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Agentes 
acabam com 
quatro festas 
clandestinas

PANDEMIA 4

Mais um fim 
de semana 
com praias 

cheias no Rio

SEM LEI 3

SUPERSUPER
BICAMPEÃO!BICAMPEÃO!

Ministro da defesa Ministro da defesa 
Diego Alves ergue mais Diego Alves ergue mais 

uma taça pro Mengão. Já o uma taça pro Mengão. Já o 
Palmeiras não tem Copinha, Palmeiras não tem Copinha, 

não tem Mundial... e não não tem Mundial... e não 
tem Supercopa! É cheirinhotem Supercopa! É cheirinho

 de porco assado!  de porco assado! 

Marido de 
Ivete fala que 
pegou Covid 
da cozinheira

SE DESCULPOU

BABADO

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 7

PÔSTER 

GRÁTIS

BAIXANDO O TAÇÔMETRO...BAIXANDO O TAÇÔMETRO...
(11 DE ABRIL)

SUPERCOPA

(25 DE ABRIL)

TAÇA GB

(EM DEZEMBRO)

MUNDIAL
(27 DE OUTUBRO)

COPA DO BRASIL

(5 DE DEZEMBRO)

BRASILEIRÃO

(20 DE NOVEMBRO)

LIBERTADORES

(23 DE MAIO)

CARIOCA

DESRESPEITO 8
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Aniversário  
de PK Delas 

vira caso  
de polícia 

Henry morreu 
dentro do 

apartamento, 
diz o laudo

PERÍCIA 5
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LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2361
10/04/2021

14 21 22 29 35 46

Sena: acumulou (R$ 27.266.869,79)

Quina: 61 (R$ 42.932,72)

Quadra: 3.782 (R$ 989,23)

FEDERAL concurso 5554
10/04/2021

Número Prêmio

1º 098380 R$ 500.000,00

2º 031186 R$ 27.000,00

3º 015563 R$ 24.000,00

4º 073309 R$ 19.000,00

5º 034333 R$ 18.329,00

QUINA concurso 5537
10/04/2021

09 26 28 32 41

DIA DE SORTE concurso 442
10/04/2021
Mês da Sorte: DEZEMBRO

05 12 15 18 24 26 30

TIMEMANIA concurso 1624
10/04/2021
JOINVILLE/SC

13 15 17 28 38 41 74

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

ÁRVORES

Rua precisa de limpeza, já!
 LA Rua Caetano Martins, no Rio Comprido, está um nojo! 

Muito lixo jogado nas calçadas e um cheiro horrível. Nin-
guém aguenta passar ali. A via precisa de uma limpeza 
urgente. À noite, ela ainda serve de dormitório para deze-
nas de pessoas em situação de rua. Lamentável!

Anônimo Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Árvores 
podadas

 LGostaria de agradecer ao jor-
nal MEIA HORA e à Comlurb 
por realizar as podas nas ár-
vores da Travessa Rodrigues 
Marques, em Realengo. Muito 
obrigado pela força!

Robencler Nunes
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Anônimo
Copacabana

Falta iluminação 
em via de Copa

 LA iluminação na Rua Pompeu Lou-
reiro, em Copacabana, está muito 
prejudicada. Muitos dos postes es-
tão sem luz. Isso acaba facilitando 
a ação de assaltantes na região. Pe-
destres são furtados diariamente na 
via. Um absurdo!

LUZ

Canal precisa de 
limpeza urgente

 LO canal da Rua Dona Clara, em 
Madureira, precisa de uma limpe-
za urgente, tem muito lixo lá. As 
casas da via ficam infestadas de 
insetos, ratos e de mau cheiro. As 
residências já foram dedetizadas, 
mas esses bichos sempre voltam.

Ana Paula Moreira
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Escuridão em ruas 
de São Gonçalo

 LMoradores das ruas José Leonardo, 
Marechal  Deodoro, Euclides Martins e 
da  Travessa Sena Portugal, entre outras, 
em Neves, São Gonçalo, não suportam 
mais tanta escuridão. Pedimos que a 
prefeitura envie uma equipe ao bairro 
para efetuar a troca das lâmpadas.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

ILUMINAÇÃO

BR-101 parada é 
arrastão na certa

 LPassar pela BR-101, no trecho 
que liga São Gonçalo a Itaboraí, é 
sempre um grande e perigoso de-
safio. Quando está tudo parado por 
conta do trânsito, é certo que terá 
arrastão. O policiamento precisa ser 
reforçado ali. Atenção na região!

Anônimo
São Gonçalo

ASSALTOS

Aroldo Gomes
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

INSS demora para 
liberar benefício

 LO sistema do INSS está muito len-
to. Estou há mais de seis meses ten-
tando a liberação de um benefício 
ao qual tenho direito e nada. Telefo-
no para o número 135 todos os dias 
e ninguém consegue resolver o meu 
problema. Isso é um descaso!

APOSENTADORIA

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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Quina: acumulou (R$ 5.859.490,27)

Quadra: 58 (R$ 11.087,74)

Terno: 6.374 (R$ 151,71)

Duque: 158.849 (R$ 3,34)



Banhistas 
desrespeitaram 
o decreto em 
Copacabana

GERAL

Domingo de sol e 
Apesar das restrições e 
do isolamento social, 
a população resolveu 
quebrar os protocolos

O
ntem, amanhecendo ensola-
rada, a cidade do Rio registrou 
grande aglomerações na praia 

de Copacabana no primeiro final de 
semana após a flexibilização das últi-
mas restrições. Apesar do atual cená-
rio de pandemia, a população ainda 
assim resolveu quebrar os protocolos. 

Nas imagens é possível ver diver-
sos banhistas sem máscara, próximos 
uns dos outros. Superlotação da praia 
também não incomodou idosos, que 
foram registrados aproveitando o dia 
de sol. Agentes da Guarda Municipal 
estavam na orla, mas não havia ne-
nhuma ação no sentido de orientar 
os frequentadores sobre os riscos da 
aglomeração no local.

O motorista Marcelo Israel Lopes 
Guerra, de 55 anos, foi caminhar. Ele, 
no entanto, criticou o comportamen-
to de boa parte da população cario-
ca. “É um absurdo a gente ver a praia 
lotada de gente tomando banho de 
mar durante uma pandemia dessa. E 
o tanto de gente que anda sem másca-
ra? Assim fica ainda mais difícil ven-
cer a guerra contra o vírus. O próprio 
povo não ajuda, né?”, criticou.

A Prefeitu-
ra flexibilizou, 
sexta-feira, as 
medidas res-
tritivas para 
conter a dis-
seminação da 
Covid-19. Es-
tabelecimen-
tos e ativida-
des comerciais 
poderão vol-
tar a funcio-
nar, mas com 
horários re-
duzidos e es-
pecíficos. No 
entanto, permanecer nas areias de 
praias ou praticar esportes coletivos 
continuam proibidos.

Por outro lado, no Parque de Ma-
dureira, na Zona Norte, a movimen-
tação foi muito baixa em comparação 
a outros dias ensolarados. As poucas 
pessoas que resolveram sair de casa 
cumpriram corretamente todos os 
protocolos de distanciamento, ativi-
dades individuais e uso de máscara.

PESSOAL DA 
ZONA NORTE 
DEU UM  
BANHO DE 
CONSCIÊNCIA, 
SEGUINDO 
AS REGRAS E 
ORIENTAÇÕES 
DO DECRETO

 LManifestantes a favor do governo de 
Bolsonaro foram as ruas na manhã de 
ontem em Copacabana. Apesar dos al-
tos índices de ocupação de leitos de Co-
vid-19 no município, uma grande aglo-
meração se formou no local, e muitas 
pessoas apareceram sem máscara ou fa-
ziam o seu uso de forma incorreta.

Usando roupas e bandeiras do Brasil, 
a população gritava palavras de ordem 
já ditas pelo presidente, como ‘a nossa 
bandeira jamais será vermelha’. Carros 
de som e bandas também tocavam o Hi-
no Nacional ao fundo, além da grande 
quantidade de fogos de artifício. Foram 
registrados buzinaços na Avenida Atlân-
tica. Além de apoiar o presidente, muitas 
pessoas também pediam a volta do re-
gime militar e traziam cartazes contra o 
aborto. Procuradas, as Secretarias de Po-
lícia Militar e de Ordem Pública não se 
manifestaram até o fechamento.

Manifestantes  
e aglomeração
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Parque de Madureira ficou vazio no primeiro fim de semana de flexibilização
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GERAL

Quatro festas são 

encerradas no Rio
Eventos foram mapeados pela inteligência da Seop

 L CLANDESTINIDADE NA PANDEMIA

A
gentes da prefeitura do Rio 
interromperam quatro 
eventos irregulares entre 

sábado e ontem. As festas aconte-
ceram em Bento Ribeiro, na Zona 
Norte, no Recreio dos Bandeiran-
tes, na Zona Oeste, no Centro do 
Rio e em Botafogo, na Zona Sul. 
Todos os estabelecimentos fo-
ram multados e interditados pe-
las equipes de fiscalização. 

Ontem, os agentes foram acio-
nados para um evento clandesti-
no na Rua Boiacá, em Bento Ri-
beiro, onde cerca de 120 pessoas, 
inclusive adolescentes, estavam 
aglomerados e sem máscaras. A 
casa de festas foi esvaziada e um 
aparelho de som foi apreendido. 
O organizador da festa foi multa-
do pela Vigilância Sanitária.  

No mesmo dia, foi interrompi-
da uma festa na Av. das Américas, 
no Recreio. As equipes encontra-
ram os acessos fechados com plás-

ticos e as luzes apagadas, como se 
estivesse fechado. Ao entrar, en-
contraram cerca de 50 pessoas re-
unidas. O responsável foi multado.  

No Centro, a Secretaria Muni-
cipal de Ordem Pública (Seop) in-

terrompeu um evento com cerca 
de 70 pessoas, na Rua Buenos Ai-
res. O local era fechado, havia aglo-
meração e a maioria das pessoas 
não usava máscara. O estabeleci-
mento foi multado por infração de 
medida sanitária e o equipamento 
de som foi apreendido.  

Já em Botafogo, sábado, os 
agentes da Seop fecharam evento 
numa sauna na Rua Dezenove de 
Fevereiro, onde havia mais de 70 
pessoas aglomeradas. O equipa-
mento de som foi apreendido. O 
responsável foi multado e o esta-
belecimento, interditado.

Segundo a Seop, os eventos 
clandestinos foram mapeados pe-
la inteligência da secretaria, após 
varredura nas redes sociais e de-
núncias enviadas por cidadãos.

Festas aconteceram em Bento Ribeiro, no Recreio dos Bandeirantes, no Centro do Rio e em Botafogo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA / DIVULGAÇÃO

OS AGENTES DA 

SEOP RECEBERAM 
DENÚNCIAS E 
FIZERAM VARREDURA 
NAS REDES SOCIAIS

O ex-prefeito de Nova Igua-
çu Nelson Roberto Bornier, de 71 
anos, morreu ontem, por com-
plicações da Covid-19. Ele estava 
internado há um mês no Hospi-
tal Badim, na Tijuca. A notícia foi 
divulgada pelo filho dele, Felipe 
Bornier, através das redes sociais.

Na publicação, Felipe deixou 
uma mensagem de despedida. 
“Pai, você será para sempre o meu 
herói e minha maior referência. 
Você vai fazer muita falta prin-
cipalmente pelo exemplo de ho-
mem que foi. Pai, a sua memória e 
a sua história serão sempre repeti-
dos com amor, carinho e respeito. 
Você continuará eternamente pre-
sente em nossas vidas e em nossos 
corações. Vá em paz e daí de cima 
olhe por nós. Te amo. #novaigua-

çu #nelsonbornier.”
Nelson era casado com Dona 

Lucir, com quem tem dois filhos, 
Flávia e Felipe. Na carreira políti-
ca, Bornier foi eleito deputado fe-
deral pela primeira vez em 1990 
e foi prefeito de Nova Iguaçu por 
três mandatos seguidos, em 1996, 
2000 e 2012.

Em nota, a prefeitura de Nova 
Iguaçu manifestou pesar e decre-
tou luto oficial de três dias.

Nelson Bornier 
morre de Covid

 L EX-PREFEITO DE NOVA IGUAÇU

Bornier foi vítima da Covid-19

NELSON BORNIER 

FOI PREFEITO DE 
NOVA IGUAÇU POR 
TRÊS MANDATOS 
SEGUIDOS

Mais casos de  

30 a 59 anos

 LOs casos de Covid-19 nas faixas 
etárias de 30 a 39 anos, de 40 a 49 
anos, e de 50 a 59 anos aumen-
taram 1.218,33%, 1.217,95% e 
1.144,94%, respectivamente, entre 
as semanas epidemiológicas 1 (3 a 
9 de janeiro) e a 12 (21 a 27 de mar-
ço), segundo o novo boletim da 
Fiocruz. Além da manutenção do 
rejuvenescimento da pandemia 
no Brasil, a comparação sinalizou 
um aumento global da doença de 
701,58%. Nos óbitos, houve um 
crescimento global de 468,57%.

RAPIDINHAS...

Novo posto em 
São Cristóvão

 LA Secretaria Municipal 
de Saúde amplia hoje o nú-
mero de polos de vacina-
ção contra a Covid-19. Em 
conjunto com o Exército, 
será inaugurado um polo 
no Museu Militar Conde 
de Linhares, em São Cris-
tóvão. O ponto funcionará 
da segunda a sábado, das 
8h às 17h. Em breve, outros 
serão abertos.
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POLÍCIA

Miliciano preso 
em Cabo Frio

 LA Polícia Civil prendeu, sába-
do, o homem suspeito pela mor-
te de uma menina em Caxias. 
Wesley Muniz Pollete, o ‘Safa-
dão’, de 38 anos, teria sido o res-
ponsável pela perfuração de um 
poço usado no furto de com-
bustível onde Ana Cristina Pa-
checo Luciano, de 9 anos, caiu, 
em 2019. Segundo a Delegacia 
de Roubos e Furtos de Automó-
veis (DRFA), ele seria integrante 
de uma milícia da Baixada e foi 
preso em Cabo Frio.

RAPIDINHA...

A 
imagem é forte. O menino 
Henry Borel, de 4 anos, es-
tá de pijama, pálido, olhos 

abertos, um dos braços solto, parte 
do corpo enrolado em uma man-
ta, no colo da mãe, que desce o 
elevador, dia 8 de março, às 4h09, 
acompanhada de Dr. Jairinho. A 
foto, que a reportagem não irá vei-
cular em respeito à criança, consta 
no laudo de reprodução simula-
da que concluiu: Henry foi mor-
to dentro do apartamento, entre 
23h30 e 3h30 da manhã.

A polícia possui todo o vídeo 
do suposto socorro a Henry. A 

análise das imagens contradizem, 
segundo os peritos, a versão do ca-
sal de que a criança estava com vi-
da ao ser levada ao hospital.

“(...)nota-se que Henry está 
extremamente pálido, devido ao 
choque hipovolêmico, e que o lá-

bio está cianótico (...). A vítima 
tem abolição de motilidade e de 
tônus muscular, com consequente 
fácies hipocrática, sendo esse um 
sinal abiótico ou imediato de mor-
te, o que significa que o óbito tinha 
ocorrido há pouco tempo”, diz tre-
cho do relatório.

Segundo o casal, após dar ba-
nho em Henry, eles o colocam 
para dormir e vão assistir uma sé-
rie na sala. A criança acorda pelo 
menos três vezes. Investigadores 
acreditam que as agressões teriam 
começado quando ele se dirigia à 
sala, atrapalhando o casal. O docu-
mento enumera que ele sofreu 22 
lesões em várias partes do corpo.

HENRY BOREL 

SOFREU 22 LESÕES 
EM DIFERENTES 
PARTES DO CORPO, 
SEGUNDO LAUDO

 L CASO HENRY

Morte no apartamento
Perícia refuta tese de que menino tenha sofrido acidente doméstico

Henry já saiu de casa morto

REPRODUÇÃO 

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

ROSÁRIO MALITO —  
Bento Ribeiro

VITÓRIA 
CLAUDIANO 
NOGUEIRA
tem atual-
mente 20 
anos. Ela 
desapareceu 
em 5 de ju-
nho de 2009, 
na Zona 
Norte do Rio, após ser sequestrada 
por um estranho.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

SMS pede 
auxílio de volta

 LApesar de ter pouco mais 
de 2% de adesão, o envio de 
mensagens de SMS para 
solicitar o dinheiro de vol-
ta de quem recebeu auxí-
lio emergencial indevida-
mente vai continuar.

RAPIDINHA...

A
s mudanças no Códi-
go de Trânsito Brasilei-
ro passam a valer hoje e, 

para orientar a população, o 
Detran lança um e-book de 30 
páginas com as informações e 
novas regras. As alterações fo-
ram aprovadas pelo Congresso 
Nacional, em outubro do ano 
passado. Os condutores e pe-
destres vão poder conferir tu-
do no site do Detran (www.de-
tran.rj.gov.br) ou ainda baixar 
o arquivo em PDF.

“O Detran preparou este 
e-book para facilitar a vida dos 
usuários. Ele indica, ponto por 
ponto, as mudanças mais im-

portantes para os condutores. 
Em cada item, mostra resumi-
damente o que dizia o CTB an-
tes, e como fica o texto da lei”, 
afirma o presidente do Detran, 
Adolfo Konder.

REPRODUÇÃO / CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

E-BOOK DO 
DETRAN PODE SER 
BAIXADO EM PDF 
OU CONSULTADO 
NO SITE DO ÓRGÃO

Entre as alterações mais im-
portantes para os motoristas estão 
o aumento do prazo de validade 
da Carteira Nacional Habilitação 
(CNH), de cinco para dez anos 
para os motoristas com menos 

de 50 anos, e a ampliação do limi-
te de pontos necessários para que 
seja iniciado um processo de sus-
pensão da carteira. 

Pelo novo CTB, deixar de efe-
tuar registro de veículo no prazo 

de 30 dias deixa de ser infração 
grave e passa a ser média, sujeita 
à multa de R$ 130,16 e remoção 
do veículo. Para ver todas as altera-
ções, basta acessar o site do MEIA 

HORA (www.meiahora.com.br).

 E-BOOK E-BOOK
Detran lança Saiba como Saiba como 

ficar por ficar por 
dentro das dentro das 
regras pela regras pela 

internetinternet

Alterações foram 
aprovadas pelo 

Congresso Nacional, 
em outubro

A Cedae vai suspender o abas-
tecimento de água de alguns pon-
tos do estado, amanhã. Isso acon-
tecerá para que a empresa possa 
fazer a manutenção na rede de 
abastecimento que atende partes 
da Zona Sul do Rio e Itaboraí, na 
Região Metropolitana. 

O abastecimento vai ser redu-
zido na Av. Borges de Medeiros 
desde a esquina com a Av. Delfim 
Moreira até a altura da Rua Gene-
ral Garzon, do lado ímpar da Rua 
Jardim Botânico, do Baixo Gávea 
e da região do Arpoador. O serviço 
começará às 8h e deve ser concluí-
do até às 20hh. Pode demorar até 
24 horas para normalização. 

Já em Itaboraí, a Cedae fa-
rá uma manutenção preventi-
va na Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Manilha. O serviço 
está previsto para começar às 8h e 
deve ser concluído às 17h.

Cedae 
realiza 
reparo

 L ABASTECIMENTO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 12/4/20216



RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 12/4/2021 · MEIA HORA 7



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 12/4/20218

BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

TODA PODEROSA
 LCleo resolveu colocar o cor-

pão pra jogo. Ontem, a atriz 
postou no Instagram algu-
mas fotos em que aparece 
exibindo suas curvas com 
um biquíni bem cavado. Nas 
imagens, a filha de Fábio Jr. 
também mostra suas inúme-
ras tatuagens. Os fãs ficaram 
enlouquecidos e fizeram vá-
rios elogios. “Deusa absur-
da”, disse uma. “Maravilho-
sa”, escreveu outra. 

 LA cantora Gretchen pas-
sou pelo Instagram, on-
tem, para desejar “bom 
domingo” aos seus segui-
dores, em três línguas di-
ferentes. A cantora po-
sou para o marido, Esdras 
de Souza, enquanto des-
frutava de um dia na pis-
cina. Nos comentários, os 
seguidores foram só elo-
gios: “Muito gata”, escre-
veu uma. “Você é uma ins-
piração para todas nós”, 
afirmou outra seguidora.
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EM ALTA EM BAIXA

 LMonique Alfradique 
doa sangue para Paulo 
Gustavo. ‘Na corrente’.

 LKleber Bambam chama 
Luiza Trajano de ‘agressi-
va’ e revolta a web.

 L Em meio à nova onda explosões de casos 
de Covid-19 no Rio de Janeiro, PK De-
las fez um festão de aniversário na 
noite de sábado. A comemoração 
aconteceu na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, e contou com a presença de 
vários convidados. O evento só pa-
rou depois que policiais do batalhão 
do bairro foram acionados por de-
núncias de aglomeração feita pelos 
vizinhos. Os responsáveis pelo evento 
foram levados à delegacia. Nas redes 
sociais, imagens da celebração mos-
tram a quantidade de pessoas reu-
nidas sem máscara e sem nenhum 
tipo de cuidado. Nas rede sociais, 
PK questionou: “Vi muita gen-
te me criticando. Não tenho o 
direito de fazer uma festa de 
aniversário, não?”.

PISCININHA, PISCININHA, 
AMOR!AMOR!

FESTA É 
BARRADA

 LMarido de Ivete Sangalo, 
Daniel Cady usou as redes 
sociais para se desculpar pe-
las afirmações feitas na sexta-
-feira, durante uma live com 
Regina Casé. Nelas, ele disse 
que toda família pegou Co-
vid-19 depois de ter sido con-
taminada pela empregada 

doméstica. “Errei em ter afir-
mado. Eu falei que a Covid-19 
veio através da cozinheira. O 
meu grande erro foi ter fala-
do isso. De forma alguma eu 
quis culpar ela. Eu não pos-
so afirmar que foi ela, então, 
eu deveria ter falado que eu 
achava que veio dela”, disse. 

PEDIDO DE DESCULPASPEDIDO DE DESCULPAS

TODO DERRETIDO  
 LWhindersson Nunes se 

derreteu pela noiva nas re-
des sociais. No Instagram, 
o humorista exaltou o fato 
da gravidez estar deixando 
Maria Lina ainda mais boni-
ta. “O pivete tá simplesmen-
te transformando essa mu-
lher em uma coisa que sei lá 
exala um cheiro, tem um mel, 
um doce, alguma coisa que 
me deixa babando mais todo 
dia, gata demais”, publicou.
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Carioca Quarta Vasco 21h Maracanã
Carioca 17 ou 18/4 Portuguesa A definir A definir

Vencer, vencer,Vencer, vencer,

Diego Alves brilha nos pênaltis e Fla festeja o BiDiego Alves brilha nos pênaltis e Fla festeja o Bi
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Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Willian 
Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (João 
Gomes), Gerson (Pepê), Everton Ribeiro 
(Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Mi-
chael) e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), 
Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo (Da-
nilo), Zé Rafael (Gabriel Menino), Bre-
no Lopes, Veiga e Wesley (Verón); Rony 
(Scarpa). Técnico: Abel Ferreira

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF) Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) 
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS) 
Gols: 1º tempo: Raphael Veiga, a 1 minuto, Gabigol, aos 22, e Arrascaeta, aos 48. 
2º tempo: Raphael Veiga, aos 28; Cartões amarelos: Isla, Willian Arão, Rodrigo 
Caio, Mayke, Luan, Felipe Melo e Wesley

FLAMENGO                     (6) 2 PALMEIRAS                     (5) 2
FLAMENGO
COBRA DO JOGO
Diego Alves fez belas 
defesas no jogo e foi 
herói nos pênaltis

BOLA CHEIA
Arrascaeta, 
Filipe Luís
e Gabigol

DEU PRO GASTO
Rodrigo Caio, Vitinho, 
Diego, Michael, Pepê e 
João Gomes

BOLA MURCHA
Isla, Gerson,
Matheuzinho e
Willian Arão

PERNA DE PAU
Bruno Henrique 
e Everton Ribeiro 

PALMEIRAS
Raphael Veiga fez 2 gols, mas o 
destaque foi Weverton, com pelo 
menos três defesas gigantescas

ATUAÇÕES

 LDiego Alves falhou ao afas-
tar uma bola que resultou no 
primeiro gol de Raphael Vei-
ga. Nas penalidades, pegou três 
cobranças. Após o jogo, o go-
leiro elogiou o técnico Rogério 
Ceni. “Com toda humildade, 
em um torneio na Europa de-
fendi quatro. É especial, por-
que passei por um momento 
conturbado. Isso vai para as 
pessoas que quiseram minha 
permanência, era um desejo 
meu ficar no Flamengo, mui-
ta gente fez muito esforço pa-
ra eu continuar. Fico feliz por 
retribuir isso com esse título 
que esse grupo merece. (Ceni) 
É um ídolo eterno”, disse.

Rodrigo Caio também foi 
de vilão a herói. Após come-
ter o pênalti em Rony que se-
lou o 2 a 2, o zagueiro cobrou 
a penalidade que deu o título. 
“Infelizmente participei do 
segundo gol. Na minha visão, 
jogada normal. Naquele mo-
mento, tomamos o segundo 
gol e o jogo ficou totalmen-
te aberto. Mas Deus é justo e 
me deu a oportunidade de ser 
o último cobrador”, afirmou. 
“É um grupo diferente, que 
nunca se contenta. Não para 
por aqui”, completou.

A volta por 
cima do herói VENCER! VENCER!

D
e um lado o Flamengo, 
com sete títulos nos últi-
mos dois anos, incluindo 

dois Brasileirões e uma Liberta-
dores. Do outro, o Palmeiras, que 
ganhou as três últimas finais que 
disputou, entre elas Libertadores 
e Copa do Brasil. Em grande jogo 
no Mané Garrin-
cha, os dois golei-
ros brilharam no 
empate em 2 a 2, 
gols de Gabigol, 
Arrascaeta e Ra-
phael Veiga (duas 
vezes), e na de-
cisão por pênal-
tis. Melhor para 
o Rubro-Negro, 
que viu Diego Al-
ves pegar três das 
nove cobranças 
e garantir o Bi da 
Supercopa do Brasil. 

O Fla esteve perto de ser vice 
nos pênaltis quando Filipe Luís 
chutou no travessão e Matheu-
zinho parou em Weverton. Mas 
Luan bateu nas mãos de Diego 
Alves e Danilo mandou na tra-
ve. Nas alternadas, Pepê perdeu a 

sua, mas o paredão rubro-negro 
defendeu chutes de Gabriel Me-
nino e Mayke, deixando Rodrigo 
Caio finalizar a decisão.

No jogo, o gol do Palmeiras 
saiu no primeiro lance em um 
golaço de Raphael Veiga, que gi-
rou sobre Willian Arão com um 

toque de calca-
nhar. O empate 
veio com Gabi-
gol, aos 22, apro-
veitando rebo-
te na trave após 
grande jogada 
de Filipe Luís.

Aos 27, Breno 
Lopes driblou 
Diego Alves e 
Diego salvou em 
cima da linha. 
Após Arrascaeta 
chutar no canto 

e fazer 2 a 1, o Fla recuou e o Pal-
meiras empatou com Raphael 
Veiga, aos 28, convertendo pê-
nalti bobo de Rodrigo Caio em 
Rony. Depois, o Fla quase mar-
cou com Vitinho aos 39 (trave) 
e Gabigol aos 48 (Weverton se-
gurou em cima da linha).

ARRASCAETA, 
VITINHO, 
GABIGOL, 
JOÃO GOMES, 
MICHAEL E 
RODRIGO CAIO 
CONVERTEM 
OS PÊNALTIS

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 12/4/2021



FLAMENGOBruno Viana, Diego Alves, Renê, Filipe Luís, 
Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, 
Léo Pereira, Willian Arão, Hugo Moura e Hugo

EM PÉ

Bicampeão da Supercopa 2020/21



FLAMENGO

Bicampeão da Supercopa 2020/21
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabigol, Pepê, João Gomes, 
Michael, Isla, Arrascaeta, Gerson, Matheuzinho, 
Everton Ribeiro, Diego, Vitinho e Bruno Henrique 

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

E
nquanto o técnico Marce-
lo Cabo está à procura da 
formação ideal, o Vasco se-

gue sem contar com seus jovens 
que poderiam ajudar nessa bus-
ca. Neste fim de semana, o clube 
atualizou a situação dos jovens: 
MT, Talles Magno e Vinícius não 
estão treinando com bola com os 
companheiros e seguem sem pre-
visão de retorno. 

A principal ausência é MT, que 
vinha atuando improvisado na 
lateral esquerda. Ainda em recu-
peração de lombalgia, o meia se-
gue com o tratamento e não po-
de participar de treinos, fazendo 
apenas trabalhos de força. Se-
gundo o departamento médico 
vascaíno, a evolução é satisfató-
ria, mas ainda é precoce estipular 
uma data de retorno.

Sem MT, o técnico Marcelo Ca-

bo pediu a contratação de um ou-
tro lateral-esquerdo, já que conta 
apenas com Zeca.

Já Vinícius foi submetido a 
um procedimento cirúrgico na 
sexta-feira após sofrer uma fra-

tura no nariz no fim de março. O 
atacante irá ao Centro de Treina-
mentos para fazer trabalhos físi-
cos na academia. Por fim, Talles 
Magno segue em recuperação de 
artroscopia no joelho esquerdo.

Mais uma taça no Salão de 
Troféus na Gávea con-

quistada depois de muita luta. 
Jogadores de Flamengo e Pal-
meiras ficaram visivelmente 
desgastados pelas condições 
impostas: o jogo em Brasília foi 
disputado às 11 horas da ma-
nhã, sob sol forte e baixa umi-
dade no ar. Os dois times supe-
raram tudo, empatando em 2 
a 2 e levando a disputa da taça 
para uma impiedosa disputa 
de pênaltis, durante a qual as 
emoções fizeram os corações 
de ambas as torcidas pararem 
no céu da boca. Dezoito co-

branças, sete perdidas. Coube 
a Rodrigo Caio (foto), que co-
meteu o pênalti em Rony que 
permitiu o empate ao Palmei-
ras quando o Flamengo vencia 
por 2 a 1, a última cobrança fe-
chando em 6 a 5 e liberando a 
festa na favela para comemo-
rar o bicampeonato da Super-
copa. Foi um bom jogo, acima 
mesmo do que se esperava, boa 
amostra do que nos espera no 
próximo Campeonato Brasilei-
ro. Raphael Veiga e Filipe Luís, 
além dos goleiros Weverton e 
Diego Alves, foram destaques. 
No final, ganhou o melhor.

 LVasco x Flamengo fechando 
a rodada nesta quarta-feira 
promete pela rivalidade. Pa-
ra os vascaínos vencer o bi-
campeão da Supercopa do 
Brasil terá outro sabor.

 LPortuguesa se mete no 

meio dos papões e está 
perto de carimbar vaga pa-
ra as semifinais. Na Ilha to-
dos acreditam.

 LDe saída do Cruzeiro, vigo-
roso zagueiro Manoel pode-
rá pintar no Fluminense.

 L Aos 35 anos, Filipe Luís recuperou 
a melhor forma física e mostra resul-
tados. Na decisão de ontem contra 
o Palmeiras, o experiente lateral-
-esquerdo foi destaque, falhando 
apenas na disputa por pênaltis, 
chutando no travessão.

 L O treinador Abel Ferreira, do Pal-
meiras, vem revelando desequi-
líbrio. Na decisão em Brasília, o 
comandante português foi expulso 
depois de uma advertência verbal, 
seguida de um cartão amarelo e fi-
nalmente do vermelho.

Superbicampeão

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Empatafogo 
preocupa

 LBotafogo mostra apetite e 
vontade de ganhar. Não falta 
empenho, mas os resultados 
ficam longe do esperado pe-
la torcida. Em nove rodadas só 
uma derrota, mas seis empa-
tes minaram a campanha re-
velando desequilíbrio físico 
e emocional, algo semelhan-
te ao que vinha acontecendo 
no Brasileirão. Tem bons mo-
mentos e lampejos alternados 
com apagões que abrem bre-
chas por onde escapam resul-
tados. O técnico Chamusca vai 
ter muito trabalho.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Vascão fica 
sem as joias
MT, Vinícius e Talles Magno 
não têm previsão de retorno

 L LESIONADOS

O meia MT estava atuando improvisado como lateral-esquerdo

AS

MARCELO CABO  
PRECISA DE UM 
LATERAL PARA SER 
A SOMBRA DO 
TITULAR ZECA
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Copa do Brasil Quarta ABC 21h30 Natal-RN
Carioca 17 ou 18/4 Fluminense A definir Maracanã

C
om o empate em 2 a 2 com 
o Volta Redonda, o Bota-
fogo ficou em situação de-

licada no Carioca, fora do G-4 a 
duas rodadas do fim da Taça Gua-
nabara. Ainda assim, o técnico 
Marcelo Chamusca viu pontos 
positivos na noite de sábado.

Finalmente com uma sema-
na livre para treinar e ajustar 
sua equipe, o comandante viu 
evolução no Botafogo, princi-
palmente na questão ofensiva, 
com 18 finalizações. Entretan-
to, admitiu que o desempenho 
ainda não é o ideal e que a defe-
sa não teve consistência.

“A equipe mostrou evolução, 
competiu mais e se organizou 
melhor, teve alguns momentos 
ofensivos interessantes. Melho-
ramos nossa eficiência. A gente 
vai precisar trabalhar o sistema 
defensivo como um todo, come-

çando pelos atacantes. Impor-
tante olhar no sentido coletivo. 
A construção de uma equipe é 
muito complexa, e a gente está 
fazendo isso durante o campeo-
nato”, disse Chamusca.

Autor do segundo gol no sá-
bado, o atacante Rafael Navarro 
teve um misto de sentimentos: 
“É um gol que me dá confiança, 
tira um alívio. É sempre uma fe-
licidade enorme, mas fico tris-
te pelo resultado. Queríamos 
muito ganhar para subir na ta-
bela. Pecamos muito, erramos, 
temos que melhorar muito e va-
mos melhorar”.

Agora, as atenções do Botafo-
go se voltam para a segunda fase 
da Copa do Brasil, em jogo úni-
co. Precisando do dinheiro da 
premiação para a próxima fase, o 
Glorioso enfrentará o ABC nesta 
quarta-feira, às 21h30, em Natal.
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Rafael Navarro: 

‘Pecamos muito’ Glorioso volta Glorioso volta 
as atenções as atenções 
para a Copa para a Copa 

do Brasildo Brasil

 EVOLUIUEVOLUIU
Para Chamusca,o FogãoPara Chamusca,o Fogão
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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

 

AUX.ESCRITÓRIO 
Empresa na Barra contrata com 
experiência em DP, 2º Grau, boa 
digitação, Word /Excell. Salário 
R$1.600,00.
Enviar currículo: sic2004_escrito-
rio@globomail.com
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência em 
troca  correias, cabeçote e mecâ-
nica em  geral, Salário combinar. 
Início imediato. Comparecer Rua 
São Clemente, 169/Botafogo.
 

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

 

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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Carioca 17 ou 18/4 Botafogo A definir Maracanã
Libertadores 20/4 River Plate A definir Maracanã

 L SÓ ALEGRIA

400 vezes Fred
Ídolo faz gol histórico e Flu se aproxima da vaga

DANIEL CASTELO BRANCO

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro 
e Egídio; Wellington (Yago Felipe), Marti-
nelli, Nenê (Caio Paulista); Kayky (Lucca), 
Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (John 
Kennedy). Técnico: Roger Machado 

Luis Henrique, Leonardo, André 
Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, 
Vandinho (Raphael Carioca), Kunzel 
e Dieguinho (Baggio); Yan (Andrey) e 
Canela (Luã). Técnico: Carlos Vitor

Local: Maracanã Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus 
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Lilian da Silva Fernandes Bruno 
Gols: 2º tempo: Kayky, aos 7 minutos; Fred, aos 17; Anderson Künzel, aos 18; e 
John Kennedy, aos 47. 
Cartões amarelos: Wellington, Yago Felipe, Dieguinho e Luis Henrique

FLUMINENSE 3 NOVA IGUAÇU 1

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º VOLTA REDONDA 20 9 6 2 1 16 10 6

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º FLAMENGO 19 8 6 1 1 18 4 14

 3º PORTUGUESA-RJ 17 9 5 2 2 14 4 10

 4º FLUMINENSE 16 9 5 1 3 15 10 5

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º BOTAFOGO 12 9 2 6 1 10 8 2

 6º MADUREIRA 12 9 2 6 1 8 10 -2

 7º RESENDE 11 9 3 2 4 8 14 -6

 8º VASCO 10 8 2 4 2 13 11 2

ZONA NEUTRA

 9º BOAVISTA 10 9 2 4 3 10 10 0

 10º NOVA IGUAÇU 9 9 2 3 4 11 13 -2

 11º BANGU 5 9 1 2 6 4 16 -12

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 9 0 1 8 4 21 -17

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
10/4

 MACAÉ  1 X 3 RESENDE

 PORTUGUESA-RJ  5 X 1 BANGU

 VOLTA REDONDA  2 X 2 BOTAFOGO

ONTEM

 MADUREIRA  0 X 0 BOAVISTA

 FLUMINENSE  3 X 1 NOVA IGUAÇU

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

 8 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda)

 5 GOLS: Fred (Fluminense) e Rodrigo Muniz (Flamengo)

 4  GOLS:  Luiz Paulo (Madureira), João Carlos (Volta Redonda), 

Anderson Künzel (Nova Iguaçu) e Gabriel Pec (Vasco)

Fred é abraçado por Nenê após marcar o segundo do Flu no Maraca

A 
união de gerações do Flu-
minense fez a diferença na 
vitória por 3 a 1 sobre o No-

va Iguaçu. Do golaço de Kayky, de 
17 anos, ao oportunismo de Fred, 
que marcou o 400º gol da carreira, 
o Tricolor, que viu John Kenndy 
ampliar nos acréscimos, não teve 
dificuldade para confirmar o favo-
ritismo, ontem, no Maracanã, e fi-
cou mais perto da semifinal.

Esqueça o primeiro tempo. 
Apesar do domínio de posse de 
bola, o Fluminense pecou no úl-
timo passe, assim como no exces-
so de duas joias: Luiz Henrique e 
Kayky. É bem verdade que Kayky 
não ‘escutou’ Fred, ao fazer fila na 
defesa do Nova Iguaçu e marcar 
um golaço, o segundo como pro-
fissional, aos 7 minutos.

Na contagem regressiva pe-
lo gol de número 400 da carrei-

ra, Fred cum-
priu a missão. 
Aos 17, após tro-
ca de passes entre 
Martinelli, Luiz 
Henrique e Nenê, 
o camisa 9 ampliou o marcador, 
assinalando o 182º gol pelo Trico-
lor. No minuto seguinte, Ander-
son Künzel, livre, diminuiu.

O Fluminense, renovado com 
as mexidas de Roger Machado, 
acelerou ainda mais e jogo e teve a 
chance de aumentar a vantagem 
com Nenê e Gabriel Teixeira. Mas 
coube a John Kennedy, outra joia 
da base, a chance de marcar o úl-
timo gol da noite, aos 47. A joia já 
está negociada com o Manchester 
City por cerca de R$ 67 milhões.

O CAMISA 9  
ASSINALOU ONTEM 

O SEU 182º GOL 

COM A CAMISA 

TRICOLOR
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A GATA DA HORA

celebra hoje mais uma primavera. E olha que 

quem ganhou o presentão: os nossos fiéis leitores, que agora po-

dem babar por suas belas curvas. Ela é passista da Mocidade In-

dependente de Padre Miguel, Rainha do Bloco Furiosos e Rainha 

da Unido de Cosmos. Veja-a no Instagram como @las_pretinha.

LASLEINE ONORATO

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

PC SOUSA/DIVULGAÇÃO

 LDa capital francesa, Neymar 
acompanhou com atenção a 
decisão da Supercopa do Bra-
sil. O número de pênaltis des-
perdiçados (sete) motivou a 
bem-humorada postagem 
do astro e cobrador oficial do 

PSG. “Inscrições de curso de 
pênaltis estão abertas”, postou 
Neymar, deixando claro que 
o comentário foi em tom de 
brincadeira. Torcedor do Pal-
meiras na infância, o camisa 10 
garante que se tornou santista.

Neymar tira sarro de pênaltis

REPRODUÇÃO DO TWITTER



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Pedro conta para Tomtom 
que está namorando Karina. Roberta se 
anima quando Delma avisa que Mar-
celo buscará Tomtom. Duca conta para 
Gael que esteve na Academia Khan. 
Bianca entrega o restante do dinheiro 
para Pedro e avisa que sua irmã não 
pode saber do trato dos dois. Tomtom 
almoça com Karina e Bete.

19h40. Globo: Alexia propõe a Luna 
e Kyra que elas sigam Renzo e o denun-
ciem para a Polícia Federal. Renzo finge 
querer conhecer os amigos de Domini-
que. Tarantino explica para Tammy que 
os dois não ficarão mais juntos. Agnes 
incentiva Bia a viver com o marca-passo. 
Helena e Úrsula destratam Luna.

21h. SBT: Miguel salva Maria e Da-
ni. De volta ao orfanato, Chico vê as 
duas pequeninas na sala e se preo-
cupa. Carol fala do perigo da ação de 
Teca, Ana e Maria em deixar Dani na 
casa da árvore sozinha. Carol diz que 
precisa levar Dani de volta à casa de 
Bruno. Dani fala que não gosta de lá.

18h30. Globo: Nina chama Rodrigo 
para ir a um passeio com a turma da 
faculdade e pede para ele levar Júlia. 
Iná conversa com Manuela sobre o fim 
do seu relacionamento com Laudelino. 
Lorena mostra para Wilson algumas 
notas fiscais que encontrou no nome 
do avô. Nanda sai com Celina.

21h. Record: O faraó comemora a 
gravidez de suas esposas. No deserto, 
todos se preocupam com a tempesta-
de de areia. Sarai sente as palavras de 
Ayla. As pessoas notam a ausência de 
Lúcifer. Sarai chora diante da atitude 
de Ayla. Lúcifer tenta prejudicar a es-
posa de Ló. Abrão alerta Sarai.

21h30. Globo: O comendador leva 
Maria Clara ao Monte Roraima e relem-
bra sua história. José Alfredo chega à 
casa do seu irmão Evaldo. Cora reclama 
com a irmã Eliane sobre a presença do 
seu cunhado. José Alfredo se interessa 
por Eliane e Cora desconfia. Cora avisa 
a José Alfredo que sua irmã está grávida.

Comendador de volta 
à telinha da Globo 
Protagonizada por Alexandre Nero, ‘Império’ retorna ao ar hoje

 L NOVELA GANHADORA DO EMMY INTERNACIONAL

O 
comendador está de vol-
ta! A partir de hoje, a no-
vela Império, que foi exibi-

da em 2014, retorna ao ar na faixa 
das 21h, na Globo. A trama, que 
tem como protagonista José Alfre-
do, vivido pelos atores Chay Suede 
e Alexandre Nero, traz uma traje-
tória de ambição, mas permeada 
por muitos amores.

Alexandre Nero tenta justificar 
o carinho do público em relação 
ao protagonista, que não é nem vi-
lão, nem mocinho. “O comenda-

dor era um homem grotesco, que 
maltratava um pouco as pessoas. 
Fica muito claro que, a partir do 
momento em que ele encontra a 
filha, é ela quem começa a fazer o 
coração dele amolecer. Ele era um 
homem que só queria saber de di-
nheiro, era essa a relação dele com 
o mundo. Mas o encontro com 
a Cristina (Leandra Leal) o tor-
na mais afetuoso e afetivo. É vida 
real. Se ele fosse um homem 100% 
agressivo, as pessoas não se identi-
ficariam com ele. É o famoso anti-
-herói. É grotesco, mas humaniza-
do. No caso do comendador, acho 
que foi esse encantamento que as 
pessoas tiveram com ele”, explica. 

Império fez sucesso com o pú-
blico e ganhou o Emmy Interna-
cional 2015 de Melhor Novela.

O ator Alexandre Nero vive o comendador José Alfredo em ‘Império’, que foi exibida em 2014

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

‘É O ANTI-HERÓI.  
É GROTESCO, MAS 
HUMANIZADO’, DIZ 
NERO SOBRE 
JOSÉ ALFREDO

 L JULIANA PIMENTA

 LEscalada para viver a vilã Co-
ra na primeira fase de Império, 
Marjorie Estiano teve que vol-
tar ao papel após um problema 
de saúde de Drica Moraes. “Esse 
retorno à novela foi muito mar-
cante para mim. Me explicaram 
que a Drica precisaria se ausen-

tar e o Aguinaldo (Aguinaldo 
Silva, autor da novela) sugeriu 
que eu retornasse. Fiquei receo-
sa com a transição, em como o 
público iria encarar. Depois que 
conversei com a Drica, fiquei 
mais tranquila e, quando eu vi 
a importância dessa mudança 

tão significativa, encarei melhor. 
Com o tempo, as pessoas já es-
tavam envolvidas com a trama 
e compreendendo que foi uma 
necessidade técnica. Aos poucos, 
fui me sentindo mais à vontade e 
me diverti muito. Foi um apren-
dizado imenso”, lembra a atriz. 

Marjorie Estiano teve que voltar ao papel da vilã Cora
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Querer e não querer as mesmas coisas é garantia 

segura de amizade.” (Salústio)

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 vai apostar na ambição. 

Isso vai fortalecer sua carreira 

e negócios. Se estiver na pista, 

a paquera vai estar num mo-

mento fraco, tenha calma.

Cor: lilás.
Números da sorte: 34, 70 e 52. 

 LO carisma vai marcar o seu 

dia. Deve escolher a dedo com 

quem se relaciona na vida pes-

soal e profissional. No amor, o 

seu charme vai se destacar.

Cor: preto.
Números da sorte: 89, 80 e 53.

 LOportunidades de trabalho 

vão surgir. Aproveite para 

montar uma reserva financei-

ra. Com o par, a simplicidade 

vai abrilhantar a relação.

Cor: preto.
Números da sorte: 63, 72 e 54.

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

 LAproveite o otimismo e a po-

pularidade. Há riscos de confu-

sões com pessoas queridas. A 

Lua potencializa o seu charme 

e sedução na conquista.

Cor: vermelho.
Números da sorte: 10, 46 e 55.

 LTrabalho, saúde e família 

ganham proteção. Você deve 

agir de forma mais suave e 

amável. Na paquera, vai fugir 

de um lance complicado.

Cor: prata.
Números da sorte: 65, 83 e 02

 LO grande momento astral vai 

animar a sua comunicação. Fo-

que nos estudos e aproveite o 

lar. No amor, aposte no cari-

nho para o romance.

Cor: preto.
Números da sorte: 66, 21 e 93.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LBusque turbinar as suas rela-

ções e manter o contato com 

família e amigos. Na carreira, 

podem surgir discussões. Vai 

arrasar na intimidade.

Cor: grafite.
Números da sorte: 22, 85 e 49. 

 LVocê vai ter grandes chances 

de crescer na profissão. Difi-

culdades de expressar os sen-

timentos vão aparecer. Para os 

solteiros, vão surgir paqueras.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 05, 14 e 32.

 LA vida social vai estar em alta. 

Você vai esbanjar simpatia 

durante o dia. Dedique-se aos 

estudos. No amor, vai buscar 

uma relação simples.

Cor: azul-claro.
Números da sorte: 51, 33 e 96.

SÃO VITOR
Nasceu na aldeia de Passos, em Por-
tugal, onde viveu toda sua juventu-
de. Era catecúmeno e se preparava 
para receber a graça do Batismo 
quando encontrou um grupo de 
pagãos que prestava culto a um 
ídolo. Eles o chamaram a adorar 
esse ídolo e Vitor se recusou. Então, 
Vitor foi levado diante do governa-
dor e questionado. São Vitor viveu 
o martírio ao não renunciar sua fé 
em Jesus Cristo: foi preso em uma 
árvore e flagelado, sendo, em se-
guida, decapitado. Foi considerado 
um dos Santos Mártires da Igreja 
mesmo ainda jovem.

SANTO DO DIA

O JUIZ
No meio de um julgamento 
conturbado, o juiz que presi-
dia a sessão avisa:
— O próximo que abrir a 
boca vai para a rua!
O acusado berra:
— Viva o juiz!

O BÊBADO
Em uma festa de casamento, 
um sujeito enche a cara e co-
meça a dar o maior vexame. 
Até que um dos convidados 
resolve tentar ajudar:
— O senhor não quer tomar 
um táxi e ir para casa?

O bêbado responde:
— Que ótima ideia! Mas tem 
uma condição! Depois que a 
gente tomar esse tal de ‘ta-
ksi’, você toma um uísque?

CURIOSIDADE
Dois amigos conversam en-

quanto estão tomando uma 
cerveja no bar. Um deles, que 
está lendo o jornal, diz para 
o outro:
— Luiz, você viu que coisa 
mais interessante?
— O que é?
— Eu estou lendo em uma 

matéria que um camelo pode 
trabalhar até oito dias segui-
dos sem beber nada.
O amigo, então, comenta:
— Ih, olha só que curioso! Eu 
sou exatamente o contrário! 
Posso beber oito dias segui-
dos sem trabalhar.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Sulamita.
MENSAGEM:
Sulamita traz a renovação 
da fé, principalmente para 
aqueles que, por algum moti-
vo, afastaram-se do sagrado. 
Hora de voltar para seu pon-
to de equilíbrio espiritual. Na 
saúde, hoje é um dia de gran-
de poder de cura e cicatriza-
ções internas e externas. 
SAUDAÇÃO:
Optchá, salve o povo cigano!
CORES:
Laranja, vermelho e amarelo.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para ter tranquilidade e equilí-
brio numa segunda-feira, junte 
água de lavanda (perfume ou 
essência), dois litros de água, 
água de arroz lavado e quatro 

folhas de boldo maceradas. 
Tome o banho de corpo todo 
pela manhã, vista uma roupa 
branca e evite usar cores escuras 
durante a semana.

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

 LAs economias vão estar numa 

grande fase. Pode faturar com 

vendas de casa. Tende a ficar 

sociável em casa. Com o par, 

você vai querer estabilidade.

Cor: púrpura.
Números da sorte: 58, 04 e 67.

 LVocê deve se abrir mais e ex-

pressar seus sentimentos. Pra-

tique exercícios físicos. Tenha 

atenção na paquera. Chance 

de viver uma nova paixão.

Cor: prata.
Números da sorte: 68, 59 e 41. 

 LVocê pode ganhar e perder 

dinheiro com muita facilidade 

hoje. Tenha cautela. Moda e 

arte podem ser áreas lucrati-

vas. Seu charme pode atrair.

Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 78, 60 e 96.
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