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Saque do 
auxílio 

emergencial 
é antecipado

CALENDÁRIO 6

Medidas 
restritivas 

prorrogadas 
até dia 27

CAPITAL 5

Município do 
Rio só tem 
vacinas até 

segunda-feira

NO LIMITE 5

TÁ NADANDO EM 
DINHEIRO SUJO 

Criador do conjunto de favelas chamado Complexo de Israel, 
traficante Peixão (no detalhe) tem painel que retrata Jerusalém em 
sua mansão, com os dizeres: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”
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Rei Roberto 
Carlos fala 
da sua luta 

contra o TOC

Ex-namorada 
afirma que 

Jairinho batia 
nela e no filho

CASO HENRY

PÁGINA 4

Jorge Aragão 
é internado 
e passa por 

cateterismo

FORÇA

PÁGINA 12
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Mengão passa Mengão passa 
o bastão hoje o bastão hoje 

para Pedropara Pedro

O que o O que o 
Zeca quer é Zeca quer é 
vacinar, vai vacinar, vai 
vacinar...vacinar...

Às 21h05, time reserva Às 21h05, time reserva 
pega a Lusa. Mais cedo, pega a Lusa. Mais cedo, 
Fluzão e Fogão duelamFluzão e Fogão duelam

M
A

R
C

EL
O

 C
O

RT
ES

 / 
FL

A
M

EN
G

O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/M
A

R
C

O
S 

D
E 

PA
U

LA



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 17/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

HOSPITAL

Clara Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Pneus com 
água parada

 LA Vila Olímpica de Mesquita está 
cheia de pneus com água parada. 
Virou um criadouro de mosquito. 
Quem mora perto do local não 
aguenta mais a quantidade de in-
setos que surgiram ali. O mato está 
muito alto lá e tem diversos focos 
de água. A fiscalização precisa ir 
até lá de forma urgente. Ninguém 
merece pegar uma dengue no meio 
da pandemia que estamos vivendo.

MOSQUITO

Sem asfalto e com 
esgoto a céu aberto

 LA Rua dos Abieiros, em Santíssi-
mo, só possui asfalto no início e 
está com esgoto a céu aberto. A via 
precisa ser asfaltada com urgência. 
Quando chove, vira tudo um lama-
çal e o esgoto invade as casas, po-
dendo levar muitas doenças para 
os moradores. O pouco asfalto que 
existe está completamente esbu-
racado e danificado. Precisamos de 
obras estruturais na via!

Adriano Gaspar
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRA

BRT só anda lotado 
na pandemia

 LPrecisamos de mais BRTs para o 
trajeto Fundão-Alvorada. Os carros 
seguem lotados, mesmo com a qua-
rentena. Além disso, em algumas 
estações desse trajeto, as filas para 
entrar são imensas. Precisamos de 
mais organização nesses terminais 
também. A fiscalização precisa ser 
maior e o número de pessoas por 
veículo deveria ser limitado, para 
não haver contaminações.

Leiliane Freitas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Assaltos viram 
rotina no Flamengo

 LAssaltos viraram rotina na esqui-
na das ruas Martins Ribeiro e São 
Salvador, no Flamengo. Ninguém 
mais está podendo sair de casa à 
noite e de madrugada, com medo 
da bandidagem, que aterroriza todo 
mundo. As pessoas que caminham 
por ali à noite saem sem nada nos 
bolsos, com receio de serem assalta-
das. Precisamos que o policiamento 
seja reforçado em todo o bairro.

Anônimo
Flamengo

VIOLÊNCIA

Sem atendimento 
pediátrico 

 LO Hospital Municipal Albert Sch-
weitzer, em Realengo, está sem 
atendimento pediátrico. Semana 
passada, meu filho passou mal e, 
por três dias seguidos, eu fui até o 
hospital e não havia médicos para 
atendê-lo. Falaram que estão aten-
dendo somente os paciente com ca-
sos considerados mais graves. Tive 
que gastar uma fortuna pagando 
um médico particular.

Luciana Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   CHUVA

Choveu, alagou em Caxias
 LNa Rua Franco de Almeida, na Vila Madalena, em Caxias, quan-

do chove, o córrego que passa por ali enche, mistura-se com a 
rua e vira tudo uma coisa só. Para sair de casa, somente usando 
botes salva-vidas. Não precisa nem ser uma tempestade. Basta 
acontecer uma chuvinha pequena que o local enche e ninguém 
consegue se locomover. A água entra nas casas e as pessoas 
acabam perdendo móveis e eletrodomésticos.

Ivany Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Serviços 
realizados

 LA Cedae informa que já reali-
zou os serviços de manutenção 
em tubulações de água na Estra-
da do Encanamento, em Cam-
po Grande, e na Antiga Estrada 
Rio-São Paulo, em Seropédica, 
normalizando a distribuição de 
água na região.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae
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POLÍCIA

O aquário do
Polícia Civil encontra mansão do narcomiliciano 
Álvaro Malaquias Santa Rosa, chefe do Complexo 
de Israel, em Parada de Lucas

P
iscina, equipamentos ele-
trônicos de última geração, 
móveis e eletrodomésticos 

modernos e caros. Além disso, 
uma vista panorâmica privile-
giada. A descrição poderia ser de 
um imóvel em bairros de alto pa-
drão no Rio, mas não é. Foi desta 
forma, esbanjando o dinheiro ar-
recadado com o tráfico de drogas, 
que o traficante Álvaro Malaquias 
Santa Rosa, conhecido como Pei-
xão, de 34 anos, decidiu viver den-
tro da comunidade de Parada de 
Lucas, na Zona Norte do Rio. 

Ontem, durante operação 
da Delegacia de Combate as Dro-
gas (DCOD), que contou com o 
apoio da Coordenadoria de Re-
cursos Especiais (Core) e outras 
delegacias es-
pecializadas, os 
agentes locali-
zaram a man-
são, no alto da 
comunidade.

A mansão, 
c o m  v á r i o s 
quartos deco-
rados com luxo, 
tinha uma pis-
cina privativa 
com deque e um 
grande painel com desenho do 
bíblico Templo de Salomão, ao 
lado de uma favela, rodeados de 
homens vestindo uniformes ne-
gros e fortemente armados. Aci-
ma do desenho a frase: “Feliz é a 
nação cujo Deus é o Senhor”. No 
local foram apreendidas grande 
quantidade de drogas, munição 
e material para endolação.

Segundo investigações da 
polícia, Peixão é responsável 
por criar o Complexo de Israel, 
unindo sob seu comando cin-
co comunidades: Cidade Alta, 
Vigário Geral, Parada de Lucas, 
Cinco Bocas e Pica-pau. Cerca 
de 134 mil pessoas moram na 
região. Além disso, segundo a 
polícia, o tráfico se aliou à milí-
cia para expandir seus negócios. 

O território controlado por 
Peixão ficou conhecido depois 
que o criminoso passou a exibir 
símbolos do Estado de Israel, co-
mo a Estrela de Davi, em pon-
tos das comunidades e a destruir 
templos e expulsar seguidores de 
religiões de matrizes africanas.

PEIXÃO

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

 L ANDERSON JUSTINO

 L THUANY DOSSARES

IMÓVEL 

TINHA PISCINA 
PRIVATIVA E PAINEL 
COM DESENHO DO 

TEMPLO DE SALOMÃO

 LNa mesma ação, os Agentes da 
Coordenadoria de Recursos Es-
peciais (Core) prenderam um 
criminoso ligado à facção pau-
lista Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC), em uma casa da 
comunidade. 

Segundo investigações da Po-
lícia Civil, André Pereira de Sou-
za Gomes é quem fornece drogas 

e armas para os narcomilicianos 
que atuam no chamado Comple-
xo de Israel, sob o comando de Ál-
varo Malaquias de Santa Rosa, o 
Peixão. A prisão, segundo po-
liciais, mostra a cooperação de 
traficantes do Terceiro Coman-
do Puro (TCP), com o PCC. Um 
criminosos do bando de Peixão 
também foi preso.

Cooperação com facção paulista
 LAo mesmo tempo que ocorria a 

operação em Parada de Lucas, ou-
tra ação da Polícia Civil estava em 
curso no bairro vizinho de Brás de 
Pina, contra milicianos que tam-
bém atuam como associados do 
Complexo de Israel. Cinco crimi-
nosos foram presos em flagrante. 
Segundo a polícia, Wallace César 
dos Santos Teixeira, Marcelo Pe-

reira Orlandini, Daniel da Costa 
Ribeiro dos Santos, Eduardo Au-
gusto Pinhos dos Santos, e Carlos 
Luiz Cândido de Oliveira estavam 
reunidos na Estrada do Quitungo, 
dois deles armados com pistolas. 

Em um carro, roubado, usado 
por eles, foram encontradas ano-
tações de extorsões, porretes e sa-
cos para transporte de cadáveres.

Milicianos presos no Quitungo

A mansão 
luxuosa fica 

na parte 
mais alta da 

comunidade
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POLÍCIA

Três mortos 
e um preso 

Tiroteio na 
Mangueira

Agredido 
pelos sogros

 LUma operação da Polícia Civil 
para impedir um roubo de car-
gas em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio, termi-
nou com três suspeitos mortos 
em confronto com os agentes 
e um preso, ontem. Segundo a 
polícia, o bando se preparava 
para mais um assalto, no bairro 
Mutuá, quando foi abordado e 
reagiu, iniciando o confronto.

 LMoradores do Morro da Man-
gueira, na Zona Norte do Rio, 
acordaram com intenso tiro-
teio, ontem. Segundo a Polícia 
Militar, policiais da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) fo-
ram recebidos a tiros durante 
um patrulhamento na localida-
de da Vila Miséria e reagiram. 
Não houve feridos.

 LUm jovem de 20 anos 
acusa os pais do namorado 
de tê-lo agredido por ho-
mofobia, na segunda-feira, 
dentro do mercado onde 
trabalha, em Inoã, Maricá. 
Imagens de câmeras de se-
gurança mostram a agres-
são. O caso foi registrado 
na 82ª DP (Maricá).

RAPIDINHAS...
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O cantor Latino se pronun-
ciou sobre as declarações que deu 
ao Flow Podcast, apresentado por 
Monark e Igor Coelho, na quar-
ta-feira, que foram apontadas co-
mo intolerância religiosa. O can-
tor chegou a ser denunciado ao 
Ministério Público pelo deputado 
estadual Átila Nunes. Segundo a 
coluna de Fábia Oliveira no jornal 
O Dia, em seu pronunciamento, 
Latino afirmou que não quer jus-
tificar sua fala, que apenas precisa 
se desculpar a todos que se senti-
ram ofendidos de alguma forma. 

“Sei que alguns adeptos do 
Candomblé e Umbanda fica-
ram ofendidos com minha de-
claração, feita sem nenhuma in-
tenção de desrespeitar a religião 
de outra pessoa. Não estou aqui 

querendo justificar a minha de-
claração e, sim, pedir desculpas 
para quem se sentiu ofendido 
com ela, pois, no ato em que fa-

lei, jamais tive a intenção de atin-
gir a crença de qualquer pessoa, 
até porque a minha crença tem 
como base o respeito a todas as 
outras”, disse Latino.

Latino afirma: ‘Pedir desculpas’
 L DENUNCIADO POR INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

As declarações de Latino foram dadas em entrevista ao ‘Flow Podcast’

‘JAMAIS TIVE
A INTENÇÃO DE 

ATINGIR A CRENÇA 

DE QUALQUER 

PESSOA’

Débora Melo Saraiva, de 
34 anos, ex-namorada 
do vereador Dr. Jairinho 

(sem partido), chegou por vol-
ta das 14h40 de ontem à 16ª DP 
(Barra da Tijuca) para prestar um 
novo depoimento sobre a morte 
do menino Henry Borel. Ela re-
solveu mudar sua versão sobre o 
caso e, agora, confirmou ter sido 
agredida por Jairinho, além de re-
latar que o vereador também batia 
em seu filho. O depoimento du-
rou cerca de três horas. Jairinho 
e a mãe de Henry, Monique Me-
deiros, são investigados pela mor-
te do menino e estão presos.  

O delegado Antenor Lopes 
Martins, diretor do Departa-
mento Geral de Polícia da Capital 
(DGPC), disse que Débora “rela-
tou violência contra a criança (fi-
lho dela)”. “Isso vai ser apurado.”

Câmera no quarto
Ainda segundo o delegado, 

uma câmera que foi achada no 
quarto de Henry não chegou a ser 
instalada. Ela teria sido comprada 
por Leniel Borel, pai do menino. 

“Nós verificamos que essa câmera 
não chegou a ser utilizada. Ela se-
quer saiu da caixa. Não tinha ne-
nhum indicativo de utilização.”

Antenor afirmou que espe-
ra que a investigação termine até 
sexta-feira da próxima semana. 

 L CASO HENRY

Mais relatos de agressões
Ex-namorada do Dr. Jairinho diz que ela e o filho apanhavam

Ex namorada de Jairinho, Débora Melo chega para depor na 16ª DP 

DANIEL CASTELO BRANCO

 L CAROLINA FREITAS

CÂMERA ACHADA
NO QUARTO 

DE HENRY NÃO 

CHEGOU A SER 

INSTALADA

DIVULGAÇÃO
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GERAL

Medidas prorrogadas 
Regras adotadas pela Prefeitura do Rio para conter avanço da Covid vão até o dia 27

 L PANDEMIA

A 
Prefeitura do Rio publicou 
no Diário Oficial do muni-
cípio, ontem, que decidiu 

prorrogar até o dia 27 as medidas 
restritivas para conter a contami-
nação pelo coronavírus. 

Assim como anunciando 
anteriormente pelo prefeito 
Eduardo Paes, bares, lancho-
netes e restaurantes seguem 
funcionando até 21h, podendo 
exceder uma hora de tolerân-
cia. Comércio de rua continua 
aberto entre 10h e 18h. Mu-
seus, bibliotecas, cinemas, tea-
tros e parques podem abrir das 
12h às 21h. A prefeitura ainda 
não liberou a abertura de boa-
tes e a realização de eventos.

Na areia das praias, está per-
mitido apenas praticar atividades 
esportivas individuais e coletivas, 
sem aglomeração. Banho de mar e 
tomar sol seguem proibidos. Não 
estão permitidos estacionar na or-
la e o comércio de ambulantes. 

As feiras de artesanato perma-
necem fechadas. A permanência 
de pessoas nas ruas entre 23h e 5h 
ainda está proibida.

Apesar da nova prorrogação 
das medidas restritivas contra a 
Covid-19, banhistas se aglome-
ravam nas areias da Praia do Le-
blon, na Zona Sul do Rio, ontem. 
Era possível ver diversas pessoas 
juntas e sem máscara nas areias da 
praia, na altura do Posto 11. Algu-
mas tomavam banho de mar e ou-
tras pegavam sol.

REGINALDO PIMENTA

BANHO DE MAR

E PEGAR SOL 

NA AREIA DA 

PRAIA SEGUEM 

PROIBIDOS

 LA cidade do Rio só tem doses pa-
ra vacinar contra a Covid-19 até 
segunda-feira, quando mulheres 
de 61 anos serão imunizadas. Pa-
ra que o calendário não seja inter-
rompido, o Ministério da Saúde 
precisava confirmar a entrega de 
doses da Oxford/AstraZeneca, 
produzidas pela Fiocruz, ontem, 
o que não havia sido confirmado 

até o fechamento desta edição.   
“Isso é uma preocupação 

imensa porque estamos sem-
pre no limite. Foi uma estratégia 
da prefeitura fazer um calendá-
rio acelerado e estamos avança-
dos na vacinação de idosos. Mas a 
gente tem estoques até segunda-
-feira”, disse o secretário Municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, ontem.

Rio só tem vacinas até segunda-feira

 L A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) infor-
mou que registrou, até on-
tem, 697.763 casos confir-
mados e 40.716 óbitos por 
coronavírus no estado. Nas 
24 horas entre quinta e sex-
ta-feira, foram contabiliza-
dos 4.717 novos casos e 287 
mortes. Entre os casos con-

firmados, 648.643 pacientes 
se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados 
desenvolvido pela pasta, a ta-
xa de ocupação de Unidades 
de Terapia intensiva (UTI) 
para a Covid-19 no estado, até 
ontem, era de 88%. Já a taxa 
de ocupação nos leitos de en-
fermaria era de 69,6%. 

Estado registra 287 mortes em 24h

Banhistas ignoram medidas 
restritivas e se aglomeram na Praia do 

Leblon, na Zona Sul do Rio
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 LTENHO 31 anos de idade e spu 
jornaleira há três. Antes eu era ven-
dedora. Moro em Copacabana e 
o que eu mais gosto no bairro é a 
paisagem, que é maravilhosa, mas 
precisa melhorar a limpeza das 
ruas. Nas minhas horas vagas eu 
gosto de assistir séries e filmes. No 
jornal MEIA HORA, eu gosto ler 
as notícias sobre o Rio de Janeiro.

DANIELE ABREU — Ipanema

ANDRESSA 
DE JESUS 
DA SILVA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 3 
anos de idade. 
Ela desapare-
ceu em 27 de 
novembro de 
2017, em São 
Paulo-SP, após ser sequestrada por 
um estranho.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O 
governo Federal e a Caixa 
anunciaram, na quinta-
-feira, durante a live sema-

nal do presidente Jair Bolsonaro, a 
antecipação do calendário de sa-
ques da primeira parcela do Auxí-
lio Emergencial 2021.

Agora, os beneficiários nasci-
dos em janeiro poderão transfe-
rir ou sacar os valores de suas con-
tas Poupanças Sociais Digitais já 
no dia 30 de abril. Antes, o saque 
aconteceria no dia 4 de maio.

A antecipação permite, ainda, 
que as transferências e saques da 
primeira parcela seja realizada até 
17 de maio. No calendário ante-
rior, a última data de saque estava 
prevista para 4 de junho. 

Junto com o novo calendário 
de saques, houve também a ante-
cipação do calendário de crédito 
em conta. Os beneficiários nas-
cidos em novembro e dezembro 

 L EMERGENCIAL DA PANDEMIA

Antecipação do auxílio 
Primeira parcela do benefício estará disponível em 30 de abril

 LConfira calendário de saques 
da 1º parcela do Auxílio 2021: 
NASCIDOS EM
janeiro ........................... 30 de abril
fevereiro ....................... 03 de maio
março ........................... 04 de maio
abril .............................. 05 de maio
maio ............................. 06 de maio
junho ............................ 07 de maio
junho ............................ 10 de maio
agosto .......................... 11 de maio
setembro ..................... 12 de maio
outubro ........................ 13 de maio
novembro .................... 14 de maio
dezembro .................... 17 de maio

 LConfira o calendário de 
pagamento completo:
 NASCIDOS EM
 janeiro ...........................06 de abril
fevereiro .........................09 de abril
março  ............................11 de abril
abril ................................13 de abril
maio ...............................15 de abril
junho ..............................18 de abril
junho ..............................20 de abril
agosto ............................22 de abril
setembro .......................25 de abril
outubro ..........................27 de abril
novembro ......................28 de abril
dezembro ......................29 de abril 

VEJA AS DATAS E ANOTE

vão receber os valores do Auxí-
lio Emergencial nos dias 28 e 29 

de abril, respectivamente. Antes, 
as datas estavam marcadas para o 

dia 29 e 30 de abril.
Para realizar o saque em di-

nheiro, é preciso fazer o login no 
aplicativo Caixa Tem, selecionar a 
opção “saque sem cartão” e “gerar 
código de saque”. Depois, o traba-
lhador deve inserir a senha para vi-
sualizar o código de saque na tela 
do celular, com validade de uma 
hora. O número deve ser utiliza-
do nos caixas eletrônicos da Caixa, 
nas unidades lotéricas ou nos cor-
respondentes Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro podem 
ser feitos nas Lotéricas, Corres-
pondentes Caixa Aqui e nas agên-
cias. Continua disponível a opção 
de utilização dos recursos credi-
tados na Poupança Social Digital 
para a realização de compras, por 
meio do cartão de débito virtual e 
QR Code, pagamento de boletos, 
contas de água, luz, telefone, entre 
outros serviços. 

Em razão das medidas restri-
tivas causadas pela pandemia, a 
Antarctica e o Zé Delivery resol-
veram apoiar os ambulantes ca-
riocas. As marcas se uniram pa-
ra oferecer uma renda extra de até 
R$ 500 e vão disponibilizar suas 
redes sociais para que 100 profis-
sionais anunciem produtos. 

Com a ação “A Boa é Fortale-
cer”, o público terá acesso à infor-
mações dos vendedores nas redes 
da marca, com um breve históri-
co do que vendem e como realizar 
compras. Os vendedores das areias 
cariocas também farão parte do 
time e receberão um cupom pa-
ra compartilharem com clientes. 

A cada venda de cerveja An-
tarctica pelo app, sem valor mí-
nimo, eles ganharão R$ 5. O có-
digo tem o limite máximo de 
100 usos, podendo o ambulante 
receber R$ 500 no final da ação.

Ajuda de 
custo de 
R$ 500

 L AMBULANTES

 LO PRESIDENTE do Senado, Ro-
drigo Pacheco, declarou ontem, 
em entrevista coletiva, que a CPI 
da Covid-19 deverá ser instalada 
na próxima semana, na terça ou 
na quinta-feira. Segundo o sena-
dor, apesar do grave momento 
da pandemia da Covid-19, ele 
“mantém a lógica que seja pre-
sencial”, mas afirma que a Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) deverá ser realizada de 
forma semipresencial.

CPI DA COVID 
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Carioca Hoje         Portuguesa-RJ  21h05 Luso-Brasileiro
Libertadores      Terça-feira        Vélez 21h30 Buenos Aires

Confiança para aConfiança para a
GAROTADAGAROTADA

Contra a Portuguesa, 
reservas entram em 

cena antes da estreia do 
Mengão na Libertadores

A
inda de cabeça incha-
da após a derrota para o 
Vasco (3 a 1, na última 

quinta-feira, no Maracanã) e já 
com o pensamento voltado pa-
ra a estreia na Libertadores da 
América (na próxima terça, em 
Buenos Aires), o Flamengo vol-
ta a campo hoje com a garotada 
para enfrentar a Portuguesa da 
Ilha, às 21h05, no Estádio Luso-
-Brasileiro, pela penúltima ro-
dada do Campeonato Carioca.

Embora já esteja classificado 
para as semifinais do Estadual, 

Vitinho forma com 
Pedro e Michael, 
na Ilha, o ataque 

rubro-negro
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RODRIGO CAIO

E PEDRO ESTÃO À 
DISPOSIÇÃO PARA 
O JOGO DE HOJE 

CONTRA A LUSINHA

Negueti; Muniz (Watson), Pedro, Diego 
Guerra e Luís Gustavo; Wellington, 
Mauro Silva, Cafu e Romarinho; Chay e 
Jhulliam. Técnico: Felipe Surian

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo 
Caio, Gustavo Henrique e Renê; Hugo 
Moura, João Gomes e Pepê; Michael, 
Vitinho e Pedro. Técnico: Rogério Ceni

Local: Luso-Brasileiro (RJ)  
Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)  
Assistentes: Daniel do Espírito San-
to (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ) 
Horário: 21h05 
TV: Record, FlaTV e PPV

PORTUGUESA-RJ

FLAMENGO

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

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

o Mais Querido espera que os 
reservas apaguem a péssima 
impressão deixada no Clássico 
dos Milhões e melhore o clima 
nos bastidores do clube antes da 
partida contra o Vélez Sarsfield.

Além dos meninos da base, o 
Rubro-Negro estará reforçado 

pelo atacante Pedro, que, recu-
perado de lesão na coxa sofri-
da contra o Botafogo, partici-
pou ontem da atividade sem 
limitações com todo o grupo e 
está à disposição para enfren-
tar a Portuguesa da Ilha. Outra 
novidade para o compromisso 
será o zagueiro Rodrigo Caio. 
O defensor não poderá partici-
par da estreia do Mais Querido 
na Liberta por ter sido expulso 
na partida  de volta das oita-
vas de final em 2020, diante do 
Racing, também da Argentina.

 LUm dos principais nomes do 
Flamengo, o uruguaio Arrascae-
ta pode ser vendido por um valor 
que é metade da sua multa res-
cisória. De acordo com o UOL, 
o clube definiu recentemente 
que abre conversas pelo joga-
dor por cerca de 20 milhões de 
euros (R$ 135 milhões). A mul-
ta rescisória do apoiador é de 40 
milhões de euros (R$ 269,5 mi-
lhões), cujo atual contrato é até 

o fim de 2023. O camisa 14 esta-
ria insatisfeito por não receber 
um aumento salarial e, em fun-
ção da pandemia da Covid-19, 
a direção rubro-negra não está 
disposta a ceder. Depois de não 
ter participado do clássico com 
o Vasco, Arrascaeta treinou on-
tem com o grupo, mas sua pre-
sença contra a Portuguesa ainda 
é incerta. O Flamengo alega que 
o atleta se recupera de uma lesão.

Arrascaeta pode sair, afirma site

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 17/4/2021
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Encontro dos opostos
Enquanto o Fluzão pode se garantir nas semifinais do Carioca, Fogão pode dar adeus

 L CLÁSSICO VOVÔ

A
R

T
E
 O

N
L
IN

E

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Hoje Botafogo  16h
Terça River Plate 19h

PRÓXIMOS JOGOS

Hoje                  Fluminense                16h
A definir               Macaé               A definir

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Wellington, 
Martinelli e Yago Felipe (Luiz Henri-
que); Nenê, Kayky e Fred. Técnico: 
Roger Machado 

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gil-
van e PV; Luiz Otávio, Rickson e Ricar-
dinho; Ronald, Matheus Nascimento 
e Marco Antônio. Técnico: Marcelo 
Chamusca

Local: Maracanã (RJ)  
Árbitro: Rodrigo Carvalhaes (RJ)  
Assistentes: Michael Correia (RJ) e Dio-
go Carvalho Silva (RJ) 
Horário: 16h  
TV: PPV 

FLUMINENSE BOTAFOGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

Os experientes Nenê (E) e 
Ricardinho são duas das boas 
atrações do Clássico Vovô de 
hoje à tarde. Os dois clubes 

estão em fases bem diferentes 
neste começo de temporada

D
ois clubes em crise financei-
ra e há muito tempo sem 
disputar títulos relevantes, 

Fluminense e Botafogo têm mui-
ta coisa em comum na luta pela 
sobrevivência. Entretanto, quan-
do se encontrarem hoje, às 16h, 
no Maracanã pelo Campeonato 
Carioca, estarão com sentimen-
tos distintos. Enquanto o Tricolor 
das Laranjeiras nutre a esperança 
de dias melhores em 2021, o Glo-

rioso sofre com a preocupação de 
uma crise que parece não ter fim.

E os momentos de ambos 
comprovam tal contraste. Após 
um quinto lugar no Brasileirão, o 
Flu volta suas atenções para a es-
treia na Libertadores, quinta-feira, 
contra os argentinos do River Pla-
te. Além disso,  ainda se classifica à 
semifinal do Carioca se vencer ho-
je (ou até mesmo se empatar, ca-
so Madureira e Vasco tropecem). 

Por outro lado, o Botafogo ain-
da carrega a queda precoce na Co-
pa do Brasil, que o fez perder R$ 
1,7 milhão de bônus na terceira fa-
se. Para piorar, o Alvinegro corre o 
risco de nova eliminação, desta vez 
no Carioca, se não vencer. O que 
pode aumentar ainda mais a pres-
são sobre o técnico Marcelo Cha-
musca. Tudo isso em meio a uma 
reformulação após o rebaixamen-
to para a Série B do Brasileirão.

Em meio ao desânimo dos 
torcedores, o Botafogo busca 
se reerguer como clube, numa 
reformulação profunda, com 
redução de custos e muita difi-
culdade para buscar reforços. 
E precisa provar aos torcedores 
que tem condições. Já o Flumi-
nense, com a expectativa de uma 
temporada promissora, organi-
zou-se para aumentar o investi-
mento e planeja gastar 30% a 

mais com salários, mesmo ain-
da sofrendo com a crise financei-
ra. Tanto que, nesta semana, fe-
chou um pacote de contratações 
(Juan Cazares, Abel Hernández, 
Raúl Bobadilla e Manoel).

Ontem, a diretoria do Time 
de Guerreiros também anunciou 
mais um reforço para a tempora-
da: o zagueiro David Braz, de 33 
anos, que estava no Grêmio, assi-
nou contrato até abril de 2023.
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Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã Boavista 18h30 shsjhsjhas
24 ou 25/4 Resende A definir ssasosioissi

Léo Matos 

renova com 

o Vascão
Lateral, que topou uma redução 
salarial, agora continua até 2022

 L EXPERIENTE

Um dia depois de abrir o 
caminho da excelen-
te vitória do Vasco so-

bre o Flamengo (3 a 1, na últi-
ma quinta-feira, no Maracanã, 
resultado que manteve o clube 
vivo no Campeonato Carioca), 
o lateral-direito Léo Matos teve 
o seu vínculo ampliado com o 
Gigante da Colina. O jogador, 
que aceitou uma redução sala-
rial, agora fica no clube até 2022. 

O lateral tem sido uma pe-
ça importante do esquema do 
técnico Marcelo Cabo neste 
início de temporada. Léo Ma-
tos, que tem 35 anos, é titular 
absoluto e é visto como uma 
peça importante na reformu-
lação do grupo cruzmaltino, já 
que é um dos mais experien-
tes entre vários atletas mais jo-
vens. A negociação com o joga-
dor foi considerada satisfatória 

para todas as partes, de acordo 
com uma fonte do clube.

Para a disputa da Série B do 
Campeonato Brasileiro que se 
aproxima, e que promete ser 

a mais disputada de todos os 
tempos, o Gigante da Colina 
ainda busca mais alguns refor-
ços para fechar de vez o grupo 
que irá tentar reconduzir o clu-
be de volta à elite nacional.

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

 LApós a contratação do volan-
te Rômulo, nomes de outros 
ex-jogadores surgiram como 
possibilidades de reforços para 
o Vasco. Um deles foi o do ata-
cante Alex Teixeira, que defen-
de o Jiangsu Suning, da China. 
Em contato com o Globoespor-
te.com, o diretor executivo de 
futebol cruzmaltino, Alexan-
dre Pássaro, negou a possibi-

lidade dessa contratação. “As-
sim que cheguei ao Vasco, falei 
com o Alex, como também 
com o (Alan) Kardec e outros, 
deixando as portas abertas ca-
so precisem de qualquer coisa 
do Vasco. Mas não há absolu-
tamente nenhuma negociação, 
aproximação ou proposta do 
departamento de futebol para 
ele. Sejamos realistas”, afirmou.

Nenhum interesse em Alex Teixeira

O JOGADOR É
UM DOS MAIS 

EXPERIENTES DO 

ATUAL GRUPO. 

ELE TEM 35 ANOS

Léo Matos abriu o placar 
contra o Flamengo na 
boa vitória no clássico
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A GATA DA HORA

fez o estagiário uivar para a lua de tanta 
excitação! A modelo catarinense, que é ex-affair do craque 
Neymar, brilhou em seu mais recente ensaio para o site Bella 
da Semana. A musa realmente bate um bolão. Babe muito 
nas curvas da beldade no Instagram: @vanessinhavailatti.

VANESSA VAILATTI

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

ALEX RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA
 1º 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

10ª RODADA
HOJE

 MADUREIRA X MACAÉ 15:15

 FLUMINENSE X BOTAFOGO 16:00

 PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO 21:05

AMANHÃ

 BANGU X VOLTA REDONDA 15:15

 NOVA IGUAÇU X RESENDE 15:15

 BOAVISTA X VASCO 18:30

11ª RODADA

24 OU 25/04

 BOTAFOGO X MACAÉ A DEFINIR

 FLAMENGO X VOLTA REDONDA  A DEFINIR

 RESENDE X VASCO A DEFINIR

 FLUMINENSE X MADUREIRA A DEFINIR

 PORTUGUESA-RJ X BOAVISTA A DEFINIR

 BANGU X NOVA IGUAÇU A DEFINIR

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
TERÇA-FEIRA

 VÉLEZ-ARG X  FLAMENGO 21:30 

QUINTA-FEIRA

 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

 JR. BARRANQUILLA-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  JR. BARRANQUILLA-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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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.
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

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
 

P.CIRCULAR V/TEXTO
Alugo casa 2} piso, 2quartos, 
sala cozinha, banheiro ter-
raço, fundos sem garagem. 
R$1.200,00  2 meses depó-
sito. Excelente localização. 
Tel:99127-7929 whatsapp
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
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.
 

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
 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

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
 

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

MARCOS DE PAULA / DIVULGAÇÃO

‘MUITO 
EMOCIONADO’

 LMiguel Falabella foi vaci-
nado contra a Covid-19, on-
tem, no Rio. “Muito emo-
cionado! Parabéns, SUS! 
Viva a ciência! Viva a civili-
zação! Vacina para todos!”, 
escreveu no Instagram.

AGNEWS

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/L
EO

 Q
U

EI
R

O
Z

DEUSA
 L Vera Fischer postou 

uma foto toda traba-
lhada na transparên-
cia no Instagram. Na 
imagem, a atriz, de 69 
anos, surge usando um 
macacão transparen-
te, com um blazer por 
cima. “Meus amores, é 
sexta... Gosto de click 
para arrasar, né?!”, es-
creveu a diva na legen-
da da publicação. 

fofura máxima
 LRafa Vitti postou, nas redes 

sociais, fotos e vídeos em que 
ensina a filha, a fofa Clara 
Maria, a andar de skate. O 
sorriso da bebê e sua desen-
voltura no esporte ganha-
ram o coração dos fãs. Filha 
do ator com a atriz Tatá Wer-
neck, Clara Maria tem pouco 
mais de 1 ano e uma legião 
de admiradores.

EM ALTA EM BAIXA

 LZucatelli comemorou 
avanço em fisioterapia 
respiratória pós-Covid.

 LTatá Werneck denunciou 
perfil falso da filha no Twit-
ter: “Isso é crime”.

JORGE ARAGÃO É INTERNADO
 LJorge Aragão deu entra-

da no Hospital São Lucas, 
em Copacabana, na Zona 
Sul do Rio, na manhã de 
ontem, após sentir um des-
conforto torácico. O cantor 
precisou passar por um pro-
cedimento de cateterismo 
cardíaco, que, segundo a 
assessoria, ocorreu sem in-

tercorrências. “Após ava-
liação da equipe médica, 
foi realizado um cateteris-
mo cardíaco, que já estava 
programado para antes 
do início da pandemia. O 
procedimento foi reali-
zado sem intercorrên-
cias, com previsão de 
alta hospitalar pa-
ra este final de 
semana. O es-
tado de saúde 
do cantor é es-
tável.”
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É VACINAR!
l Zeca Pagodinho recebeu a primeira 
dose da vacina contra a Covid-19, on-
tem, na Zona Oeste do Rio. Usando uma 
máscara da Portela, o cantor e composi-
tor foi ao posto de vacinação drive-thru do 
Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. “Viva 
o SUS! Viva a vacina!”, escreveu o sambista 
em seu Instagram, compartilhando o vídeo 
do momento em que foi vacinado. “Tenho 
pavor de injeção, se eu chorar não liga, não, 
tá?”, brincou Zeca com a profissional que o 
atendeu. O cantor aproveitou o momento 
para convocar os fãs a se vacinarem. “Vou 
fazer como o meu médico falou, o Doutor 
Marcelo: ‘Vai vacinar, vai vacinar!’”, canta-
rolou ele, fazendo uma brincadeira com seu 
sucesso “Vai Vadiar”. 

TODA 
DERRETIDA

 LBruna Marquezi-
ne postou uma de-
claração para Enzo 

Celulari. “É claro que você 
tinha que chegar e me des-
montar inteira, mesmo de-
pois de tanto tempo fugin-
do do amor e resistindo a 
todo esse charme ariano.”



CELEBRIDADES E TV

RESUMO DAS 
NOVELAS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

SALVE-SE QUEM PUDER

18h30. Globo: Alice (foto) conta para 
Cícero e Suzana o que aconteceu no en-
contro e promete não querer saber nada 
sobre seu pai biológico. Maria avisa a Ma-
nuela que elas conseguiram uma cliente.

21h. SBT: No orfanato, Bia (foto) pergun-
ta para Cris o nome do aplicativo que ela 
baixou no celular. Cris, que foi envenenada 
por mentiras ditas por Marian, é grossa 
com Bia e diz que não quer papo.

21h30. Globo: Cora discute com Eliane 
e insiste que ela diga para Cristina que é 
filha de José Alfredo (foto). Robertão vai 
à casa de Maria Ísis. Cora imita a letra de 
Eliane e escreve uma carta para Cristina.

19h40. Globo: Helena repreende Luna e 
pede que ela saia da sua casa. Dominique 
discute com Lúcia na frente de Renzo (fo-
to). Alexia diz para Rafael que vai preparar 
sessão espiritual para ele e Kyra.

‘Chegar aos 80 anos 
não me assusta’
Roberto Carlos faz aniversário segunda-feira e diz que tem muitos sonhos

 L PARABÉNS PARA O REI!

R
oberto Carlos completa 80 
anos na segunda-feira, mas 
a disposição continua de 

um garoto! Sempre preocupado 
com a saúde, o cantor mantém 
uma rotina regrada de alimenta-
ção e exercícios, o que não deixa 
a nova idade vir como um fardo. 

“Sou aos 80 o mesmo de 
sempre e chegar aos 80 anos não 
me assusta, porque isso vem 
acontecendo gradativamente. 
Me sinto bem e com menos ida-
de do que a que tenho. Sou um 
cara com muitos sonhos aos 80 
anos”, revela o Rei. 

Um dos sonhos de Roberto, 
aliás, é poder voltar a fazer o que 
mais gosta: receber o carinho dos 
fãs. “Sinto falta de tudo, do palco, 
das luzes e principalmente da pla-
teia. Estar de frente para o públi-
co, em contato direto com as pes-
soas e desse carinho”, diz o cantor, 
que já ganhou um belo presente 
de aniversário adiantado: a vacina. 
“Defendo, de verdade, a ciência. A 
ciência é o que realmente pode 
orientar o povo. Me vacinei, estou 
mais tranquilo. Agora, estou para 
receber a segunda dose, mas man-
tendo os mesmos cuidados. Repi-
to: a vacina é muito importante e 
todos devem se vacinar”, afirma.

DIVULGAÇÃO / CLAUDIA SCHEMBRI

‘SINTO FALTA

DE TUDO, DO 
PALCO, DAS LUZES E 

PRINCIPALMENTE 
DA PLATEIA’

 LPor conta da pandemia do co-
ronavírus, Roberto Carlos redo-
brou a atenção em relação às me-
didas sanitárias. “Lido com total 
cuidado, até de repente um pou-
co exagerado, mas sigo realmente 
todos os cuidados que devem ser 
tomados”, explica o cantor, que 
fala sobre o Transtorno Obsessi-
vo-Compulsivo (TOC). “Não es-

tou curado totalmente do TOC. 
Na realidade, do conjunto de coi-
sas que tenho do TOC, uma de-
las é a higienização, lavar as mãos, 
essa coisa toda e isso, logicamen-
te, ficou mais rigoroso. Não es-
tou curado totalmente, ainda tem 
muita coisa, mas estou tentando, 
estou lutando”, conta. 

Enquanto parte da socieda-

de não se conscientiza sobre a 
importância do isolamento so-
cial e do uso de máscaras, o Rei 
segue, de casa, fazendo planos 
para o futuro. “É um filme so-
bre a minha vida. Começa a ser 
rodado no início de 2022 e con-
ta tudo da minha vida, desde 
que nasci. Vamos contar tudo!”, 
promete Roberto.

‘Não estou curado totalmente do TOC’, afirma o Rei

Roberto Carlos: ‘Sou aos 
80 o mesmo de sempre. 

Me sinto bem e com 
menos idade do tenho’

 L  JULIANA PIMENTA 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Enquanto se ama, perdoa-se.”

(La Rochefoucauld)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro
CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LVocê vai se expressar de for-

ma muito sincera. Isso pode te 

ajudar nos negócios. No terre-

no dos sentimentos, vai exigir 

que tudo seja do seu jeito.

Cor: branco.
Números da sorte: 12, 66 e 57.

 LHá chances de receber uma 

grande notícia hoje. Vai for-

mar ótimas alianças profissio-

nais. A Lua indica que podem 

pintar problemas no romance.

Cor: branco.
Números da sorte: 58, 76 e 67.

 LO seu lado racional vai se 

fortalecer. A sua popularida-

de cresce e promete novas 

oportunidades de conquistas 

no amor. Arrase.

Cor: grafite.
Números da sorte: 41, 23 e 05.

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

 LParcerias profissionais po-

dem marcar a sua rotina. Os 

esportes vão te emocionar 

hoje. Um compromisso sério 

vai estar no seu radar.

Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 87, 96 e 06.

 LO clima será muito gostoso 

com a família no lar. Excelente 

dia para se dedicar aos cuida-

dos pessoais. Na saúde, há ris-

co de surgirem complicações.

Cor: verde-limão.
Números da sorte: 07, 25 e 97.

 LA criatividade vai marcar a 

sua diversão. Aposte em brin-

cadeiras inovadoras com a 

família e amigos. Vai buscar 

prazer na relação a dois.

Cor: marrom.
Números da sorte: 62, 98 e 80.

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 vai se expressar muito 

bem e pode começar novas 

amizades. Prepare-se para ar-

ticular planos grandiosos. Uma 

antiga paixão pode ressurgir.

Cor: preto.
Números da sorte: 90, 81 e 18.

 LO contato com público será 

favorecido e pode gerar lu-

cros. A sua capacidade de 

empreender vai se destacar. A 

paquera não vai bem.

Cor: vermelho.
Números da sorte: 91, 01 e 64.

 LHoje, o seu foco pode ser de-

dicado aos estudos. O conheci-

mento aumenta suas chances 

de sucesso. Uma amizade colo-

rida pode causar atritos.

Cor: prata.
Números da sorte: 11, 56 e 83.

SANTO ANICETO
Aniceto nasceu na Síria e foi suces-
sor do Papa Pio I, em 155, no tempo 
em que Antônio era o imperador 
romano. Além da perseguição siste-
mática por parte do império, o Papa 
Aniceto teve que enfrentar cismas 
internos, que abalaram o cristianis-
mo. Embora tenha enfrentado as 
perseguições durante todo o seu 
papado e morrido num período de 
perseguição aos cristãos, a Igreja 
não cita a sua morte como a de um 
mártir. O seu corpo foi sepultado em 
escavações, que, depois, transfor-
maram-se nas catacumbas de São 
Calisto, em Roma, na Itália.

SANTO DO DIA

AMENDOIM
Uma senhora sentada atrás do 
motorista do ônibus oferece al-
guns amendoins para ele, que 
aceita. Passado um tempo, ela 
oferece mais alguns. Então, o 
motorista pergunta:
— Esses amendoins são mui-

to bons, por que a senhora 
não come?
— Não posso. Veja a minha 
boca, não tenho dentes!
O motorista pergunta:
— Então, por que compra?
— Porque gosto do chocolate 
que vem em volta deles.

COMPANHIA
A mãe resolve perguntar 
para Joãozinho:
— Por que é que você já não 
passa mais tanto tempo com o 
seu amigo Marco?
Joãozinho responde:
— Mãe, você gostaria de pas-

sar tempo com alguém que fala 
um montão de palavrões?
— Claro que não, Joãozinho!
— Pois é, mãe, o Marco também 
não gosta.

DISTÂNCIA
Dois amigos conversam e um 

pergunta para o outro:
— O que fica mais perto, a Lua 
ou Nova York?
— A Lua, é claro!
— Por quê?
— Porque daqui consegui-
mos ver a Lua, mas não dá 
pra ver Nova York.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê nos ensina sobre 
a importância do perdão. 
Certas situações precisam 
ser resolvidas e superadas. A 
mágoa e o rancor só nos tor-
nam pessoas incompletas e 
amargas. Desculpar faz bem 
em todos os sentidos.
SAUDAÇÃO:
Arrôbobôi!
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para atrair o seu amor, amasse 
duas batatas-doces cozidas e 
descascadas e faça um cora-
ção. Escreva o nome da pes-
soa e o seu em cima do dela 
em um papel e coloque den-

tro do coração, não deixando 
aparecer o papel. Passe mela-
do no coração e acenda uma 
vela, pedindo a Oxumarê que 
lhe ajude com seu amor. Após 
a vela queimar, coloque o co-
ração em um lindo jardim.

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 sua simpatia vai crescer e 

incentivar as relações sociais. 

Pratique exercícios físicos e 

fortaleça o seu corpo. Aposte 

no carinho com o par.

Cor: pink.
Números da sorte: 63, 18 e 45.

 LAproveite os prazeres da 

vida. No romance, se jogue e 

namore bastante durante o 

dia. A sua mente estará ativa 

e fértil para aprender.

Cor: preto.
Números da sorte: 55, 01 e 73.

 LO astral será muito confortá-

vel em casa. Um grande objeti-

vo pode ser cumprido na vida a 

dois. Nas finanças, boas ideias 

vão equilibrar as contas.

Cor: prata.
Números da sorte: 11, 20 e 65.
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