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Civil prende 
20 milicianos 
da Baixada e 
Zona Oeste 

CÊ VIU? 4

Ambulantes 
de praia têm 

auxílio de 
quinhentão

GARANTIDO 6

PM é baleado 
e namorada 
morre em 

São Gonçalo

ASSALTO 4

MORTE DO ANJINHO HENRY

JAIRINHO NEGA TER 
AGREDIDO FILHOS DAS EX

3

Irmão da Sandy, 
Junior Lima 

será pai pela 
segunda vez

‘AMOR E SAÚDE’

BABADO

LEITOR-REPÓRTER

Quer reclamar? Tô Alceu 
Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2

D DA LIBERTA 
River Plate-ARG, 
Santa Fe-COL, 
Fluminense e 
Bolívar ou Barranquilla 
 
G DA LIBERTA 
Flamengo, 
LDU-EQU, 
Vélez-ARG e 
La Calera-CHI 
 
B DO BRASILEIRO 
Botafogo, Vasco, 
Villa Nueva-GO, 
Puente Negra-SP,
Confianza-SE...

ESPORTES

VASCO E BOTA CAEM 
NO GRUPO DA MORTE: 
MATA TORCIDA DE RAIVA

TRAFICANTE 
ALFAFA LEVA 

FUMO E BROTA 
NO XILINDRÓ
Vagabundo com apelido de planta negocia venda de 

tabletes de maconha pra um zé das couves e vai em cana

COMPARSAS ABANDONAM CARRO NO TÚNEL REBOUÇAS E FOGEM NUM TÁXI 5
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MONIQUE DESPENCA DO 
LUXO À CELA DE 6 M²



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 10/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

CARROS

Ana Ribeiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Problemas em 
praça do Anil

 LA Praça Soldado Mário Kosel Filho, 
no Anil, está virando um matagal. 
Parece que não fazem uma capina 
no local há anos. As árvores da pra-
cinha também estão muito cheias e 
as folhas caem e deixam a aparên-
cia muito estranha. Alguém precisa 
ir até lá resolver esses problemas. 
A praça é destinada ao lazer, mas 
atualmente está impraticável. Pre-
cisamos de ajuda, por favor!

ÁRVORE

Escuridão em 
rua de Cordovil 

 LNa Rua Cordovil, que fica localiza-
da no bairro de Cordovil, tem dois 
postes que estão sem luz, na altura 
do número 1.664, causando uma es-
curidão terrível no local. O bairro já 
é conhecido por ser perigoso. Com 
essa escuridão, os casos de assaltos 
podem aumentar imensamente na 
região. Todas as ruas do bairro de-
veriam ser muito bem iluminadas, 
mas não é isso que acontece.

Lucca Santiago
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

IAPC da Irajá 
precisa de atenção

 LGostaria que a prefeitura e a 
Comlurb dessem uma atenção 
maior ao IAPC de Irajá. As ruas do 
local são muito sujas, a coleta de 
lixo não é feita regularmente e o 
mato é muito alto em algumas par-
tes. o Rio dos Cachorros, que corta a 
área, também precisa de manuten-
ção, está virando um valão com um 
cheiro horrível e pode atrair animais 
e insetos que causam doenças.

Diego Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Maior breu 
em Paciência

 LA Praça Padre Guilherme, em Pa-
ciência, está completamente sem 
luz. À noite, o local virou ponto de 
uso de drogas e muitos assaltos 
ocorrem nas ruas no entorno. Pre-
cisamos que os postes de luz sejam 
reparados de forma urgente. A pra-
cinha era para ser um local de lazer 
e acabou se tornando repulsivo 
para as pessoas que moram próxi-
mo. Isso precisa mudar logo!

Anônimo
Paciência

ILUMINAÇÃO

Calçada virou 
estacionamento

 LNa Rua Doutor Manuel Cotrim, 
no Riachuelo, os carros estão esta-
cionando na calçada, impedindo a 
passagem de pedestres. A Guarda 
Municipal poderia dar uma passada 
na rua e multar esses inconvenien-
tes. Nas ruas Magalhães de Castro 
e Luiz Anchieta, isso também ocorre. 
As pessoas precisam se arriscar an-
dando no meio da rua. Cadeirantes 
e carrinhos de bebê não têm vez.

Anônimo
Riachuelo

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

De bueiros a crateras
 LOs bueiros do Largo da Fontinha, em Oswaldo Cruz, 

estão afundando, transformando-se em crateras. E para 
completar, estão entupidos. Então, quando chove, o local 
fica completamente alagado. A estrutura das ruas precisa 
ser refeita, está tudo muito desnivelado e repleto de 
buracos. Os carros têm muita dificuldade de passar e 
ainda correm o risco de ficaram presos no alagamento.

Marcelo Borges
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Água volta 
na Baixada

 LGostaria de registrar meu 
agradecimento por conta da 
água que voltou em São João de 
Meriti. Estamos desde o dia 2 de 
abril sem falta de água, depois 
de passarmos fevereiro e março 
com oscilações na distribuição. 
Obrigado, MEIA HORA!

João Benedito
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2202
09/04/2021

01 05 09 10 13
14 15 16 17 18
20 21 22 24 25

QUINA concurso 5536
09/04/2021

01 04 07 13 78
Quina: acumulou (R$ 4.674.853,31)

Quadra: 269 (R$ 2.339,29)

Terno: 13.743 (R$ 68,85)

Duque: 220.630 (R$ 2,35)
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POLÍCIA

Presa no  Segundo 
informações, a 
mãe de Henry 
Borel não foi 
bem aceita 
pelas outras 
detentas

A 
Secretaria de Administração Peni-
tenciária (Seap) informou que Mo-
nique Medeiros e Dr. Jairinho preci-

sarão cumprir um período de isolamento 
de 14 dias antes de terem contato com qual-
quer outro preso. No entanto, mesmo após 
cumprir a quarentena, a mãe do menino 
Henry Borel permanecerá isolada, pois 
não foi bem aceita pelas outras detentas. As 
informações são do RJTV 1, da TV Globo.

Ainda segundo a Seap, a quarentena é 
um procedimento de segurança contra a 
disseminação do covid-19 e é realizada com 
todos que ingressam no sistema prisional. 
Monique foi encaminhada ao Instituto Pe-
nal Feminino Ismael Sirieiro, em Niterói. 
Ela não poderá receber visitas, exceto os ad-
vogados e em salas específicas.

A cela da mãe de 
Henry tem 6 metros 
quadrados e um be-
liche com colchone-
tes, onde ela poderá 
guardar produtos 
de higiene. Em uma 
das laterais do espa-
ço há uma pia, vaso 
sanitário e chuveiro 
de água fria.

Já Dr. Jairinho - isolado em Bangu 8 com 
políticos corruptos - negou ontem, em de-
poimento na Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima (Dcav), as acusações 
de que teria maltratado filhos de suas ex-
-namoradas. Ao ser perguntado se conhecia 
N.O.M, o vereador disse que namorou com 
ela por dois anos e que os encontros eram 
num flat no Recreio dos Bandeirantes, na 
época em que era casado com Ana Carolina, 
sua ex-esposa, com quem tem dois filhos.

Sobre o episódio de suposto afogamen-
to, ‘mocas’ e apertões causados por ele à filha 
de N.O.M, que na época tinha 3 anos, o ve-
reador disse que isso nunca aconteceu. Ne-
gou ter colocado saco plástico na cabeça da 
criança para que não respirasse e disse que 
jamais deu remédio para N.O.M dormir.

 LOs questionamentos ao vereador se deram 
após um depoimento prestado pela ex-na-
morada N.O.M, que, entre outras acusa-
ções, fingiu ter tomado o remédio pra dor-
mir e logo após flagrou Jairinho segurando a 
filha dela pelos braços. Já uma amiga íntima 
de uma outra ex-namorada de Jairinho dis-
se que ele arranjava motivos para sair sozi-
nho com o filho da amiga e que, em uma das 
saídas, a criança voltou desfigurada e com os 
olhos roxos. Nessa ocasião, o vereador teria 
alegado que a criança havia caído de cabe-
ça. Em outra, o menor chegou com a perna 
fraturada na altura do fêmur. A explicação 
foi que o menino tinha se prendido no cinto 
de segurança e tropeçado ao sair do carro”.

 LO pai do menino Henry revelou o últi-
mo pedido feito pelo seu filho, ao chegar 
no condomínio em que ele morava com 
a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o 
vereador Dr. Jairinho, no dia 8 de março. 
As informações foram reveladas em entre-
vista à TV Globo. “Quando eu fui entregar 
para ela, a Monique veio, eu falei: ‘Vai com a 
mamãe’. E ele: ‘Não, papai, não quero ir. Me 
dá mais um dia. Deixa eu ficar mais um dia 
com você’. Eu falei: ‘Vai com a mamãe’. Por-
que eu tinha que trabalhar no dia seguinte”, 
relatou Leniel, sobre os detalhes do seu últi-
mo encontro com o filho.

Acusado de agredir 
filhos menores das ex

Pai revela último 
pedido do filho

Henry queria ficar ‘mais um dia’ com Leniel

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

SEGURO

A cela onde Monique Medeiros (detalhe) deverá ficar por pelo menos 30 dias

REPRODUÇÃO TV GLOBO

MONIQUE FOI 
EXONERADA DO 
CARGO NO TCM, 
ONDE TINHA SALÁRIO 
DE R$ 4.349,10
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U
ma operação da Força-Ta-
refa da Polícia Civil pren-
deu ontem 20 pessoas 

ligadas à milícia que atua nas co-
munidades Rio das Pedras, Mu-
zema, Curicica, Catiri, Carobi-
nha e Santa Cruz, na Zona Oeste 
do Rio, e em Seropédica, na Bai-
xada Fluminense. 

Entre os presos estão o mi-
liciano Alan Antunes Montei-
ro e seu segurança, Thiago Silva 

Carvalho. Alan é apontado em 
investigações como homem de 
confiança do miliciano Marcos 
Antônio Figueiredo Martins, co-
nhecido como Marquinho Cati-
ri, chefe da milícia na comunida-
de do Catiri, em Bangu. 

Outro preso é Roni de Souza, 
que faz parte da milícia liderada 
por Naldo da Carobinha. Segun-
do a polícia, ele foi preso em fla-
grante extorquindo comerciantes. 

Segundo a polícia, o objetivo 
da operação era prender milicia-
nos, asfixiar as fontes de renda e 
interromper comércios e servi-
ços ilegais, que geram grande lu-
cro e são explorados pela organi-
zação criminosa.

Foram apreendidas duas pis-
tolas com munições e carrega-
dores, celulares e um carro com 
placas clonadas.

Entre os crimes investigados 

estão exploração de atividades 
ilegais controladas pela milícia 
como cobrança de taxas de se-
gurança e de moradia, explora-
ção de centrais clandestinas de 
TV a cabo e de internet, invasão 
de áreas preservadas para cons-
truções irregulares, areais e ou-
tros crimes ambientais, venda de 
produtos piratas, contrabando, 
transporte alternativo irregular 
e lavagem de dinheiro.

Civil sufoca a milícia
Polícia prende 20 bandidos que agiam na Zona Oeste e na Baixada

POLÍCIA

Um policial militar foi baleado 
e uma mulher que seria namora-
da dele morreu durante tentativa 
de assalto a uma pizzaria, na ma-
drugada de ontem, em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana.  

Segundo a Polícia Militar, a 
mulher, Sthefanie Kethlin Perei-

ra dos Santos, não resistiu aos fe-
rimentos e morreu no local. O 
PM Ehrlichrman Martins Nasci-
mento, lotado no 12º BPM (Nite-
rói), foi levado para o Hospital Es-
tadual Alberto Torres (Heat). Até 
o fechamento desta edição não 
havia informações sobre seu es-
tado de saúde. 

A Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG) investiga o caso.

PM é 
baleado 
em assalto

 LNAMORADA MORREU

BANDIDOS 
ASSALTARAM 
PIZZARIA NO 
PORTAL DO ROSA, 
EM SÃO GONÇALO

Três mortos e 
um baleado

 LPoliciais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Carga 
(DRFC) realizaram uma 
operação, ontem à tarde, e 
conseguiram impedir um 
roubo de cargas, em São 
João de Meriti, na Baixa-
da Fluminense. Na ação, 
que contou com o apoio da 
Polícia Militar, três suspei-
tos foram mortos, um ba-
leado e outro preso. 

RAPIDINHAS...

Pastor preso 
em Niterói

Baleado em 
São Gonçalo

 LPoliciais da 79ª DP (Niterói) 
prenderam, ontem, Lúcio Flá-
vio Perino de Jesus, de 33 anos, 
conhecido como Pastor Lúcio. 
Contra o suspeito, havia um 
mandado de prisão preventi-
va pelo crime de associação pa-
ra o tráfico de drogas, com base  
nas investigações da Operação 
Disney. Segundo a polícia, Lú-
cio Flávio é pastor de uma igreja 
evangélica no Morro do Palácio e 
auxiliava financeiramente o trá-
fico de drogas na comunidade. 

 LUm suspeito foi baleado em 
confronto com agentes do pro-
grama São Gonçalo Presente, no 
bairro de Venda da Cruz, ontem. 
A Secretaria de Estado de Gover-
no (Segov) informou que uma 
equipe do São Gonçalo Presente 
fazia patrulhamento na Rua Dr. 
Porciúncula quando foi atacada 
por criminosos e revidou. Um dos 
suspeitos foi baleado e socorrido. 
Com ele foram apreendidos uma 
pistola, uma granada, um radio-
transmissor e drogas. 

 L DEU RUIM

DIVULGAÇÃO

Denuncie assassinos de militar
 L O Portal 

dos Pro-
c u r a d o s 
p ede in-
f o r m a -
ções que 
p o s s a m 
levar aos 
envolvidos na morte do 
3º Sargento da Brigada de 
Infantaria Paraquedis-
ta do Exército Brasileiro, 
Lucas Roldão Bernardo, 
de 25 anos. O militar foi 

morto ao tentar escapar 
de ladrões de carro, na ter-
ça-feira, na rodovia Nite-
rói-Manilha. Ele estava 
acompanhado da esposa, 
que nada sofreu, e ainda 
chegou a ser socorrido por 
agentes da PRF, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Denúncias pooem ser 
feitas através do WhatsA-
pp (21) 98849-6099 ou pe-
lo telefone (21) 2253 1177. 
O Anonimato é garantido.

As armas e celulares As armas e celulares 
apreendidos com apreendidos com 
os criminosos na os criminosos na 
operaçãooperação

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 10/4/20214



POLÍCIA

Policiais da Delegacia Espe-
cializada em Armas, Munições 
e Explosivos (Desarme) pren-
deram, na noite de quinta-feira, 
Alluan de Almeida Brito Araú-
jo, conhecido como Alfafa. Ele 
foi localizado e preso quando os 
agentes realizavam uma diligên-
cia para investigar a entrega de 
fuzis no Leblon, na Zona Sul do 
Rio. Com o acusado, foi apreen-
dido cerca de 1,5 quilo de ma-
conha, distribuído em quatro 
tabletes, além de dois celulares. 

De acordo com a equipe da 
Desarme, durante a abordagem, 
criminosos que estavam em ou-
tro veículo atiraram contra os 

policiais e houve perseguição e 
confronto. Mas os bandidos con-
seguiram fugir. Câmeras de mo-
nitoramento da Prefeitura do Rio 

flagraram os criminosos abando-
nando o carro e abordando um 
táxi, que utilizaram na fuga.

Polícia prende o 

traficante Alfafa

 L NO LEBLON

Maconha apreendida com o traficante na Zona Sul do Rio

DIVULGAÇÃO

COM O BANDIDO, 

POLICIAIS 
APREENDERAM 
CERCA DE 1,5 KG 
DE MACONHA

 L OPERAÇÃO NA SERRINHA

Manhã de medo
Tiroteio leva pânico às ruas de Madureira

M
oradores do Morro da 
Serrinha e de ruas no 
entorno, em Madu-

reira, na Zona Norte do Rio, 
viveram momentos de pânico 
ontem de manhã. A Polícia Mi-
litar fez uma operação contra 
o tráfico de drogas e houve um 
intenso tiroteio.

Durante a troca de tiros, um 
policial militar, que não teve a 
identidade revelada, ficou ferido. 
O PM foi levado para o Hospital 

Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Para tentar impedir o avan-

ço dos policiais, bandidos co-
locaram fogo em barricadas. O 
tiroteio assustou moradores, 
pedestres e motoristas e chegou 
a causar a interdição de uma fai-
xa da Avenida Ministro Edgard 

Romero, uma das mais impor-
tantes da região.

Dois mortos no Salgueiro
Em outra operação da PM on-

tem de manhã, no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, dois 

suspeitos foram mortos em con-
fronto com policiais. A ação acon-
teceu três dias após uma operação 
da Polícia Civil, que resultou na 
morte de dois criminosos apon-
tados como lideranças de uma fac-
ção criminosa do Ceará.

Policiais se abrigam durante a troca de tiros com bandidos 

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO  

CONFRONTO 

CHEGOU A 
INTERDITAR A 
AVENIDA MINISTRO 
EDGARD ROMERO 

Chefão do pó na tranca
 L LIDERANÇA DO TURANO FINGIA QUE ERA EMPRESÁRIO

Agentes da Delegacia de 
Combate às Drogas (DCOD) 
prenderam, no fim da tarde de 
quinta-feira, em Minas Gerais, 
Elimário Nunes Robert. Ele é 
acusado de chefiar o tráfico 
de drogas no Morro do Tura-
no, no Rio Comprido, na Zona 
Norte do Rio. 

Segundo investigações da Po-
lícia Civil, Elimário está no tráfi-
co de drogas há mais de 30 anos 
e assumiu a liderança do Tura-
no juntamente com seu irmão 

Ocimar Nunes Robert, conhe-
cido como Barbosinha, preso em 
2003. Elimário estava foragido 
desde novembro de 2016 e vivia 
na cidade de Juiz de Fora, onde se 
apresentava como empresário. 

Além de comandar o tráfico de 
drogas, Elimário também explo-
rava serviços ilegais, como distri-
buição de sinal clandestino de in-
ternet, TV a cabo e venda de gás. 

Gerente da Rocinha é preso 
Ontem, um homem apon-

tado como gerente do tráfi-
co de drogas da Rocinha, que 
não teve a identidade divul-
gada, foi preso durante uma 
ação da 11ª DP (Rocinha). 
Outros três suspeitos foram 
presos e drogas, dinheiro e 
celulares apreendidos.  

Os agentes chegaram até os 
criminosos, que estavam na 
Vila Canoa, em São Conrado, 
após receberem informações 
do serviço de inteligência da 
Polícia Civil. 
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GERAL

O governador em exercício 
Cláudio Castro utilizou as redes 
sociais para publicar um vídeo do 
envio de vacinas e kits com medi-
camentos para os municípios do 
Estado, ontem, o que permitirá a 
retomada do calendário em diver-
sas cidades. Em apenas seis horas, 
foram distribuídas 431.900 doses, 
sendo 195.400 mil de CoronaVac 
e 236.500 de Oxford/Astrazeneca 
aos 92 municípios do estado.

Na quinta-feira, cerca de 12 
cidades da Região dos Lagos, 
Norte Fluminense, Região Ser-
rana e Noroeste estavam com 
baixas reservas da primeira do-
se da vacina contra a Covid-19. 

Os municípios são Armação 
de Búzios, São Pedro da Aldeia, 
Iguaba Grande, Saquarema, São 
João da Barra, Carmo, Macuco, 
Santa Maria Madalena, Cambu-
ci, Bom Jardim, Trajano de Mo-
raes e Duas Barras.

Vacinas 
para as 
92 cidades

 L CONTRA COVID-19

Governador Claudio Castro

REGINALDO PIMENTA

DAS 431.900 DOSES, 

FORAM 195.400 

DE CORONAVAC 

E 236.500 DE 

ASTRAZENECA

Ambulante de praia tem 
o quinhentão garantido
Trabalhadores informais continuam recebendo o auxílio de R$ 500 

 L AINDA PROIBIDOS DE TRABALHAR...

O 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, anunciou ontem a 
renovação do auxílio aos 

vendedores ambulantes de praias, 
que seguem com restrições de cir-
culação, devido à pandemia. O va-
lor de R$ 500 foi dado aos traba-
lhadores informais durante a 
parada emergencial, anunciada 
no dia 26. A prefeitura liberou a 

reabertura de bares, lanchone-
tes, restaurantes e comércio não 
essencial, mas os informais das 
praias seguem sem trabalhar.

Detalhes da renovação do Au-
xílio Carioca devem ser oficializa-
dos até segunda-feira pela prefei-
tura, mas Paes adiantou ontem o 
anúncio durante apresentação do 
14º Boletim Epidemiológico. “Co-
mo ainda não vão poder voltar a 
exercer suas atividades, a gente ti-

nha dado ajuda de R$ 500 e vamos 
renovar com mais R$ 500”, disse 
Paes. Para saber se terá direito ao 
benefício, o trabalhador deve aces-
sar o site carioca.rio.

As medidas restritivas para 
conter a disseminação da Co-
vid-19 ganharam nova flexi-
bilização, ontem. Na capital, 
algumas atividades não essen-
ciais, como estabelecimentos e 
atividades comerciais, poderão 

funcionar com horários redu-
zidos e específicos.

Bares, lanchonetes, restauran-
tes, quiosques da orla e congêneres 
poderão receber clientes sentados 
até as 21h. Outros estabelecimen-
tos e atividades comerciais tam-
bém poderão funcionar em ho-
rários específicos. Clubes sociais e 
esportivos até as 21h, com o aces-
so às áreas de lazer e recreação so-
mente a partir das 11h.

REGINALDO PIMENTA

 L YURI EIRAS

 LO Rio atingiu a marca de 1 mi-
lhão de vacinados, com 15% da 
população imunizada e 70% dos 
idosos já com a primeira dose. 
Mas o calendário, mais uma vez, 
depende de novos repasses do go-
verno Federal. A prefeitura garan-
te vacinação até hoje com pessoas 
de 64 anos ou mais. “A Fiocruz 
entrega doses hoje (ontem) para o 
Ministério da Saúde. Temos doses 
garantidas até sábado, nossa meta 
é receber essa doses para dar con-
tinuidade. Qualquer dia de atraso 

prejudica o calendário”, disse o se-
cretário Daniel Soranz.

O prefeito Eduardo Paes ava-
liou que as medidas restritivas dos 
últimos 14 dias fizeram efeito na 
diminuição no número de aten-
dimentos. No dia 26, o primeiro 
da parada, 518 pessoas buscaram 
atendimento na rede de urgência 
e emergência por suspeita de Co-
vid-19. Esse número foi para 393 
no dia 7 de abril. “Conseguimos 
diminuir o número de pessoas 
que tem procurado as redes”.

Queda na busca por serviço de saúde

 LAlém do céu com tempo firme, 
o dia de ontem foi marcado pela 
reabertura do comércio não es-
sencial, depois de duas semanas 
de portas fechadas. As praias, no 
entanto, seguem com restrições. E 
descumprimentos. Na orla de Co-
pacabana a movimentação foi bai-
xa. Ainda assim, grupos de pessoas 
sem máscara se reuniam para ba-
ter papo na areia, o que é proibido.

 LVale lembrar que está proibi-
da a permanência na areia das 
praias, em parques e cachoeiras, 

em qualquer horário. A práti-
ca de atividades físicas coletivas 
também estão suspensas, libe-
radas somente as individuais co-
mo natação, surfe, corrida e ca-
minhada. Também continuam 
vetadas a permanência de pes-
soas nas vias, áreas e praças das 
23h às 5h. Na Saara, as lojas rea-
briram as portas na expectativa 
de receber os clientes. O Centro 
do Rio até tinha movimentação, 
mas bem abaixo em comparação 
com meses anteriores.

Flexibilização e descumprimentos

Praia de 
Copacabana tem 
descumprimentos 
pontuais na areia
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Caminho para 

Fla e Flu já sabem quem são seus rivais na Libertadores

F
lamengo e Fluminense já es-
tão cientes de quem irão en-
frentar na fase de grupos da 

Libertadores. E a dupla não terá 
vida fácil. Em sorteio realizado 
ontem na sede da Conmebol, o 
Rubro-Negro ficou como cabe-
ça de chave do Grupo G e enfren-
tará LDU (EQU), Vélez Sarsfield 
(ARG) e Unión La Calera (CHI). 
Já o Tricolor das Laranjeiras caiu 
em um ainda mais complicado e 
jogará contra River Plate (ARG), 
Independiente Santa Fe (COL) e 
Junior Barranquilla (COL).

O Mais Querido estreará fora 
de casa contra o Vélez, na Argenti-
na, e jogará no Maracanã a última 
rodada, também contra os ‘her-

manos’. O Rubro-Negro fará o pri-
meiro jogo em casa contra La Ca-
lera, pela segunda rodada, e terá de 
jogar na altitude de 2.800 metros 
de Quito contra a LDU, na terceira.

Já o Time de Guerreiros jogará 
primeiro em casa contra o River 
Plate e encerrará sua participação 

na fase de grupos em Buenos Ai-
res. O clube ainda corre o risco de 
ter que jogar na altitude duas ve-
zes, caso o Bolívar passe pelo Ju-
nior Barranquilla na Pré-Liberta-
dores (venceu por 2 a 1 na partida 
de ida). Caso contrário, só jogará 
uma vez, nos 2.600m de Bogotá.

A primeira rodada acontece 
na semana dos dias 20, 21 e 22 de 
abril. Os dois primeiros do grupo 
se classificam para as oitavas de fi-
nal, enquanto o terceiro irá para as 
oitavas da Copa Sul-Americana.

Por causa do regulamento, Fla 
e Flu não podiam cair no mesmo 
grupo e só enfrentariam brasilei-
ros casos fosse Santos ou Grêmio, 
que ainda estão na primeira fase.

A PRIMEIRA 
RODADA DA 
FASE DE GRUPOS 
ACONTECE ENTRE 
20 E 22 DE ABRIL

AS AMÉRICAS

GRUPO A: 
Palmeiras , Defensa y Justicia-ARG, Universitario-PER 
e G2 (Grêmio ou Independiente Del Valle-EQU)

GRUPO B: 
Olimpia-PAR, Internacional , Deport ivo Táchira-VEN 
e Always Ready-BOL

GRUPO C: 
Boca Juniors-ARG, Barcelona de Guayaquil, The Strongest-BOL 
e G4 (San Lorenzo ou Santos)

GRUPO D: 
River Plate-ARG, Independente Santa Fe-COL, Fluminense 
e G3 (Bolivar ou Junior Barranquila)

GRUPO E: 
São Paulo, Racing-ARG, Sporting Cristal-PER, Rentistas-URU

GRUPO F: 
Nacional-URU, Universidad Catolica-CHI, Argentinos Juniors-ARG 
e G1 (Libertad ou Atletico Nacional de Medellín-COL)

GRUPO G: 
Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield-ARG, Unión Calera-CHI

GRUPO H: 
Cerro Porteño-PAR, Atlético-MG , América de Cali-COL 
e Deportivo Laguaira-VEN

TODOS OS GRUPOS DA LIBERTADORES DE 2021
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PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Supercopa            Amanhã     Palmeiras
Carioca Quarta Vasco

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca          Amanhã         Nova Iguaçu
Carioca  17 ou 18/4             Botafogo

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Perto de estrear na fase de gru-
pos da Libertadores, a diretoria do 
Fluminense ainda se comporta de 
maneira tímida no mercado, o que 
tem deixado a galera tricolor preo-
cupada. No entanto, em entrevis-
ta à FluTV, o presidente Mário 
Bittencourt tentou acalmar 
os torcedores e afirmou que 
o grupo será reforçado para a 
competição sul-americana.

“Estamos discutindo interna-
mente, com representantes de jo-
gadores e clubes. Vamos contratar 
antes do prazo das inscrições. Te-
mos certeza que vamos conseguir 
dois ou três nomes para disputar a 
competição bem forte”, afirmou.

Sobre o atacante Willian Bi-
gode, do Palmeiras, apesar de seu 
empresário ter afirmado que a ne-
gociação com o Time de Guerrei-
ros não deverá ocorrer, o manda-
tário ainda se mantém otimista 
com a possibilidade de acerto.

“O Willian sempre nos interes-
sou desde o início, mas depende 
de uma decisão interna deles. Es-
tá jogando finais pelo Palmeiras. A 
resposta é que nada será falado so-
bre até ele jogar as finais”, revelou.

Em relação ao grupo que o Flu 
caiu na Liberta (conferir o quadro 
na página 7), o atacante Fred gos-
tou do sorteio. “Pegamos um dos 
favoritos, que é o River Plate. Mas 
esses jogos dão corpo à equipe, dão 
confiança. Temos que olhar o lado 
bom disso também, que é legal”.

Fluzão acertará 
com dois ou 
três reforços

 L NA HORA CERTA

O presidente tricolor garantiu novas contratações muito em breve

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

BITTENCOURT 
AINDA CRÊ NO 
ACERTO COM 
WILLIAN BIGODE, 
DO PALMEIRAS

não terá Pedro amanhãnão terá Pedro amanhã
MENGÃO MENGÃO 

O Flamengo divulgou na 
tarde de ontem os joga-
dores relacionados para 

a decisão da Supercopa do Bra-
sil, contra o Palmeiras, amanhã, 
às 11h, no Mané Garrincha, em 
Brasília. O atacante Pedro, que 
se recupera de uma lesão na co-
xa, está fora da partida, que po-
de dar ao Mais Querido o bi-
campeonato da competição.

Apesar da ausência na final 
diante do Verdão, o centroa-
vante foi para 
Brasília junto 
com o grupo, 
que embarcou 
ontem rumo à 
capital federal. 
A boa notícia 
fica por conta 
de Matheuzi-
nho. O lateral 
direito se recu-
perou de lesão 
na coxa e está à 
disposição do técnico Rogério 
Ceni para esse compromisso, 
que pode render o segundo tí-
tulo ao comandante no clube.

A direção acertou um pa-
trocínio pontual para a final 
de amanhã. A gigante Ama-
zon vai exibir a marca do seu 
serviço “Prime Video” nas 
costas do uniforme rubro-
-negro. O valor a ser recebi-
do pelo Mais Querido é de 
R$ 3 milhões. Em 2020, du-
rante vários momentos de 
negociações, as partes qua-
se fecharam um patrocínio 
principal milionário para o 
clube, mas a pandemia da 
Covid-19 atrapalhou e o 
negócio não se concretizou.

A AMAZON
VAI EXIBIR 
A SUA 
MARCA NO 
UNIFORME 
AMANHÃ

Atacante Atacante 
está fora está fora 
da final da da final da 
Supercopa Supercopa 
do Brasildo Brasil

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 10/4/20218
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C
om só 11 
pontos na Taça 
Guanabara, o Bo-

tafogo está na quinta colocação e 
tem mais três rodadas para bus-
car a classificação às semifinais do 
Campeonato Carioca. Para isso, 
precisa terminar entre os quatro 
primeiros nesta fase inicial do Es-
tadual. E hoje, o Glorioso tem um 
compromisso muito complicado. 
A equipe encara o Volta Redonda, 
no Raulino de Oliveira, às 21h05.

Sem poder contar com Ma-
theus Babi, suspenso, e que talvez 
não jogue mais pelo clube, já que 
está perto de ser negociado com 
o Athletico Paranaense, o Botafo-
go chegou a testar Matheus Nas-
cimento e Rafael Navarro no ata-
que, mas a promessa das divisões 
de base deve ficar como opção.

Do lado da equipe da Cida-
de do Aço, que durante a semana 
perdeu de maneira inacreditável a 
vaga para a segunda fase da Copa 
do Brasil (eliminado nos pênaltis 
pelo Juazeirense-BA depois de 
abrir 3 a 0), a ordem é tentar se 
manter entre os líderes do Es-
tadual. Um triunfo hoje prati-
camente coloca o Voltaço nas 
semifinais do Estadual do Rio.

Sonhando 
COM G-4COM G-4

O técnico Marcelo 
Chamusca deve 

fazer alterações na 
equipe para o jogo 

de hoje à noite

 VITOR SILVA/BOTAFOGO

COM MATHEUS 
BABI SUSPENSO, 
NAVARRO SERÁ A 
REFERÊNCIA DO 
ALVINEGRO

Andrey; Jheckson Oliveira, Gabriel Pe-
reira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, 
Emerson Rocha e Luciano Naninho; 
Alef Manga, João Carlos e Marcos 
Vinícius. Técnico: Neto Colucci 

Douglas Borges; Jonathan, Gilvan, Kanu 
e PV; Luiz Otávio, Matheus Frizzo e Ricar-
dinho; Felipe Ferreira, Rafael Navarro e 
Marco Antônio (Matheus Nascimento). 
Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Raulino de Oliveira (RJ)  
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)  
Assistentes: Carlos Henrique Alves (RJ) e 
Ivan Silva Araújo (RJ) 
Horário: 21h05  
TV: Record e PPV 

VOLTA REDONDA BOTAFOGO

Locutor: Bruno Canterelli 
Comentarista: Rubem Leão

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

Quase uma semana depois 
de ser anunciado oficialmente, o 
goleiro Vanderlei, de 37 anos, foi 
apresentado ontem pelo Vasco. 
Animado, o jogador destacou que 
a história do clube de São Januário 
fez toda a diferença no momento 
de decidir em se aventurar no fute-
bol carioca pela primeira vez.

“Obvio que a camisa é pesa-
díssima, torcida gigantesca e o 
clube dispensa (comentários). 
E o projeto. Desde o começo o 
(Alexandre, diretor-executivo) 
Pássaro me mostrou a recons-
trução e que eu deveria colo-
car o Vasco onde nunca deveria 
ter saído. Acho que juntos po-
demos conseguir essa recons-
trução. Acho que o Vasco está 
tentando se ajustar. Temos vis-
to resultados em campo com a 
comissão e bons garotos”, afir-
mou o jogador, que se destacou 
no Brasil com a camisa do San-
tos, mas no Grêmio, seu último 

clube, as atuações jamais foram 
as mesmas da época do Peixe.

“Me sinto muito bem fisica-
mente e tecnicamente. A expe-
riência ajuda muito. Espero ser 
o Vanderlei de sempre. O Van-
derlei não mudou, o Vanderlei 

chegou aqui para fazer o me-
lhor trabalho e contribuir com 
essa camisa tão gigante que tem 
o Vasco”, destacou o reforço.

O goleiro já está regulariza-
do e liberado para fazer a sua 
estreia, quarta-feira, contra o 
Flamengo, no Maracanã.

Vascão tem novo 
o seu ‘paredão’

 L EXPERIÊNCIA

Vanderlei espera repetir na Colina as boas atuações do Santos

REPRODUÇÃO

O GOLEIRO 
ASSINOU COM O 
CRUZMALTINO 
ATÉ O FIM DESSA 
TEMPORADA

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Hoje  Volta Redonda  21h05 Cidadania
Copa do Brasil 14/4  ABC   21h30 Natal-RN

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Quarta Flamengo 21h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4 Boavista A definir Elcyr Resende

Fogão precisa 
vencer o 
Voltaço para 
seguir com 
chances de 

classificação
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A GATA DA HORA

parece ser doce como o mais puro mel. A curi-
tibana tem 22 anos, é dona de uma marca de calçados femininos 
e arrasou em seu mais recente ensaio para o site Bella da Sema-
na. “Adoro ser provocada com beijos e mãozinha boba. Adoro 
transar em lugares exóticos”, contou a beldade, cheia de ousadia.

BRENDA GONDACKI

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

ALEX RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

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
HOJE

 MACAÉ X RESENDE 15:30
 PORTUGUESA-RJ X BANGU 15:30
 VOLTA REDONDA X BOTAFOGO 21:05

AMANHÃ

 MADUREIRA X BOAVISTA 15:30
 FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU 18:00

QUARTA-FEIRA

 FLAMENGO X VASCO 21:00

10ª RODADA

17 OU 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)
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JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 30 anos de idade e sou 
jornaleiro há dois anos. Antes, eu era 
auxiliar de estoque. Moro em Rocha 
Miranda. Na minha profissão atual, 
gosto de atendar os meus clientes. No 
meu bairro, gosto do movimento das 
pessoas pelos comércios. Torço para o 
Flamengo e, nas minhas horas vagas, 
gosto de soltar pipa. Sou fã do caderno 
de esportes do MEIA HORA.

CLÁUDIO JEFERSON NUNES — 
Irajá

THALES 
HENRIQUE 
PEREIRA 
DE MELO
tem atual-
mente 22 
anos. Ele 
desapareceu 
em 5 de 
novembro de 
2014, em Campo Grande (Zona Oes-
te), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mais 200 mil 
beneficiários

 LA Caixa informou ontem 
que mais 200 mil trabalha-
dores foram incluídos no 
novo lote de pagamentos 
do auxílio emergencial. Os 
beneficiários receberão os 
recursos a partir do dia 15. 

RAPIDINHA...

 L TRANSPORTE 

Mais 50 ônibus
Veículos vão reforçar a frota do BRT na Zona Oeste

A Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) e 
a equipe de intervenção 

do BRT divulgaram, ontem, a 
ampliação do serviço eventual 
de ônibus comuns para as esta-
ções Mato Alto, Magarça e Pingo 

D’Água, todas em Guaratiba, na 
Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da SM-
TR, os veículos seguirão pela pis-
ta exclusiva do BRT em direção ao 
Terminal Alvorada, na Barra da 

Tijuca, no horário de pico da ma-
nhã e, no sentido inverso, no ho-
rário de mais movimento à tarde. 
Os coletivos não vão parar em ne-
nhuma estação, com o objetivo de 
reduzir o fluxo de passageiros.

Para essa operação, serão utili-
zados 50 ônibus. Os veículos con-

vencionais já vêm reforçando a 
frota de articulados no trajeto en-
tre Santa Cruz e Alvorada desde 
o início da intervenção, em 23 de 
março. Ao todo, serão 90 ônibus 
comuns em operação no corredor 
Transoeste, que é o maior em de-
manda de passageiros.

O BRT está sob intervenção desde o dia 23 do mês passado

DANIEL CASTELO BRANCO

AMPLIAÇÃO É 
PARA AS ESTAÇÕES 
MATO ALTO, 
MAGARÇA E 
PINGO D’ÁGUA 

A Secretaria Municipal de 
Habitação anunciou, ontem, a 
transferência do seu local de aten-
dimento presencial para a Rua Se-
nhor dos Passos, no Centro, dei-
xando de atender no prédio anexo 
da prefeitura, na Cidade Nova. 

O novo posto, que funciona a 
partir de segunda-feira, das 11h 
às 15h, oferece atendimento a be-
neficiários do Auxílio Habitacio-
nal Temporário (AHT) para solu-
ção de pendências documentais e 
bloqueios, cadastro habitacional, 
solicitações para regularização 
fundiária, além de atendimento 
individual por assistentes sociais 
com agendamento prévio. 

O vice-prefeito e secretário 
Municipal de Habitação, Nilton 
Caldeira, acompanhou a abertu-
ra do posto e falou sobre o atendi-
mento no novo endereço. “Nosso 
principal objetivo é procurar en-
tender a necessidade de cada um 

e estar sempre de coração aberto, 
oferecendo, além dos serviços, ca-
rinho e atenção às famílias.”

Na ocasião, Nilton Caldeira e 
o coordenador de Ações Sócio-
-Habitacionais da SMH, Jeremias 
Santos, entregaram o primeiro 

cheque do Auxílio Habitacional 
Temporário para famílias que vi-
viam na ocupação atingida por 
um incêndio na Gamboa, no dia 
27 de março. Ao todo, 24 famílias 
receberão por 12 meses o auxílio 
no valor de R$ 400 mensais. 

Novo posto de 
atendimento

 L SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

A UNIDADE 
FUNCIONA A PARTIR 
DE SEGUNDA-FEIRA, 
NA RUA SENHOR 
DOS PASSOS
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

TODA LINDA

 LDeborah Secco voltou a 
exibir suas curvas perfeitas 
no Instagram. A atriz deu 
até uma empinadinha no 
bumbum ao ser clicada na 
varanda do seu apê.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘ALEGRIA‘ALEGRIA
GIGANTESCA’GIGANTESCA’

 LJunior Lima e Monica Benini anunciaram, em 
suas redes sociais, que ‘estão grávidos’ do se-
gundo filho. Eles já são pais de Otto, de 3 anos. 
“Em meio a essa loucura toda que estamos vi-
vendo, mais uma bolinha de luz está chegando 
pra iluminar nossa família! Uma alegria gigan-
tesca, misturada com as preocupações de se ter 
um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de 
que vamos fazer de tudo para que tenha uma 
vida iluminada e cheia de amor e saúde. Ainda 
não sabemos, mas o Otto afirma com toda se-
gurança que é um menino de novo”, escreveu o 
músico. “Mais um sopro de luz pra nossa vida. O 
coração transborda de amor”, postou Monica.

PAULO GUSTAVO PASSA POR PROCEDIMENTO

 LInternado com Co-
vid-19 em um 
hospital do Rio, 
Paulo Gusta-
vo segue em 
terapia inten-
siva. Segundo 
a equipe médi-
ca, ontem, o hu-
morista passou por 
um novo procedimento. 
“Nova fístula bronco-pleu-
ral foi identificada, tendo si-

do realizado novo 
procedimento, 

desta vez por 
via endoscópi-
ca, quando o 
segmento res-
ponsável pela 

nova fístula foi 
ocluído. As ma-

nobras terapêuti-
cas transcorreram com 

sucesso e Paulo Gustavo se-
gue em estabilidade clínica.” 

KEVINHO: ‘NÓS DEMOS UM TEMPO’

 LNuma live com Zé Felipe e 
Virgínia Fonseca, Kevinho 
contou que ele e a mode-
lo Gabriela Versiani estão 
passando por uma crise no 
relacionamento. “Nós não 
terminamos. Nós só demos 

um tempo para acalmar os 
ânimos. Pandemia, né?”, 
afirmou o cantor, que expli-
cou que toda a convivência 
da pandemia prejudicou a 
relação, mas reforçou que 
eles seguem namorando. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

SENSUALIZOU

 LThayla Ayala esbanjou boa 
forma ao surgir de biquíni 
em fotos no Instagram. À 
beira da piscina, a atriz exi-
biu sua barriga sequinha e 
sensualizou ao deixar parte 
dos seios à mostra. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

CIRURGIA 
 LGretchen precisou passar por 

uma cirurgia de emergência 
nos olhos para corrigir um pro-
blema oftalmológico. “Do olho 
direito, eu praticamente não 
enxergava nada. Via tudo mui-
to embaçado e estava trope-
çando até em folha de papel, 
derrubava as coisas. Do esquer-
do, ainda estava melhor, mas 
meus médicos decidiram fazer 
logo as duas de uma vez. Foi 
uma cirurgia muito delicada”, 
disse ela à revista Quem. 

EM ALTA EM BAIXA

 LChristiane Torloni rece-
beu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19.

 L“Contratos caíram”, disse 
Lorena Improta sobre gra-
videz não planejada. 
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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
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,
 

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
 
VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Niterói. 
Ensino Fundamental. Salário 
+comissão, +passagem, +plano 
odontológico, +plano Saúde 
+Vr + Ajuda custo. Segunda/ 
sábado. Enviar currículo:
curriculo@admladela.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.

 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante. Atendimento local discreto. 
Aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo Machado. 2051-9767/ 
98934-8990
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A vista de dois namorados é um espetáculo digno 

dos deuses.” (Goethe)

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

 LVocê terá mais coragem hoje. 
Pode mudar os rumos da car-
reira. Mas procure refletir an-
tes de agir. Vai ter facilidade 
para se expressar na paquera.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 50, 77 e 14. 

 LVai sentir uma vontade de 
comandar hoje. Aproveite 
para colocar ordem nas suas 
tarefas. O seu magnetismo vai 
fisgar um novo romance.
Cor: azul-anil.
Números da sorte: 96, 87 e 15.

 L Muita energia e esponta-
neidade no seu dia. Tende a 
reagir com intensidade. Com 
o par, a relação deve melhorar 
bastante. Aproveite.
Cor: castanho.
Números da sorte: 16, 88 e 07.

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

 LVocê vai focar nas relações 
hoje. Mantenha o contato 
com as pessoas com quem tem 
afinidades. Excelente dia para 
flertar bastante.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 89, 80 e 62.

 LNo trabalho, podem rolar 
explosões temperamentais. 
Tenha hábitos saudáveis. Um 
parente pode te apresentar 
uma pessoa interessante.
Cor: vinho.
Números da sorte: 90, 27 e 54.

 LSe estiver de folga, aprovei-
te alguns prazeres. Você deve 
buscar diversões intelectuais e 
produtivas. O desejo de viver 
aventuras amorosas vai pintar.
Cor: vermelho.
Números da sorte: 37, 19 e 28.

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

 LVocê terá muita coragem e 
iniciativa. Mantenha a caute-
la para não se atrapalhar no 
trabalho. O dia é de muita sin-
tonia na intimidade.
Cor: pink.
Números da sorte: 38, 65 e 92.

 LO seu signo ganha uma boa 
dose de impulsividade. Se não 
tiver cuidado, pode se preju-
dicar com as pessoas. Muitas 
oportunidades de conquista.
Cor: violeta.
Números da sorte: 21, 30 e 93.

 LA sua animação vai estar em 
alta. Muitas atividades na vida 
social. Só tenha cautela para 
não se dar mal. Aventuras po-
dem pintar no romance.
Cor: cinza.
Números da sorte: 40, 31 e 76.

SANTA MADALENA 
DE CANOSSA
Nasceu em Verona, na Itália, em 
1774, e morreu aos 61 anos. Per-
deu cedo seus pais. Viveu o céu 
já na Terra, acolhendo a salvação 
e sendo canal dela para muitos 
necessitados. Teve seu chamado 
à vocação religiosa numa consa-
gração total. Não foi aceita na pri-
meira tentativa, porém não parou 
no primeiro obstáculo. Entrou na 
glória de Deus, porque deixou a 
glória de Deus a transformar aqui. 
Santa Madalena de Canossa mor-
reu em 10 de abril de 1835, numa 
Sexta-Feira Santa.

SANTO DO DIA

ATENDIMENTO
O sujeito entra num bar, sen-
ta-se e logo um garçom apa-
rece para atendê-lo.
— O que o senhor toma?
— Tomo vitamina C pela ma-
nhã, o ônibus para ir ao ser-
viço e uma aspirina quando 

tenho dor de cabeça.
— Desculpe, acho que não 
fui claro. Eu quis dizer o que 
é que o senhor gostaria...
Sem deixar o garçom acabar 
de falar, o cliente diz:
— Ah! Tudo bem! Eu gostaria 
de ter uma Ferrari e gosta-

ria de mandar a minha sogra 
para o inferno.
— Não é nada disso, meu se-
nhor! — continua o garçom, 
ainda calmo: — Eu só gosta-
ria de saber o que o senhor 
deseja beber.
— Ah! É isso? Bem... O que é 

que você tem?
E o garçom:
— Eu? Nada, não! Só tô um 
pouco chateado porque o 
meu time perdeu ontem.

SMARTPHONE
O caipira ganhou um smart-

phone na loteria. O curioso 
vai lá e pergunta:
— Já sabe o que você vai fa-
zer com o prêmio?
O caipira responde:
— O fone vai ficar pra mim e 
o ‘smart’ vou dar pra minha 
irmã passar ‘na zunha’.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Nanã nos pede cuidado com 
os vícios. Nesse momento, 
podem acontecer algumas 
situações desagradáveis 
decorrentes de vícios e falta 
de autocontrole. Afastar-se 
de amizades tóxicas é o se-
gredo para não ter ou atrair 
sérios problemas.
SAUDAÇÃO:
Salubá Nanã!
CORES:
Roxo, violeta e branco.
ELEMENTOS:
Água e terra.
SIMPATIA:
Para afastar o vício de be-
bidas alcoólicas de alguém, 
pegue os copos usados, 
sem lavar, e garrafas ou la-
tas das bebidas e leve até 

o cruzeiro de uma igreja. 
Emborque-os em cima de 
cada garrafa. Acenda uma 
vela roxa, pedindo a Nanã 
que leve embora todo vício 
de bebidas.

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

 L Vai renovar a ligação com 
a família. Arrume o seu lar 
e capriche na faxina. No ro-
mance, demonstre mais os 
seus sentimentos.
Cor: branco.
Números da sorte: 65, 38 e 20.

 LDeve se empolgar no papo. 
Bom dia para estudar e fazer 
planos profissionais. Você 
deve ficar sociável e mostrar o 
que sente na vida a dois.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 84, 03 e 39.

 LBusque independência fi-
nanceira. Mas evite passar por 
cima das pessoas para conquis-
tar os seus objetivos. Chance 
de compromisso no amor.
Cor: branco.
Números da sorte: 40, 22 e 04.
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