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Mestre 
Splinter cai 
na ratoeira 
da polícia

CHEIO DE PÓ 4

GRACYANNE BARBOSA SENSUALIZA 
EM FOTOS NA BANHEIRA

UAU! 12

ACIDENTE 
NO BRT 

DEIXA 18 
FERIDOS

Em mais um dia de superlotação e longas filas, ônibus comum, que reforçava a 
frota no corredor Transoeste, bateu na traseira do articulado na Ilha de Guaratiba 

SUFOCO SEM FIM 5

Thaís é a mais 
cotada para ser 

eliminada no 
paredão de hoje

‘BBB 21’
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Mengão de Mengão de 
Gabigol estreia na Gabigol estreia na 

Libertadores dia 20. Libertadores dia 20. 
Fluzão joga dia 22Fluzão joga dia 22

PARTIU PARTIU 
LIBERTA!LIBERTA!

 ‘VOCÊ É UM 
PRINCESO’

BABADO 12 
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Profissional de saúde 
tieta Fábio Jr. ao aplicar 
vacina contra Covid 

LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADESMUITO PRAZER, ALCEU DISPOR

OBRA

                                                                                                                                                                                   BURACO

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Iracema da Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Travessa está 
no maior breu

 LA Travessa Boaventura, em Sepeti-
ba, está completamente às escuras. 
Todos os postes de luz estão com 
as lâmpadas queimadas. À noite, é 
impossível enxergar um palmo na 
sua frente, isso pode causar aciden-
tes de trânsito e ocasionar assaltos. 
Precisamos que essa situação seja 
resolvida de forma urgente. A única 
forma de iluminação na via é vinda 
das casas e dos carros.

Ruas de Guaratiba 
em péssimo estado

 LNo Jardim Maravilha, região do 
bairro de Guaratiba, na Zona Oeste, 
as ruas não têm estrutura alguma. 
A via principal, a Avenida Campo 
Mourão, está completamente es-
buracada, todos os bueiros estão 
entupidos e há vazamentos de água 
por todas as partes. As ruas Pedro 
Osório, Ronda Alta, Leticia e Tefé 
não possuem asfalto, são de terra. 
Uma vergonha!

Fernando Cipriano
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Motoqueiros 
em passarela

 LNa passarela da Avenida Maracanã, 
no bairro Jardim Canaã, em Nova Igua-
çu, os motoqueiros passam por lá, sem 
respeitar os pedestres. Muitas pessoas 
já quase foram atropeladas por essas 
motos. O local é apenas para o uso de 
pessoas, mas os motoqueiros não res-
peitam. As autoridades precisam colo-
car bloqueios nas entradas da passarela, 
para que as motos não consigam passar. 
Agentes precisam multá-los também.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MOTOS

Asfalto cedendo 
no Pechincha

 LNa Estrada Campo da Areia, no Pe-
chincha, o asfalto está cedendo, na 
altura do número 898. Antigamen-
te, eram só alguns buracos, mas, 
com o tempo, eles foram crescendo 
e acabaram danificando a estrutura 
desse trecho da via. Se o asfalto ce-
der de vez, os moradores não terão 
como ir e vir. Precisamos de obras 
estruturais na via de forma urgente! 
Não aguentamos mais buracos!

Jorge Jesus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Começou, mas 
não terminou

 LHá mais de um ano, a obra na 
Praça Marília Barbosa, no bair-
ro Caonze, em Nova Iguaçu, está 
parada. Até os brinquedos do local 
foram retirados e ainda não foram 
recolocados, deixando a criançada 
sem ter o que fazer. Os moradores 
querem que algo seja feito o mais 
rápido possível, para que o local 
possa voltar a ser um lugar de lazer 
para crianças e todos os moradores.

Mário Sodré
Nova Iguaçu

LIXO

Cratera em Cascadura
 L Na Rua Iguapé, em Cascadura, na altura do número 

26, este buraco muito profundo se abriu há semanas e 
ninguém apareceu aqui ainda para dar um jeito. A via 
precisa de um recapeamento. Toda vez que surge um 
buraco, a prefeitura vem e faz um remendo no asfalto, 
prejudicando ainda mais a estrutura e fazendo com 
que surjam essas crateras.

Kelly Cristina Correia
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Resíduos 
removidos

 LA Comlurb informa que remo-
veu os resíduos que estavam 
presentes na Rua Oswaldo de 
Carvalho, altura do número 81, 
em Senador Camará, e reitera 
que toda semana é feita a re-
moção de entulho e de outros 
materiais depositados no local.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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POLÍCIA

Frieza Pouco após enterrar o filho, 
o pequeno Henry, mãe 
procurou cursos 

A
través de programa desenvolvido 
por uma empresa israelense, a Po-
lícia Civil conseguiu extrair mais 

mensagens apagadas do celular de Moni-
que Medeiros, mãe de Henry Borel, morto 
em 8 de março. O MEIA HORA teve acesso 
a mensagens que mostram que ela procu-
rava curso de inglês poucas horas após en-
terrar o filho.

Em 10 de março, às 19h24, apenas três 
horas após sepultar Henry no Cemitério 
do Murundu, em Realengo, Monique re-
cebeu mensagem de um curso de inglês 
pelo WhatsApp: “Olá, boa noite! Ainda dá 
tempo de voltar 
a estudar... Faça 
matrícula essa se-
mana (até 12/03) 
e ganhe descon-
to de 40% para o 
curso todo”. Mo-
nique, então, de-
monstra interesse 
e pergunta: “Pre-
sencial?”. A fun-
cionária passa 
mais informações. 

Outra mensagem recuperada mos-
tra Monique procurando aula de culi-
nária. Não havia passado nem 24 ho-
ras do enterro, quando, por meio de 
sua conta de Instagram, ela enviou 
mensagem para uma professo-
ra de gastronomia. “Tenho in-
teresse em fazer aula prática 
com você. Como faço pa-
ra entrar na lista de espe-
ra? Um grande beijo em 
seu coração.” 

A troca de mensa-
gens foi no mesmo 
dia em que Moni-
que fez o cabe-
lo e as unhas 
dos pés e das 
mãos num 
shopping.

PROGRAMA 

CONSEGUIU EXTRAIR 
MAIS MENSAGENS 
APAGADAS DE 
CELULAR

 LA Polícia Civil descobriu que a profes-
sora Monique Medeiros, mãe do meni-
no Henry Borel, morto no dia 8 de mar-
ço, levou o filho a hospital em Bangu, 
na Zona Oeste, um dia após ter sido in-
formada pela babá Thayná de Oliveira 
das agressões sofridas por ele, pelo pa-
drasto, o vereador Dr. Jairinho. A babá 
prestou novo depoimento por mais de 
seis horas, ontem.   

Henry foi atendido ao meio-dia do 
dia 13 de fevereiro. Monique aparece 
como responsável pelo filho e relata que 
ele sofreu uma queda da cama. 

 LMonique Medeiros foi levada para o 
Hospital Penal Hamilton Agostinho, no 
Complexo de Gericinó, na madrugada 
de ontem, após se sentir mal. De acor-
do com a Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap), Monique relatou 
fortes dores na barriga e foi diagnos-
ticada com infecção urinária. Ela teve 
alta cerca de oito horas depois de dar 
entrada na unidade e foi levada de vol-
ta ao Instituto Penal Ismael Sirieiro, em 
Niterói, onde cumpre prisão temporá-
ria. Ela foi indiciada pela morte do filho 
com seu marido, o vereador Dr. Jairi-
nho, que também está preso.

Mãe levou Henry a 
hospital em Bangu

Diagnóstico de 
infecção urinária
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 L BRUNA FANTTI

 LMensagens trocadas entre Monique Medeiros, 
mãe de Henry Borel, com sua prima, que é pedia-
tra, mostram o quanto o menino estava sofrendo 
nas mãos dela e do vereador Dr. Jairinho, que es-
tão presos. Às 16h53 do dia 18 de fevereiro, Mo-
nique escreveu: “Henry está com medo excessivo 

de tudo... Está tendo um sofrimento significati-
vo e prejuízos importantes nas relações sociais”. 

E relatou o terror da criança com a presença 
de Jairinho. “(Henry) diz que está com sono, que 
quer dormir e não olha para ele... Muitos pesa-
delos... Chora o dia todo”. 

Troca de mensagens cita medo de Henry
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Um policial militar, em ser-
viço pela Operação Niterói 
Presente, foi atropelado por 
criminoso em fuga, ontem de 
manhã, na Avenida Professor 
João Brasil, no Fonseca, em Ni-
terói. Segundo a corporação, o 
PM teve uma fratura na perna e 
foi levado para o Hospital Es-
tadual Azevedo Lima.

A PM informou que o agen-
te estava de serviço quando 
tentou abordar uma moto em 
atitude suspeita. O policial deu 
ordem de parada e o motoci-
clista o atropelou e fugiu. 

No dia 7 de março, um po-
licial militar do Barra Presente 
foi atropelado e morreu duran-

te a fuga de bandidos que as-
saltaram uma loja na Avenida 
das Américas, no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste do 

Rio. Um dos bandidos furou 
bloqueio da polícia e atingiu o 
policial, de 37 anos, mas aca-
bou preso logo depois.

POLÍCIA

Explosão  
em banco

 LCriminosos explodiram 
caixas eletrônicos em uma 
agência da Caixa Econô-
mica Federal, ontem de 
madrugada, no bairro Jar-
dim Primavera, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense. É o segundo ata-
que contra a mesma agên-
cia em cinco meses. 

RAPIDINHA...

M
ais de 100 dias após o de-
saparecimento dos me-
ninos Lucas Matheus, 

de 8 anos, Alexandre da Silva, de 
10, e Fernando Henrique, de 11, 
em Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense, as famílias ainda sofrem 
sem saber o que aconteceu com 
as crianças. Em mais uma tenta-
tiva de solucionar o caso, a Polí-
cia Civil montou, na semana pas-
sada, uma força-tarefa, que vai se 
dedicar integralmente ao caso. O 
grupo será composto por agen-
tes da Subsecretaria de Inteligên-
cia (SSINTE), do Departamen-
to-Geral de Polícia Especializada 
(DGPE) e da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF).

Os três meninos saíram de ca-
sa no dia 27 de dezembro de 2020, 
no bairro Castelar, e não foram 
mais vistos. No início do mês de 
março, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
encontrou imagens de câmeras de 
segurança que mostram os garo-
tos andando pela Rua Malópia, no 
bairro Piam, vizinho ao Castelar.

A defensora pública Gislane 
Kepe disse que a Defensoria vem 

pressionando a Polícia Civil so-
bre a demora na elucidação do 
desaparecimento das crianças. 
“Estamos pressionando sempre, 
pedindo através de ofício atuali-
zação das diligências, resultados 
dessas diligências e o que nos vem 

sendo informado é que sem no-
vas pistas é difícil ter uma linha 
mais concisa do caso”, destacou. 

O MPRJ informou que a 
Coordenadoria de Segurança e 
Inteligência (CSI/MPRJ) estaria 
analisando novas imagens.

O POLICIAL DEU 
ORDEM DE PARADA 
AO SUSPEITO E 
ACABOU ATINGIDO 
PELA MOTO

 L BELFORD ROXO

Busca por respostas
Força-tarefa tenta esclarecer desaparecimento de crianças

Os três meninos sumiram no dia 27 de dezembro do ano passado, quando saíram de casa para jogar bola

FOTOS DE REPRODUÇÃO

 L JENIFER ALVES

Bandido atropela PM em Niterói
 L EM FUGA

Bombeiros socorreram o policial, que sofreu fratura na perna

DIVULGAÇÃO

Policiais da 32ª DP (Taquara) 
prenderam em flagrante, ontem, 
os criminosos Julio Couto Car-
doso, o Mestre Splinter, Paulo 
Sérgio Couto Oliveira e o argen-
tino Raul Ides Sosa, mais conhe-
cido como Graxa ou Chilavert, 
em Magé, na Baixada Fluminen-
se. De acordo com a Polícia Civil, 
os agentes chegaram até os três 
traficantes através de informa-
ções do setor de inteligência.

Com eles, foram apreendidos 
cinco quilos de pasta-base de co-
caína, que teriam sido comprados 
na Cidade de Deus, na Zona Oeste 
do Rio, e seriam revendidos para 
traficantes de Magé.

Os três criminosos têm várias 
passagens pela polícia. O argen-
tino já havia sido preso em 1997, 
com meia tonelada de maconha.

Civil bota 
três na 
tranca

 L MAGÉ
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GERAL

Colisão no BRT 

deixa 18 feridos
Ônibus comum bateu na traseira do articulado

 L TRANSOESTE

U
m articulado do BRT e 
um ônibus de linha ba-
teram, ontem de ma-

nhã, próximo à Estação Ilha de 
Guaratiba, no corredor Tran-
soeste, na Zona Oeste, deixan-
do 18 pessoas feridas. O aci-
dente aconteceu no sentido 
Recreio dos Bandeirantes. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, agentes do quartel de 
Guaratiba foram acionados 
às 7h31 e atuaram no atendi-
mento de vítimas, com apoio 

do Samu. De acordo com a 
concessionária, uma das víti-
mas foi liberada no local e as 
demais encaminhadas para 
os hospitais municipais Lou-
reço Jorge, na Barra da Tiju-
ca; Rocha Faria, em Campo 
Grande; e Pedro II, em San-
ta Cruz. Segundo a Secreta-
ria Municipal de Saúde, to-
dos os pacientes apresentam 
quadro de saúde estável.

Em nota, a concessionária 
informou que o ônibus co-
mum envolvido no aciden-
te fazia a linha eventual San-
ta Cruz x Alvorada, como um 
dos veículos extra colocados 
pela Prefeitura do Rio para re-
forçar o atendimento da po-
pulação. O BRT afirmou que 
as causas do acidente estão 
sendo apuradas.

O articulado foi atingido na traseira por um ônibus comum

REPRODUÇÃO

AS VÍTIMAS 

FORAM 
ENCAMINHADAS 
PARA HOSPITAIS 
DA REGIÃO

 LA prefeitura disponibilizou, on-
tem, 20 ônibus comuns para fazer 
o trajeto da Estação do BRT Pingo 
D’Água, em direção ao Terminal 
Alvorada, na Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste, nos horários de pi-
co. A mudança faz parte do novo 
projeto operacional do BRT. As es-
tações Magarça e Mato Alto tam-
bém receberão novos coletivos.

Porém, quem precisou utilizar 
o BRT passou sufoco no Terminal 
Alvorada. Em imagens de ontem à 
noite, era possível ver uma fila qui-
lométrica para entrar numa com-
posição. Além disso, havia pessoas 
sem máscara e aglomeradas no lo-
cal. O BRT disse que as fiscaliza-
ção passam por ajustes de plane-
jamento e serão reforçadas.

Fila quilométrica e aglomeração

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) abriu, on-
tem, mais um ponto de vaci-
nação contra a Covid-19 na ci-
dade do Rio. Em conjunto com 
o Exército Brasileiro, por meio 
do Comando Conjunto Leste, 
a prefeitura inaugurou um po-
lo no Museu Militar Conde de 
Linhares, em São Cristóvão, na 
Zona Norte do Rio. 

O secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, falou 
sobre as expectativas para o 
avanço da imunização e pe-
diu a colaboração da popula-
ção para o cumprimento das 
medidas restritivas no muni-
cípio. “É um ponto de vaci-
nação onde temos a expecta-
tiva de vacinar, inicialmente, 
250 pessoas por dia. Esse é o 
segundo ponto de vacinação 
em parceria com o Exército 
Brasileiro entre outros mais 
que pretendemos colocar nos 

próximos dias”, disse Soranz. 
“Estamos completamente in-
tegrados ao plano de vaci-
nação e satisfeitos por poder 
auxiliar a cidade do Rio de Ja-
neiro em ampliar o número de 
vacinações previstas para esse 

ano”, afirmou o porta-voz do 
Comando Conjunto Leste, ge-
neral Ramires.

No domingo, o Rio registrou 
grandes aglomerações na Praia 
de Copacabana, no primeiro 
fim de semana após a flexibili-
zação das últimas restrições. 

Mais um ponto 
de vacinação

 L EM PARCERIA COM O EXÉRCITO

O general Ramirez e o secretário Daniel Soranz em São Cristóvão 

REGINALDO PIMENTA

O NOVO POLO 
DE IMUNIZAÇÃO 
FICA NO MUSEU 
MILITAR CONDE 
DE LINHARES
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 LTENHO 19 anos de idade e sou 
jornaleiro há três anos. Antes, eu era 
estudante. O que eu mais gosto na mi-
nha profissão é atender o público e 
fazer amizades. Moro em Coelho Neto 
e aqui no bairro precisa melhorar a 
iluminação pública. Torço para o Vasco 
da Gama e, nas minhas horas vagas, 
gosto de estudar. Gosto do caderno de 
esportes do MEIA HORA.

BRENO VENTURA — Coelho Neto

KELVIN 
PEREIRA 
VENTURA
tem hoje 21 
anos. Ele 
desapareceu 
em 24 de 
novembro 
de 2015, em 
Duque de 
Caxias (Baixada Fluminense), após 
sair e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LO HEMORIO, em parceria com a 
Uber e a 99, lançou ontem a cam-
panha Viagem Solidária, que ofe-
rece até R$ 30 de desconto para 
passageiros que tenham como 
ponto de destino ou de origem o 
Hemorio. O objetivo é facilitar a 
ida e a volta de doadores, evitan-
do a exposição e aglomerações. A 
campanha vai até dia 30 e, para 
participar, basta utilizar o código 
DOESANGUE99 ou UBERHEMO-
RIOABRIL.

OLHO VIVO

A data limite para a entrega do 
Imposto de Renda foi estendida 
para o dia 31 de maio, como di-
vulgou a Secretaria da Receita Fe-
deral, ontem, no Diário Oficial da 
União. O limite para prestar con-
tas, que era até o dia 30 de abril, foi 
prorrogado, mas o cronograma de 
pagamentos continua o mesmo. 
Sendo assim, quanto antes o con-
tribuinte enviar a declaração, mais 
cedo receberá a restituição.

A Câmara e o Senado já tinham 
aprovado a alteração da data pa-
ra o dia 31 de julho, porém o texto 
ainda não passou por sanção pre-
sidencial. “A medida visa proteger 
a sociedade, evitando que sejam 
formadas aglomerações nas uni-
dades de atendimento e demais es-
tabelecimentos procurados pelos 
cidadãos para obter documentos 
ou ajuda profissional”, informou 
o comunicado. 

IR: prazo 
limite é 
estendido

 L ATÉ 31 DE MAIO

A campanha de vacinação 
conta a gripe terá início 
amanhã no Rio, de acordo 

com o calendário divulgado pela 
Secretaria de Estado de Saúde. A 
expectativa é que 6,8 milhões de 
pessoas sejam imunizadas: núme-
ro correspondente a 90% dos gru-
pos prioritários, como crianças de 
6 meses a menores de 6 anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas, entre outros.

A vacinação ocorre em três 
fases. A primeira, até o dia 10 de 
maio, imunizará crianças, gestan-
tes, puérperas, povos indígenas e 
trabalhadores da saúde. Já a segun-
da, de 11 de maio a 8 de junho, ido-
sos e professores. E a terceira fase, 
de 9 de junho a 9 de julho, pessoas 
com comorbidades, deficiência 
permanente, caminhoneiros, tra-
balhadores de transporte coletivo 
rodoviário passageiros urbanos e 

de longo curso, trabalhadores por-
tuários, profissionais das forças de 
segurança e salvamento, Forças 
Armadas, entre outros.

E atenção: quem tomar vacina 
contra a gripe deve esperar 15 dias 
para receber a dose contra a Co-

vid-19. Quem receber a primeira 
dose da CoronaVac precisa aguar-
da 45 dias para se vacinar contra 
gripe. Quem tomar a Oxford-As-
traZeneca deve esperar 15 dias pa-
ra ser vacinado contra gripe.

IMUNIZAÇÃO 
CONTRA 
GRIPE E COVID-19 
DEVE TER UM 
INTERVALO

 L EM TODO O ESTADO DO RIO

Vacinação contra gripe
A campanha começa amanhã e vai ocorrer em três fases

A expectativa é que 6,8 milhões de pessoas sejam imunizadas no Rio

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Quinta Vasco 21h Maracanã
Carioca 17/4 Portuguesa 21h05 A definir

Mengão vai ter força Mengão vai ter força Técnico Técnico 
Rogério Ceni Rogério Ceni 
já começa já começa 
a pensar na a pensar na 
estreia da estreia da 
equipe na equipe na 
LibertadoresLibertadores

Depois de 
conquis-

tar o seu primeiro tí-
tulo na temporada (a 
Supercopa do Brasil), o 
técnico Rogério Ceni co-
meçou a trabalhar o Fla-
mengo para a estreia na 
Copa Libertadores, no 
dia 20, na Argentina, con-
tra o Vélez Sarsfield (con-
fira as datas e os horários 
dos jogos do Mais Que-
rido na fase de grupos no 
quadro).

Por isso, para o clássi-
co com o Vasco, na quin-
ta-feira, às 19h, no Mara-
canã, pela nona rodada 
do Campeonato Cario-
ca, o comandante man-
dará a campo o que tem 
de melhor. No compro-
misso seguinte, no sába-
do, contra a Portuguesa 
da Ilha, os reservas é que 
entrarão em ação.

Em relação aos ob-
jetivos para a tempora-
da, o zagueiro Rodrigo 
Caio acredita que o time 
ainda vá melhorar mais. 
“Acredito que estamos 
em uma crescente. Só ire-
mos melhorar nosso jogo 
com mais jogos e treina-
mentos. O mais impor-
tante para 2021 é toda a 
equipe estar comprome-
tida, que foi o grande di-
ferencial na temporada 
de 2019”, disse ao Sportv.

LIBERTADORES

 FLA NA FASE DE GRUPOS

 LA Conmebol divulgou 
ontem a tabela detalhada 
da fase de grupos da Liber-
tadores. Os confrontos co-
meçarão no dia 20 de abril 
e vão até o dia 27 de maio. O 
Flamengo será o primeiro 
carioca a entrar em campo. 
O Rubro-Negro enfrentará 
o Vélez Sarsfield, na Argen-
tina, no próximo dia 20, às 
21h30. Confira no quadro 
as datas, os horários e os lo-
cais das partidas. Já o Flumi-
nense, outro representante 
do futebol carioca no tor-
neio, estreia dia 22 de abril, 
contra os argentinos do Ri-
ver Plate, no Maracanã, às 
19h. Completam o Grupo 
D o Santa Fé, da Colômbia, 
e o vencedor do confronto 
entre Bolívar (BOL) e Junior 
Barranquilla (COL).

Liberta: tabela 
é detalhada

 LPersonagem decisivo na 
conquista da Supercopa do 
Brasil pelo Flamengo, no do-
mingo, o goleiro Diego Al-
ves usou as redes sociais pa-
ra exaltar o feito conseguido 
pelo Rubro-Negro. O joga-
dor, de 35 anos, postou uma 
foto em que aparece enxu-
gando os olhos. “Quanta his-
tória, quantos títulos, quanta 
felicidade! ‘Quero cantar ao 
mundo inteiro, a alegria de 
ser Rubro-negro!’”, postou. 

O goleiro defendeu três 
das quatro chances do Pal-
meiras na disputa por pê-
naltis — 2 a 2 no tempo 
normal. Pelo Mengão, Die-
go Alves faturou uma Li-
bertadores, dois Brasileiros, 
uma Recopa Sul-America-
na, duas Supercopas do 
Brasil e dois Cariocas.

Diego Alves 
exalta o clube

MÁXIMAMÁXIMA
 20/04 Vélez Sarsfield 21h30 Argentina
 27/04 Unión La Calera 19h15 Chile
 04/05 LDU 21h30 Equador
 11/05 Unión La Calera 21h30 Chile
 19/05 LDU 21h  Equador
 27/05 Vélez Sarsfield 21h Maracanã
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca 17/4 Botafogo 16h Maracanã
Libertadores 22/4         River Plate 19h Maracanã

Bobadilla tá todo bobo
Atacante paraguaio de 33 anos está muito próximo de ser anunciado pelo Fluzão

 L REFORÇOS A CAMINHO

A
pós ficar um bom tem-
po tímido no mercado 
da bola, a diretoria do 

Fluminense começou a se mo-
vimentar para a disputa da Li-
bertadores da América. Ontem, 
pouco tempo depois de o Tri-
color saber a data de estreia na 
competição (confira no quadro 
abaixo), o nome do atacante pa-
raguaio Raúl Bobadilla, de 33 
anos, apareceu como provável 
reforço para a temporada.

Em entrevista ao site Net-
flu, o jogador se mostrou mui-
to animado com a chance de 
atuar pelo clube das Laranjei-
ras. Atualmente, ele defende o 
Guaraní, do Paraguai, e deve 
fechar por empréstimo até o 
fim do ano, com opção de com-
pra. “Estamos bem (em relação 
às negociações). Existe o conta-
to, sim, já há um tempo. Estou 
feliz pela chance quase certa de 
vestir a camisa do Fluminense. 
Estou muito bem. Tenho joga-
do, mantido o ritmo. Então, es-
taria à disposição do clube, sim, 
para encarar o River Plate (pri-
meiro desafio do Flu na fase de 
grupos da Liberta), caso o trei-
nador queira me colocar em 
campo e caso dê tempo de fe-
char toda a papelada”, afirmou.

Por dentro do atual momento 
do Time de Guerreiros na tempo-
rada, Bobadilla também demons-

trou conhecimento sobre a histó-
ria do clube e o desejo de vencer 
a Libertadores pela primeira vez. 
“É uma instituição muito gran-
de no Brasil, um clube muito im-
portante, com jogadores de nome. 
Depois de oito anos sem jogar a Li-
bertadores, estão de volta à com-
petição. Vai ser uma grande honra 
para mim ajudá-los nesse sonho 
de vencer a competição”, disse.

A diretoria tricolor fez uma 
proposta ao Internacional pelo 
também paraguaio Abel Her-

nández, de 30 anos, cujo contra-
to com o Colorado está perto do 
fim. Ou seja, o atacante chegaria 
sem custos, por empréstimo por 
uma temporada, com opção de 
compra ao fim do vínculo. Ou-
tro nome especulado nas Laran-
jeiras é o do zagueiro Manoel, 
ex-Athletico Paranaense e Cru-
zeiro. Ontem, o defensor teve a 
sua rescisão com a Raposa pu-
blicada no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF.

O CLUBE AINDA 
QUER MAIS UM 
ATACANTE E UM 
ZAGUEIRO PARA A 
LIBERTADORES

 LUm time em plena evolução. Foi 
assim que o técnico Roger Ma-
chado avaliou o atual momento 
do Fluminense depois da vitó-
ria sobre o Nova Iguaçu — 3 a 1, 
no domingo, no Maracanã, em 
compromisso da nona rodada do 
Campeonato Carioca. Na sua opi-
nião, o Tricolor conseguiu ter mais 

velocidade no ataque, porém, ain-
da precisa evoluir em alguns pon-
tos, principalmente em criar mais 
jogadas ofensivas.

“Estamos em uma constru-
ção. Vejo pontos em que evo-
luímos muito no jogo, princi-
palmente na questão de termos 
a bola, de termos volume de jo-

go, de atacar o terço final em 
velocidade. Porém, não con-
cretizamos esse acesso a esse 
último terço com jogadas de fi-
nalização, evidentemente. Mas 
não permitimos que o adver-
sário usasse o contra-ataque a 
seu favor, controlamos bem as 
transições”, disse.

Roger Machado elogia atual momento da sua equipe

 LSem espaço no Corinthians, 
o apoiador equatoriano Juan 
Cazares, de 29 anos, é outro 
que está mais perto de chegar 
às Laranjeiras. Ontem, uma re-
união aconteceu para fechar os 
últimos detalhes do contrato. 
O contrato do jogador com o 
Timão vai até junho, mas ele 
deve ser liberado.

Se tudo der certo, Cazares 
assinará até o fim de 2022. Re-
velado pelo Independiente 
del Valle, do Equador, Cazares 
jogou no Brasil pela primei-
ra vez pelo Atlético Mineiro, 
onde chegou a fazer dupla de 
ataque com Fred. Entretan-
to, apesar de boas atuações, 
envolveu-se em muitas po-
lêmicas fora do campo. Aca-
bou negociado com o Corin-
thians, onde não teve bom 
desempenho em 27 partidas: 
fez apenas dois gols.

Além de Cazares, o Time de 
Guerreiros ainda sonha com a 
possibilidade de contar com 
o atacante Willian Bigode, do 
Palmeiras, assim como Jean 
Pyerre, do Grêmio. As duas 
contratações, no entanto, são 
consideradas bem difíceis.

Cazares tem um 
pé no Tricolor

Bem animado, Bobadilla quer fazer história no clube das Laranjeiras

DIVULGAÇÃO

 FLU NA FASE DE GRUPOS

 22/04 River Plate-Arg 19h Maracanã
 28/04 Santa Fé 21h Colômbia
 6/5 Bolívar ou Jr Barranquilla 19h Bolívia ou Colômbia
 12/5 Santa Fé 21h Colômbia
 18/5 Bolívar ou Jr Barranquilla 21h30 Maracanã
 25/5 River Plate 19h15 Maracanã

LIBERTADORES



Gabigol. “Na minha visão, nossa 
equipe tem que ter um bom en-
caixe defensivo para que, indi-
vidualmente, possamos sobres-
sair. Sabemos que o Flamengo é 
uma equipe qualificada, não só 
Bruno Henrique e Gabigol, mas 
vários jogadores em que temos 
que estar atentos no ataque de-
les para nosso sistema defensivo 
poder sobressair”, disse ao canal 
Atenção, Vascaínos!.

A defesa do Vasco vem so-
frendo neste início de tempo-
rada. Em 10 jogos, foram 13 
gols sofridos. Em nenhuma 
partida até aqui, o time dei-
xou o campo sem ser vaza-
do. Com 10 pontos, o Cruz-
maltino, com uma rodada a 
menos, ocupa o oitavo lugar 
e não depende mais de si para 
avançar às semifinais do Esta-
dual do Rio. “O segredo é cada 
um cumprir bem o seu papel 
na partida e obedecendo tati-
camente. Coletivamente fare-
mos um bom jogo.” 

ESPORTES

Depois de uma verdadeira 
novela cheia de altos e bai-
xos, o Botafogo e o Athle-

tico Paranaense se acertaram na 
tarde de ontem sobre a transfe-
rência do atacante Matheus Babi. 
O jogador, que pertence ao Serra 
Macaense, assinará com o Fura-
cão por quatro temporadas.

Para contratar o centroavan-
te, o clube da Arena da Baixada 
vai desembolsar R$ 9 milhões à 
vista ao Serra por 70% dos di-
reitos econômicos. O Alvine-
gro não manterá um percentual 
como queria, mas vai receber à 
vista R$ 3 milhões. O total da 
contratação é de R$ 12 milhões.

As negociações para tirar 
Matheus Babi do Botafogo se 
arrastaram nas últimas sema-
nas. Além do Athletico-PR, o 
Fluminense também chegou a 

formalizar uma proposta pelo 
atacante, mas acabou recuando.

Babi chegou a General Seve-
riano para a disputa do Cam-
peonato Brasileiro de 2020. 
Desde então, foram 48 par-
tidas com a camisa alvinegra 
e 15 gols marcados. Suas fra-
cas atuações recentes fizeram 

com que a torcida perdesse a 
paciência. Agora, a diretoria al-
vinegra pretende ir ao mercado 
em busca de uma peça de repo-
sição já de olho na Série B.

Babi deixa 
o Botafogo
Atacante vai assinar com o 
Athletico-PR por quatro anos

 L FIM DA NOVELA

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 L VENÊ CASAGRANDE

O ALVINEGRO 
VAI AO MERCADO 
EM BUSCA DE 
UMA PEÇA DE 
REPOSIÇÃO

A DEFESA DO 
CLUBE DE SÃO 
JANUÁRIO SOFREU 
13 GOLS EM 10 
PARTIDAS NO ANO

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã ABC 21h30
17/4 Fluminense 16h

PRÓXIMOS JOGOS

Quinta Flamengo 21h
18/4 Boavista 18h30

O atacante 
Matheus Babi 

agora não 
defende mais o 

Alvinegro

Após a classificação para a 
terceira fase da Copa do Bra-
sil, o Vasco voltou suas aten-
ções novamente ao Campeo-
nato Carioca. O desafio agora 
é o Flamengo e o Clássico dos 
Milhões é importante para as 

pretensões do clube na Taça 
Guanabara. 

Para o zagueiro Ernando, o 
primeiro passo para a vitória 
é focar na evolução do sistema 
defensivo, que vai ser colocado à 
prova contra Bruno Henrique e 

VASCÃOVASCÃO
Olho na cozinha, Olho na cozinha, 

O zagueiro O zagueiro 
Ernando quer o Ernando quer o 

Cruzmaltino ligadoCruzmaltino ligado

RAFAEL RIBEIRO/VASCO
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A GATA DA HORA

leva nota máxima na combinação perfeita 

de beleza com sensualidade. Sempre bronzeada, a belda-

de, que torce pelo Mengão e mora em Campo Grande, ar-

ranca suspiros dos marmanjos de plantão nas redes sociais. 

Quer babar por ela no Insta? Siga @marcelecarolinafranca.

MARCELE FRANÇA

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

CHARLES VILLAS / DIVULGAÇÃO
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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.

 

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
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

‘PRINCESO’ ‘PRINCESO’ 
IMUNIZADOIMUNIZADO

 LO cantor Fábio Jr. tomou a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 ontem, mas quem se em-
polgou com o momento foi a enfermeira que 
aplicou o imunizante. Em um vídeo comparti-
lhado nos Stories do Instagram do cantor, a pro-
fissional de saúde aparece rasgando elogios ao 
artista enquanto aplica a vacina. “Morram de 
inveja, vocês perderam! Eu tinha que vir hoje na 
vacina, você é um princeso!”, disse ela. Depois, 
de longe, outros profissionais tiraram fotos de 
Fábio Jr., que foi bastante simpático.

‘FIQUEI SOFRENDO NA ESCOLA’

 LMarina Ruy Bar-
bosa revelou 
que  sof reu 
bullying na 
e s c o l a  n a 
época da no-
vela Come-
çar de Novo. 
A atriz contou 
que foi motivo 
de riso entre os 
colegas de classe. “Fiz 
um anjo em Começar de No-
vo. Eu não falava na novela, 

ninguém me falou, 
simplesmente 

chegavam os 
textos e nunca 
tinha fala, fi-
cava ansiosa. 
Fiquei sofren-
do na escola, 

falavam: ‘Você 
é atriz, você não 

fala na novela?’”, 
lembrou Marina em 

uma participação no pro-
grama Se Joga.

APELO CONTRA FAKE NEWSAPELO CONTRA FAKE NEWS

 LApós um comunicado oficial 
sobre o agravamento do esta-
do de saúde de Paulo Gustavo, 
internado por complicações 
da Covid-19 desde 13 de mar-
ço, Ju Amaral, irmã do humo-
rista, fez um apelo nas redes 
sociais. “Imagine-se passando 
pelo momento mais difícil da 
sua vida, na qual seu irmão, a 

pessoa mais importante pa-
ra você, está lutando pela vi-
da. Agora, imagine-se passar 
por isso, tendo que constante-
mente ler notícias enganosas, 
como, por exemplo, que seu ir-
mão perdeu a batalha. Por isso, 
eu suplico aos jornalistas que 
tenham empatia e deixem de 
espalhar notícias falsas”, pediu.

‘MUITO DIFÍCIL’

 LLuísa Sonza contou que 
vem sofrendo ataques vir-
tuais após ter aparecido 
com um visual diferente 
nas redes sociais. “Está mui-
to ruim, está muito difícil. 
São tão baixos os níveis de 
palavra que usam para se 
referir a mim. É muito de-
sumano. E por algo que não 
aconteceu. E não é a primei-
ra vez que isso acontece na 
minha vida. Por algo que eu 
não fiz. E isso fica engasga-
do. Não adianta. Não que-
ro mais ficar engasgada por 
tudo porque isso gera um 
sofrimento interno”, disse 
a cantora no Instagram.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Na banheira com Gracy
 LGracyanne Barbosa mostrou 

um pouco da sua rotina aos 
internautas no fim de sema-
na. Em fotos sentada numa 
banheira e postadas no Insta-
gram, a musa fitness empinou 
o bumbum e surpreendeu com 
a marquinha de biquíni. Nos 

comentários, ela recebeu mui-
tos elogios, inclusive de Pabl-
lo Vittar. “Mãe do céu”, escre-
veu a cantora. “Domingo é de 
Sunday Bumday e de acordar 
tarde, mas eu acordei às 7 pra 
aproveitar mais”, publicou 
Gracy na legenda.

EM ALTA EM BAIXA
 LInternado com Covid-19, 

quadro do ator Heitor 
Martinez melhora.

 LIrmã de Gilberto, do BBB, 
recebeu críticas após tatuar 
o brother: “Humilhações”. 



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Luiz, Diego e Maré assus-
tam Duca e Nat o ajuda. Duca desmaia 
e Nat deixa uma foto no seu bolso an-
tes de sair. Jade tenta ensinar Cobra a 
dançar. Lobão repreende Nat por ter 
mentido para ele. Gael leva Duca para 
casa e Dalva se desespera ao ver o neto 
machucado. Karina e Pedro se beijam.

19h40. Globo: Kyra pede ajuda a Ig-
nácio para conquistar os filhos de Alan. 
Luna confessa para Zezinho e Ermelinda 
que está trabalhando para Helena. Alan 
aprecia a forma como Kyra conversa 
com as crianças. Dionice conta para Bia 
que Tarantino terminou com Tammy. Bia 
teme ser rejeitada por Tarantino.

21h. SBT: Carol fala com Junior 
sobre os cupcakes enviados para as 
chiquititas. Junior diz para Arman-
do que a próxima vez que ele tomar 
uma decisão sem consultá-lo será 
mandado embora. Samuca faz um 
invento para Vivi. Maria Cecília en-
trega convites para Shirley.

18h30. Globo: Lourenço tenta con-
vencer Celina a reatar o casamento. Iná 
obriga Manuela a acordar Rodrigo para 
tomar conta da filha, que está doente. 
Alice recebe a resposta de um dos ho-
mens para quem enviou o e-mail. Rodri-
go pega o resultado do exame de DNA 
e vai falar com Ana.

21h. Record: Agar se arrisca pa-
ra obter a mensagem de Anziety. A 
caravana de Abrão chega ao Egito. 
Agar e Anziety trocam juras de amor. 
Abrão faz um alerta às mulheres da 
caravana e pede para Lúcifer acom-
panhá-las. Ayla bebe demais e chega 
bêbada no casamento de Alom e Mi-
la. O faraó fica encantando com Sarai.

21h30. Globo: José Alfredo começa a 
contrabandear diamantes. Cora insiste 
em falar com Eliane sobre seu cunha-
do. Maria Marta descobre que perdeu 
sua fortuna. José Alfredo encontra uma 
grande riqueza no cofre que Sebastião 
deixou para ele. Maria Marta aceita a 
ajuda de José Alfredo. Eliane dá à luz 
Cristina. Evaldo morre em um acidente.

Thaís está na mira do 
público neste paredão
Enquetes apontam eliminação da dentista na berlinda de hoje

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

A 
pouco mais de duas sema-
nas da grande final do Big 
Brother Brasil 21, da Glo-

bo, Arthur, Fiuk e Thaís dispu-
tam a preferência do público no 
paredão de hoje. Indicada pelo lí-
der Caio, a dentista é a mais cotada 
para deixar a casa, segundo enque-
tes realizadas na internet. 

Se há poucas semanas Thaís era 
considerada uma planta por boa 
parte do público, ela floresceu na 
reta final. Mas a parceria com Viih 
Tube e os atritos com Juliette, a fa-
vorita desta edição, podem levar a 

dentista à eliminação. 
Enquanto os seguidores de Ju-

liette torcem pela saída de Thaís, 
os administradores das redes so-
ciais de Viih, melhor amiga da mo-
rena na casa, ignoraram a forma-
ção do paredão. Já Arthur e Fiuk 
tentam superar os erros do passa-
do no jogo. 

Apesar de uma participação 
polêmica, principalmente no que 
diz respeito ao relacionamento 
com Carla Diaz, Arthur mostrou 
um lado divertido nos últimos 
dias, oferecendo um convívio mais 
leve com os companheiros. 

Fiuk, por sua vez, está mais 
quietinho desde quinta-feira, mo-
mento que o colocou diretamente 
na berlinda. Mesmo assim, o can-
tor não tem se envolvido em mui-
tas polêmicas.  

Thaís, Arthur e Fiuk protagonizam o paredão de logo mais à noite no ‘Big Brother Brasil 21’, da Globo

FÁBIO ROCHA / TV GLOBO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BOMBA
BOMBA

TRISTE
TRISTE

‘TÃO ABSURDO’ DEU RUIM! SUCESSO!

 LTiago Leifert foi acusado 
por internautas de tentar 
beneficiar Arthur na pro-
va Bate e Volta e negou 
o fato: “Não vou me de-
fender. É tão absurdo”.

 LViviane, mãe de Viih Tu-
be, disse que está “com 
o coração em pedaços” 
com a rejeição da filha e 
que não vai passar pano 
pros erros dela no BBB.

 LRodolffo disse que se 
apaixonou ao ver Juliet-
te cantando no BBB 21 e 
ainda afirmou que a sis-
ter pode ter um “super-
futuro” na música.

I Q U RÔ D R E M OO

PARCERIA COM 

VIIH TUBE E TRETA 
COM JULIETTE 
CUSTARAM CARO 
PARA THAÍS

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 13/4/2021 · MEIA HORA 13



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 13/4/202114



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amor exige em troca igual ternura.”

(Dante Alighieri)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LA rebeldia e independência 

podem marcar o seu dia. Al-

gumas mudanças de objetivos 

podem pintar. Há chance de 

pintar um romance secreto.

Cor: pérola.
Números da sorte: 53, 08 e 35.

 LVocê vai rever as suas ambi-

ções no trabalho. A tristeza 

pode complicar suas relações. 

A exceção vai ser no romance. 

Aproveite a animação.

Cor: magenta.
Números da sorte: 36, 63 e 09.

 LMuita criatividade nos estu-

dos. Aborrecimentos profissio-

nais podem causar problemas 

de saúde. Na relação, faça as 

mudanças necessárias e arrase.

Cor: vermelho.
Números da sorte: 91, 28 e 37.

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

 LAlgumas ideias inovadoras 

podem te ajudar a empreen-

der. Deve faltar ânimo para 

fazer o que gosta. Um colega 

pode se tornar uma paquera.

Cor: prata.
Números da sorte: 02, 11 e 20.

 LSeja na área pessoal ou pro-

fissional, vai buscar liberdade. 

Pode repensar algumas par-

cerias da sua vida. Excelente 

momento no relacionamento.

Cor: preto.
Números da sorte: 57, 39 e 75.

 LO desejo de mudar tudo pode 

pintar. Chance de se demitir ou 

deixar uma amizade de lado 

é grande. Um namoro pode 

evoluir para um noivado.

Cor: rosa-bebê.
Números da sorte: 31, 76 e 67.

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

 LUtilize a sua criatividade para 

faturar. Siga sua intuição. O 

seu foco será nas liberdades 

que o dinheiro pode te dar. Vai 

investir no romance.

Cor: amarelo.
Números da sorte: 14, 68 e 95.

 LViver experiências diferentes 

vai te empolgar. Seja responsá-

vel. No trabalho, pode se sen-

tir descontente. Na paquera, 

pode se envolver com alguém.

Cor: azul-claro.
Números da sorte: 78, 15 e 51.

 LVocê vai utilizar a criatividade 

para fugir da rotina. Cuidado 

para não se estressar e busque 

ficar mais na sua. Vai aprovei-

tar a paixão na conquista.

Cor: âmbar.
Números da sorte: 52, 25 e 16. 

SÃO MARTINHO
Nascido em Todi, na Itália, em 598 
e diácono da Igreja romana, Mar-
tinho foi eleito Papa após a morte 
do Pontífice Teodoro, em 649, e 
logo mostrou mão firme no Trono 
de Pedro. Para barrar a difusão de 
uma heresia, três meses após sua 
eleição, o Papa Martinho convocou, 
na Basílica de São João de Latrão, 
um grande concílio, para o qual 
foram chamados todos os bispos 
do Ocidente. Apesar da eleição do 
Papa Eugênio I, as fontes conside-
ram o fim do pontificado do Papa 
Martinho I como sendo a data da 
sua morte, 16 de setembro de 655.

SANTO DO DIA

A ESPOSA
Cristiano chega ao trabalho 
com hematomas espalhados 
pelo corpo. Seu chefe, curio-
so e assustado, logo pergun-
ta para o funcionário:
— Quem fez isso com você, 
Cristiano?

— Foi a Carmem.
— Sua esposa? Pensei que ela 
estivesse viajando!
— Eu também...

O MILITAR
A idosa entra no quartel e 
vai direto falar com o ofi-

cial de serviço:
— Senhor, eu me chamo 
Ruth, como vai? Eu vim visi-
tar meu neto, o Gerson. Ele 
serve aqui, não é?
— Serve, sim, mas hoje ele 
pediu dispensa para ir visitar 
a senhora!

CABRESTO
Rodrigo é jovem, solteiro e 
tem um senhor currículo. Em 
uma seleção, ele não é esco-
lhido. O chefe do departa-
mento de pessoal lhe dá uma 
satisfação:
— Desculpe, mas a nossa 

empresa só trabalha com 
homens casados.
— Mas por quê? Que absur-
do! Por acaso eles são mais 
inteligentes e competentes 
do que os solteiros?
— Não! Mas estão mais acos-
tumados a obedecer!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi.
MENSAGEM:
Oxóssi nos traz uma ótima 
terça-feira, repleta de boas 
energias. Aproveite para 
apagar mágoas do passado 
e fazer reconciliações com 
pessoas queridas. Reúna-se 
com amigos e familiares e 
aproveite bastante cada 
segundo.
SAUDAÇÃO:
Oke arô, Arolê!
CORES:
Verde e azul-turquesa.
ELEMENTOS:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para que Oxóssi lhe traga 
prosperidade, pegue seis 
espigas de milho com cas-
ca inteira. Com o auxílio 
de um garfo, desfie a casca 

com cuidado para não afe-
tar o milho. Amarre as espi-
gas nos batentes das portas 
da sua casa.

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

 LMomento excelente para 

empreender. A sorte vai estar 

do seu lado. Aposte na sua in-

tuição. Você e o seu par vão 

aproveitar a intimidade.

Cor: preto.
Números da sorte: 14, 32 e 68.

 LEvite assumir tarefas que não 

sejam da sua responsabilida-

de. Não vai querer contato 

com as pessoas queridas. Ideias 

ousadas animam o romance.

Cor: cereja.
Números da sorte: 60, 69 e 87.

 LO seu lado emocional vai es-

tar em alta. Converse com ami-

gos. Use a sua intuição para 

não ser inconveniente. Com o 

par, ajuste as finanças.

Cor: lavanda.
Números da sorte: 07, 16 e 61.
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