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ESPORTES

Cabo Haron Coelho Ferreira (foto), de 29 anos, é executado com 
mais de dez tiros perto da alça de acesso à Ponte Rio-Niterói
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Filho mata o 
pai policial na 
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Veja os novos 
capítulos da 
investigação

CASO HENRY 3

CIVIL APURA POSSÍVEL REVIDE DE BANDIDOS DA PROVIDÊNCIA 4

Governo quer salário mínimo de R$ 1.147
SEM AUMENTO REAL EM 2022 8
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‘O que ganho 
só paga o 

almoço e a 
passagem’ 

Brothers falam 
mal do cheiro do 
pé da Viih Tube: 

‘Chulé da porr*’

‘BBB 21’

PÁGINA 17

Médicos 
estão mais 

confiantes na 
recuperação

PAULO GUSTAVO

PÁGINA 16
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PM É FUZILADO PM É FUZILADO 
APÓS MORTE APÓS MORTE 
DE MOISÉS DE MOISÉS 
DA RAJADADA RAJADA

ATAQUE NA LINHA VERMELHA

Qual time eliminou o 
BOTAFOGO?

GANHOU GANHOU 
BRINBRINCANOCANO  

DO FLADO FLA

5

VASCO 

TACA O 

MENGO NO 

BURACO
Alô, disque-aglomeração! O MEIA HORA Alô, disque-aglomeração! O MEIA HORA 

denuncia baile do Vascão por 3 a 1. denuncia baile do Vascão por 3 a 1. 
Urubu depenado é vice em série invicta Urubu depenado é vice em série invicta 



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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ILUMINAÇÃO

Alexandre Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Faltam passarelas 
no Centro do Rio

 LFaltam passarelas na Avenida Pre-
sidente Vargas, no Centro do Rio. 
Atravessar da Praça General Pedra 
para o Terreirão do Samba pela pis-
ta é muito perigoso. No trajeto da 
Central para o Campo de Santana, 
sempre ocorrem atropelamentos, 
principalmente de idosos. As pistas 
da avenida são muito largas e mui-
tos não conseguem chegar do outro 
lado a tempo dos sinais abrirem.

OBRA

Rua de Bangu 
às escuras

 LMoro na Rua Cobe, em Bangu. Em 
frente ao número 156, tem um pos-
te que está apagado há muito tem-
po. Já fiz várias solicitações ao 1746 
e até agora não obtive nenhuma 
resposta se vão consertar ou não 
o problema. Precisamos de ajuda 
para resolver essa questão. Com a 
luz desse poste queimada, ficamos 
sem iluminação na rua inteira, o que 
pode ser perigoso.

Max Freitas
Por e-mail

ILUMINAÇÃO

Viaduto precisa de 
grades de proteção

 LO viaduto que corta a linha do 
trem, no bairro Caonze, em Nova 
Iguaçu, precisa de grades de pro-
teção para pedestres. As que têm 
ali são muito antigas e a maioria 
das proteções já caiu na linha fér-
rea. Precisamos que a prefeitura 
coloque mais grades. Muitos pas-
sam pelo local todos os dias e, com 
o mínimo descuido, pode acabar 
acontecendo um acidente.

Mário Sodré
Por e-mail

OBRA

Passageiros a pé 
na Zona Oeste

 LA linha 835 (Largo do Corrêa-
-Campo Grande) diminuiu muito o 
número de veículos durante a pan-
demia e até agora não repuseram, 
deixando passageiros a pé. O que 
está havendo? As pessoas precisam 
do transporte! Dependemos dessa 
linha para ir ao Centro de Campo 
Grande e nos deslocar para outros 
lugares da cidade. Sem ônibus, fica-
remos isolados de tudo.

Saulo Góes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Escuridão total 
em estrada

 LA Estrada Marechal Alencastro, na 
altura de Deodoro, no sentido Ricardo 
de Albuquerque, embaixo da Avenida 
Brasil, até a chegada do cemitério de 
Ricardo, está completamente às escu-
ras. Está tudo escuro! Isso pode causar 
acidentes de trânsito. Sem contar os as-
saltos e arrastões que ocorrem na via 
todos os dias. Faço um apelo à Rioluz, 
órgão da Prefeitura do Rio, para tomar 
as devidas providências.

Amilton Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO                                                                                                                                                                                   PLACA

Risco de queda em Anchieta
 LUma placa de sinalização, localizada no cruzamento da Rua 

Motorista Luis Abreu com a Rua Faustino Lins, no bairro Anchie-
ta, está há mais de um mês virada para um poste e enroscada 
nos fios. Quando houve uma ventania muito forte, o poste que 
sustenta a placa acabou envergando e deixou ela virada. Ela 
pode cair a qualquer momento e impede que os motoristas 
tenham informações sobre o local. Um perigo!

Marinaldo Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Limpeza 
realizada

 LA Comlurb informa que já 
realizou a limpeza e remoção 
de resíduos na Rua Osvaldo de 
Carvalho, em Senador Camará. A 
pilha de entulho, que se encontra 
em frente ao número 81, não é de 
responsabilidade da companhia. 
A Comlurb já solicitou a remoção.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2207
15/04/2021

03 05 06 07 08
09 10 11 12 13
14 17 20 22 25

QUINA concurso 5541
15/04/2021

15 20 28 38 54
Quina: acumulou (R$ 695.666,77)

Quadra: 43 (R$ 8.782,51)

Terno: 3.738 (R$ 151,92)

Duque: 93.962 (R$ 3,32)

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 P
A

R
A

 O
 W

H
A

TS
A

P
P

 D
O

 M
EI

A
 H

O
R

A



POLÍCIA

‘Mãe, eu te 
Em depoimento, cabeleireira 
que atendia Monique Medeiros 
conta detalhes de conversa entre 
mãe e filho após agressões

U
ma cabeleireira que aten-
deu a mãe de  Henry Borel, 
Monique Medeiros, em um 

salão de shopping na Barra da Ti-
juca, em 12 de fevereiro, prestou 
depoimento na 16ª DP (Barra da 
Tijuca), no inquérito que investi-
ga a morte do menino. Ela deu de-
talhes de uma chamada de vídeo 
entre mãe e filho, que presenciou. 

Segundo a cabeleireira, Hen-
ry iniciou a ligação questionan-
do: “Mãe, eu te atrapalho? O tio 
disse que te atra-
palho”. Monique 
respondeu que 
ele não a “atrapa-
lharia de maneira 
alguma”. 

A cabeleira re-
latou que o me-
nino disse estar 
chorando porque 
“o tio bateu” ou 
“o tio brigou” (ela 
não tem certeza da frase exata) e 
ainda pediu: “Mamãe, vem pra ca-
sa logo”. Logo depois, a babá Thay-
ná de Oliveira Ferreira teria  filma-
do Henry mancando. 

Minutos após conversar com o 
filho, Monique teria recebido liga-
ção do vereador Dr. Jairinho. “Vo-
cê nunca mais fale que meu filho 
me atrapalha, porque ele não me 
atrapalha em nada”, teria afirma-
do, acrescentando: “Você não vai 
mandar ela embora (em referên-
cia à babá). Ela não fez fofoca ne-
nhuma. Quem me contou foi ele”.

Ao fim da conversa, Monique 
teria dito: “Quebra, pode quebrar 
tudo. Você já está acostumado a fa-
zer isso”.  E saiu apressada do salão.

ATRAPALHO?’ 
REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

 L BRUNA FANTTI E

 L  ANDERSON JUSTINO

MONIQUE

TERIA DISCUTIDO 
COM JAIRINHO POR 

TELEFONE APÓS 
LIGAÇÃO DO FILHO 

 LMonique Medeiros e o vereador 
Dr. Jairinho ingressaram no siste-
ma prisional como criminosos de 
“alta periculosidade”. Porém, a fi-
cha prisional não tem a foto deles 
com uniforme de presos e cabe-
los cortados. O mesmo já ocor-
reu com detentos famosos, como 
o ex-deputado Jorge Picciani e o 
empresário Eike Batista, fato, na 
ocasião, analisado pelo Ministé-
rio Público como privilégio. 

Questionada, a Secretaria 
de Administração Peniten-
ciária (Seap) não havia dado 
esclarecimentos até o fecha-
mento desta edição.

Sem fotos na 
ficha prisional

 LA babá de Henry, Thayná de 
Oliveira Ferreira, seu namora-
do e sua tia foram nomeados 
para a Prefeitura do Rio desde 
2015. As nomeações foram re-
veladas pelo blog do jornalista 
Ruben Berta e confirmadas pe-
lo MEIA HORA. 

Thayná foi nomeada para 
exercer o Cargo em Comissão 
de Assistente I, no dia 14 de abril 
de 2015. Seu noivo foi nomeado 
para exercer o Cargo em Comis-
são de Assessor da Subsecretaria 
de Esportes e Lazer, da Secreta-
ria Municipal da Casa Civil, em 
2019, e a tia, em três anos conse-
cutivos, entre 2017 e 2019.

Babá: cargos 
na prefeitura

 LO depoimento da empregada 
doméstica que trabalhava no 
apartamento de Monique Me-
deiros e de Dr. Jairinho trouxe 
mais detalhes da rotina de hor-
ror que o pequeno Henry, de 4 
anos, vivia. A doméstica, de 57 
anos, disse que Monique dava, 

três vezes ao dia, remédios para 
ansiedade ao filho.

No depoimento, de cerca de 
seis horas, a mulher afirmou 
que “Monique e Jairo tomavam 
muitos remédios, (mas) não 
sabia o motivo”. E acrescentou: 
“Monique dava a ele (Henry), 

três vezes ao dia, remédio para 
ansiedade”. Segundo ela, Moni-
que teria dito que os remédios 
eram dados porque Henry não 
dormia direito, passava muito 
tempo acordado, segundo tre-
cho do documento, ao qual o 
MEIA HORA teve acesso.

Monique dava remédios para ansiedade ao filho

O menino 
Henry Borel 
com a mãe, 
Monique 
Medeiros
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POLÍCIA

Estelionatária 
é indiciada

Presa em 
São João

 LUma mulher foi indicia-
da por estelionato após ser 
identificada por agentes 
da 21ª DP (Bonsucesso). 
Segundo a polícia, ela pro-
curava pessoas vendendo 
Iphone, entrava em conta-
to e mandava um compro-
vante de DOC agendado 
para dias à frente, mas ao 
receber o aparelho, cance-
lava o agendamento.

 LUma mulher foi presa, 
ontem, pela Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) por 
abandonar um recém-nas-
cido morto em sacola plásti-
ca em uma rua de São João 
de Meriti. Segundo a polícia, 
ela admitiu ter tomado chá 
abortivo e deixado o bebê na 
Rua Belkiss, em Coelho da 
Rocha, quarta-feira.

RAPIDINHAS...

Prisão de idosa 
é mantida

Policiais 
no xilindró

 LA Justiça do Rio negou prisão 
domiciliar para Therezinha da 
Silva Moraes, de 82 anos, presa 
em flagrante por manter em cár-
cere privado, por mais de 50 anos, 
Maria das Graças de Sousa Rodri-
gues, de 74 anos. No despacho, a 
juíza Rachel Assad da Cunha, da 
14ª Vara Criminal do Rio de Janei-
ro, citou que Therezinha apresen-
tava boa aparência e estava lúcida. 
Ela teria o direito a prisão domici-
liar por ter mais de 80 anos e ale-
gou problemas de saúde.

 LTrês policiais militares acusa-
dos de envolvimento em dois as-
sassinatos foram presos, ontem, 
por agentes da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminen-
se. Os PMs são suspeitos de fa-
zer parte de uma milícia que atua 
no bairro Jardim Anhangá, em 
Caxias. Na ação, foram apreen-
didos uma pistola, uma carabi-
na, um revólver calibre 38, qua-
tro carregadores e munição. As 
identidades dos policiais milita-
res não foram divulgadas. 

O 
cabo da Polícia Militar 
Haron Coelho Ferrei-
ra, de 29 anos, foi mor-

to em um ataque de bandidos 
na Linha Vermelha, na altura do 
Caju, na Zona Portuária, ontem 
de madrugada. O policial estava 
em uma viatura do Batalhão de 
Policiamento em Vias Especiais 

(BPVE) próximo à alça de aces-
so à Ponte Rio-Niterói, ao lado 
de cabine blindada, que está de-
sativada, quando os criminosos 
passaram atirando de um carro.  

O PM não teve tempo de 
reagir e foi atingido por mais 
de 10 tiros, a maioria de fuzil. 
Um soldado que estava com o 
cabo ficou ferido. 

 L NA ALTURA DO CAJU

Ataque covarde
Bandidos fuzilam viatura e matam PM na Linha Vermelha

A cabine blindada ao lado da qual o cabo Haron (detalhe) foi morto

LUCIANO BELFORD

O POLICIAL 

NÃO TEVE TEMPO 

DE REAGIR E FOI 

ATINGIDO POR MAIS 

DE 10 TIROS

Após o ataque, policiais fize-
ram buscas na região e encontra-
ram uma pistola e carregadores 
de fuzil a poucos metros do local.

A Polícia Civil apura a infor-
mação, divulgada nas redes so-
ciais, de que o ataque contra a 
viatura do BPVE ocorreu em re-
taliação à morte, na quarta-fei-
ra,  do traficante Moisés Pereira 
Marreiro de Araújo, conhecido 
como Moisés da Rajada, apon-
tado como uma das lideranças 
do tráfico de drogas no Morro 
da Providência.

Ontem à tarde, PMs do Bata-
lhão de Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) fizeram uma opera-
ção na Providência, para tentar 
localizar os assassinos do poli-
cial. Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações sobre 
prisões ou apreensões.

O Portal dos Procurados do 
Disque-Denúncia (2253-1177) 
divulgou cartaz pedindo infor-
mações sobre os criminosos.  

A PM lamentou a morte do 
policial, que estava na corpo-
ração desde 2011. O cabo deixa 
esposa e filha.

Um policial militar foi mor-
to na porta de casa pelo próprio 
filho, cuja identidade não foi re-
velada, em Nilópolis, na Baixada 
Fluminense, na noite de quarta-
-feira. A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense (DHBF) 
investiga o caso.

Segundo a polícia, Igor Sérgio 
Moreira da Silva entrava em casa 
quando tentou agredir a esposa 
e o filho, ameaçando os dois de 
morte. Quando ele sacou a pis-
tola calibre 380 e tentou agredir a 
esposa, a arma caiu. Seu filho pe-
gou a pistola e efetuou diversos 
disparos contra o PM, que mor-
reu no local. O próprio filho do 
militar chamou a polícia.

PM é 

morto 

pelo filho

 L EM NILÓPOLIS

FILHO ATIROU

APÓS O PAI SACAR 

PISTOLA E TENTAR 

AGREDIR 

A ESPOSA

Escravizada por 
quase 12 anos

 LUm casal foi preso, ontem, por 
fazer uma jovem trabalhar em 
condições análogas à escravi-
dão em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. O crime 
aconteceu entre os anos de 1989 
e 2001, quando a vítima ainda 
era adolescente.  Por quase 12 
anos, ela trabalhou sem salário 
ou folgas e sofria humilhações 
e agressões. A vítima conseguiu 
fugir e, com ajuda de uma vizi-
nha, denunciou o casal.
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GERAL

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, testou positivo para a Co-
vid-19, ontem. De acordo com a 
assessoria de imprensa, ele acor-
dou com sintomas leves de gripe, 
dor de garganta e foi submetido 
ao teste rápido.

Em maio do ano passa-
do, Paes já havia testado positi-
vo. Na época, ele descobriu, por 

acaso, que estava com a doença, 
quando foi fazer exames de ro-
tina. Paes ficou assintomático e 
em isolamento domiciliar.

Integrante da Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde do Es-
tado, o médico sanitarista Ale-
xandre Chieppe afirmou que 
ainda não há dados suficientes 
para comprovar as chances de 

contrair a doença mais de uma 
vez. “Esses casos de reinfecções 
têm que ser investigados. Só o 
fato de dizer que a pessoa foi 
reinfectada precisa comprovar. 
A gente sabe que a ocorrência de 
reinfecção é relativamente inco-
mum, mas acontece. Com a en-
trada da variante P1, que é uma 
variante com uma capacidade 

de designação maior, a gente vê 
um aumento do número de ca-
sos de reinfecções, mas ainda 
continua sendo um evento in-
comum”, explica o médico.

O sanitarista ainda aponta a 
importância da análise de cada 
caso, porque a possível reinfec-
ção pode ser, na verdade, uma 
reativação viral.

Eduardo Paes está com Covid-19
 L PELA SEGUNDA VEZ

Recorde de mortes 

e crise social no Rio 
Na Zona Oeste, região com mais óbitos, comércio popular sofre

 L PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

N
os hospitais, a alta taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
e a escassez do kit entuba-

ção escancaram a crise na saúde. 
O Estado do Rio ultrapassou a 
marca de 40 mil mortes por Co-
vid-19, mas a pandemia também 
é uma crise social. 

“Antes, a gente conseguia um 
dinheiro maneiro”, afirma Walla-
ce Araújo, de 21 anos, 10 deles co-
mo vendedor de roupas no Cal-
çadão de Bangu. “O que eu recebo 
dá para pagar o almoço, a passa-
gem e só”, completa.

Perto dali, o restaurante popu-

lar de Bangu registrou aumento 
no fluxo de clientes no horário do 
almoço. A refeição é servida a R$ 
2 entre 10h e 15h. Entre 6h e 9h, 
o café da manhã custa R$ 0,50. 
“Economiza pra caramba e, em 
períodos assim, qualquer econo-
mia faz diferença de vida”, diz o 

vendedor de amendoins Alexan-
dre Silva.

No Calçadão de Campo Gran-
de, Cleiton Nascimento tem uma 
barraca de potes plásticos. “Antes, 
eu vendia, em um dia normal, pa-
ra cerca de 40 pessoas. Agora, ven-
do sete, 10 no máximo. Ano pas-

sado, o auxílio ajudou, mas este 
ano está tudo mais difícil”, avalia.

Dos 10 bairros com mais mor-
tes na cidade do Rio, seis ficam 
na Zona Oeste: Campo Grande 
(1.288), Bangu (894), Santa Cruz 
(680), Realengo (675), Barra da 
Tijuca (511) e Taquara (471).

Movimentação no Calçadão de Campo Grande, que é um dos bairros com mais mortes na cidade

REGINALDO PIMENTA

 L YURI EIRAS

‘ANO PASSADO,

O AUXÍLIO AJUDOU, 

MAS ESTE ANO 

ESTÁ TUDO MAIS 

DIFÍCIL’

A polícia investiga o desvio de 
doses de vacina contra a Covid-19 
em dois municípios da Região 
Metropolitana do Rio. 

Em São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense, 200 doses da 
CoronaVac desapareceram de 
um posto de saúde da Vila Juran-
dir. O furto foi constatado na tar-
de de terça-feira e comunicado à 
Polícia Civil. Todos os 16 funcio-
nários da unidade foram afasta-
dos e a vacinação  suspensa no lo-
cal. O caso está sendo investigado.

De acordo com as investiga-
ções da 64ª DP (São João de Me-
riti), os 20 frascos contendo 10 
doses cada um teriam desapare-
cido de madrugada, durante o 
deslocamento entre o posto de 
saúde de Vila Jurandir e o local 
de armazenamento.

Em São Gonçalo, a Polícia Ci-
vil investiga se servidores de pos-
tos de saúde estão se apossando de 
‘sobras’ das doses de vacinas.  

Na terça-feira, uma técnica de 
enfermagem foi flagrada com se-
ringa contendo dose de vacina e 
disse que se tratava de uma práti-
ca “normal” em todos os postos de 
saúde do município, já que seriam 
“sobras” de vacinas. 

Sumiço 
de 200 
doses

 L VACINA

TODOS OS 16

FUNCIONÁRIOS DE 

POSTO DE SÃO JOÃO 

DE MERITI FORAM 

AFASTADOS
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Os beneficiários do pro-
grama Bolsa Família já 
podem consultar o valor 

do benefício que vão receber este 
mês e se foram incluídos no auxí-
lio emergencial. Os pagamentos 
começam hoje, de acordo com o 
final do NIS (Número de Inscri-
ção Social), e vão até o dia 30. 

Dependendo de quanto re-
cebe do Bolsa Família regular-
mente, o beneficiário pode ser in-
cluído no pagamento do auxílio 
emergencial e passar a ganhar as 
quatro parcelas nos valores de R$ 
150, R$ 250 ou R$ 375, conforme 
a composição familiar.

Segundo a Caixa, a consulta es-
tá liberada pelo site do benefício e 
aplicativo desde ontem. Há ainda 
a possibilidade de verificar a situa-
ção através do número 111.

De acordo com o governo, 
quem faz parte do Bolsa Família 

receberá o benefício que for de 
maior valor: ou o auxílio emer-
gencial ou o próprio Bolsa Família.

O calendário de pagamento 
não muda para este grupo. As da-
tas são destinadas ao pagamento 

das quatro parcelas para benefi-
ciários do Bolsa Família (veja ao 
lado). O depósito na conta digital 
da Caixa e a autorização para o sa-
que em dinheiro, para esse grupo, 
caem sempre no mesmo dia.

GERAL

Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues
Editor-executivo
Bruno Ferreira
Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)
Editora-assistente
Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  
Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)
Designers
Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)

Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650 / 2222-8651  
Classificados:  25352-5000 / 98762-8279

Noticiário:  2222-8191 / 2222-8811 / 2222-8802  
2222-8631 / 2222-8340 / 2222-8105

SP: (11) 99951-3372 / (11) 99973-8313 

Brasília: (61) 99209-1891 

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda        FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640

                                 JORNALEIRO JORNALISTA 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 LTENHO 43 anos de idade e sou 
jornaleiro há 13 anos. Moro em 
Copacabana e, antes, eu era co-
peiro. No meu bairro, eu gosto da 
vizinhança, mas precisa melhorar 
a segurança. Na minha profissão, 
o que eu mais gosto é da interação 
com os clientes. Torço para o Fla-
mengo e, nas horas vagas, gosto 
de andar de bicicleta. Gosto de ler 
sobre esportes no MEIA HORA.

ROGÉRIO RODRIGUES — 
Copacabana

RAYANE 
BATISTA 
TAVARES
tem atualmen-
te 17 anos. Ela 
desapareceu 
no dia 22 de 
novembro de 
2019, no Enge-
nho da Rainha 
(Zona Norte), 
após fugir de casa.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L QUATRO PARCELAS

Confira o calendário!
Pagamento do auxílio para inscritos no Bolsa Família começa hoje 

O salário mínimo no ano 
que vem será de R$ 1.147 e não 
terá aumento acima da infla-
ção, segundo anunciou o Mi-
nistério da Economia. O reajus-
te consta no Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PL-
DO) de 2022, enviado ontem 
para o Congresso Nacional.

O reajuste segue a projeção 
de 4,3% para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) para este ano. A estima-
tiva também consta no PLDO.

O valor do salário mínimo 
para 2022 ainda pode ser altera-
do, dependendo do valor efeti-
vo do INPC este ano. Pela legis-
lação, o presidente é obrigado a 
publicar uma medida provisó-
ria até o último dia do ano com 
o valor do piso para o ano se-
guinte. Em 2021, o salário mí-
nimo está em R$ 1.100. 

Mínimo de 
R$ 1.147 
em 2022

 L PROPOSTA

PARCELA 1

NIS final 1 - 16/04 
NIS final 2 - 19/04 
NIS final 3 - 20/04 
NIS final 4 - 22/04 
NIS final 5 - 23/04 
NIS final 6 - 26/04 
NIS final 7 - 27/04 
NIS final 8 - 28/04 
NIS final 9 - 29/04 
NIS final 0 - 30/04 
 

PARCELA 2

NIS final 1 - 18/05 
NIS final 2 - 19/05 
NIS final 3 - 20/05 

NIS final 4 - 21/05 
NIS final 5 - 24/05 
NIS final 6 - 25/05 
NIS final 7 - 26/05 
NIS final 8 - 27/05 
NIS final 9 - 28/05 
NIS final 0 - 31/05  

PARCELA 3

NIS final 1 - 17/06 
NIS final 2 - 18/06 
NIS final 3 - 21/06 
NIS final 4 - 22/06 
NIS final 5 - 23/06 
NIS final 6 - 24/06 
NIS final 7 - 25/06 

NIS final 8 - 28/06 

NIS final 9 - 29/06 

NIS final 0 - 30/06  

PARCELA 4

NIS final 1 - 19/07 

NIS final 2 - 20/07 

NIS final 3 - 21/07 

NIS final 4 - 22/07 

NIS final 5 - 23/07 

NIS final 6 - 26/07 

NIS final 7 - 27/07 

NIS final 8 - 28/07 

NIS final 9 - 29/07 

NIS final 0 - 30/07 

AS DATAS PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

 LDESDE ONTEM, é possível agen-
dar serviços de vistoria de veículos 
também para o horário noturno 
no Detran-RJ. Com o objetivo de 
aumentar o número de vagas e 
reduzir a demanda reprimida, 
12 postos de vistoria de diver-
sas regiões do estado passarão 
a atender das 8h às 21h já na se-
gunda-feira. Entre as unidades 
com horário ampliado estão as 
do Cocotá, Ceasa, Campo Gran-
de, Niterói, Belford Roxo e Magé.

OLHO VIVO

VALORES SÃO DE 
R$ 150, R$ 250 OU 

R$ 375, CONFORME 

A COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR
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O BAILE CRUZMALTINO
Impiedoso, Vascão ‘atropela’ o Flamengo, encerra jejum e segue vivo no Carioca

C
om juros e correção, o Vasco 
colocou um ponto final no 
longo jejum sem vencer o 

Clássico dos Milhões, que durava 
desde 24 abril de 2016. Na melhor 
atuação sob o comando de Marce-
lo Cabo, a equipe carimbou a faixa 
de campeão do apático arquirri-
val, ontem, com uma incontestá-
vel vitória por 3 a 1, no Maracanã. 
Léo Matos, Cano e Morato cons-
truíram o triunfo. Vitinho, já no 
apagar das luzes, descontou.

Com o resultado, o Gigante 
da Colina, agora com 13 pon-
tos, subiu para o quinto lugar e 
se manteve vivo na disputa do 
uma vaga na semifinal da Taça 
Guanabara. Em segundo, com 
19, o Rubro-Negro já estava 
classificado, mas deixou o es-
tádio de ‘cabeça bem inchada’.

Quatro dias após a conquis-
ta da Supercopa do Brasil, na 
decisão contra o Palmeiras, em 
Brasília, o Flamengo não teve 
tempo para se sentir à vontade 
e imprimir seu dominante es-
tilo de posse de bola e troca de 
passes. O gol de Léo Matos, re-
velado na Gávea, ajudou a des-
moronar a estratégia de Rogé-
rio Ceni. Após a cobrança de 
escanteio de Zeca, o lateral-di-
reito subiu mais do que Bruno 
Viana, logo aos seis minutos.

Sem Arrascaeta, vetado, o Fla-
mengo pouco incomodou. Aos 
28, Cano aproveitou o bom passe 
de Morato para aumentar a vanta-
gem e comemorar como jogador 
de golfe, seu hobbie nos dias de fol-
ga, o primeiro gol no arquirrival. 

O Rubro-Negro melhorou na 
segunda etapa. No entanto, cirúr-
gico, o Vasco resolveu a parada aos 
32, quando Morato, após um corte 
seco em Filipe Luís, marcou o ter-

ceiro e saiu comemorando à la Ed-
mundo em 97 — no chocolate por 
4 a 1, também no Maraca, jogo em 
que o Animal marcou três vezes. 

No fim, o gol de honra de Vi-
tinho, aos 47 minutos, fez pouca 
diferença. Do lado rubro-negro, 
é válido ligar o sinal de alerta após 
uma péssima exibição às véspe-
ras da estreia na Libertadores, na 
próxima terça-feira, contra o Vé-
lez Sarsfield, em Buenos Aires. Germán Cano dessa vez não vacilou. O argentino marcou o segundo do Gigante da Colina no clássico

DANIEL CASTELO BRANCO

O ARTILHEIRO

CANO MARCOU PELA 

PRIMEIRA VEZ EM 

UM JOGO CONTRA O 

FLAMENGO

 LO camisa 10 Morato deu assis-
tência para Cano e fez um golaço, 
o terceiro do Vasco, comemoran-
do à lá Edmundo, tirando onda 
no Maracanã. “Feliz pelo gol, pe-
la vitória. Vitória que o torcedor 
vascaíno com certeza tá vibran-
do, mas pedir calma. Torcedor vas-
caíno que nos dê um pouco mais 

de espaço e confiança de que essa 
galera vai reverter essa situação”, 
afirmou o meia-atacante, contra-
tado junto ao Bragantino. Outro 
destaque foi o goleiro Lucão, au-
tor de grandes defesas. “Jogar bem 
é importante para nós, fica mar-
cado. Acredito que a (defesa) do 
Gabigol foi a mais difícil. Foi uma 

atuação perfeita do time, a gente 
sabia como o Flamengo jogava. 
É um dos melhores times do Bra-
sil, mas clássico é clássico. Quem 
tem mais raça ganha o jogo. A tá-
tica do Marcelo foi dar a vida. Ló-
gico que a gente queria ter a bola, 
mas quando se ganha o clássico 
tudo fica para trás”, disse o goleiro.

Morato: ‘Torcedor vascaíno tá vibrando, mas calma’Diego Alves; Isla (Matheuzinho), 
Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; 
Gomes (Vitinho), Gerson, Diego e 
Everton Ribeiro (Muniz); Bruno Henri-
que e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Lucão; Léo Matos, Ernando, Castan 
e Zeca; Andrey (Miranda), Galarza(-
Carlinhos) e Marquinhos Gabriel; Pec 
(Bruno Gomes), Morato (Cayo) e Cano 
(Léo Jabá). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo 
(RJ) Auxiliares: João Batista de Arruda (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha 
(RJ) Gols: 1º tempo: Léo Matos, aos seis, e Cano, aos 28. 2º tempo: Morato, aos 
32, e Vitinho, aos 49 Cartões amarelos: Galarza, Morato, Léo Matos, Marcelo 
Cabo, Cayo Tenório, Diego e Gerson Público: jogo realizado com portões fechados

FLAMENGO 1 VASCO 3

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã              Portuguesa            21h05
Terça              Vélez Sarsfield          21h30

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo               Boavista              18h30
24 ou 25/4             Resende           A definir
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O 
clima ficou agitado nos 
bastidores do Flamen-
go. Horas antes do clás-

sico com o Vasco, o apoiador 
Arrascaeta e seu empresário, 
Daniel Fonseca, se mostraram 
incomodados pelo que consi-
deram um não cumprimento 
de acordo por parte do Rubro-
-Negro para uma renovação, 
que envolveria a compra de 
parte dos direitos econômicos 
do atleta que pertencem ao De-
fensor Sporting, do Uruguai. 

Por conta dessa divergên-
cia, o jogador não participou 
do Clássico dos Milhões. No 
entanto, segundo o Mais Que-
rido, a ausência de Arrascaeta 
aconteceu por causa de uma le-
são no tornozelo, que foi apon-
tada em um exame de imagem 

realizado na quarta-feira da 
semana passada. O curioso na 
decisão da Supercopa do Brasil 
no último domingo, ele atuou 
os 90 minutos e ainda parti-

cipou da decisão de pênaltis. 
Na volta ao Rio, ele caminhava 
sem problemas e não se quei-
xou de dores na reapresentação 
no CT do Ninho do Urubu. 

Magoado, Arrasca 
fica de beicinho
Uruguaio se sente desvalorizado pela diretoria

 L DEU RUIM

O craque Arrascaeta não se queixou de dores na reapresentação

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O FLAMENGO

ALEGOU QUE 
O ATLETA ESTÁ 

LESIONADO E POR 
ISSO NÃO ATUOU

 LO apoiador é uma das poucas 
estrelas que não teve valorização 
contratual após as conquistas nos 
últimos dois anos. Para se ter no-
ção, Everton Ribeiro e Bruno Hen-
rique tiveram seus contratos reno-
vados, e o camisa 9 teve reajuste 
salarial ao ser comprado junto à 
Inter de Milão, da Itália, no início 
de 2020. O fato de ainda não ter 
tido uma compensação tem irri-
tado há tempos o uruguaio e seu 
empresário, que estão no limite de 
paciência. O presidente Rodolfo 
Landim esteve ontem no Ninho 
do Urubu para fazer com que o 
jogador atuasse, mas foi em vão.

Nem o presida 
o convenceu
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PRÓXIMOS JOGOS
Carioca              Amanhã          Fluminense      16h Maracanã

Carioca      25/4          Macaé     A Definir  Nilton Santos

O BOTAFOGO

DEIXOU DE FATURAR 

R$ 1,7 MILHÃO APÓS 

A QUEDA PRECOCE 

NA COPA DO BRASIL

Torcida já pega no pé do técnico

VITOR SILVA / BOTAFOGO

O 
até aqui fraco desem-
penho de Marcelo Cha-
musca à frente do Bota-

fogo (três vitórias, sete empates 
e uma derrota), cujo ponto al-
to foi a eliminação na segunda 
fase da Copa do Brasil para o 
ABC — 1 a 1 no tempo normal 
e derrota por 4 a 1 na disputa 
por pênaltis — ainda não foi 
suficiente para ligar o sinal de 
alerta em toda a diretoria.

Ontem, um dia após o vexa-
me em Natal, a cúpula de fu-
tebol do Alvinegro entendeu 
que o trabalho do comandante 
é considerado satisfatório. Em 
fase delicada no Campeonato 

Carioca, o time volta a campo 
amanhã para enfrentar o Flu-
minense, no Maracanã, e po-

de dar adeus ao Estadual em 
caso de novo tropeço. Ou seja, 
Chamusca pode levar o clube a 

duas eliminações em um cur-
tíssimo espaço de tempo.

Nas redes sociais, a paciên-
cia da torcida com o técnico já 
acabou faz tempo. Não ape-
nas pelas escalações e altera-
ções sem critério algum, mas 
muitos não entendem como 
um profissional sem grandes 
trabalhos no cenário nacional 
e que só pediu jogadores de 
qualidade mediana poderá re-
conduzir o Glorioso à elite do 
Campeonato Brasileiro no ano 
que vem. Por enquanto, o pre-
sidente Durcesio Mello já avi-
sou que não há a menor chan-
ce de o treinador ser demitido.

 L QUE MOMENTO!

Chamusca prestigiado
Apesar dos resultados, diretoria gosta do trabalho do treinador

Comentários 

machistas

 LUm in-
ternauta 
foi  ma-
chista ao 
relacio-
nar a eli-
minação 
do Botafogo para o ABC 
com o fato de Renata Silvei-
ra ter narrado o jogo pelo 
SporTV. O torcedor pediu 
desculpas pelos palavrões, 
mas reafirma que o precon-
ceito seria “sua opinião”. “Aí, 
quando a gente responde 
eles, colocam o rabo entre as 
pernas. Gente, isso é gasolina 
para mim. Combustível pa-
ra continuar fazendo mais e 
mais”, digitou ela.

RAPIDINHA...
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                Amanhã Botafogo 16h Maracanã
Libertadores 22/4         River Plate 19h Maracanã

 L GANHANDO CORPO

Já pode até jogar
Situação do meia Juan Cazares está regularizada

A
gora anunciado oficial-
mente, o apoiador Juan 
Cazares, de 29 anos, te-

ve a sua situação regularidade 
e está inscrito como jogador do 
Fluminense no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF. 
Ou seja, o agora ex-jogador do 
Corinthians pode fazer a sua 
estreia como atleta tricolor. O 
equatoriano realizou exames 
médicos na última quarta-feira.

Já em relação ao atacante 
Abel Henández, de 31 anos, ele 
teve a sua rescisão com o Inter-
nacional publicada ontem no 
BID. O jogador tinha contra-
to com o Colorado até o meio 
de 2021, mas foi liberado sem 
custos. O paraguaio será regu-
larizado pelo Time de Guerrei-
ros dentro dos próximos dias.

O zagueiro Manoel, que veio 
do Cruzeiro e já treina no clu-
be, é outro com a sua situação 
definida. Resta apenas a chega-
da do atacante paraguaio Raúl 
Bobadilla, que deverá chegar ao 
Brasil em breve. A expectativa 
é que todos os reforços estejam 
à disposição do técnico Roger 
Machado para a estreia do Flu-
minense na fase de grupos da 
Libertadores, no próximo dia 
22, no Maracanã, contra os ar-
gentinos do River Plate.

A diretoria também segue em 
conversas com o Grêmio na ten-
tativa de acertar a contratação do 
apoiador Jean Pyerre. A queda do 
Tricolor Gaúcho na terceira fase da 
Libertadores pode facilitar.

O equatoriano é mais um reforço tricolor para a Libertadores

FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LEnquanto acerta a contratação 
de reforços para a Libertadores, 
o Fluminense se despede de um 
dos jogadores importantes que 
ajudaram a equipe na classifica-
ção para a competição. A direto-
ria aceitou a oferta do Al Wasl, 
dos Emirados Árabes, e nego-
ciou o meia Michel Araújo por 
empréstimo. O clube irá rece-

ber 500 mil dólares (cerca de 
R$ 2,81 milhões) por um ano 
de empréstimo do jogador. Os 
árabes têm a opção de compra 
em definitivo por (cerca de R$ 
16,89 milhões) pelo uruguaio, 
de 24 anos, que vai mais uma vez 
trabalhar com o técnico Odair 
Hellmann. Esta foi a segunda 
oferta do Al Wasl pelo jogador.

Michel Araújo vai para o exterior

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 9 6 1 2 19 7 12

 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 VASCO 13 9 3 4 2 16 12 4

 6º BOTAFOGO 12 9 2 6 1 10 8 2

 7º MADUREIRA 12 9 2 6 1 8 10 -2

 8º RESENDE 11 9 3 2 4 8 14 -6

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

ONTEM

 FLAMENGO X VASCO 

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

O PARAGUAIO

RAÚL BOBADILLA 
DEVE CHEGAR AO RIO 
NOS PRÓXIMOS DIAS 

PARA ASSINAR
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A GATA DA HORA

são as ‘advogatas’ de menti-

rinha do apresentador Danilo Gentili. Haja charme, beleza e 

sensualidade! Quem não gostaria de ter vários processos para 

resolver com essa dupla? No Instagram, elas quebram tudo co-

mo as deusas @cristianegaleraoficial e @vanessa_nozaki.

CRIS GALÊRA E VANESSA NOZAKI (D)

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LRenato Gaúcho não resis-
tiu à queda do Grêmio na ter-
ceira fase da Copa Libertado-
res — derrota por 2 a 1 para 
o Independiente del Valle, do 
Equador, na quarta-feira. O 
treinador, segundo o Globoes-
porte.com, comunicou ao pre-
sidente Romildo Bolzan por 
telefone. Renato não esteve à 
beira do campo porque se re-
cupera da Covid-19. Ele deixa 
o Imortal após mais de quatro 
anos e meio e, em sua terceira 
passagem, faturou a Copa do 
Brasil (2016), a Libertadores 
(2017), a Recopa Sul-Ame-
ricana (2018), três estaduais 
(2018, 2019 e 2020) e a Reco-
pa Gaúcha (2019). 

Renato Gaúcho deixa o Grêmio
REPRODUÇÃO / PREMIERE
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TER-
RENOS 450m2/ 600m2 com 
RGI, Licença Ambiental, Pro-
jeto aprovado na PMS. Partir 
R$398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 54". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Indique e ganhe! 
Visitas sábado/domingo. Tels. 
(21) 3607-0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0.
 

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.
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Confecção Bento Ribeiro con-
trata (CLT) costureira, domínio 
em máquina reta. Conheci-
mento em Alfaiataria será um 
diferencial. Contato somente 
Whatsapp 99610-1354.
 

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

 

ABAFA BRENDA 
Quase mulher, Morenaça enlou-
quecedora, Belíssima rosto/corpo, 
Estilo mulherão, Ativa/passiva, 20 
motivos comprove.Nova Iguaçu 
tel: 974864673-zap
 

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
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 

MOTORISTA V/TEXTO
Procuro Motorista para táxi  
Grand Siena 2020 com gara-
gem, manutenção com pro-
prietário, depósito R$1.000,00, 
diária R$100,00, residente Zona 
Norte Tel.:(21)96520-1553
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LEm boletim divulgado 
ontem, a equipe médica 
se mostrou mais confian-
te na recuperação de Pau-
lo Gustavo, que está inter-
nado num hospital do Rio 
com Covid-19. “Consegui-
mos sanar as fístulas bron-
co-pleurais identificadas. 
Também observamos a nor-
malização da coagulação 
com o tratamento instituí-
do e não mais detectamos 
sinais de hemorragias. A si-
tuação clínica do paciente, 
embora ainda crítica, traz à 
equipe mais confiança em 
sua recuperação.”

AMOR DE MÃE...AMOR DE MÃE...
E DE PAI TAMBÉM!E DE PAI TAMBÉM!
l A família de Chay Suede e Laura Neiva vai aumentar. Os atores, que já 
são pais de Maria, de 1 ano, estão esperando o segundo filho. A infor-
mação foi confirmada por Robertchay Domingues da Rocha, o pai do 
ator, em entrevista à revista Quem. “O Chay me deu a Maria, que é uma 
coisa maravilhosa, e agora vem aí mais um para rechear essa família com 
essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz 
da vida. Ele nasceu para ser pai, ele é um pai muito amoroso e dedicado. 
Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos rece-
bendo”, disse ele. Chay e Laura se casaram em 2019. No mesmo ano, eles 
tiveram a primeira filha, Maria, que nasceu em dezembro. 

BARRIGÃO

 LBianca Andrade usou as 
redes sociais para atualizar 
os seguidores sobre o ta-
manho da barriguinha de 
grávida. “Estamos chegan-
do nos seis meses e meu ne-
ném está enorme”, disse 
ela, emocionada. 

BABADINHO

 LGABRIELA Duarte contou 
que foi ameaçada por cau-
sa da participação da mãe, 
Regina Duarte, no governo 
Bolsonaro. “Foi um período 
muito difícil. Recebi muitas 
ameaças. É bizarro”, disse a 
atriz no Conversa com Bial. 

IMUNIZADO 
 L Arlindo Cruz recebeu a pri-

meira dose da vacina con-
tra o coronavírus ontem, 
na sua casa. No Instagram, 
a família do cantor cele-
brou: “Imunizado! Momen-
to muito aguardado por to-
dos os amigos e familiares”.

EM ALTA EM BAIXA

 LPedro Scooby se casou 
no civil com Cintia Dic-
ker em Portugal. 

 LKelly Key desabafou sobre 
cancelamento: “Era consi-
derada loura burra”.

SEREIA 

 LIsis Valverde encantou 
os seguidores ao publi-
car uma sequência de 
fotos de biquíni no Ins-
tagram, ontem. Nas ima-
gens, ela surge em po-
sições de ioga. A atriz, 
claro, recebeu vários 
elogios nos comentá-
rios dos cliques, inclusive 
de famosos. “A mulher 
mais linda que há”, es-
creveu Anitta. “Linda”, 
postou Luisa Mell.

NOTÍCIA BOANOTÍCIA BOA



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Edgar finge não se intimi-
dar com Cobra. Lírio pede para Bianca 
contracenar com ele e Duca não gosta. 
Mari conta sobre a gravidez para os pais, 
que se revoltam contra Franz. Jade arma 
para que Cobra a veja beijando Lírio. 
Mari fala para Bete que terá de voltar 
para Joaçaba com seus pais. 

19h40. Globo: Luna repreende Alexia 
e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera 
com o roubo na empresa. Luna comenta 
com Ermelinda que acredita que Ivo não 
percebeu que elas estão em São Paulo. 
Renzo ameaça um executivo, a mando 
de Dominique. Tarantino fica chateado 
com a falta de atenção de Alan.

21h. SBT: Mosca diz para os meni-
nos que a aula de artes marciais foi 
interessante e que eles descobriram 
que atrás de uma luta há tanta filo-
sofia, como autocontrole e sabedo-
ria. No orfanato, Marian arma mais 
confusão. Ela inventa para Cris que 
escutou Bia falar mal dela.

18h30. Globo: Manuela e Rodrigo 
conversam e compartilham suas expe-
riências. Sofia liga para Marcos contar 
uma história para ela dormir. Laudeli-
no e Iná viajam. Alice recebe e-mail de 
outro homem para quem ela enviou 
mensagem perguntando por seu pai 
biológico. Eva recebe uma intimação.

21h. Record: Abrão enfrenta o fa-
raó. Femi pede perdão para Gate. O 
faraó marca o casamento com Sarai. 
Ló não percebe o flerte entre Lúcifer 
e Ayla. Anziety promete pedir a mão 
de Agar em casamento. Abrão diz que 
precisa impedir a união do faraó com 
sua amada. Sarai fala a verdade para 
Agar. Massá e Adália se beijam.

21h30. Globo: José Alfredo fica fu-
rioso com a presença de Maria Marta. 
João Lucas sofre com a demora da sua 
família para libertá-lo da prisão. Cora 
convence Eliane a ver o álbum de José 
Alfredo. Reginaldo repreende Tuane por 
desobedecer as suas ordens. Vicente 
procura emprego. Lorraine pensa em 
chantagear Maria Marta.

É chulé que fala, 
né, Viih Tube?!
João Luiz e Juliette reclamam do fedor nos pés da youtuber

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

N
ão é de hoje que os há-
bitos de higiene de Viih 
Tube são pauta dentro e 

fora da casa do Big Brother Bra-
sil 21, da Globo. Desta vez, foi o 
cheiro dos pés da youtuber que 
chamou a atenção, na madru-
gada de ontem. 

É que Viih exagerou na bebi-
da durante a festa do líder Caio 
e deu trabalho para os amigos. 
João Luiz carregou a youtuber 
até o quarto e contou com a 
ajuda de Juliette, que fez a tro-
ca de roupa da loura. 

Quando tiraram o tênis de 
Viih, João e Juliette acabaram 
sentindo um cheirinho desa-
gradável. “Chulé da porr*, Vitó-
ria. Caralh*”, disse o professor. “É 
porque eu suei”, justificou a you-

tuber. “Vitória, que chulé da mi-
séria”, afirmou a advogada.

A festa ainda teve Gil se aca-
bando na pista de dança e re-
clamando da abstinência se-
xual no reality show. “Quero 
um macho agora! Me pegar 
aqui! Porque eu gosto!”, afir-
mou o economista, que tam-
bém bebeu demais.  

Mais tarde, Gil deu a en-
tender que se masturbou no 
Quarto Colorido, arrancando 
risadas dos amigos. “Sou uma 
safada”, comentou.

Após ouvir reclamações sobre seu chulé no ‘BBB 21’, Viih Tube explicou: ‘É porque eu suei’

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BOMBA
BOMBA

FELIZ
FELIZ

DEU RUIM! TOP 3 OOOPS!

 LArthur se sentiu mal na 
festa e precisou ser medi-
cado. O crossfiteiro recla-
mou de dores na barriga 
e disse que estava indo ao 
banheiro toda hora.

 LJuliette alcançou a mar-
ca de 21 milhões de segui-
dores no Instagram. Com 
isso, ela se torna a terceira 
participante mais seguida 
da história do BBB.

 LEliminada do BBB 21, 
Thaís virou meme ao pas-
sar na frente de Vivian 
Amorim durante propa-
ganda no programa A Eli-
minação, na quarta.

I Q U RÔ D R E M OO

VIIH EXAGEROU

NA BEBIDA NA FESTA 
E PRECISOU DE 

AJUDA PARA TROCAR 
DE ROUPA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Casamentos são feitos no céu e consumados na 

Terra.” (Jhon Lyly)

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

 LAja com mais seriedade e 
amadurecimento. Reflita an-
tes de investir o seu dinheiro. 
O cansaço da solteirice pode 
surgir e incentivar a conquista.
Cor: prata.
Números da sorte: 74, 29 e 92. 

 LConseguirá perseguir seus 
objetivos. Um amigo pode te 
ajudar hoje. Pratique exercí-
cios físicos. Na vida a dois, vai 
realizar alguns sonhos.
Cor: pink.
Números da sorte: 39, 12 e 84.

 LA profissão será o seu foco e 
você deve buscar reconheci-
mento. Na saúde, tome cuida-
dos com o bem-estar. No amor, 
inove no relacionamento.
Cor: sépia.
Números da sorte: 31, 67 e 13.

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

 LOs astros indicam para que se 
divirta. Vai ser popular e con-
quistar corações. Há sinal de 
rivalidades no mundo do tra-
balho, use-as como estímulo.
Cor: branco.
Números da sorte: 41, 77 e 32.

 LA sexta-feira pode come-
çar com muito amor e sexo. 
Aproveite. Seja paciente com 
as tarefas domésticas e evite 
descontar na família.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 24, 87 e 42.

 LConcentre-se para resolver 
questões importantes. Algu-
mas perdas financeiras podem 
te magoar. Cuidado com pro-
blemas no relacionamento.
Cor: magenta.
Números da sorte: 61, 79 e 34.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê terá confiança para dar 
conta de suas tarefas. Apro-
veite a companhia de pessoas 
mais velhas. Dedique-se a ati-
vidades de lazer com o par.
Cor: branco.
Números da sorte: 35, 62 e 71.

 LA sua postura será de pro-
fissionalismo nos negócios. 
Oportunidades de renda po-
dem surgir. Nos assuntos afe-
tivos, a paquera está em alta.
Cor: preto.
Números da sorte: 90, 54 e 18.

 LOs relacionamentos com as 
pessoas vão estar em desta-
que. Vai ter muito foco e con-
centração nos estudos. Cuida-
do com o período fértil.
Cor: púrpura.
Números da sorte: 37, 46 e 64.

SANTA BERNADETTE 
SOUBIROUS
Bernadette Soubirous nasceu em 
Lourdes, na França, em 1844, de 
pais muito pobres. Por meio dela, 
Nossa Senhora fez jorrar a fonte do 
milagre, junto à qual peregrinos, 
vindos de todas as partes do mundo, 
reanimam sua fé e sua esperança. 
Bernadette não se interessou por 
glória humana. Humilde pastora 
que contemplou com os próprios 
olhos o rosto da Virgem Imacula-
da, morreu em 16 de abril de 1879. 
Santa Bernadette Soubirous foi ca-
nonizada pelo Papa Pio XI em 8 de 
dezembro de 1933.

SANTO DO DIA

COVEIRO
No cemitério, o coveiro ca-
vava uma nova cova, mas 
estava tão distraído que 
não percebeu que cavava 
demais. Após algum tempo, 
ele olhou para cima e per-
cebeu que não conseguiria 

sair dali sozinho. O coveiro 
gritou para pedir ajuda, mas 
ninguém apareceu. Passa-
ram-se várias horas e ele já 
estava desesperado e com 
muito frio. Até que escutou 
o som de passos e gritou mais 
uma vez por ajuda. Um bêba-

do se aproximou do buraco.
— O que aconteceu? — per-
guntou o bêbado.
— Você tem que me ajudar, 
eu estou preso nesse buraco 
há horas. Estou com fome, 
cansado e morrendo de frio 
— explicou o coveiro.

O bêbado respondeu:
— É claro que você está com 
frio, tiraram toda a terra de 
cima de você. Não se preocu-
pe, pobre homenzinho, vou 
te ajudar! 
E o bêbado pegou a pá e come-
çou a jogar terra no coveiro.

NO ÔNIBUS
Um homem esbarra em uma 
mulher dentro do ônibus. 
Ela, então, reage:
— Você é idiota ou o quê?
O homem responde:
— Se for pra escolher, eu sou 
o quê!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxoguiãn.
MENSAGEM:
Oxoguiãn vem pedindo sa-
bedoria de como agir em de-
terminados momentos. Hoje 
é um dia de parar, pensar e 
rever os erros e acertos. A cal-
ma e a humildade farão de 
você uma pessoa bem vista e 
melhor interpretada.
SAUDÇÃO:
Épi Épi Babà. 
CORES:
Branco, prata e azul-escuro.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer a paz para o 
ambiente, faça uma canjica 
doce bem gostosa e ofereça 
às 8h. Enquanto todos esti-
verem comendo, peça a Oxo-
guiãn que abençoe todos e 

afaste as brigas e desavenças 
do ambiente.

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

 LO seu senso de dever pode 
render economicamente. 
Aposte na organização para 
se dar bem nas suas tarefas. No 
romance, planeje o futuro.
Cor: marrom.
Números da sorte: 26, 44 e 71.

 LAja com mais seriedade. O 
campo astral aponta a possi-
bilidade de problemas na co-
municação. Tenha cautela com 
as paixões do passado.
Cor: pink.
Números da sorte: 63, 99 e 72.

 LViva grandes momentos com 
amigos. Assuma as responsa-
bilidades em casa. A sua am-
bição vai estar em alta e um 
novo ciclo vai surgir no amor.
Cor: chocolate.
Números da sorte: 73, 46 e 10.
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