disse o advogado do 
casal na saída da delegacia. 

Ao ser questionado sobre os prints 
das conversas entre a babá de Henry e 
a mãe da criança, em que o conteúdo 
revela que elas já sabiam das agressões 
do vereador contra o menino, o advo-
gado declarou que não teve acesso às 
mensagens e alegou que a Polícia Civil 
obteve o conteúdo de forma incorreta. 
“Quando a polícia fez a busca e apreen-
são, ela quebrou a cadeia de custódia 
vindo com os aparelhos na mão e com a 
senha de acesso e agora aparecem men-
sagens apagadas que desconhecemos”, 
afirmou o advogado. 

Coação de 
testemunhas

‘Não existe agressão’, 
afirma defesa

PRESOS
a necropsia constatou múltiplos si-
nais de trauma, como equimoses, he-
morragia interna e ferimentos no fí-
gado, típicos de agressão.

Os mandados de prisão contra o casal 
são temporários por 30 dias e foram ex-
pedidos na quarta-feira pelo 2º Tribunal 
do Júri da Capital. 

Após prestarem depoimento na 16ª 
DP e passarem por exame de corpo de 
delito no IML, Dr. Jairinho e Monique 

foram levados para a Cadeia Pública Pú-
blica José Frederico Marques, em Benfica, 
na Zona Norte, e, de lá, para presídios. Ele 
foi encaminhado para a Cadeia Pública 
Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8) 
e ela, para o Instituto Penal Ismael Pereira 
Sirieiro, no Fonseca, em Niterói.

O casal era monitorado pela Polícia 
Civil há dois dias e acabou sendo preso 
na casa de uma tia dela, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio. 

DANIEL CASTELO BRANCO

Mais sobre a prisão dos acusados de 
matar o menino Henry nas páginas 4 e 5
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POLÍCIA

Conversa registra Prints de 
mensagens 
entre babá 
e mãe 
de Henry 
mostram 
rotina de 
violência

O
s prints das conversas entre a 
babá de Henry Borel e a mãe 
Monique Medeiros revelam 

que elas já sabiam das agressões do 
vereador Dr. Jairinho (Solidarieda-
de) contra o menino, de apenas 4 
anos. Em entrevista coletiva da Po-
lícia Civil, o delegado que coman-
dou o caso, Henrique Damasceno, 
da 16ª DP (Barra da Tijuca), confir-
mou que o acesso às mensagens foi 
fundamental para as prisões. 

“Prints da babá avisando Moni-
que de que Henry relatava violências 
foram importantes para a polícia ve-
rificar que o depoimento do casal, 
de que a família era harmoniosa, era 
mentirosa . 
Nessas con-
versas, a babá 
fala que Hen-
ry relatou que 
o padrasto 
o pegou pe-
lo braço, deu 
uma banda 
e chutou. No 
telefone da 
mãe encon-
tramos prints 
de conversas 
que  foram 
provas relevantes. (Prints) de quase 
um mês antes do crime, dia 12 de fe-
vereiro”, disse o delegado.

Celulares pela janela
De acordo com a Polícia Civil, Mo-

nique e o vereador Dr. Jairinho, tenta-
ram se desfazer dos celulares quando 
perceberam a chegada dos policiais.

“O casal foi encontrado em re-
sidência diferente do que foi dito 
em sede policial. Eles tentaram se 
desfazer dos celulares hoje, atiran-
do os mesmos pela janela. A Polícia 
conseguiu os celulares”, disse a de-
legada Ana Carolina Medeiros, que 
participou da prisão. 

AGRESSÕES

 LA Polícia Civil vai apurar se houve in-
terferência financeira sobre algumas 
testemunhas que prestaram depoi-
mento no caso que investiga o morte 
do pequeno Henry Borel, de 4 anos. 
O delegado Henrique Damasceno, 
titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), 
acredita que Jairinho e Monique usa-
ram de influência financeira princi-
palmente sobre a babá da criança. 

A Polícia Civil identificou que a 
mulher tem um padrão de vida aci-
ma de seu salário. Thayná de Olivei-
ra Ferreira mora na Zona Oeste do 
Rio e trabalhava havia pouco tempo 
para o casal. O delegado confirmou 
que a babá mentiu em seu depoi-
mento, ao dizer que não sabia sobre 
as agressões. Ela não foi indiciada. 

 LDe acordo com o delegado Henrique 
Damasceno, “a própria babá fala que 
Henry estava mancando e que, quan-
do quis dar banho, não deixou lavar a 
cabeça porque estava com dor”. Para o 
titular, a casa vivia uma “rotina de vio-
lência”. “Ficou constatado que a rotina 
dentro daquele apartamento era uma 
rotina de violência. O Henry relatou que 
ele sempre fazia isso. Ele era ameaçado 
pelo padrasto: ‘Se você contar, vou te pe-
gar. Você está atrapalhando a sua mãe’”, 
disse o titular da 16ª DP, descartando, 
pelo menos até a fase atual das investiga-
ções, que Monique Medeiros deixou de 
denunciar as agressões por sofrer amea-
ças. Para ele, não houve coação no caso, 
e sim um acobertamento.

Grana para babá 
e testemunhas

Casa vivia ‘rotina 
de violência’

Babá fala que Henry relatou que o padrasto o pegou pelo braço, deu uma banda e chutou

REPRODUÇÃO

CELULAR 

DA BABÁ  

QUE TEM 
AS VÁRIAS 
CONVERSAS 
COM A MÃE 
MONIQUE FOI 
APREENDIDO
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GERAL

O menino Henry Borel com o pai, Leniel Borel 

REPRODUÇÃO

FriezaFrieza 
Mãe de Henry aparentou tranquilidade na hora da sua 
prisão e foi a salão de beleza um dia após enterro do filho

C
om máscara preta e roupa social, a professora Mo-
nique Medeiros, mãe de Henry Borel, foi presa 
aproximadamente às 6h de ontem por agentes da 

16ª DP (Barra da Tijuca), ao lado do suspeito de torturar 
e assassinar seu filho, o vereador Dr. Jairinho (Solidarie-
dade). Ela é suspeita de participação no crime e de atra-
palhar as investigações do caso. 

Enquanto Monique saía da casa on-
de estava acompanhada pelos policiais, 
caminhava calmamente no trajeto do 
portão da residência até a viatura. Um 
repórter se aproximou e perguntou: 
“Vocês mataram o menino? Bateram 
nele?”. Ela não se abalou com o questio-
namento, mantendo silêncio diante da 
pergunta do jornalista.

Chegando à delegacia e cercada por policiais e jornalis-
tas, ouvindo gritos e xingamentos de populares próximos 
ao local, a professora manteve a cabeça erguida, aparen-
tando tranquilidade. Esses dois episódios não foram suas 
primeiras demonstrações de frieza, segundo a polícia.

Um dia após o enterro de Henry, Monique foi a um 

salão de beleza num shopping na Barra da Tijuca. Três 
profissionais cuidaram dos pés, das mãos e do cabelo da 
professora, que pagou R$ 240 pelo serviço. 

Mas o que esses comportamentos dizem sobre o caso? 
O MEIA HORA procurou especialistas, que avaliaram o 
comportamento de Monique.

A psicóloga Aline Saramago expli-
cou que não seria possível fazer um 
diagnóstico com maior profundida-
de, embora seja possível identificar al-
gumas hipóteses. “É possível que ela te-
nha um comportamento narcísico, no 
sentido de buscar transparecer um sta-
tus de grandiosidade. Isso pode ter le-
vado ela a se arrumar, ir no salão. Pode-
ria ser possível dizer que ela tenha um 

certo egoísmo, uma menor empatia em relação ao filho.”
A psicóloga Cláudia Melo apontou que Monique de-

monstrou ter traços de psicopatia. “Não é comum uma 
mãe ter um comportamento frio e distante da dor. Nor-
malmente, uma mãe vai estar no processo de um luto 
tão profundo que isso fica exposto no seu olhar, atitudes.”

Monique Medeiros deixa a delegacia da Barra da Tijuca 

REGINALDO PIMENTA

ESPANTOSA
 LO Conselho de Ética da Câmara de Vereadores 

do Rio decidiu, ontem, afastar o vereador Dr. Jai-
rinho (Solidariedade) por quebra de decoro. Ele 
teve o pagamento dos salários suspenso.

Também ontem, Dr. Jairinho foi expulso do 
seu partido, o Solidariedade, pela Executiva Na-
cional. Tanto a expulsão do partido quanto o afas-
tamento da Câmara foram motivados pela prisão 
do vereador, na manhã de ontem, como suspeito 
pela morte de Henry Borel, de 4 anos.

O presidente estadual do Solidariedade e um 
dos fundadores do partido, o deputado federal 
Aureo Ribeiro, declarou: “Não é um crime polí-
tico. É um crime bárbaro”. 

No lugar de Dr. Jairinho, assumirá o primei-
ro suplente, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). 

 LApós a prisão de Monique e Jairinho, o pai de Hen-
ry, o engenheiro Leniel Borel, fez um desabafo emo-
cionado depois de saber que o filho estava sendo 
torturado há pelo menos um mês. “Esta infeliz ma-
tou meu filho. Meu filhinho deve ter sofrido mui-
to”, afirmou.

Segundo o RJTV, da Globo, Leniel contou que o 
filho havia relatado algumas agressões, mas a mãe 
do menino desqualificou a situação. “Antes de eu 
entregar e meu filho falecer, ligo pro meu filho e ele 
fala que não queria ir para a casa da mãe e fala que 
‘o tio Jairinho me machuca’. Ela falou: ‘Esquece, is-
so não acontece, inclusive eu mataria se descobrisse 
que o Jairinho machuca o nosso filho’”, lembrou.

Expulsão do partido e 
suspensão do mandato

Pai desabafa: ‘Meu filhinho 
deve ter sofrido muito’

‘NÃO É COMUM

UMA MÃE TER 
COMPORTAMENTO 
DISTANTE DA DOR’

Participaram da cobertura Anderson Justino, 

Beatriz Perez, Yuri Eiras, Bruna Fantti, Jenifer Alves, 

Jessyca Damaso, Natasha Amaral, Rachel Siston, 

Luisa Bertola (estagiária), Jorge Costa (estagiário), 

Thalita Queiroz (estagiária).  
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POLÍCIA

O 
Portal dos Procurados 
do Disque-Denúncia 
lançou um cartaz pa-

ra ajudar na captura do subte-
nente reformado da PM Wil-
lian Xavier Crisóstomo, de 55 
anos. Ele é acusado de ordenar 
ataque a tiros contra uma equi-
pe da Corregedoria da Polícia 
Militar que culminou na morte 
do segundo sargento Carlos da 
Costa Lima Júnior, de 38 anos, 
na tarde de quarta-feira. 

Segundo a PM, após denún-
cia, equipes da 8ª e 3ª Delega-
cia de Polícia Judiciária Mili-
tar (DPJM) foram até a Praça 
do Zumbi, no bairro Jardim 

Iguaçu, em Nova Iguaçu, pa-
ra tentar prender o policial re-
formado Willian Xavier. No lo-
cal, homens armados entraram 

em confronto com os policiais. 
Além do segundo sargento Car-
los da Costa, um homem de 45 
anos foi baleado e morto. Ele es-
tava armado com uma pistola. 

Investigações da Delega-
cia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) e da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organi-
zadas e Inquéritos Especiais 
(Draco) apontam que o PM 
reformado é chefe da milícia 
que atua na região do Mor-
ro Agudo e de Jardim Iguaçu, 
em Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense. Ele respon-
de por formação de quadri-
lha, exploração de comércio 
ilegal, extorsão e homicídio.

Denúncias para: Zap (21) 
98849-6099, (21) 2253 1177, 
facebook.com/procuradosrj 
ou twitter.com/PProcurados. 
O anonimato é garantido.

BANDO ATUA 
NA REGIÃO DO 
MORRO AGUDO E 
DE JARDIM IGUAÇU, 
EM NOVA IGUAÇU

 L CHEFE DE MILÍCIA

Polícia caça subtenente
PM reformado é acusado de ordenar ataque que matou sargento

Willian: procurado pela polícia

DIVULGAÇÃO

 L ANDERSON JUSTINO

PM é baleado 
em S. Gonçalo

Operação  
na Serrinha

Preso com 51 kg 
de maconha

 LUm policial militar do 7º BPM 
(São Gonçalo) foi baleado, na 
tarde de quarta-feira, na BR-
101 (Niterói-Manilha). Segun-
do informações, uma equipe 
patrulhava a região e foi alvo do 
tiros na altura do Km 309, em 
um dos acessos ao Complexo 
do Salgueiro. O policial foi atin-
gido na perna e levado para um 
posto de saúde da região. 

 LA Polícia Militar fez, ontem, 
uma operação no Morro da Ser-
rinha, em Madureira, na Zona 
Norte. Foram apreendidos 2.440 
pinos de cocaína, 69 tubos de lan-
ça-perfume e 250 frascos de  loló. 
Os policiais também encontra-
ram três carregadores de fuzil Fal 
762, um carregador de fuzil AK-
47 e um carregador de fuzil G3.

 LUm homem, que não te-
ve a identidade divulga-
da, foi preso com 51 kg 
de maconha prensada, 
réplica de fuzil e capa de 
colete balístico, ontem, na 
Pavuna, Zona Norte. Ele 
foi flagrado por policiais 
do 41º BPM (Irajá) na Es-
trada de Botafogo.

RAPIDINHAS...

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Em cana por tortura e roubo
 L NOVA IGUAÇU

Policiais da 58ª DP (Posse) 
prenderam, na noite de quarta-
-feira, dois suspeitos de torturar 
e roubar moradores de uma ca-
sa no bairro da Posse, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminen-

se, na madrugada de terça-feira. 
Outro homem foi preso por ex-
torsão às mesmas vítimas. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, Douglas Carvalho de Souza 
e Washington Lima da Silva, na Policiais da 58ª DP conseguiram monitorar o pagamento de extorsão

DIVULGAÇÃO 

 L THUANY DOSSARES

ARMADOS COM 
FACÃO E PORRETES, 
BANDIDOS 
INVADIRAM A CASA 
DAS VÍTIMAS

companhia de um comparsa, ar-
mados com facão e porretes, tor-
turaram e ameaçaram as vítimas 
por cerca de três horas e fugiram 
com dinheiro e pertences. À noi-
te, entraram em contato com 
uma das vítimas exigindo o pa-
gamento de R$ 50 mil e fazendo 
novas ameaças. 

Policiais da 58ª DP monitora-
ram as negociações e prenderam 
Douglas e Washington no mo-
mento do pagamento da extor-
são. Com eles, também foi preso 
Rodrigo Ventura dos Reis.

“A casa foi invadida por três 
ou quatro homens, que acredita-
mos ser o Washington, o Douglas 
e um outro que fugiu. O Rodrigo 
não estaria na casa. Os três foram 
autuados em flagrante por extor-
são, mas o Douglas e o Washing-
ton vão ser indiciados pelo roubo 
e pela tortura também”, explicou 
o delegado Willians Batista.
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Supercopa Domingo Palmeiras 11h Brasília
Carioca Quarta Vasco 21h Maracanã

O Flamengo mantém 
o planejamento pa-
ra a final da Superco-

pa do Brasil contra o Palmei-
ras, marcada para domingo, às 
11h, no estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, mesmo depois 
de o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1) derrubar 
ontem a decisão que suspendia 
o retorno do lockdown no Dis-
trito Federal.

Nos bastidores, o Flamengo 
recebeu a informação de que o 
Governo de Brasília está ten-
tando derrubar a liminar, e o 

entendimento entre os diri-
gentes é que legalmente a de-
cisão do TRF não faz sentido, 
pois o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deu a posição de 
que essa é uma decisão da Pre-
feitura e do Governo do Estado 
e não de um desembargador e/
ou juiz local.

“Continuamos com todo o 
planejamento para jogar em 
Brasília no domingo”, resumiu 

um membro do departamento 
de futebol do Flamengo.

A delegação rubro-negra 
treina na manhã de hoje, às 
9h, e embarca na parte da tarde 
para Brasília. Amanhã, o téc-
nico Rogério Ceni dará o últi-
mo treino antes da final com o 
Palmeiras. A atividade será no 
CT do Brasiliense. 

O atacante Pedro, ainda en-
tregue à fisioterapia para se re-
cuperar de uma lesão muscu-
lar na coxa esquerda, deve ser 
o único desfalque do Flamen-
go para a decisão de domingo.
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AMANHÃ,  NO CT 
DO BRASILIENSE, 
HAVERÁ O ÚLTIMO 
TREINO ANTES DA 
FINAL DE DOMINGO

 LVai rolar hoje, às 13h (de Brasília), 
o sorteio dos grupos da Libertado-
res. Apesar de estarem em potes 
diferentes (definidos com base no 
ranking da Conmebol), Flamengo 
e Fluminense não têm chance de 
se enfrentarem nesta fase. Ainda 
assim, os dois têm o risco de en-
cararem grupos da morte ou teo-
ricamente menos complicados.

Um dos cabeças de chave, o Fla 
estará no pote 1 e o Flu no 3. Pe-
lo regulamento, dois clubes do 

mesmo país não podem cair no 
mesmo grupo. A exceção é se um 
brasileiro vier da pré-Libertado-
res (pote 4), casos de Grêmio, que 
enfrenta o Independiente del Valle 
(EQU) e Santos, que joga contra o 
San Lorenzo (ARG).

É com essa possibilidade que 
há o risco de um grupo da morte 
para os cariocas. O Fla poderia ter 
em seu grupo, por exemplo: Grê-
mio ou Santos, LDU (EQU) e Vé-
lez Sarsfield (ARG).

Hoje tem sorteio da Libertadores

Vai ter jogoVai ter jogo
OU NÃO?OU NÃO? Flamengo confia em 

derrubada de veto e 
mantém programação 
para final da Supercopa, 
domingo, em Brasília

O atacante Gabigol 
segue como titular 
absoluto, enquanto 
Pedro deve ser o 
único desfalque
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Carioca               Quarta Flamengo 21h Maracanã
Carioca               17 ou 18/4 Boavista A definir Elcyr Resende

Vascão 
CABONIZADO

Técnico 
Marcelo Cabo 
está invicto, 
com 3 vitórias 
e 5 empates

Após a vitória por 2 a 1 sobre 
a Tombense-MG, garantindo a 
classificação para a terceira fa-
se da Copa do Brasil, o treinador 
Marcelo Cabo elogiou a atuação e 
já pensa no Clássico dos Milhões, 
quarta-feira que vem, contra o 
Flamengo. O Gigante da Colina 
tentará acabar com um tabu de 
17 jogos sem vencer o arquirrival.

“O Vasco tem São Januário, 
que é o seu estádio, mas jogar 
um clássico no Maracanã é res-
gatar a história do Vasco da Ga-
ma. O Vasco precisa ser grande 

em São Januário e no Mara-
canã”, disse o comandante, que 
escalará a força máxima:

“Nosso planejamento agora 
vai ser individualizado. A gente fez 
planejamento no coletivo, agora 
temos boa base para dar sequência 
à espinha que estamos montando. 
Vamos virar a página e montar o 
planejamento para o Flamengo”.

Além de elogiar a dupla de za-

REPRODUÇÃO DO TWITTER

O GOLEIRO  
VANDERLEI CHEGOU 
ONTEM AO RIO, 
FEZ EXAMES E SERÁ 
APRESENTADO HOJE

 LO atacante uruguaio Cristián 
Rodríguez, de 35 anos, foi ofe-
recido ao Vasco e ao Cruzeiro. 
O atleta rescindiu recentemen-
te o seu contrato pelo Peñarol, 
do Uruguai. O salário do joga-
dor era cerca de 60 mil dólares 
(R$ 398 mil) por mês. O valor, 
inclusive, é considerado acima 
do teto para esta temporada. No 
entanto, Cristián Rodríguez es-
taria disposto a costurar um 
acordo por um valor bem abaixo 
para atuar no futebol brasileiro.

Ele defendeu PSG, Porto, Atlé-
tico de Madrid, Parma e Indepen-
diente. Contudo, teve passagem 
apagada em 2015 pelo Grêmio. 
Pela seleção uruguaia, o atacante 
disputou duas edições da Copa do 
Mundo: 2014 e 2018. São 110 jo-
gos e 11 gols pela Celeste.

Uruguaio é 
oferecido

ga Ernando e Leandro Castán, Ca-
bo gostou das estreias de Morato e 
Léo Jabá. “Assim eu ganho possi-
bilidade. Consegui colocar a equi-
pe que considero ideal. Agora é dar 
continuidade”, afirmou o treina-
dor, que deve fazer apenas uma 
mudança para encarar o Flamen-
go: a entrada do recém-contrata-
do goleiro Vanderlei.

Marcelo Cabo 
posta foto com 
a filha vascaína 
Duda Cabo após 
a classificação na 

Copa do Brasil
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Carioca Domingo Nova Iguaçu 18h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4             Botafogo 18h Maracanã

 L ‘É UM DOS MELHORES DO ELENCO’

Jean Pyerre esfria
Grêmio diz que não negociará o meia de 22 anos

A 
negociação entre Flumi-
nense e o meio-campis-
ta Jean Pyerre ainda não 

está descartada. No entanto, a 
contratação do jogador de 22 
anos não será fácil, isso porque 
o vice-presidente de futebol do 
Grêmio, Cláudio Oderich, afir-
mou que o clube gaúcho não 
intenção de negociá-lo. Em en-
trevista à Band, o dirigente co-
mentou a situação.

“A gente ouviu essa conver-
sa, e o Grêmio não trata desse 
assunto (negócio com Flumi-
nense), deste atleta (Jean Pyer-
re), o Grêmio entende que é um 
dos melhores do elenco. Não 

houve essa negociação e o Grê-
mio não vai negociar esse atle-
ta”, disse Oderich.

Recentemente, Jean Pyerre 
teve um vídeo vazado onde cri-
tica o estilo de treinamento do 
técnico Renato Gaúcho.

Enquanto isso, o Flumi-
nense sofreu uma penhora de 
R$ 992.857,96 devido à dívi-
da com o ex-volante Ygor, que 
defendeu o clube em 2008. O 
prazo venceu dia 18 de mar-
ço, estabelecido no começo do 
mês. O Tricolor tinha a possi-
bilidade de efetuar o depósito 
de 30% e requerer a divisão do 
restante em até seis vezes.

Inicialmente, o Fluminen-
se foi intimado a fazer contato 
com Igor, de 36 anos, sobre a 
possibilidade de um acordo em 
até dez dias. Sem movimenta-
ção das partes, o magistrado 
determinou a penhora. O meia Jean Pyerre tem contrato com o Grêmio até o fim de 2023

LUCAS UEBEL/GRÊMIO 

O FLU SOFREU  
PENHORA DE 
QUASE R$ 1 MILHÃO 
POR AÇÃO DO 
EX-VOLANTE YGOR
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Carioca Amanhã  Volta Redonda  21h05 Cidadania
Copa do Brasil 14/4  ABC  21h30 Natal-RN

 L IMPASSE ENTRE BOTAFOGO E FURACÃO

Tá embarreirando
Negociação por Matheus Babi vem se arrastando

Botafogo e Athletico Para-
naense ainda buscam um 
acordo por Matheus Ba-

bi. Com tudo certo envolvendo o 
Serra Macaense, clube que detém 
os direitos econômicos do atleta, o 
Furacão, agora, precisa ter um si-
nal verde por parte do Alvinegro, 
time pelo qual o atacante está em-

prestado até dezembro de 2021, o 
que ainda não aconteceu.

A negociação passa por um pe-
ríodo complicado porque Athle-
tico e Botafogo não chegaram a 
uma conclusão sobre os valores. 
Com o Furacão e o Serra Macaen-
se, tudo certo: haverá o pagamento 

de cerca de R$ 8 milhões.
O Botafogo pediu R$ 3 milhões 

e 5% dos direitos de uma futura 
venda de Matheus Babi para o 
Athletico, que ofereceu apenas o 
valor de transferência, sem a por-
centagem. O Alvinegro recusou os 

números apresentados pelo Fura-
cão, o que explica a negociação ter 
entrado em compasso de espera.

Ontem, o volante José Welison 
foi anunciado como novo reforço 
do Sport, emprestado pelo Atléti-
co Mineiro até o final do ano.

O Botafogo pede R$ 3 milhões e 5% de uma futura venda de Babi

VITOR SILVA/BOTAFOGO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º FLAMENGO 19 8 6 1 1 18 4 14

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º VOLTA REDONDA 19 8 6 1 1 14 8 6

 3º PORTUGUESA-RJ 14 8 4 2 2 9 3 6

 4º FLUMINENSE 13 8 4 1 3 12 9 3

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 11 8 2 5 1 8 6 2

 6º MADUREIRA 11 8 2 5 1 8 10 -2

 7º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

 8º NOVA IGUAÇU 9 8 2 3 3 10 10 0

ZONA NEUTRA

 9º BOAVISTA 9 8 2 3 3 10 10 0

 10º RESENDE 8 8 2 2 4 5 13 -8

 11º BANGU 5 8 1 2 5 3 11 -8

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 8 0 1 7 3 18 -15

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.

9ª RODADA

AMANHÃ

 MACAÉ X RESENDE 15:30

 PORTUGUESA-RJ X BANGU 15:30

 VOLTA REDONDA X BOTAFOGO 21:05

DOMINGO

 MADUREIRA X BOAVISTA 15:30

 FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU 18:00

QUARTA-FEIRA

 FLAMENGO X VASCO 21:00

10ª RODADA

18/04

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 

 MADUREIRA X MACAÉ 

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 

 BANGU X VOLTA REDONDA 

 BOAVISTA X VASCO 

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 

ARTILHARIA

 7 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)
 5 GOLS: Rodrigo Muniz (Flamengo)
 4  GOLS:  Fred (Fluminense), Luiz Paulo (Madureira), 
João Carlos (Volta Redonda) e Gabriel Pec (Vasco)

ZÉ WELISON  
É ANUNCIADO 

PELO SPORT E 

NÃO JOGA MAIS 

PELO BOTAFOGO
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A GATA DA HORA

tem estilo e charme para dar e vender. Dona 

de curvas suaves, a beldade é fabulosa e atrai um punhado 

de olhares por onde passa. Ela ama dançar, viajar e correr. 

Questionada sobre qual parte do seu corpo mais gosta, ela 

não ficou com uma opção: “Boca e o bumbum”, afirmou.

LUA SANTANA

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

ANDRÉA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

 LO Lyon está nas quartas de fi-
nal da Copa da França. No tem-
po regulamentar, Paquetá e De-
pay marcaram no empate em 2 
a 2 com o Red Star, da terceira 
divisão. Nos pênaltis, a equipe 
de Rudi Garcia venceu por 5 a 4, 
com Bruno Guimarães, Paque-
tá, Marcelo, Denayer e Ekambi 
convertendo as cobranças.

Já no duelo Granada 0 x 2 
Manchester United, na Espa-
nha, pela Liga Europa, um tor-
cedor invadiu pelado o cam-
po, aos 6 minutos do primeiro 
tempo. Antes de ser detido pe-
los policiais, o invasor nu atra-
vessou o campo de uma extre-
midade a outra, e ainda teve 
tempo de rolar na grama.

Paquetá marca e Lyon avança
AFP
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 LTENHO 44 anos de idade e sou 
jornaleiro há quatro anos. Antes, 
eu era pintor industrial e, na minha 
atual profissão, eu gosto de atender 
o público. Moro em Coelho Neto e 
aqui precisa melhorar a segurança. 
Torço para o Vasco e, nas minhas ho-
ras vagas, gosto de fazer atividades 
físicas. Gosto do caderno de esportes 
do jornal MEIA HORA.

ALAN DA SILVA — Coelho Neto

ANA 
VITÓRIA 
COELHO 
OLIVEIRA  
tem hoje 16 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 24 
de março 
de 2019, na 
Lapa (Centro do Rio de Janeiro), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

4.249 mortes 
em 24 horas 

 LO Brasil bateu novo re-
corde de mortes por Co-
vid-19 em 24 horas ontem: 
4.249. O país chegou ao to-
tal de 340.776 óbitos. Já 
são 13.193.205 casos con-
firmados de coronavírus.

RAPIDINHA...

O 
decreto municipal do Rio 
sobre as medidas de restri-
ção contra a Covid-19, di-

vulgado no dia 1º, termina hoje. 
Na capital, algumas atividades não 
essenciais, como estabelecimentos 
e atividades comerciais, poderão 
voltar a funcionar, mas com horá-
rios reduzidos e específicos.

A partir de hoje, bares, lancho-
netes, restaurantes, quiosques da 
orla e congêneres poderão rece-
ber clientes sentados até as 21h, 
com tolerância de 1h para efeti-
vo encerramento do atendimen-
to. Após esse horário, é admitido 
o funcionamento interno, com 
as portas cerradas, para o preparo 
de refeições e lanches destinados 
à entrega em domicílio, além do 
sistema drive-thru.

Atividades de entretenimento, 
como cinemas, casas de festa, par-
ques de diversões e visitações tu-

rísticas, podem funcionar das 12h 
às 21h, assim como as demais ati-
vidades de prestação de serviços. 
Demais atividades comerciais te-
rão o horário de funcionamento 
das 10h às 18h. 

Permanecem suspensos o fun-
cionamento de boates e atividades 
econômicas nas areias das praias, 
incluindo ambulantes. Também 
continua vetada a permanência de 
pessoas nas areias das praias, em 
parques e cachoeiras. 

BARES E 
RESTAURANTES 
PODEM RECEBER 
CLIENTES 
SENTADOS ATÉ 21H

 L MEDIDAS DE RESTRIÇÃO CONTRA COVID

De olho nas regras
Confira o que é permitido e proibido a partir de hoje no Rio

 LA SECRETARIA Municipal de Saúde inaugurou ontem um novo ponto de vaci-
nação na quadra do Cacique de Ramos, em Olaria, na Zona Norte do Rio. Um dos 
blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade, o Cacique é o sétimo posto extra 
inaugurado desde a semana passada para facilitar o acesso e melhor atender os 
novos grupos prioritários incluídos no calendário de vacinação do município. 

VACINAÇÃO NO CACIQUE 
DIVULGAÇÃO

A Prefeitura do Rio publi-
cou no Diário Oficial de ontem 
a suspensão do calendário de 
vistoria anual para táxis. A me-
dida foi uma resolução conjun-
ta entre as secretarias Munici-
pal de Fazenda e Planejamento 
e de Transportes como mais 
uma manobra de segurança 
para o combate da Covid-19.

Na resolução, a exigência da 
vistoria ficará suspensa até o dia 31 
de dezembro. Mas o serviço será 
mantido para aqueles que quise-
rem providenciar a regularização.

O secretário de Fazenda e Pla-
nejamento, Pedro Paulo Carva-
lho, acredita que essa decisão 
pode ajudar a categoria, prin-
cipalmente nesse momento de 
pandemia, em quem a cidade 
ainda está paralisada, deixando 
a arrecadação dos profissionais 
ainda mais complicada. 

Vistoria 
para táxis 
suspensa

 L ATÉ DEZEMBRO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

VAQUINHA 
ON-LINE
 LOs fãs de Arthur, partici-

pante do Big Brother Bra-
sil 21, estão fazendo uma 
vaquinha on-line para ar-
recadar dinheiro para ele 
dar entrada em um car-
ro quando sair do reality 
show. Já foram arrecada-
dos R$ 4.485 dos R$ 5 mil es-
tipulados. À revista Quem, 
a assessoria de Arthur disse 
que a família já está ciente 
e só aceitou com a condi-
ção de o dinheiro ser doado 
para instituições e pessoas 
com necessidades.

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

‘LEVEI UM SUSTO’
 LCarla Diaz contou que precisará prestar depoi-

mento em um inquérito que investiga se ela so-
freu discriminação racial no BBB 21. Em um vídeo 
publicado no Twitter, a atriz disse que não foi ela 
que prestou a queixa. “Fui surpreendida por um 
policial da Decradi. Levei um susto, porque al-
guém pediu para a delegacia instaurar um inqué-
rito e eu vou ter que prestar esclarecimento so-
bre um procedimento de preconceito racial. Sim, 
como se eu tivesse sido vítima de discriminação. 
Meu advogado já está vendo isso. Racismo rever-
so não existe. Estou muito chateada, usaram meu 
nome para me colocar nessa situação.”

‘TRANSAVA 10 
VEZES AO DIA’

 LMãe de Maria Flor, de 5 
anos, Deborah Secco reve-
lou que ela e seu marido, 
Hugo Moura, tinham uma 
vida sexual muito ativa an-
tes da atriz ficar grávida. 
“Quando engravidei, a 
gente transava 10 vezes 
ao dia. E quando a Maria 
nasceu, foi um baque”, 
contou Deborah ao canal 
de Sabrina Sato no YouTu-
be. Durante o bate-papo, 
a atriz também falou que 
não escapa dos julgamen-
tos. “As pessoas adoram 
tirar a responsabilidade 
delas e julgar os outros. 
Graças a Deus, convivo em 
paz com meus erros.”

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘PÉ NA BUNDA’

 LRatinho detonou Dudu 
Camargo em seu progra-
ma de rádio, Turma do Ra-
tinho. O apresentador não 
gostou dos comentários de 
Dudu, que criticou seu subs-
tituto no Primeiro Impacto, 
do SBT. “Se eu fosse o Silvio 
(Santos), metia um pé na 
bunda. Ele esqueceu que 
só o Silvio que gosta dele.”

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

BABADINHO

 LINTERNADA com Covid-19 desde o dia 3, a apresentadora 
Silvia Abravanel disse que está reagindo bem ao tratamento, 
mas que desenvolveu uma pneumonia por conta do coronaví-
rus. “Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente para 
uma pneumonia que veio junto aí, mas faz parte, né?”, escre-
veu a filha de Silvio Santos no Instagram.

ASSALTO
 LApresentador do Bom Dia 

Rio, da Globo, Flávio Fachel 
teve o carro roubado, ontem, 
na Zona Sul do Rio. Ele estava 
acompanhado do filho quan-
do bandidos armados rende-
ram os dois e os expulsaram do 
veículo. Todos passam bem. 

EM ALTA EM BAIXA

 LSasha Meneghel e João 
Figueiredo tatuaram um 
coração no braço. 

 LXiii... Lívia Andrade acha 
que a família de Silvio San-
tos não gosta dela.

MUSA QUE FALA, NÉ!
 LPaolla Oliveira arrancou suspiros dos internautas ao posar 

usando um maiô fio-dental à beira de uma piscina, mostran-
do suas curvas perfeitas. Na foto, que foi postada no Insta-
gram, a atriz aparece com um dos seus cachorros. 
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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
 

PIEDADE R$400,00
Quartos, temos outros R$300,00 
com banheiro/  Água/ IPTU/,  
junto Gama Filho,  Rua Ma-
noel Vitorino  457 fundos. Tel.
(21)2591-0540/ 98801-0829. Após 
14:00hs
 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.
 

AUXILIAR DE OBRAS 
Masculino, 1° grau completo, 
senhor, mais de 30 anos, noções 
eletricidade, hidráulica. Infor-
mar pretensão salarial.  Tel: 
9-8941-2590/ 9-8654-0492
 

SERRALHEIRO V/TEXTO
Precisa-se de Serralheiro com 
experiência em  Carteira. En-
trar em contato pelo Tel: 99858-
7856, das 8:00 às 17:00h.

 

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
 

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
 

VALÉRIA XANGÔ 
Trago a pessoa  amada  ao 
seus pés!!! Garrafada para 
impotência sexual. Búzios 
grátis!!! Trabalho pago após  
o resultado!!! T: 2452-5100/ 
98039-3732 ZAP

 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 
CENTRO LARISSA 
Mulher sedutora, cobiçadíssima, 
linda corpo/ rosto, carinhosa, sem 
frescuras, experiente, local discre-
to, confortável, aconchegante. R$ 
30,00. Prive T.96736-9391
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante. Atendimento local discreto. 
Aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo Machado. 2051-9767/ 
98934-8990
 
RAICA 
Quase mulher,  loiraça, um fura-
ção de sensualidade, esculpida 
pelos deuses, insaciável, devora-
dora recém chegada  Rio. Atendi-
mento exclusivo motéis/ hotéis. T. 
99846-0238.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A pomba, ao brigar, ama. O lobo, ao bajular, odeia.” 

(Santo Agostinho)

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

 LAs suas atitudes devem ser 
impulsionadas pela emoção. 
Podem pintar problemas em 
viagens ou nos estudos. No 
amor, vai desejar segurança.
Cor: grafite.
Números da sorte: 40, 22 e 76.

 L A irritação pode atrapalhar 
o mundo dos negócios. Evi-
te agir de modo brusco tam-
bém com amizades. Pode 
arrasar na intimidade.
Cor: mostarda.
Números da sorte: 68, 59 e 50.

 LOs seus sentimentos vão difi-
cultar a sua comunicação. Al-
gumas ilusões podem surgir na 
vida profissional e pessoal. Vai 
esbanjar criatividade no amor.
Cor: azul-claro.
Números da sorte: 24, 42 e 69.

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

 LDiscussões no serviço, em via-
gem ou na faculdade podem 
pesar. Vai ser perfeccionista 
nas suas tarefas. A paixão for-
talecerá a relação.
Cor: grená.
Números da sorte: 07, 61 e 34.

 LO seu jeito audacioso pode 
te levar a perdas financeiras. 
Também pode se iludir com os 
seus desejos. Com o par, ideias 
criativas vão gerar prazer.
Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 53, 17 e 08.

 LO seu signo tende a ficar 
afrontoso e meio infantil. Isso 
pode causar brigas com pes-
soas próximas. Pode se expres-
sar de modo confuso.
Cor: branco.
Números da sorte: 45, 54 e 90.

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

 LPode cometer algumas inde-
licadezas hoje. Cuidado com o 
que fala. Risco de acidentes na 
estrada. No amor, seus senti-
mentos podem se aprofundar.
Cor: sépia.
Números da sorte: 64, 19 e 55.

 LRedobre a atenção com o seu 
orçamento. Algumas decisões 
precipitadas podem te preju-
dicar. Cautela com bebidas. No 
amor, só calmaria.
Cor: terracota.
Números da sorte: 74, 02 e 65.

 LVocê pode sofrer com algu-
mas incertezas sobre a sua car-
reira. Ao mesmo tempo, tem 
sinal de mudanças positivas. O 
romance deve ficar forte.
Cor: lavanda.
Números da sorte: 21, 03 e 39.

SÃO LEOPOLDO MANDIC
Foi um herói dos confessionários. 
Nasceu na Dalmácia (antiga Iugos-
lávia), em 1866, dentro de uma fa-
mília croata, que o formou para a 
vida com Deus e o amor aos irmãos. 
Foi discernindo sua vocação e, aos 
16 anos, decidiu que queria servir a 
Deus, promovendo a reconciliação, 
a reunificação dos cristãos ortodo-
xos na Igreja Católica. Leopoldo 
tinha a saúde muito fragilizada e, 
ao mesmo tempo, aquele desejo 
de ir para o Oriente e promover a 
comunhão dos cristãos. Em 1909, 
chegou ao Convento de Santa 
Cruz, onde morreu.

SANTO DO DIA

RESTAURANTE
O cliente chama o garçom:
— Tem uma mosca no meu 
prato!
— É o desenho do prato, 
senhor.
— Mas está se mexendo!
— É um desenho animado.

Outro cliente reclama:
— Garçom! Tem uma mosca 
no meu bife!
O garçom se aproxima e diz:
— Deixa ela. Logo essa mos-
ca se ferra. Olha só a aranha 
que está saindo debaixo da-
quela folha de alface!

DEDETIZAÇÃO
Desconfiadíssimo da mulher, 
Rogério chega em casa mais 
cedo e começa a procurar pe-
los cômodos. Até que abre a 
porta do armário e dá de cara 
com um homem:
— O que você está fazendo 

aí dentro?
— Eu vim dedetizar o armá-
rio. As traças estão comendo 
todas as roupas!
— Mas pelado?
— Ihh, tá vendo? Não te 
falei? Já comeram a minha 
também!

PADARIA
Joãozinho chega na padaria 
e pergunta:
— Moço, tem pão?
O padeiro responde:
— Só tem pão dormido.
— Ah, então, acorda cinco aí 
para mim, por favor.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Irôko.
MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir 
para  novas  mudanças . 
Tudo o que você iniciar 
terá grandes chances de 
dar certo sem exigir muito 
esforço da sua parte. Mas 
não assuma responsabili-
dades que você não conse-
guirá lidar.
SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó!
CORES:
Branco, cinza e verde.
ELEMENTOS:
Todos.
SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre se-
mentes de maçã-verde e de 
girassol e espalhe por toda 
casa, pedindo a Irôko paz, 
equilíbrio e progresso.

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

 LHá sinal de imprevistos no 
serviço. Utilize o jogo de cin-
tura. A sua saúde pode ter 
problemas. O lance pode ficar 
sério na paquera.
Cor: magenta.
Números da sorte: 01, 28 e 73.

 LPode ser fácil faturar uma 
nova renda. Evite apostar na 
sorte. Pode se decepcionar. 
Pode curtir receber atenção e 
presentinhos do par.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 38, 11 e 47.

 LAgilize as suas tarefas no 
trabalho. Só cautela para não 
cometer deslizes. Se estiver em 
busca de uma alma gêmea, 
uma amizade pode evoluir.
Cor: abóbora.
Números da sorte: 21, 84 e 75.
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