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O MAIS LIDO DO RIO

ESPORTES

RIO ATINGE 
TRÁGICA 

MARCA DE 

COVID-19 6

RAINHA DE COPAS TAVA SE ACHANDO NO PAÍS DAS MARAVILHAS 3

Tem chances 
pra açougueiro, 
pedreiro, caixa, 

pintor e mais

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8

CANASTRONA, CANASTRONA, 
DAMA LAVOU DAMA LAVOU 
GRANA PRA GRANA PRA 
BARALHOBARALHO
Sem paciência, Civil caça carta marcada que fez jogo sujo e movimentou R$ 7 milhões Sem paciência, Civil caça carta marcada que fez jogo sujo e movimentou R$ 7 milhões 
nos últimos três anos. Só em aluguel de mansões, laranja pagou R$ 1 milhão por anonos últimos três anos. Só em aluguel de mansões, laranja pagou R$ 1 milhão por ano
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Pocah diz que 
foi agredida 
e traída na 
gravidez

‘PAI DE SELFIE’ 17

Nova defesa 
pede pra mãe 

ser ouvida

CASO HENRY 4

HERDEIRA DE TRAFICANTE QUE FOI PRO BURACO! QUE NAIPE...

CLÁSSICO DOS MILHÕES: CLÁSSICO DOS MILHÕES: 
MENGABIGOL MENGABIGOL X X VASCANO VASCANO 
Rubro-Negro defende hoje série invicta de 17 jogos contra o Gigante da Colina

Foram contabilizados 
4.039 novos casos e 
300 mortes em 24h

40 MIL
 MORTES

lIH, QUE ISSO! ABC DE MAYCON DOUGLAS ELIMINA O 
BOTAFOGO! NUNCA MAIS O ALVINEGRO VAI DORMIR 
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AGLOMERAÇÃO

Anônimo
Bangu

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

MEIA HORA multimídia

Barricadas em 
ruas de Bangu

 LBandidos estão colocando barri-
cadas e fechando ruas no Conjunto 
João Saldanha, em Bangu, na Zona 
Oeste. Os moradores da região es-
tão sendo impedidos de sair de suas 
casas após as 21h. Esses homens 
armados estão amedrontando as 
pessoas e tirando nosso direito de 
ir e vir. Já denunciamos algumas 
vezes, mas a polícia nunca deu as 
caras no local.

VIOLÊNCIA

Motoqueiros 
em passarelas

 LMotoqueiros estão utilizando as 
passarelas da Rua Campo Grande, 
em Campo Grande, para atravessar 
de um lado da estação para o outro. 
Pedestres quase foram atropelados 
diversas vezes. Já informamos aos 
policiais que por ali ficam, mas nun-
ca fizeram nada a respeito. A prefei-
tura poderia colocar algumas barri-
cadas para impedir a passagem das 
motos, só tendo acesso a pé.

Wilson Pereira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MOTOS

Rua sem asfalto 
e esburacada

 LA Rua Reia, no Parque Fluminen-
se, em Duque de Caxias, está preci-
sando ser asfaltada. A estrada é de 
terra e muito irregular. Os buracos 
presentes na via são enormes e obri-
gam os carros a trafegarem quase 
parando. Além disso, quando cho-
ve, vira um lamaçal, que deixa tudo 
muito sujo. Precisamos de obras 
estruturais não só nessa rua, mas 
no bairro todo.

Anderson Novaes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Composições 
ficam lotadas

 LHá dias, o ramal Belford Roxo 
está operando com intervalos irre-
gulares. Para piorar a situação, os 
trens estão funcionando como pa-
radores. Até agora, a situação não 
foi normalizada e as composições 
estão ficando lotadas, o que pode 
contribuir para a disseminação do 
vírus. Os trens são velhos e o servi-
ço é péssimo. Precisam definir um 
número de pessoas por composição.

Jean Carlos Aguiar
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Bares cheios e 
com som alto

 L Na Rua Capintuba, em Irajá, 
os bares ficam abertos até de 
madrugada, com aglomeração 
e som alto. Na verdade, esses 
bares nunca fecharam. Desde 
o pr imei ro  d ia  da pandemia 
do coronavírus até hoje, estão 
funcionando como se nada es-
tivesse acontecendo no mundo. 
Ninguém aguenta a barulheira 
até tarde da noite.

Anônimo
Irajá

LIXO                                                                                                                                                                                   LIXO

Galhos, folhas e entulho 
 LNa semana passada, eu enviei uma carta para o MEIA 

HORA, informando sobre uma grande quantidade de 
lixo e entulho jogados na Rua Osvaldo de Carvalho, em 
Senador Camará. A Comlurb foi até o local, fez a limpeza, 
porém deixou essa pilha de galhos, folhas e entulhos em 
frente ao número 81 da via. Eles precisam voltar aqui 
para concluir esse serviço, que ficou inacabado.

Osias Barreto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Limpeza 
realizada

 L A Comlurb realizou limpeza 
na Rua Caetano Martins, no 
Rio Comprido, informa que a 
coleta de lixo é feita regular-
mente às segundas, quartas 
e sextas-feiras, a partir das 
7h, e pede para que os mo-
radores colaborem.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2206
14/04/2021

01 02 03 04 06
08 12 13 15 16
17 20 21 23 25

QUINA concurso 5540
14/04/2021

13 24 30 33 43
Quina: 1 (R$ 10.003.089,21)

Quadra: 167 (R$ 4.870,39)

Terno: 11.529 (R$ 106,08)

Duque: 234.871 (R$ 2,86)
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(CV). As comunidades eram controladas pelo traficante 
Léo do Aço, morto em 2019, para quem Carla servia de 
laranja e ajudava na administração dinheiro. 

“Enquanto estava preso, o Léo do Aço fez uma delação 
premiada e um dos nomes falados por ele foi o da Carla. 

De fato começamos 
a observar uma evo-
lução patrimonial, a 
movimentação ban-
cária dela era muito 
alta, o padrão de vi-
da era muito eleva-
do, para alguém que 
só teve um emprego 

na vida e há 18 anos”, explicou o delegado Gabriel Poiava. 
Atual companheiro de Carla, o cabo PM Franco 

Guayanaz, do 20° BPM (Mesquita), também foi alvo 
da operação. Os agentes descobriram que ele movi-
mentou cerca de R$ 2 milhões desde de 2019. 

Segundo a DCOC-LD, o casal levava vida de luxo, com 
direito a mansões em áreas nobres, viagens internacionais, 
carros de luxo na garagem, lanchas, jetskis e quadriciclos. 

POLÍCIA

Polícia abre jogo

Operação no Rio e em Santa Catarina cerca mulher 
acusada de lavar milhões para o tráfico de drogas

U
ma vida de luxo e ostentação, com viagens para 
Europa e o gasto de R$ 1 milhão por ano com o 
pagamento de aluguel de mansões. Essa era a vi-

da levada por Carla Oliveira de Mello, de 36 anos, sus-
peita de lavar o dinheiro do tráfico do Rio, segundo a 
Polícia Civil. Ela foi alvo da operação Rainha de Copas, 
deflagrada ontem, 
no Rio e em Santa 
Catarina, na Região 
Sul do País. 

Em oito meses de 
investigação, poli-
ciais da Delegacia de 
Combate ao Crime 
Organizado e Lava-
gem de Dinheiro (DCOC-LD) descobriram que Carla 
movimentou R$ 7 milhões nos últimos três anos. 

De acordo com os agentes, a fortuna era fruto da lava-
gem do dinheiro do tráfico das favelas de Antares e do Ro-
do, em Santa Cruz, dominadas pelo Comando Vermelho 

COMPANHEIRO 

DELA MOVIMENTOU 
R$ 2 MILHÕES 
DESDE 2019

“PADRÃO MUITO 
ELEVADO PARA 
QUEM SÓ TEVE UM 
EMPREGO NA VIDA”

 LDois dos nove mandados de busca e apreensão foram 
cumpridos em Santa Catarina. Um deles em mansão, 
em Jurerê Internacional, para onde o casal se mudou 
no dia 31 de março, com ar-condicionado até no ba-
nheiro, e custa R$ 360 mil por ano. O outro foi numa 
cobertura, em Balneário Camboriú, a R$ 140 mil de 
aluguel por ano. 

Carla e Franco levavam vida de ostentação no Rio, 
morando no condomínio Mansões da Barra, na Zona 
Oeste, com aluguel anual de R$ 340 mil, além de casa 
de veraneio em Mangaratiba, a R$ 312 mil por ano, e 
lancha. “Eles levavam uma vida realmente muito lu-
xuosa, com gastos completamente incompatíveis com 
a fonte de renda deles”, disse Gabriel Poiava.

Os policiais da DCOC-LD explicaram que Carla já 
foi casada com o ex-policial militar Silvestre André da 
Silva Felizardo, do Batalhão de Operações Especiais 
(Bope), preso em 2015, acusado de receber, com ou-
tros três colegas de farda, R$ 250 mil por semana pa-
ra passar informações sobre operações a traficantes, 
entre eles Léo do Aço. 

O ex-PM também foi um dos alvos da operação 
de ontem, suspeito de ser um dos laranjas da orga-
nização criminosa. 

O monitoramento do dinheiro movimentado 
pela quadrilha contou com os dados do Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Se-
gundo as apurações do Departamento Geral de 
Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à 
Lavagem de Dinheiro (DGCOR), Carla e outros 
integrantes da quadrilha que atuavam como laran-
jas movimentaram cerca de R$15 milhões através 
das empresas de fachada.

Casal morava em mansões

Ex-mulher de caveira traíra

Carla gostava de registrar viagens internacionais
Nas redes sociais, Carla ostentava vida de luxo

FOTOS DE REPRODUÇÃO

DA RAINHA

A mansão de luxo usada por Carla em Santa Catarina 

 L THUANY DOSSARES
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POLÍCIA

Morto ao bater 
em viatura

Suspeito morto 
na Praça Seca

Amantes ficam 
na cadeia

 LUm suspeito morreu e três 
PMs ficaram feridos em uma 
colisão no bairro Engenho Pe-
queno, em São Gonçalo, on-
tem. Segundo a PM, policiais 
do Batalhão de Rondas Espe-
ciais e Controle de Multidões 
(Recom) tentaram abordar o 
suspeito em uma moto, mas ele 
não obedeceu e tentou fugir, ba-
tendo na viatura.

 LUm suspeito morreu e um fuzil 
calibre 556 foi apreendido, on-
tem, durante ação do 18º BPM 
(Jacarepaguá) na Praça Seca, na 
Zona Oeste. Segundo a corpora-
ção, bandidos armados atiraram 
contra os policiais e houve con-
fronto. O suspeito baleado foi le-
vado para o Hospital Lourenço 
Jorge, na Barra, mas não resistiu.

 LA Justiça do Rio decre-
tou a prisão preventiva da 
síndica Priscilla Laranjei-
ra Nunes de Oliveira, de 
44 anos, e do amante de-
la, Leonardo Fomes de Li-
ma, de 35, pelo assassina-
to do empresário Carlos 
Eduardo Amorim Monte-
chiari, em 1º de fevereiro.

RAPIDINHAS...

‘A estratégia é que a 
Monique diga a verdade’
Três advogados assumem a defesa da mãe de Henry Borel

 L APÓS DESTITUIÇÃO DE DEFENSOR ANTERIOR

Os três advogados que as-
sumiram a defesa de Mo-
nique Medeiros, mãe de 

Henry Borel, que morreu aos 4 
anos, após ter sido agredido, afir-
maram que “Monique precisa ser 
ouvida”. Ela é investigada por en-
volvimento no crime, com o ma-
rido e padrasto do menino, o ve-

reador Dr. Jairinho. 
“A Monique precisa ter voz. 

Chegou o momento de a Moni-
que falar de maneira isenta. Ela 
vai ter a oportunidade de pres-
tar novo depoimento. E, neste 
momento, ninguém pode falar 
em nome da Monique. A estra-
tégia que a defesa tem é exclusi-
vamente uma: que a Monique 
diga a verdade”, disse o advoga-

do Hugo Novais.
“Gostaria de dizer a todos 

que esperem, que deixem, que 
ouçam a Monique falar. Até ago-
ra, falaram por ela. Por incrível 
que pareça, a situação é tão trá-
gica que a prisão da Monique, 
na verdade, representa a sua li-
bertação contra a opressão e o 

medo”, acrescentou a advogada 
Thaise Mattar Assad, dando a 
entender que Monique teria si-
do coagida em depoimentos an-
teriores prestados à polícia. 

Os advogados assumiram a 
defesa de Monique após ela des-
tituir o defensor anterior, Már-
cio França, que também defendia 

Dr. Jairinho. O advogado pediu 
para sair da defesa do vereador 
ontem. O casal está preso. 

Também ontem, prestou no-
vo depoimento  Leila Rosângela 
de Souza, a empregada domésti-
ca de Monique e Jairinho, e estava 
previsto o depoimento da irmã 
do político, Thalita Souza.

Em conversa com a imprensa na saída da DP, os advogados falaram  em novo depoimento de Monique

LUCIANO BELFORD

‘PRISÃO 
REPRESENTA 
SUA LIBERTAÇÃO 
CONTRA OPRESSÃO 
E MEDO’

 L BERNARDO COSTA

 LIntegrantes da direção da Ca-
deia Pública Frederico Marques, 
em Benfica, na Zona Norte do 
Rio, pediram transferência da 
unidade após denúncias apon-
tarem supostos privilégios du-
rante a passagem do vereador Dr. 
Jairinho pela prisão. A Secreta-
ria Estadual de Administração 
Penitenciária do Rio de Janeiro 

(Seap) está apurando as denún-
cias e as imagens da câmera de 
segurança já foram encaminha-
das para o Ministério Público do 
Rio (MP-RJ).

Segundo relato de funcioná-
rios, Jairinho teria realizado uma 
refeição na sala do diretor da 
unidade e recebido autorização 
para circular pelos corredores. 

Transferência após regalias
 LO Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ) negou, ontem, o 
pedido de afastamento do ve-
reador Dr. Jairinho da Câma-
ra de Vereadores, solicitado pe-
la bancada do PSOL. A decisão é 
da juíza Mirela Erbisti, da 3ª Va-
ra de Fazenda Pública do TJRJ. 
Na liminar, a juíza fez referên-
cia ao caso da morte do meni-

no Henry Borel, de 4 anos. “Por 
maior que seja o clamor social 
por Justiça, a liminar em ques-
tão esbarra em dois princípios 
inafastáveis, quais sejam o da 
presunção de inocência e o da 
separação dos poderes.” A ban-
cada do PSOL pedia a suspensão 
também do funcionamento do 
gabinete parlamentar.

Justiça nega pedido de afastamento

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/4/20214
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GERAL

Atividades 
físicas liberadas

 LA Prefeitura do Rio libe-
rou, na manhã de ontem, 
a prática de atividades fí-
sicas coletivas em locais 
abertos. Agora, os espor-
tes coletivos, com a pre-
sença de professores de 
Educação Física, também 
estão liberados, sem aglo-
merações. Mas a perma-
nência de banhistas nas 
praias segue proibida. 

RAPIDINHAS...

Barreiras 

em Niterói
 L Um longo engarrafamento 

se formou na manhã de on-
tem, na BR-101, pista sentido 
Niterói, na Região Metropo-
litana do Rio, por conta das 
barreiras sanitárias instala-
das em diversos pontos pela 
Prefeitura de Niterói. Segun-
do o município, a medida 
restritiva segue até domingo. 
Niterói registra 32.422 casos 
confirmados de Covid-19 em 
moradores da cidade, com 
1.001 óbitos.

Mais de 40 mil 
mortos pela Covid
Em 24 horas, foram 300 óbitos no Estado do Rio

 L PANDEMIA

A 
Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) in-
formou que registrou, até 

ontem, 688.797 casos confirma-
dos e 40.091 mortes por corona-
vírus no estado. Em 24 horas, fo-
ram contabilizados 4.039 novos 
casos e 300 óbitos. Entre os casos 

confirmados, 640.823 pacientes 
se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados 
desenvolvido pela pasta, a taxa 
de ocupação de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) para a Co-

vid-19 no estado é de 88,8%. Já 
a taxa de ocupação dos leitos de 
enfermaria é de 73,4%. Até o fe-
chamento desta edição, a fila de 
espera por um leito de UTI tinha 
344 pessoas e a de enfermaria, 37. 

Esta semana a Fiocruz atingirá 
a marca de entrega de cinco mi-
lhões de vacinas contra Covid-19 
ao Programa Nacional de Imuni-

zações. Ontem, foram entregues 
pelo Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Mangui-
nhos) cerca de 2,2 milhões de va-
cinas Oxford-AstraZeneca, das 
quais 215 mil doses são para o 
Estado do Rio de Janeiro.

Uma nova entrega está previs-
ta para amanhã, com cerca de 2,8 
milhões de doses do imunizante.

Número de mortes pelo coronavírus continua batendo recordes

AFP

ESTA SEMANA, A 
FIOCRUZ ATINGIRÁ  
A MARCA DE CINCO 
MILHÕES DE VACINAS 
ENTREGUES

 LUma técnica de enfermagem 
do Posto de Atendimento Mé-
dico (PAM) do bairro Neves, em 
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, foi detida, ter-
ça-feira, suspeita do furto de va-
cina contra o coronavírus. Em 
depoimento na 73ª DP (Neves), 
ela disse que o material seria jo-
gado no lixo e recebeu autoriza-
ção da supervisão do posto para 
levar para casa e aplicar no mari-
do. A Prefeitura de São Gonçalo 
informou que os profissionais 
envolvidos foram afastados até 
que o caso seja concluído. 

Suspeita de 
furto de vacina

Um grupo de grandes em-
presas pretende doar ao Minis-
tério da Saúde 3,4 milhões de 
medicamentos hospitalares uti-
lizados em leitos de Covid-19, 
os chamados kit entubação, 
para os 26 estados e o Distrito 
Federal. Apesar ter recebido lo-
tes nas duas últimas semanas, o 
Rio sofre em várias unidades de 
saúde com a escassez dos me-
dicamentos, fundamentais pa-
ra evitar ainda mais sofrimento 
por parte dos pacientes.

Os fármacos usados no kit 
entubação funcionam para 
manter o conforto respiratório 
dos pacientes, ajudando no alí-
vio da dor, já que o processo de 
transmitir um tubo através da 
garganta é invasivo e doloroso. 

Uma profissional de saú-
de de um hospital em Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, afirmou que “tem sido 
doloroso acompanhar o sofri-
mento dos pacientes”. “A redu-
ção nos medicamentos é a re-
dução de chances de vida do 
paciente.” Há relatos também 

de escassez do kit entubação 
em hospitais públicos do Rio 
e de Nova Friburgo.

O Ministério da Saúde re-
passou ao Rio de Janeiro 1,04 
milhão desses fármacos desde 
o início da pandemia. Esse nú-
mero, no entanto, foi a quase ze-
ro no início deste ano. 

A Secretaria Estadual de Saú-
de informou que entregou me-
dicamentos para 74 unidades 
de saúde na sexta-feira e que 
pediu um aditivo de 50% no 
contrato de adesão do Ministé-
rio da Saúde para receber mais 
medicamentos.  

O Ministério da Saúde 
não explicou a redução na 
distribuição de medicamen-
tos no início do ano. 

Escassez de  
kit entubação

 L NOS HOSPITAIS

‘TEM SIDO 

DOLOROSO 
ACOMPANHAR O 
SOFRIMENTO 
DOS PACIENTES’

 L YURI EIRAS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/4/20216
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 LTENHO 60 anos de idade e sou jor-
naleiro há 17. Antes eu era marcenei-
ro. Na minha profissão, o que eu mais 
gosto é do atendimento ao público. 
Moro em Coelho Neto e gosto muito 
das amizades que fiz no bairro, porém 
precisa melhorar a segurança. Torço 
para o Fluminense e, nas horas vagas, 
gosto de descansar. Gosto de ler sobre 
esportes no MEIA HORA.

ULISSES BRANDÃO — Coelho Neto

ANA 
GABRIELA 
SILVA 
VIEIRA
tem atual-
mente 13 
anos. Ela 
desapareceu 
em 1º de 
fevereiro de 
2015, no município de Macaé (RJ), 
após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

N
esta semana, a Secretaria de 
Estado de Trabalho e Ren-
da disponibiliza 876 opor-

tunidades, através do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) para as 
regiões Metropolitana (380), Mé-
dio Paraíba (30), Norte Fluminen-
se (350) e Serrana (116) do Rio. O 
sistema compara o perfil profissio-
nal de cada candidato cadastrado 
com o perfil da vaga. Por isso, é im-
portante que o cidadão mantenha 
o seu cadastro atualizado (ver no 
link que está no quadro ao lado).

O cadastro para pessoas com 
deficiência pode ser feito pelo si-
te empregabrasil.mte.gov.br, pelo 
aplicativo Sine Fácil, pelo telefone 
2334-9912 ou pelo e-mail nead@
trabalho.rj.gov.br. Interessados 
devem apresentar, além das infor-
mações trabalhistas, o laudo mé-
dico comprovando a deficiência.

Sine-RJ: 876 oportunidades
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no https://abre.ai/cx8b) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

AÇOUGUEIRO BARRA DA TIJUCA E BAIRROS DA ZONA NORTE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 15

ARMAZENISTA ILHA DO GOVERNADOR E PILARES ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 9

CONSULTOR DE VENDAS CENTRO DE NOVA IGUAÇU ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 35

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA ENGENHO DE DENTRO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 5

FISCAL DE LOJA BARRA E BAIRROS DA ZONA NORTE E ZONA SUL ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 15

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS CENTRO DE SÃO JOÃO DE MERITI ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 20

OPERADOR DE CAIXA MÉIER, TIJUCA, IPANEMA E BARRA DA TIJUCA ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

TELEATENDIMENTO ATIVO NOVA IGUAÇU, PENHA, MESQUITA E C. GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SM 210

PEDREIRO BAIRROS DA ZONA NORTE E ZONA SUL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

PEDREIRO DIVERSOS BAIRROS DO RJ ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO DE 1 A 2 SM 5

PINTOR DE OBRAS / INDUSTRIAL DIVERSOS BAIRROS DO RJ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO DE 1 A 2 SM 8

SERRALHEIRO BARRA E BAIRROS DA ZONA NORTE E ZONA SUL ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SM 10

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

 LA CAIXA ECONÔMICA Federal 
realiza hoje mais uma etapa de 
pagamentos do auxílio emergen-
cial 2021. Beneficiários nascidos 
em maio vão receber os recursos 
nas contas poupanças digitais 
referentes à primeira parcela do 
programa. Além disso, o banco 
também libera o benefício para 
236 mil pessoas que foram apro-
vadas na semana passada. Ama-
nhã, o benefício será liberado 
para as famílias do Bolsa Família. 

OLHO VIVO
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Carioca Sábado Botafogo 16h Maracanã
Libertadores 22/4         River Plate 19h Maracanã

XERIFÃO TÁ NA ÁREA
Fluzão anuncia oficialmente a chegada do zagueiro Manoel, que estava no Cruzeiro

S
em condições de contar 
com o zagueiro David 
Duarte, do Goiás, neste 

momento, o Fluminense agiu 
rápido e oficializou ontem a 
chegada de Manoel. O defen-
sor, de 31 anos, estava no Cru-
zeiro e assinou contrato até 
2023. O jogador chegou sem 
custos e iniciou os trabalhos no 
Centro de Treinamento Carlos 
Castilho na última terça-feira.

“Minha chegada foi muito 
leve. Todo mundo me recebeu 
muito bem. Tem alguns joga-
dores no grupo com quem eu 
já joguei junto, já conheço. En-
tão eu fico mais à vontade, mais 
tranquilo. Me senti em casa, de 
verdade”, afirmou o novo re-
forço, que avaliou o desempe-
nho do Tricolor das Laranjeiras 
no Campeonato Brasileiro de 
2020 e projeta outros bons mo-
mentos para essa temporada.

“Ano passado o Fluminen-
se fez um grande campeonato. 
Tem grandes zagueiros, e eu es-
tou aqui para ajudar o clube, 
dentro e fora de campo com 
minha experiência. Estou feliz 
e quero contribuir”, afirmou.

Além da Raposa, Manoel 
também vestiu as camisas de 
Athletico Paranaense, do Co-

rinthians e do Trabzonspor, da 
Turquia. O defensor, inclusive, 
está regularizado no Boletim 
Informativo Diário (BID) da 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) e pode fazer a sua 
estreia pelo Time de Guerreiros.

Outra contratação tricolor, o 
apoiador Cazares, que estava no 
Corinthians, esteve ontem no 
CT Carlos Castillo. A rescisão 
do equatoriano com o Timão 

foi publicada ontem no BID, 
onde o jogador até já aparece 
com a camisa do Fluminense.

A tão aguardada estreia da 
equipe na Copa Libertadores 
da América de 2021 acontece 
no próximo dia 22, no Mara-
canã, diante do River Plate, da 
Argentina. Até lá, a diretoria 
tricolor espera regularizar to-
dos os novos reforços que che-
garam e que ainda estão por vir.

Candidato a novo ídolo do Flu, Manoel falou ontem como mais novo reforço do Time de Guerreiros

DIVULGAÇÃO

 LRachado com o presidente Má-
rio Bittencourt, o VP Geral do Flu-
minense, Celso Barros, voltou a 
criticar o mandatário. Dessa vez, o 
foco das reclamações foram as úl-
timas contratações. Além de Ma-
noel e Cazares, o zagueiro David 
Braz, os atacantes Raul Bobadil-
la e Abel Hernández estão prestes 
a serem anunciados. No entanto, 

Celso não aprovou os reforços pa-
ra a Libertadores. “Me parece que a 
princípio nenhum deles tem mais 
qualidades que os nossos jogado-
res atuais. Me chama atenção tam-
bém o fato dos clubes destes joga-
dores não terem criado nenhum 
obstáculo às suas liberações. No 
mais é aguardar e torcer para que 
tudo dê certo”, disse.

Celso Barros ‘corneta’ os reforços

O JOGADOR 
ASSINOU O SEU 
CONTRATO ATÉ 
O DIA 31 DE 
DEZEMBRO DE 2023
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Carioca              Sábado          Fluminense      16h Maracanã
Carioca      25/4          Macaé     A Definir  Nilton Santos

É UM DIA DE FÚRIA É UM DIA DE FÚRIA 
do Maycon Douglas,do Maycon Douglas,  

MANÉ!MANÉ!
M

al escalado, mal treina-
do e, principalmente, 
mal das pernas, o Bo-

tafogo colocou em sua pratelei-
ra particular de insucessos mais 
um vexame: foi eliminado pelo 
ABC, em Natal, na segunda fase 
da Copa do Brasil. Depois do em-
pate em 1 a 1 no tempo normal 
— Maycon Douglas abriu o pla-
car para os donos da casa, no pri-
meiro tempo, e o zagueiro Gilvan, 
aos 53 do segundo, deixou tudo 
igual — o time comandado pelo 
péssimo Marcelo Chamusca foi 
despachado nos pênaltis por 4 a 1.

Além de pular fora da corri-
da de um título inédito, o clube 
deixa de arrecadar R$ 1,7 milhão 

TORCIDA QUIS 
ATUAÇÃO DIGNA 
DE OSCAR, MAS UM 
XARÁ DE ESTRELA DE 
CINEMA BRILHOU

Wellington; Netinho, Vinícius, Helitão e Lin-
denberg; Vinícius Paulista (Allef), Janderson 
e Valderrama (Marcílio); Alan Pedro (Juni-
nho), Vitinho (Marcos Antônio) e Maycon 
Douglas (Willian). Técnico: Silvio Criciúma

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan 
e Rafael (PV); Luiz Otávio (Warley), Frizzo 
(Cesinha) e Ricardinho; Felipe Ferreira, M. 
Nascimento (Gabriel) e Marco Antônio 
(Marcinho). Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN) 
Árbitro: Dyorgines Jose Padavani de Andrade (ES) 
Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanott (ES) 
Gols: 1º tempo: Maycon Douglas, aos 10. 2º tempo: Gilvan, aos 53 minutos 
Cartões amarelos: Wellington, Marcílio e Matheus Frizzo 

ABC                                         (4) 1 BOTAFOGO                       (1) 1

de premiação ao classificado pa-
ra a terceira fase. O time volta a 
campo no sábado, no Maracanã, 
agora pelo Campeonato Cario-
ca, para enfrentar o Fluminense.

Logo aos dez minutos, de-
pois que Maycon Douglas ga-
nhou, sozinho, as divididas de 
Ricardinho e de Luiz Otávio, 

ele chutou forte e rasteiro para 
vencer Douglas Borges. Desor-
ganizado, o Botafogo tentou de 
todas as maneiras o empate.

Na segunda etapa, após di-
versas alterações sem sentido de 
Chamusca, o gol de empate só 
saiu aos 53 minutos, com o za-
gueiro Gilvan — o jogo ficou pa-
ralisado muito tempo por causa 
de uma lesão na cabeça sofrida 
por Matheus Frizzo, que teve que 
deixar o estádio de ambulância.

Apesar do esforço, nas cobran-
ças de pênaltis, Cesinha e Marci-
nho, ambos de maneira bisonha, 
desperdiçaram suas cobranças. O 
ABC, muito confiante e tranqui-
lo, não errou nenhuma delas.

O zagueiro Kanu, um dos pou-
cos a se salvar, tentou explicar ou-
tra atuação patética do time em 
2021. “É difícil, dói, são noites sem 
dormir para mim, imagina para 

os torcedores… Mas vamos con-
tinuar firmes trabalhando, acredi-
tando nesse processo e firmes no 
principal objetivo que temos na 
temporada que é voltar à Série A”.

Faz o Pix pro ABC, CBF! 
Time nordestino se 
classifica e fatura um 
prêmio de R$ 1,7 milhão
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Bota marca aos 53 Bota marca aos 53 
minutos, mas vaza minutos, mas vaza 
da Copa do Brasil da Copa do Brasil 
nos pênaltisnos pênaltis

26/03
Corinthians-SP 1 (5) x (3) 1 Retrô-PE

01/04
Luverdense-MT 1 x 2 Bragantino-SP

06/04
Fortaleza-CE 1 x 0 Ypiranga-RS
Coritiba-PR 3 x 2 Operário-PR

07/04
Bahia-BA 4 x 1 Manaus-AM
Picos-PI 0 x 1 Boavista-RJ

Juazeirense-BA 3 (4) x (2) 3 V. Redonda
Vitória-BA 2 x 0 Rio Branco-ES
Tombense-MG 1 x 2 Vasco

08/04
Criciúma-SC 1 (5) x 1 (4) Ponte Preta-SP
Vila Nova-GO 1 (4) x 1 (3) Juventude-RS

13/04
Paysandu-PA 1 x 2 CRB-AL
Cianorte-PR 1 x 0 Santa Cruz-PE
CSA-AL 1 (5) x (6) 1 Remo-PA

ONTEM

América-MG 1 (3) x (2) 1 Ferroviário-CE

ABC-RN 1 (4) x (1) 1 Botafogo-RJ

América-RN 0 x 1 Cruzeiro-MG

HOJE 

4 de Julho-PI x Cuiabá-MT

Avaí-SC x Cascavel-PR

Joinville-SC x Atlético-GO

TODOS OS JOGOS DA SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL
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ESPORTES

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

9ª RODADA
10/4

 MACAÉ  1 X 3 RESENDE

 PORTUGUESA-RJ  5 X 1 BANGU

 VOLTA REDONDA  2 X 2 BOTAFOGO

11/4

 MADUREIRA  0 X 0 BOAVISTA

 FLUMINENSE  3 X 1 NOVA IGUAÇU

HOJE

 FLAMENGO X VASCO 21:00

10ª RODADA
SÁBADO

 MADUREIRA X MACAÉ 15:15

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 16:00

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 21:05

DOMINGO

 BANGU X VOLTA REDONDA 15:15

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 15:15

 BOAVISTA X VASCO 18:30

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)

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
20/4

 VÉLEZ-ARG X  FLAMENGO 21:30 

22/4

 FLUMINENSE X RIVER PLATE-ARG 19:00

2ª RODADA
27/4

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

28/4

   SANTA FE-COL X FLUMINENSE 21:00

3ª RODADA
4/5

 LDU-EQU X  FLAMENGO 21:30 

6/5

 BOLÍVAR-BOL OU JR-COL  X  FLUMINENSE 19:00

4ª RODADA
11/5

UNIÓN LA CALERA-CHI   X FLAMENGO 21:30

12/5

 FLUMINENSE X SANTA FE-COL 21:00

5ª RODADA
18/5

 FLUMINENSE  X  BOLÍVAR-BOL OU JR-COL 21:30

19/5

 FLAMENGO  X LDU-EQU 21:00

6ª RODADA
25/5

 RIVER PLATE-ARG X FLUMINENSE 19:15

27/5

   FLAMENGO  X VÉLEZ-ARG 21:00
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Hoje Vasco 19h Maracanã
Carioca Sábado Portuguesa 21h05 Luso Brasileiro

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 15/4/2021

 LApós não obter êxito na contra-
tação de Rodrigo Muniz, o Atléti-
co-GO sonha com o atacante Mi-
chael. O MEIA HORA entrou em 
contato com Adson Batista, pre-
sidente do time goiano, que con-
firmou a vontade de contar com 
o jogador, que teve boa passagem 
pelo Goiás, rival do Dragão. “Sim, 
verdade. Como esses dois jogado-

res promessas do futebol brasilei-
ro (o meia Gil e o volante Da Sil-
va, ambos para o Sub-17) podem 
ir para o Flamengo, nós estamos 
avaliando um jogador. Michael é 
um bom nome e que precisa jo-
gar. Acho que aqui ele jogaria e re-
conquistaria o bom futebol”, disse.

Nos bastidores do Rubro-Ne-
gro, a liberação de jogador para 

empréstimo depende do aval de 
Rogério Ceni. Michael chegou 
ao Flamengo em janeiro de 2020 
depois de se destacar pelo Goiás 
e ser eleito revelação do Brasilei-
rão 2019. O atacante custou, entre 
comissões e aquisição de 80% de 
direitos econômicos, R$ 38,4 mi-
lhões, mas, até o momento, não 
justificou o alto investimento.

Atlético-GO sonha com a contratação de Michael

Rivalidade à flor da 
Mengão defende uma invencibilidade de 17 partidas contra o Vascão, que 

 L FREGUESIA MUDOU DE LADO

Surto de zika vírus, Donald 
Trump eleito para a presi-
dência dos Estados Unidos 

e a terceira prisão de Joaquim Guz-
mán Loera, o El Chapo, o trafican-
te mais procurado do século 21 e 
líder do cartel de Sinaloa. Esses fo-
ram os fatos que agitaram o mun-
do em 2016, ano da última vitória 
do Vasco sobre o Flamengo. E ho-
je, às 19h, no Maracanã, pela nona 
rodada do Campeonato Carioca, 
os arquirrivais escrevem nos teci-
dos da história mais um capítulo 
dessa rivalidade centenária.

No entanto, naquele dia 24 de 
abril, na Arena Amazônia, em 
Manaus, também pelo Estadual, 
era o Cruzmaltino, que chegava 
ao seu nono jogo sem derrota pa-
ra o Mais Querido, quem tirava 
onda. O ex-apoiador Andrezi-
nho, que defendia o time de São 
Januário e fez um gol — o outro 
foi do colombiano Riascos —, re-
corda que a série invicta dava um 
ânimo a mais ao grupo então di-
rigido pelo técnico Jorginho.

“Mexe com o psicológico, não 
tem como. Naquela ocasião, a gen-
te entrava em campo muito con-
fiante. Como a gente não perdia, 
o nervosismo passa para o outro 
lado. O episódio do Wallace (za-

gueiro que fincou uma bandeira do 
Flamengo no centro do campo antes 
do jogo) mostrou que eles estavam 
nervosos”, relembrou Andrezinho, 
hoje dirigente no Nova Iguaçu.

Mas o jogo mudou. E como. 
Desde então, o Rubro-Negro em-
balou uma sequência de 17 par-
tidas sem ser derrotado pelo Vas-
co — oito vitórias e nove empates. 
Único jogador que esteve em cam-
po em Manaus e agora vive o ou-
tro lado da situação, o volante Wil-
lian Arão foi procurado pelo MEIA 

HORA para comentar o que mu-
dou de lá para cá. No entanto, o de-
partamento de comunicação do 
Flamengo não libera para entre-
vistas na véspera das partidas.

Com 19 pontos e na segun-
da colocação — um a menos 
que o líder Volta Redonda —, o 
Rubro-Negro pode provocar a 
eliminação precoce do Gigan-
te da Colina, hoje na oitava po-
sição, com apenas dez pontos.

O MENGÃO 
DEFENDE HOJE 
UMA SÉRIE INVICTA 
DE 17 PARTIDAS 
CONTRA O VASCÃO

Bruno Henrique 
já marcou sete 
vezes contra 
o Vasco, a sua 

maior vítima no 
Rio de Janeiro

 L LUCIANO PAIVA

luciano.paiva@meiahora.com

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Cariocão Hoje             Flamengo 19h Maracanã

Cariocão              Domingo        Boavista 18h30 Elcyr Resende

 LDestaque do Vasco da Gama 
no início da última década, o za-
gueiro Dedé está sem clube des-
de que rescindiu com o Cruzei-
ro. No entanto, uma postagem 
do Cruzmaltino nas redes so-
ciais ontem, encheu os torcedo-
res do clube de esperança numa 
possível volta do jogador, que 
conquistou a Copa do Brasil de 

2011 pela equipe de São Januá-
rio. O clube anunciou uma no-
va loja online e afirmou que até 
o fim do dia de hoje os torce-
dores teriam 26% de desconto 
em produtos da Kappa. O nú-
mero é o mesmo que o defen-
sor usou nos clubes que passou. 
No entanto, o jornalista Lucas 
Pedrosa, da Band, afirmou que 

conversou o empresário do atle-
ta, que negou qualquer tipo de 
conversa. A Kappa já havia dado 
desconto de 10% para os torce-
dores, e o Gigante da Colina en-
trou em contato com a fornece-
dora para aumentar esse valor. 
A empresa, por sua vez, acatou, 
e ofereceu mais 16%, que cul-
minou nos 26% finais.

Torcida pede volta de Dedé após postagem misteriosa

pele no Maracanã
pode dar adeus ao Campeonato Carioca no Clássico dos Milhões, hoje, às 19h

Diego Alves; Maurício Isla, Bruno 
Viana, Willian Arão e Filipe Luís; Diego 
Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Ar-
rascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni 

Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro 
Castan (Ricardo Graça) e Zeca; Andrey 
(Bruno Gomes), Matías Galarza e Mar-
quinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e 
Cano. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Maracanã (RJ)  
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)  
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henri-
que (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ) 
Horário: 19h  
TV: PPV, FlaTV e VascoTV 

FLAMENGO VASCO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LQuase dois meses após viver 
um hotel de luxo, de frente pa-
ra a praia da Barra da Tijuca, já 
que vendeu sua mansão para 
comprar outro imóvel, Adria-
no ficou emocionado ao rece-
ber presentes dos funcionários 
na sua despedida. O ex-atacante 
chorou com os mimos e com os 
elogios. Adriano ainda fez ques-
tão de distribuir rosas para as 
trabalhadoras do hotel e tirar 
fotos com todo mundo no local.

Didico, emoção 
em despedida

 LNa última atividade do Vasco 
antes do Clássico dos Milhões, 
o volante Andrey mais uma vez 
foi poupado pelo técnico Mar-
celo Cabo e pode ser desfalque. 
Caso ele realmente não tenha 
condições de atuar, o seu subs-
tituto será Bruno Gomes (foto). 
Já em relação ao goleiro Van-
derlei e ao volante Romulo, os 
dois ainda não estão regulari-
zados e não podem estrear.

Bruno Gomes 
pode jogar

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Adriano Imperador se mudou
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Bruno Gomes tá de sobreaviso
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Marquinhos 
Gabriel é o 

‘cérebro’ da 
equipe em busca 
de uma vitória 
importante
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A GATA DA HORA

fez o mar serenar quando pisou na areia. Se-

reia que é, a ruiva encanta a todos os marinheiros de primei-

ra viagem. A musa, que torce pelo Mengão e já estampou 

a edição de uma revista masculina em 2018, quebra tudo 

no Instagram como a sempre maravilhosa @janneeferreira.

JANNE FERREIRA

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

ALDENOR JÚNIOR/DIVULGAÇÃO

 LApós três anos, o Real Madrid está de volta às semifinais da Liga 
dos Campeões. Ontem, na Inglaterra, o time espanhol empatou 
em 0 a 0 com o Liverpool, depois de ter vencido a ida por 3 a 1. Re-
cordista de títulos (13), o Real vai pegar o Chelsea-ING. Já o City 
despachou o Borussia Dortmund-ALE e enfrentará o PSG-FRA.

Real despacha o Liverpool
AFP

Ibrahimovic, 
do Milan, da Itália, po-
de ser suspenso por três 
anos do futebol. O joga-
dor, segundo o jornal 
Aftonbladet, da Suécia, 
é dono de uma empresa 
que possui ações em ca-
sas de apostas, o que é 
proibido pela Fifa.

o jornal espa-
nhol AS, a renovação do 
atacante Neymar com o Pa-
ris Saint-Germain, da Fran-
ça, “já está fechada”. O 
anúncio oficial só não acon-
teceu por causa de questões 
comerciais. A expectativa é 
que o novo vínculo do cra-
que brasileiro seja até 2026.

 LO ASTRO LSEGUNDO
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . 
c o m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOCACIA 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.

 

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.

 

ADMITE-SE 
Mulheres + 18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-99947-8903-whastApp
 
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.
 
QUASE MULHER 
Morenaça enlouquecedora, 
Belíssima rosto/corpo, Estilo 
mulherão, Ativa/passiva, 20 mo-
tivos comprove.Nova Iguaçu tel: 
974864673-zap
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

GUERREIRA 

 LAcostumada a ensaios ou-
sados, Gracyanne Barbosa 
optou por entrar um pou-
co no ambiente lúdico em 
uma de suas produções. Em 
fotos postadas ontem no 
Instagram, a musa fitness 
apareceu com um look ca-
vado, que fazia referência a 
uma guerreira. Na legenda, 
Gracy conversou com os se-
guidores. “Se eu fosse uma 
heroína, qual nome você 
escolheria pra mim?”, per-
guntou a musa fintnes. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘EU SOU ‘EU SOU 
MUITO MUITO 
GRATA’ GRATA’ 

 LApós 29 anos, a Globo decidiu não 
renovar o contrato de Leticia Spiller. 
A atriz perdeu o vínculo de dura-
ção longa e exclusividade e, agora, 
está livre para trabalhar em outras 
emissoras. “Não teve renovação de 
contrato de trabalho. Agora, a atriz 
segue no novo modelo da emissora, 
com contratos por obra. Leticia atua 
em novelas do canal desde 1992 e 
foram mais de 29 anos de trabalhos, 
com participações em mais de 20 

obras, entre séries, novelas e espe-
ciais”, informou a assessoria de Le-
ticia. “Tenho um carinho enorme 
pela história que construí junto à 
Globo e eu sou muito grata. Nossa 
parceria segue, mas agora em um 
novo formato. Tenho certeza de 
que ainda teremos muitos capítu-
los pela frente. Amo o que eu faço 
e ainda terei muitas histórias para 
dividir com o público”, agradeceu 
a atriz no comunicado.
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SENTIMENTO 
DE ESPERANÇA 

 LFocado na recuperação do ma-
rido, o ator Paulo Gustavo, que 
está internado há mais de um 
mês num hospital do Rio com 
Covid-19, Thales Bretas tem 
compartilhado mensagens de 
otimismo em suas redes so-
ciais. “Se vivermos com ansie-
dade, medo e insegurança, não 
suportaremos a lentidão neces-
sária de alguns ciclos e não sa-
beremos apreciar a beleza e as 
lições que existem no ato de sol-
tar e confiar. Justamente nesses 
momentos, em que a vida pare-
ce acontecer em ‘slow motion’, 
é que tudo acontece.”

BABADINHO

 LANDRESSA URACH disse 
que recebeu para fingir namo-
ro com cantor sertanejo. “A 
culpa não foi dele, foi do pai 
dele, que queria que ele fosse 
famoso”, afirmou a modelo, 
segundo o site Notícias da TV.

EM ALTA EM BAIXA
 LApós separação, Arthur 

Aguiar recebeu apoio: “Abas-
tecido de acolhimento”.

 LJustin Bieber disse que se-
guranças checavam seu pul-
so à noite devido às drogas.

SÓ LOVE!
 LBruna Marquezine esco-

lheu o Dia do Beijo, terça-
-feira, para assumir seu na-
moro com Enzo Celulari. 
No Instagram, ela postou 
foto beijando o rapaz com 
a legenda: “Feliz Dia do 
Beijo, coisa”. Enzo com-
partilhou o clique: “Feliz 
dia (do melhor) beijo”.

MERGULHO RÁPIDO 
DO ETERNO GALÃ

 LReynaldo Gianecchini 
aproveitou o dia de sol pa-
ra se refrescar no mar, on-
tem. O ator foi fotografa-
do dando um mergulho na 
Praia do Leblon, na Zona 
Sul do Rio, de tarde. Após 
mergulhar, Giane, de 48 
anos, vestiu roupa e foi em-
bora da praia. Uma das me-
didas restritivas adotadas 
pela Prefeitura do Rio pa-
ra conter o avanço do co-
ronavírus determina que a 
permanência de banhistas 
nas praias segue proibida.
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TELEVISÃO

CANTORA FEZ A 
REVELAÇÃO EM 
CONVERSA COM 
CAIO, ARTHUR, 

CAMILLA E JULIETTE

CENA QUENTE

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Cobra (foto) descobre que foi Jade quem humi-
lhou Karina e fica furioso. Pedro tenta tranquilizar a namorada 
e fazê-la voltar para a festa. Edgard vai à Ribalta para acertar 
um detalhe do plano para pregar uma peça em Nando.

19h40. Globo: Alexia se sensibiliza com a declaração de 
amor de Zezinho (foto). Kyra supõe que Luna esteja apaixo-
nada por Téo. Verônica finge gostar de Micaela. Dionice ajuda 
Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia.

21h. SBT: Na exposição de pinturas, Junior (foto) se depara 
com a mulher que diz se chamar Sofia e fica decepcionado ao 
ver que não se trata de sua irmã, Gabriela. Na escola, Mili, Pa-
ta, Vivi, Bia, Cris e Marian vão até a quadra e veem Bel e Janu.

18h30. Globo: Vitória manda Marcos sair de casa. Manuela 
(foto) conversa com Felipe e ele a chama para sair. Celina 
flagra Lúcio vendo um jogo de Ana pela internet. Lorena 
conhece Matias. Rodrigo avisa que Júlia engoliu uma moeda.

21h. Record: Sarai (foto) decepciona o faraó. Lúcifer e 
Ayla se beijam. O faraó tenta se aproximar de Sarai. Ló e 
Adália estranham o comportamento de Ayla. Aat força a 
barriga para também entrar em trabalho de parto.

21h30. Globo: João Lucas conta para José Pedro que Maria 
Clara (foto) vai com José Alfredo para o Monte Roraima. Téo 
Pereira se desentende com Cláudio e exige que Érika descubra 
seus segredos. Vicente vê Cristina e Fernando juntos.

Alexia desmaia após notícia
 LEm Salve-se Quem Puder, 

após contarem para Ivo (Ricardo 
Duque) que já sabem os nomes 
completos de Renzo (Rafael Car-
doso) e Dominique (Guilhermina 
Guinle), Alexia (Deborah Secco), 
Kyra (Vitória Strada) e Luna (Julia-
na Paiva) descobrem que a polícia 
quer prender toda a quadrilha. E 
que isso significa que elas terão 
que continuar no Programa de 
Proteção à Testemunha. Alexia 
acaba desmaiando com a notícia. 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

RESUMO DAS NOVELAS

‘Tudo o que você 
possa imaginar’
Pocah diz que foi agredida e traída na gravidez

 L REVELAÇÃO NO ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

P
ocah fez uma revelação 
sobre sua vida pessoal pa-
ra os colegas de confina-

mento no Big Brother Brasil 21, 
da Globo, na tarde de ontem. A 
cantora contou que foi traída e 
agredida quando estava grávida 
da sua filha, Vitória, de 5 anos, 
fruto do antigo relacionamento 
dela com o MC Roba Cena. 

“Tenho até receio de falar. 
Eu grávida, amore? Traição, 
agressão, tudo o que você possa 
imaginar na minha gravidez”, 
disse Pocah em uma conversa 
com Caio, Arthur, Camilla e Ju-
liette na piscina.

Durante o papo, Caio lem-
brou que ficou acompanhando 
a esposa durante um mês após 
ela ter dado à luz e ficou im-
pressionado com a história da 
cantora. “Cê tá doido. Deus me 

livre”, comentou ele. “Não fui 
nem para a roça”, completou.

Camilla afirmou que já es-
cutou relatos de mulheres que 
foram abandonadas pelos ma-
ridos após os filhos nascerem.

Pocah ainda comentou que 
nunca teve assistência do MC. 
“É o famoso pai de selfie. Nunca 
faz porr* nenhuma. Não gosto 
nem de entrar nesses detalhes. 
Não ajuda financeiramente, não 
está presente afetivamente. É o 
que mais tem.”

A cantora Pocah fez o desabafo no ‘Big Brother Brasil 21’

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LEliminada do Big Brother Bra-
sil 21 com 82,29% dos votos, na 
terça-feira, Thaís foi recebida para 
o tradicional café da manhã com 
Ana Maria Braga no Mais Você, 
ontem. No papo, a dentista falou 
sobre sua passagem pela casa. 

“No começo, eu estava muito 
insegura. Com o passar do tempo, 
comecei a ter mais segurança. Eu 

encontrei amizades que quero le-
var para a vida. Faltou expor mi-
nhas visões, me posicionar mais. 
Às vezes, eu ficava insegura de ex-
por o que eu pensava, ficava em 
cima do muro. Não confiava em 
mim”, disse Thaís, que foi questio-
nada sobre o affair com Fiuk na ca-
sa. “A gente não tinha uma relação 
amorosa, era amizade.”

Thaís: ‘Eu não confiava em mim’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Cada qual sabe amar a seu modo; o essencial é que 

saiba amar.” (Machado de Assis)

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

 LPense mais e evite expor as 

suas emoções. Prefira manter 

o contato com as pessoas que-

ridas à distância. Papos pro-

fundos vão marcar a relação.

Cor: preto.
Números da sorte: 37, 46 e 19.

 LOs relacionamentos pessoais 

vão marcar o seu dia. Vai ser o 

centro das rodas de bate-pa-

po. Se estiver na pista, escolha 

bem a sua paquera.

Cor: prata.
Números da sorte: 38, 92 e 11.

 LPode se sentir indeciso sobre 

as suas metas. Há sinal de mu-

danças na profissão. Adapte-

-se às novidades. Vai ser muito 

popular na conquista.

Cor: branco.
Números da sorte: 12, 03 e 39.

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

 LVai ter facilidade para se re-

lacionar com as pessoas. Há 

risco de passar sufoco se não 

controlar a ambição. O relacio-

namento vai melhorar.

Cor: caramelo.
Números da sorte: 40, 31 e 22.

 LVocê vai se adaptar bem às 

mudanças do seu dia. A rotina 

no trabalho vai exigir resistên-

cia. No amor, a relação não vai 

enfrentar problemas.

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

 LUtilize o seu senso de humor 

para conversar bastante hoje. 

Boas parcerias no trabalho 

podem surgir. Chance de se 

envolver com uma paquera.

Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 06, 42 e 96.

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

 LAposte nas conversas por re-

des sociais. Vai ter dificuldade 

para focar em assunto ou uma 

pessoa. Há sinal de paquera 

com um conhecido.

Cor: lilás.
Números da sorte: 43, 79 e 07.

 LA Lua traz mais jogo de cintu-

ra para o seu signo. Adapte-se 

ao momento e busque novas 

maneiras de atingir suas me-

tas. Inove no relacionamento.

Cor: verde-musgo.
Números da sorte: 80, 62 e 08.

 LO seu senso de humor vai 

estar em alta. Interações com 

amigos vão te fazer bem. Uma 

paquera com alguém da sua 

turma pode surgir.

Cor: bordô.
Números da sorte: 00, 90 e 09.

SANTA ANASTÁCIA 
E SANTA BASILISSA
Anastácia e Basilissa foram con-
vertidas para o cristianismo pelas 
pregações dos apóstolos São Paulo 
e São Pedro. Após os dois apóstolos 
terem sido martirizados em Roma, 
Anastácia e Basilissa encontraram 
os seus corpos e os enterraram se-
cretamente. Membros do Império 
Romano acabaram descobrindo so-
bre os apóstolos. Elas foram presas 
e, diante do tribunal de Nero, teriam 
que renunciar à sua fé e confessar 
onde enterraram os apóstolos. Elas 
permaneceram caladas durante o 
julgamento e foram martirizadas.

SANTO DO DIA

VALORES
Ricardo passeava na rua 
quando passou por uma loja 
de animais, viu um passari-
nho cantando e perguntou 
para o vendedor:
— Moço, quanto é que custa 
esse passarinho?

— Mil reais.
Ricardo viu um outro passa-
rinho que estava quietinho:
— E esse outro que não está 
cantando?
— Cinco mil reais.
— Por que ele é mais caro que 
o outro, se ele nem canta?

— Porque esse passarinho aí 
é o compositor.

A IDADE
Três senhoras comentam so-
bre os problemas da idade:
— Eu estou tão esquecida 
que, quando estou de pé ao 

lado da cama, não sei se aca-
bei de acordar ou se estou 
indo dormir.
A segunda afirma:
— Estou tão esquecida que, 
quando a porta da geladeira 
está aberta, não sei se acabei 
de guardar alguma comida 

ou se estava indo pegar al-
guma coisa.
A terceira, dando três batidi-
nhas na madeira, diz:
— Isola. Deus me livre! Eu 
não quero ficar assim... Espe-
rem aí que vou abrir a porta, 
alguém está batendo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Yansã.
MENSAGEM:
Hoje, o dia será dinâmico, mo-
mento de coragem. Surgirá 
uma ótima oportunidade para 
resolver pendências e proble-
mas mal resolvidos. Momento 
certo para expor a verdade e de 
se libertar daquele segredo que 
precisa ser revelado.
SAUDAÇÃO:
Eparrey Oyá!
COR:
Vermelho. 
ELEMENTOS:
Vento e fogo.
SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, 
pegue um copo com água, 
coloque três colheres de me-
lado de cana e dissolva. Em 
seguida, coloque um papel 
com o nome da pessoa que 

deseja acalmar. Acenda uma 
vela ao lado e reze três Pai-
-Nossos e três Ave-Maria. 
Peça muita calma e tranqui-
lidade após as orações.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA Lua favorece contatos pro-

fissionais. Há risco de instabi-

lidade emocional, o que pode 

afetar o trabalho. No amor, 

pode se abrir para novidades.

Cor: verde-água.
Números da sorte: 88, 16 e 61.

 LPode se relacionar com faci-

lidade com aqueles ao seu re-

dor. Use a sua habilidade co-

municativa na sua profissão. 

Terá animação no romance.

Cor: castanho.
Números da sorte: 62, 53 e 35.

 LTome cuidado para não per-

der a hora do trabalho. Há si-

nal de mudança de residência. 

Se estiver solteiro, um familiar 

pode te apresentar alguém.

Cor: pink.
Números da sorte: 36, 27 e 54.
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