
SEGUNDA-FEIRA, 19/4/2021 l ANO 16 l Nº 5560meiahora.com O MAIS LIDO DO RIO

R$ 1

VIU CORPO DA FILHA 
COM TIRO NA CABEÇA 
E SINAIS DE TORTURA
Pai encontra cadáver de jovem de 20 anos na parte de trás de um cemitério de Niterói
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Bêbado atropela PM na Linha Vermelha
PRESO 3
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DE DE CABO CABO DE DE 

GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA
Vasco ficaVasco fica

no 2 a 2 com o no 2 a 2 com o 

Boavista e  está Boavista e  está 

eliminado eliminado 

do Cariocado Carioca
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MEGA-SENA concurso 2363
17/04/2021

06 14 24 34 39 58
Sena: 1 (R$ 40.076.100,78)

Quina: 77 (R$ 49.919,36)

Quadra: 5.169 (R$ 1.062,31)

FEDERAL concurso 5556
17/04/2021

Número Prêmio

1º 006487 R$ 1.350.000,00

2º 023204 R$ 15.500,00

3º 043997 R$ 14.000,00

4º 069903 R$ 13.000,00

5º 075251 R$ 12.227,00DUPLA SENA concurso 2212

17/04/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

14 31 33 42 47 50

06 07 11 14 27 35

QUINA concurso 5543
17/04/2021

12 32 68 73 75

DIA DE SORTE concurso 445
17/04/2021
Mês da Sorte: JUNHO

01 16 18 21 24 26 30

TIMEMANIA concurso 1627
17/04/2021
PORT DESPORT/SP

01 35 43 61 64 78 79

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

PLACA

Rua esburacada vira lamaçal
 LNo Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro, as ruas estão completamente esburacadas. 
Esta da foto é a Rua Guarantã, uma das principais da re-
gião. Quando chove, vira um lamaçal e a água empoçada 
transforma as crateras em piscinas. Um absurdo!

Anônimo. Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Conserto
realizado

 LGostaria de agradecer ao MEIA 

HORA pela publicação da minha 
reclamação informando o risco 
de queda de uma placa na Rua 
Motorista Luis Abreu, em Anchie-
ta. Já realizaram o conserto.

Marinaldo Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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Anônimo
Recreio dos Bandeirantes

Recreio precisa de 
mais policiamento

 LAs viaturas sumiram do Recreio dos 
Bandeirantes. Precisamos de policia-
mento ou os assaltos vão voltar. Só 
vemos viaturas na orla. Nas ruas mais 
para dentro do Recreio, onde os assaltos 
ocorrem, não tem policiamento. Larga-
ram a bandidagem à solta no bairro.

VIOLÊNCIA

Sem sinal e sem 
faixa de pedestres

 LA Rodovia Governador Mário Covas, 
na altura do número 28, em Realengo, 
está sem faixa de pedestres e sem se-
máforo, o que dificulta a travessia a pé, 
porque os carros não param nos sinais 
próximos. Idosos e crianças têm muita 
dificuldade de atravessar no local.

Dayanne Mattos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRÂNSITO

Torneiras secas 
em Bangu  

 LMoradores de Bangu estão sofren-
do com falta d’água há mais de uma 
semana, principalmente na Rua Agrí-
cola. Todo ano é a mesma dificuldade 
no abastecimento de água da região. 
Quando mais precisamos de água, ela 
simplesmente some das torneiras.

Lauro Chagas
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Alô, Prefeitura 
de Nova Iguaçu!

 LÉ lamentável o estado da Rua Celes-
tino, em Juscelino, Nova Iguaçu. Os 
moradores sofrem com vários pro-
blemas. Falta saneamento básico e 
há buracos para todos os lados. Além 
disso, quando chove, o esgoto toma 
conta da rua. Alô, prefeitura!

Márcio Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ESGOTO

André Nunes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Escuridão em 
via de Caxias

 LA Rua do Cachimbo, no bairro São 
Judas Tadeu, em Duque de Caxias, 
precisa de um poste de luz. Vivemos 
às escuras por aqui! É um absurdo 
uma das principais ruas do bairro não 
ter postes de iluminação há anos. Vi-
vemos na idade da pedra aqui.

ILUMINAÇÃO

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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GERAL

PM é atropelado na
Policial estava encostado 
na viatura quando 
foi atingido por carro 
desgovernado

U
m policial militar do Ba-
talhão de Policiamento 
em Vias Expressas (BP-

VE) ficou gravemente ferido 
após ser atropelado na Linha 
Vermelha, na altura de São 
Cristóvão. O acidente ocorreu 
na madrugada de ontem, na 
pista sentido Centro. 

O quartel do Corpo de 
Bombeiros foi acionado 
por volta das 3h40 para uma 
ocorrência envolvendo três 
carros de passeio e uma via-
tura da Polícia Militar. O 
agente atropelado estava en-

 L Esse é o segundo policial 
militar atropelado em me-
nos de uma semana. Na se-
gunda-feira passada, um 
policial militar, em ser-
viço pela Operação Nite-
rói Presente, foi atropela-
do por criminoso em fuga 
na Avenida Professor João 
Brasil, no Fonseca, em Ni-
terói. Segundo a corpora-
ção, o PM teve uma fratura 
na perna e foi levado para 
o Hospital Estadual Aze-
vedo Lima. 

A PM informou que o 
policial estava de servi-
ço quando tentou abordar 
uma moto em atitude sus-
peita. O PM deu ordem de 
parada e o motociclista fu-
giu, atropelando o agente. 

Outro caso 
em Niterói

LINHA VERMELHA

O AGENTE

TEVE BRAÇOS E 

PERNAS QUEBRADOS. 

ELE PASSOU POR 

CIRURGIA

costado na viatura no mo-
mento do acidente e foi 
atingido por um carro des-
governado, que capotou.

A vítima foi identificada 
como Alexandro da Silva, 
de 42 anos. O PM foi socor-
rido e levado para o Hospi-
tal Central da Polícia Mi-
litar (HCPM), no Estácio. 
O agente teve braços e per-
nas quebrados. Na noite de 
ontem, ele passou por uma 
cirurgia e segue internado. 
Seu estado de saúde não foi 
divulgado. 

Segundo o Centro de 
Operações Rio (COR), a Li-
nha Vermelha ficou interdi-
tada por quase três horas até 
que todos os veículos fossem 
retirados do local. Nesse pe-
ríodo, o trânsito foi desviado 
pela Avenida Brasil.

O acidente ocorreu perto 
de uma cabine da Polícia Mi-
litar que está desativada por 
falta de efetivo fixo.

 LO motorista do carro que pro-
vocou o atropelamento do poli-
cial estava embriagado, segundo 
a corporação, e foi preso em fla-
grante. De acordo com os agen-
tes que efetuaram a prisão, o con-
dutor foi submetido a exames de 
alcoolemia no Instituto Médico-
-Legal, testando positivo para a 
presença de álcool. 

Ainda segundo a PM, dentro 
do carro dele, foi encontrado um 
frasco da droga conhecida como 

lança-perfume. Por conta disso, 
foi indiciado na Lei das Drogas. 
Ele será encaminhado para o sis-
tema prisional.

Nas redes sociais, motoris-
tas postaram filmagens do lo-
cal. “Olha aí o que ocorreu. Um 
cara embriagado derrapou com 
o carro e atropelou um policial. 
Olha o estrago. Vamos torcer pe-
la vida do policial, que só estava 
trabalhando”, disse uma pessoa 
em uma das gravações.

Motorista estava embriagado
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O acidente ocorreu na 
pista sentido Centro da 

Linha Vermelha, na altura 
de São Cristóvão 
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POLÍCIA

Baleado, menino vai para CTI
 L BALA PERDIDA NA CABEÇA

Após mais de 24 horas de es-
pera, Kaio Guilherme da Silva, 
de 8 anos, conseguiu uma vaga 
de CTI no Hospital Municipal 
Pedro II, em Santa Cruz, na Zo-
na Oeste do Rio. O menino foi 
baleado na cabeça, na tarde de 
sexta-feira, enquanto partici-
pava de uma confraternização 
em um centro de reforço esco-
lar, na Vila Aliança, também na 
Zona Oeste, com cerca de ou-
tras 30 crianças. Seu estado de 
saúde é grave.

“Nós conseguimos o leito 
graças a Deus. Ele vai fazer uma 
tomog r af ia 
daqui a pouco 
e vai subir pa-
ra o CTI”, dis-
se Thaís Silva, 
a mãe do me-
nino.

Procurada, 
a Polícia Mili-
tar informou 
que não havia operação poli-
cial no momento da ocorrên-

cia. Parentes do menino acredi-
tam que ele tenha sido atingido 

durante uma 
disputa entre 
criminosos.

A dona da 
escolinha de 
reforço, An-
drezza Lima, 
que também 
estava na con-
fraternização, 

contou que Kaio foi socorrido 
por um vizinho e que não des-

confiou que o menino havia si-
do baleado por não ter ouvido 
nenhum disparo no local. “Ele 
estava na fila para pintar quan-
do de repente caiu. Pensamos 
que ele tivesse tropeçado ou 
algo assim. Estava sangrando 
muito na cabeça e foi socorrido 
pelo meu vizinho, que trabalha 
com resgate e o levou ao hospi-
tal. Até então, pensávamos ser 
um tombo e lá no hospital des-
cobriram que foi tiro”, relatou 
Andrezza. 

Polícia investiga como execução e não descarta crime passional

LUCIANO BELFORD

CRIANÇA ESTAVA

NO REFORÇO 
ESCOLAR QUANDO 

FOI ATINGIDA

Os moradores da comuni-
dade da Barão, na Praça Seca, 
na Zona Oeste do Rio, foram 
acordados, ontem, ao som de 
um intenso tiroteio na região. 
Um morador que passava pe-
la Rua Doutor Bernardino no 
momento dos tiros foi atingido 
de raspão na cabeça. 

A Polícia Militar foi aciona-
da e, chegando ao local, os po-
liciais encontraram o homem 

ferido e consciente. A vítima foi 
levada pela equipe da PM para 
o Hospital Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca, e, em seguida, 
foram à 28ª DP (Campinho), 
para registro de ocorrência.

De acordo com a PM, a re-
gião sofre com uma intensa 
disputa territorial entre mili-
cianos e traficantes.

Praça 
Seca em 
guerra

 L TIROTEIO

Morador foi ferido na cabeça

DIVULGAÇÃO

MORADOR 

PASSAVA NA RUA E 
FOI ATINGIDO 

DE RASPÃO NA 
CABEÇA

Jovem desaparecida 
é encontrada morta
Corpo da vítima tinha marca de tiro na cabeça e sinais de tortura

 L EM NITERÓI

U
ma jovem de 20 anos foi 
encontrada morta na 
madrugada de ontem, 

em Niterói, na Região Metropo-
litana do Rio. A moça tinha uma 
marca de tiro na cabeça e apre-

sentava sinais de ter sido tortu-
rada e espancada. A Polícia Civil 
investiga o caso, mas ainda não 
tem a motivação do crime. 

Marcele Corrêa, segundo 
familiares, estava desapareci-
da há pelo menos três dias. De 
acordo com a polícia, teria sido 

O CORPO

DA JOVEM FOI 
LOCALIZADO PELO 

PAI DA VÍTIMA ATRÁS 
DE CEMITÉRIO

o próprio pai que encontrou o 
corpo na Travessa Capitão Ma-
rio Tinoco, na parte de trás do 
Cemitério Municipal do Ma-
ruí, no bairro Barreto.  

A Polícia Militar disse que foi 
acionada para uma ocorrência de 
encontro de cadáver. Policiais do 
12º BPM (Niterói) foram ao local 
e encontraram com os familiares 
da vítima. O corpo foi removido 
e levado para o Instituto Médico-
-Legal de Niterói.

As investigações estão a car-
go da Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí. Segundo a Polícia Civil, 
as investigações estão em an-
damento e diligências são rea-
lizadas. A DH vai procurar por 
imagens de circuito de seguran-
ça para tentar identificar o au-
tor ou autores do crime. O caso 
é investigado como execução, 
mas a possibilidade de crime 
passional não foi descartada.
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E
dson Henrique Damas-
ceno, 40 anos, é um dele-
gado de poucas palavras. 

Ao saber do motivo da matéria, 
com o objetivo de traçar seu 
perfil, já avisou: “Não gosto de 
fanfarronice”. Mas ao entender 
que era para focar na sua vida 
profissional, concordou. Afi-
nal, seu trabalho na polícia fala 
por si só: foram inúmeras pri-
sões importantes, que lhe ren-
deram a promoção por mere-
cimento a delegado 1ª classe, o 
topo da carreira, em 2019, com 
apenas 11 anos na corporação.

Desde o dia 8 de março, ele 
apura as circunstâncias da mor-
te de Henry Borel, de 4 anos. Sua 
carreira já teve início na solução 
de homicídios. Inclusive foi um 
dos criadores da Divisão de Ho-
micídios, hoje Departamento, no 
qual ficou por seis anos. Lá, esteve 
em casos como o do goleiro Bru-
no, condenado pelo assassinato de 
Eliza Samudio; da morte da juíza 

Patrícia Acioli; além do estupro se-
guido de morte da menina Rebe-
ca, de 9 anos, na Rocinha. 

Apesar desses casos, seu reco-
nhecimento como investigador 
perspicaz ocorreu após as pri-
sões de chefões do tráfico. Entre 
os presos estão: Roger Freitas, o 

Roger do Jacarezinho; Periquito, 
operador de rotas do tráfico de 
Beira-Mar; Rogério Nascimen-
to, o Crânio, de Acari. Outra pri-
são de destaque foi a do trafican-
te Eduardo Cardoso, o Capilé, no 
Paraguai. Indagado a respeito de 
como distancia a cabeça dos cri-
mes, manteve o mistério.

Saiba quem é o delegado que investiga o caso do menino Henry Borel 

GERAL

DANIEL CASTELO BRANCO

HENRIQUE

DAMASCENO FOI 

UM DOS CRIADORES 

DA DIVISÃO DE 

HOMICÍDIOS

Em busca de solução
 L PRISÕES IMPORTANTES AO LONGO DA CARREIRA

 L BRUNA FANTTI

Henrique 
Damasceno é da 
16ª DP (Barra da 
Tijuca)

 Os advogados que defen-
dem a professora Monique 
Medeiros, mãe de Henry Bo-
rel, afirmam que ela era mais 
uma vítima do vereador Jairo 
Souza Santos Junior, o Dr. Jai-
rinho (sem partido), que é acu-
sado de violência física contra 
a ex-mulher e outras duas ex-
-namoradas. A defesa quer que 
ela preste novo depoimento à 
polícia e conte toda a verdade 
sobre seu relacionamento com 
o parlamentar, mas não entrou 
em detalhes se ela era agredida 

ou não. A Polícia Civil vai de-
finir, hoje, se convocará Moni-
que para um novo depoimento 

à polícia.
De acordo com a defesa, a 

polícia abriu precedente para 

um novo depoimento de Mo-
nique ao ter convocado outras 
testemunhas que já estiveram 
na delegacia, no entanto omi-
tiram informações sobre a ro-
tina de violências de Jairinho. 

A advogada Thaise Mattar 
Assad, que faz parte da equi-
pe de defesa da professora, che-
gou a dizer, na semana passada, 
que a prisão passou a represen-
tar para Monique sua liberta-
ção contra a opressão e o medo, 
dando a entender que ela teria 
sido coagida pelo namorado.

Defesa: Monique vítima
 L MÃE DE HENRY

ADVOGADOS

QUEREM NOVO 

DEPOIMENTO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/4/20216
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 LTENHO 66 anos de idade e sou 
jornaleiro há oito meses. Antes, eu 
era bancário. Moro em Paquetá. Na 
minha profissão, eu gosto do atendi-
mento ao público e do bairro em que 
trabalho, mas precisa melhorar a se-
gurança. Torço para o Flamengo e, nas 
minhas horas vagas, gosto de pescar. 
Gosto de ler o caderno de esportes no 
jornal MEIA HORA.

RUBENS DAGOBERTO — 
Copacabana

RAFAEL 
FARIA
t e m  a t u a l -
m e n t e  2 7 
anos de idade. 
Ele desapare-
c e u  e m  2 9 
de setembro 
de 2010, no 
bairro de Ra-
mos (Zona Norte do Rio), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Prefeitura 
barra festa 

 LA Seop impediu a realiza-
ção de uma festa com estru-
tura para 500 pessoas, sába-
do, no Recreio. Quando a 
equipe chegou, havia cerca 
de 50 pessoas. O responsável 
pelo local foi multado.

RAPIDINHA...

Regras desrespeitadas
Domingo foi de praias movimentadas e desobediência às medidas contra Covid

 L PANDEMIA

As medidas de restrição con-
tra a Covid-19 seguem em 
vigor na cidade do Rio, mas 

muitos cariocas não respeitaram 
as regras ontem. A Praia de Copa-
cabana, na Zona Sul, estava bas-
tante movimentada pela manhã. 

Na areia da Praia de Copaca-
bana, os cariocas aproveitaram o 
dia ensolarado e o calor para pe-
gar sol e mergulhar no mar, deso-
bedecendo a medida que proíbe a 
permanência na areia. Alguns am-
bulantes estavam vendendo comi-
das, bebidas, roupas e acessórios 
na orla e na areia, desrespeitando 
o decreto municipal.

“As pessoas não estão ligan-
do muito para essa medida. 
O que o Paes (prefeito Eduar-
do Paes) tem que fazer é abrir 

a praia, deixar os ambulantes 
trabalharem”, disse o ambulante 
Amaro José de Lira, de 65 anos.

Segundo o decreto publicado 
quinta-feira pela Prefeitura do Rio, 

permanecem suspensas as ativida-
des econômicas, comércio ambu-
lante fixo e itinerante nas areias das 
praias. Apesar da proibição, a fis-

calização não foi vista atuando na 
praia. Procurada, a Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública (Seop) 
informou que atua de forma “di-
nâmica e itinerante”. 

A orla estava bem movimen-
tada com ciclistas, pessoas pra-
ticando exercícios físicos indi-
viduais e passeando. Algumas 
delas fazendo o uso incorreto da 
máscara. Apesar de alguns carros 
e motos estarem estacionados na 
orla, o estacionamento de veícu-
los segue proibido.

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio informou que registrou, 
até ontem, 703.349 casos confir-
mados e 41.310 mortes por coro-
navírus no estado. Nas últimas 24 
horas, foram contabilizados 3.927 
novos casos e 148 mortes. Banhistas na areia da Praia de Copacabana, na Zona Sul

REGINALDO PIMENTA

ATÉ ONTEM,
O ESTADO DO RIO 

REGISTROU 

703.349 CASOS E 

41.310 MORTES
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 24 ou 25/4 Resende A definir A definir

Carioca A definir A definir A definir A definir

Empate elimina o Vasco
Time fica no 2 a 2 com o Boavista e não tem mais chances de chegar à fase final

O 
Vasco não tem mais 
chances de se classificar 
às semifinais do Cam-

peonato Carioca. O Cruzmalti-
no foi a Bacaxá encarar o Boavis-
ta e não conseguiu a vitória. Os 
donos da casa chegaram a abrir 2 
a 0 no primeiro tempo, com dois 
gols de Marquinhos. O time de 
São Januário buscou o empate, 
com Cano e Gabriel Pec, mas 
não foi suficiente para se man-
ter vivo na competição. 

As duas equipes fizeram um 
primeiro tempo movimentado. 
Logo aos 9 minutos, Leandro 
Castan errou o corte e acabou 
cometendo pênalti em Jean. Na 
cobrança, Marquinhos inau-
gurou o placar. O Vasco não 
se abalou e tentou reagir rapi-
damente. O time cruzmaltino 
não demorou a ter boas chan-
ces com Cano e Zeca, mas a bola 
acabou não entrando. 

Aos 19 minutos, Cano fez 
boa jogada na área, driblou a 
defesa e Pec se antecipou ao ar-
gentino para mandar para o gol. 
No entanto, o árbitro assinalou 
impedimento de Pec, deixan-
do o artilheiro na bronca com 
o garoto.O Boavista chegou ao 
segundo gol após cobrança de 
escanteio e bate-rebate na área 
vascaína. A bola sobrou para 
Marquinhos chutar sem chan-

ces para Vanderlei, estreante da 
noite. Mesmo em desvantagem, 
o Vasco lutava e foi premiado. 
Aos 45, Léo Matos fez ótima jo-
gada pelo lado direito e cruzou 
rasteiro para Cano diminuir.

O papo no vestiário com 
Marcelo Cabo parece ter ani-
mado o time, que empatou aos 
4 minutos. Em boa jogada coleti-
va da equipe, Léo Jabá, que subs-
tituíra Galarza, cruzou na medi-
da para Gabriel Pec deixar tudo 
igual em Saquarema.

Precisando do resultado, o 
Cruzmaltino se expôs e deu es-
paço para os donos da casa, que 
levaram perigo em contra-ata-
ques. A melhor chance da vira-
da do Vasco surgiu aos 37, com 
Cano, mas Gustavo salvou em-
baixo da trave. 

Em sexto, com 14 pontos, o 
Vasco não tem mais chances de 
chegar à fase decisiva do Carioca.

O artilheiro Germán Cano disputa a bola com zagueiro do Boavista:  argentino fez o primeiro do Vasco

O RESULTADO EM

BACAXÁ GARANTIU 

A PORTUGUESA NA 

FASE DECISIVA DO 

CARIOCA

Klever; Caio Felipe (Wisney), Gustavo, 
Victor Pereira e Jean; Douglas Pedroso, 
Ralph e Erick Flores; Jefferson Renan 
(Vitor Feijão), Michael Douglas e Mar-
quinhos. Técnico: Leandrão

Vanderlei; Léo Matos (Cayo Tenório), 
Ernando, Castan e Zeca; Andrey, Galar-
za (Léo Jabá) e Carlinhos (Figueiredo); 
Gabriel Pec, Cano e Morato (Tiago 
Reis). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Árbitro: Tarcizio Caetano Auxiliares: 
Fernando Moraes Varella e Diego Luiz Barcelos Gols: 1º tempo: Marquinhos (10 
e 27 minutos) e Cano (45 minutos) 2º tempo: Gabriel Pec (4 minutos) Cartões 
amarelos: Klever, Jean Erick Flores e Douglas Pedroso (BOA); Cayo Tenório (VAS) 

BOAVISTA 2 VASCO 2

THIAGO RIBEIRO / ESTADÃO CONTEÚDO
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A partir dessa semana acaba 
a moleza: a dupla Fla-Flu, 

semifinalistas do Campeonato 
Carioca, estreando na fase de 
grupos da Copa Libertadores e 
sabendo que vem aí o Brasilei-
rão. O técnico Roger Machado 
(foto) terá mais trabalho, uma 
vez que o time tricolor contra-
tou vários jogadores que aca-
bam de chegar, todos acima de 
30 anos, que precisarão entrar 
em forma, ganhar ritmo de jo-
go, entrosamento, isso tudo em 
um curto espaço de tempo. 

No Rubro-Negro, o trabalho 
está em outro estágio, o elenco 

está formado, Rogério Ceni te-
ve tempo para trabalhar, inclu-
sive testando os jovens jogado-
res. Agora é encarar a maratona 
que está por vir, decisão do Es-
tadual, estreia na Libertadores 
da América, Campeonato Bra-
sileiro, Copa do Brasil e o que 
mais aparecer pelo caminho 
nesse calendário alucinante 
no qual atletas são tratados co-
mo máquinas, robôs. Para con-
firmar a famosa tese do que é 
ruim sempre pode piorar, veja 
a situação dos paulistas jogan-
do a cada 48 horas, sem tempo 
para lavar e secar a roupa.

 LO Palmeiras perde para 
São Paulo por 1 x 0 no Pau-
listão. O treinador Abel Fer-
reira começa a sentir bafo 
quente da galera no pes-
coço. Muros pichados com 
frase “Acorda, Abel”.

 LO argentino Ariel Holan é 
outro na mira. Santos toma 
de 3 x 0 da Ponte Preta com 
torcida do Peixe cuspindo 
marimbondos vermelhos.

 LJorge Jesus leva duras da 
torcida do Benfica.

 LO Volta Redonda, a Portuguesa da 
Ilha do Governador e o Madureira, 
mesmo sem as condições financeiras 
de Botafogo, Flamengo, Fluminense 
e Vasco, valorizaram demais o Cario-
cão, mostrando de vez que folha de 
pagamento não ganha jogo.

 LA Conmebol, entidade que contro-
la o futebol sul-americano, peitou o 
governo da Argentina, que proibiu jo-
gos de futebol após 20h, e conseguiu 
manter o compromisso entre Vélez 
Sarsfield e Flamengo para as 21h30 
de amanhã. Manda quem pode.

COMEÇA A CORRIDA MALUCA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

Esquenta que 
está aprovado

 LEsse novo formato do Cam-
peonato do Rio de Janeiro es-
tá aprovado, 11 rodadas clas-
sificando quatro dos 12 para 
as semifinais deverá ser efeti-
vado. Os estaduais substituem 
os períodos de pré-temporadas 
e servem como ajustes para as 
equipes enfrentarem a marato-
na que as esperam, uma espé-
cie de “esquenta”, que, se bem 
aproveitado, dará suporte, per-
mitindo que os treinadores e 
jogadores se entendam melhor, 
facilitando a vida de todos os 
envolvidos no futebol.

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE FC

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º VOLTA REDONDA 21 10 6 3 1 17 11 6

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º FLAMENGO 20 10 6 2 2 21 9 12

 3º FLUMINENSE 19 10 6 1 3 16 10 6

 4º PORTUGUESA-RJ 18 10 5 3 2 16 6 10

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º MADUREIRA 15 10 3 6 1 12 12 0

 6º VASCO 14 10 3 5 2 18 14 4

 7º NOVA IGUAÇU 12 10 3 3 4 15 15 0

 8º BOTAFOGO 12 10 2 6 2 10 9 1

ZONA NEUTRA
 9º RESENDE 11 10 3 2 5 10 18 -8

 10º BOAVISTA 11 10 2 5 3 12 12 0

 11º BANGU 6 10 1 3 6 5 17 -12

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 10 0 1 9 6 25 -19

10ª RODADA
17/04 

 MADUREIRA  4 X  2 MACAÉ

 FLUMINENSE 1  X 0  BOTAFOGO

 PORTUGUESA-RJ  2  X 2  FLAMENGO

ONTEM

 BANGU 1  X 1 VOLTA REDONDA

 NOVA IGUAÇU 4 X 2  RESENDE

 BOAVISTA  2 X 2 VASCO

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

 9 GOLS: Alef Manga (Volta Redonda) 6  GOLS: Anderson Künzel (Nova Iguaçu)
 5 GOLS: Fred (Fluminense), Rodrigo Muniz (Flamengo), Luiz Paulo (Madureira) 
e Gabriel Pec (Vasco)  4  GOLS: João Carlos (Volta Redonda), Alexandro (Sampaio 
Corrêa) e Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Marquinhos (Boavista)

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
AMANHÃ

 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

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/4/202110
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PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores      Amanhã        Vélez                 21h30 Argentina
Carioca              24 ou 25/4        Volta Redonda       A definir Maracanã

‘Vamos fazer um 
Rogério Ceni aposta em 
boa estreia do Mengão na 
Libertadores, contra o Vélez

C
lassificado para a semi-
final do Carioca, o Fla-
mengo agora volta suas 

atenções para o Vélez Sarsfield, 
adversário na estreia na Liber-
tadores, amanhã, às 21h30. 
O técnico Rogério Ceni pro-
jeta o confronto na Argentina. 

“Contra o Vélez, é um jogo 
importantíssimo. Uma com-
petição que todo flamenguista 
depois de 2019, quando venceu 
pela segunda vez, tem a expec-
tativa de jogar bem, fazer um 
grande jogo e trazer bom re-
sultado da Argentina. Jogar na 
Argentina é sempre difícil, mas 
estamos recuperando os joga-
dores e trabalhando bem. Te-
nho certeza que vamos fazer 
um grande jogo, um jogo bem 
melhor do que foi feito contra 
o Vasco”, afirmou Ceni, citando 
a derrota por 3 a 1 para o Cruz-

maltino. “Acho que o jogo do 
Vasco foi muito atrelado à con-
quista de domingo (da Super-
copa do Brasil). Por mais que o 
jogador queira e faça o seu me-
lhor, às vezes, não está comple-
tamente concentrado no jogo. 

Então, vamos conseguir fazer 
um jogo, acredito eu, bem me-
lhor do que foi feito. E espero 
sair de Buenos Aires com a vi-
tória”, concluiu.

GRANDE JOGO’
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‘ESPERO

SAIR DE BUENOS 

AIRES COM A 

VITÓRIA’, AFIRMA 

O TÉCNICO

 L Após o empate com a Por-
tuguesa no sábado, pelo Ca-
rioca, o Flamengo já está tra-
balhando de olho na estreia 
na Libertadores, amanhã. Na 
Argentina, a equipe de Rogé-
rio Ceni fará seu último trei-
no para o jogo contra o Vélez 
Sarsfield no CT do Xeneize, 
do Boca Juniors.

Não será a primeira vez que 
o Boca cede sua estrutura pa-
ra o Flamengo. No ano pas-
sado, quando o Rubro-Negro 
foi a Buenos Aires enfren-

tar o Racing, pela Liberta-
dores, também realizou 

seus trabalhos no CT 
do clube argentino.

Último treino será 
no CT do Boca 
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A
pós a vitória no clássico 
contra o Botafogo por 1 
a 0, sábado, o Fluminen-

se se garantiu nas semifinais do 
Campeonato Carioca. Dessa 
forma, o Tricolor concentra 
todas as suas forças para a es-
treia na Libertadores, diante 
do River Plate, na quinta-fei-
ra, às 19h, no Maracanã. 

O técnico Roger Macha-
do sabe das dificuldades que 
o Fluminense vai enfrentar 
na principal competição 
continental, que o Tricolor 
volta a disputar após uma 
ausência de oito anos. E o 
primeiro desafio do Flu se-

rá justamente contra um dos 
favoritos ao título. 

“O River tem o mesmo téc-

nico há quase cinco anos, com 
modelo muito clássico de jo-
gar. Com médios no meio de 

campo, com meia de articula-
ção na cabeça desses médios, 
com dois atacantes na frente. 
É um time que propõe o jogo 
com amplitude, com laterais 
buscando equilíbrio, protegen-
do o time das transições com 
três jogadores de forte pegada 
no pós-perda da bola. Claro 
que, agora, olhamos com de-
talhamento, mas o segredo e o 
sucesso do River é a continui-
dade e a qualidade em mode-
lo bem desenvolvido há muito 
tempo. Mas estamos jogando 
em casa, com grupo difícil, mas 
somos protagonistas também 
desse grupo”, disse Roger.

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores Quinta River Plate  19h00 Maracanã

Carioca 24 ou 25/4 Madureira A definir A definir

‘ESTAMOS 

JOGANDO EM 
CASA, COM GRUPO 
DIFÍCIL, MAS SOMOS 

PROTAGONISTAS’

Fluzão troca  

Após garantir vaga na semi do 
Carioca, Tricolor concentra suas 
forças na estreia na Libertadores

O CHIP!

O técnico Roger 
Machado prepara o 
time para enfrentar 
o River Plate
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 L O Fluminense já enviou 
a lista de jogadores ins-
critos para a disputa da 
fase de grupos da Liber-
tadores para a  Confe-
deração Sul-Americana 
de Futebol (Conme-
bol). Conforme apu-
rado pelo MEIA HO-

R A ,  a  l i s t a  c o n t a 
com 49 nomes, in-
cluindo os reforços. 

Contratado recentemente, o 
centroavante Bobadilla pre-
cisou entrar com uma ins-
crição provisória e consta 
como “pendência”.

Emprestado pelo Gua-
raní, do Paraguai, Bobadil-
la assinou contrato por em-
préstimo com o Fluminense 
até dezembro. Aos 33 anos, o 
experiente atacante faz sua 
primeira passagem pelo fu-

tebol brasileiro e aguarda 
seu visto de trabalho.

Para estar à disposição 
do técnico Roger Macha-
do na estreia do Fluminen-
se na Libertadores, contra o 
River Plate, Bobadilla terá 
que ser regularizado até as 
15h de hoje. A partida está 
marcada para quinta-feira, 
às 19h (horário de Brasília), 
no Maracanã.

Fluminense define lista de inscritos com todos os reforços 



ESPORTES
RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/4/2021 · MEIA HORA 13

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca 24/4 Macaé  A definir A definir

A definir A definir A definir A definir A definir

S
em chances de avançar às se-
mifinais do Carioca, o Bota-
fogo fecha sua participação 

na primeira fase sábado, diante do 
rebaixado Macaé. Em seguida, vai 
disputar a Taça Rio se continuar 
entre os oito primeiros. Segundo 
o técnico Marcelo Chamusca, o 
objetivo é usar esse torneio como 
preparação para a Série B.

“Vamos trabalhar primeiro 
para recuperar os jogadores, ti-
vemos uma semana desgastante. 
Vamos nos preparar para o últi-
mo jogo para terminar bem e, de-
pois, esperar a tabela. Nossa ideia 
é usar os jogos como preparação, 
desde que não precisemos ficar 
jogando e sem tempo de treinar. 
O que mais precisamos é treinar”, 
disse Chamusca. “Nosso planeja-

mento é ter tempo para melhorar 
a condição dos jogadores, entro-
sá-los, entender melhor o modelo 
de jogo e recuperar jogadores que 
são importantes. Se tem uma coisa 

positiva em tudo isso de negativo, 
é que teremos um pouco mais de 
tempo para começar a Série B nu-
ma condição melhor”, completou.

De olho no 

Brasileiro
Botafogo pretende usar a Taça 
Rio como preparação pra Série B

 L PLANEJAMENTO

O técnico do Botafogo, Marcelo Chamusca, destaca: ‘O que mais precisamos é treinar’

VITOR SILVA / BOTAFOGO

‘TEREMOS 

MAIS TEMPO PARA 
COMEÇAR A 

SÉRIE B NUMA 
CONDIÇÃO MELHOR’
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A GATA DA HORA

deu uma bela subidinha para observar as re-
calcadas lá de cima. Dona de curvas hipnotizantes e fã de ta-
tuagens, a beldade é capaz de provocar intensos arrepios na 
galera. Quer babar nas fotos da modelo? Vá correndo ao Ins-
tagram @sasahcaetano_oficial e deixe o seu like para a deusa.

SABRINA CAETANO

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

HENRIQUE ANUNCIAÇÃO / DIVULGAÇÃO 

 LO meia Bruno Guimarães 
revelou ter vivido um drama 
em sua chegada à Europa. Ao 
L’Equipe, o jogador da Sele-
ção contou que quase teve de-
pressão por conta de uma le-
são no joelho logo após chegar 
ao Lyon. “Joguei lesionado por 
quatro ou cinco meses. Tive in-
flamação severa. Quase entrei 
em depressão. Tive que ficar 
quatro ou cinco meses treinan-
do e tomando remédios, fa-
zendo infiltrações. Perdi cinco 
centímetros de massa muscu-
lar em uma das minhas pernas. 
Foi um problema no joelho. Foi 
um momento difícil. Achei que 
essa dor nunca iria passar. Mas 
hoje me sinto ótimo.”

‘Quase entrei em depressão’

 LEm uma corrida caótica, com 
a pista molhada, que causou 
vários incidentes, alternância 
de posições, escapadas e uma 
bandeira vermelha, Max Vers-
tappen teve mais consistência 
que os adversários e venceu o 
GP da Emilia-Romagna da 

Fórmula 1, ontem. O holandês 
fez uma ótima largada e conse-
guiu uma linda ultrapassagem 
sobre o pole Lewis Hamilton 
para garantir a vitória em Ímo-
la. O heptacampeão terminou 
em segundo e o jovem britâni-
co Lando Norris, em terceiro.

Verstappen vence em Ímola

LUCAS FIGUEIREDO / CBF
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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
 

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
 
V.ALEGRE R$1.300
2quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, garagem, preferencialmen-
te 3meses depósito/ fiador, 
Rua Eng. Eurico de Oliveira 41,  
T.3351-5780/ 2290-2735.Falar 
com Ana.

 
V.ALEGRE R$700,00
Sala, cozinha, banheiro +taxas 
Preferencialmente 3 meses de 
depósito ou fiador  T.3351-5780/ 
2290-2735.Falar com Ana

 

CAXIAS R$650,00
+taxas 1quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro, área serviço, 1vaga gara-
gem, preferencialmente 3 meses 
de depósito ou fiador  T.3351-
5780/ 2290-2735.Falar com Ana
 

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.
 

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.
 

DOMÉSTICA V/TEXTO
Doméstica Copacabana, 
R$1.800,00, serviço principal: 
Lavar, passar, cozinhar, forno/ fo-
gão. Experiência mínima 05 anos 
na carteira. Segunda à Sexta.  
Tel.:3983-3300
 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos. Experiência em elétrica/ 
ar condicionado. Trabalhar  2ª/  
6ªfeira, salário combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 161/ 
Vila Isabel.
 

MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel

 

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 ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro.

.
 

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

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

ADMITE-SE 
Mulheres + 18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-99947-8903-whastApp
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 

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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TUDÕES

 LG r a c y a n -
ne Barbosa 
e Belo mos-
traram sin-
tonia ao fa-
zer uma das 
dancinhas vi-
rais do TikTok 
nas redes so-
ciais. O vídeo 
postado pe-
lo casal ultra-
passou as 200 
mil curtidas.

‘MAIS UMA ‘MAIS UMA 
CHANCE’CHANCE’

 L Após ter alta hospitalar, na sexta-feira, 
Cacau Protásio deu detalhes sobre o pe-
ríodo de internação por pancreatite. “Foi 
um susto muito grande, fui para o hospital 
com muita dor. Fiz duas cirurgias e, graças 
a Deus, já estou em casa, tive uma equipe 
nota mil comigo. Deus me deu mais uma 
chance”, disse a atriz, que aproveitou para 
agradecer aos fãs pelo carinho. “Meu ma-
rido me mostrava todos os áudios e textos 
diariamente, fiquei muito emocionada. 
Vamos continuar rezando pelo nosso mun-
do, que está doente. Não vamos parar essa 
corrente de oração”, afirmou.

PAROU DE SEGUIR NAS REDES SOCIAIS

 L Após Ticiane Pinheiro 
afirmar que Enzo Celu-
lari já estava interessado 
em Bruna Marquezine 
em 2017, Neymar dei-
xou de seguir a apresen-
tadora nas redes sociais. 

Vale lembrar que, justa-
mente em 2017, Bruna 
e Neymar passavam por 
uma de suas crises, que 
acabavam nas famosas 
idas e vindas no relacio-
namento do ex-casal.

CRÍTICA
 LO humorista Marcelo Adnet 

criticou o comportamento de 
ex-BBBs e influenciadoras di-
gitais que postaram vídeos 
aglomerando nas últimas se-
manas. “Um show de horro-
res. Talvez eu esteja apenas 
velho”, escreveu o ator, que 
ainda lembrou o número de 
mortos pelo coronavírus no 
Brasil. “Pandemia, quase 400 
mil mortos”, completou.

 LNas redes sociais, Anitta mostrou que está cada vez mais 
forte o seu poder no exterior. Em uma foto compartilha-
da nos Stories do Instagram, a cantora posou ao lado da 
estrela de Holywood Vanessa Hudgens, que fez o papel 
de Gabriella Montez na franquia High School Musical.

SENSUALIZOU

 LLudmilla apareceu com-
pletamente molhada nas 
redes sociais, com um look 
branco e ainda por cima 
sem lingerie. Na foto sen-
sual, não faltaram elogios 
ao corpão da cantora.

FOTOS REPRODUÇÃO

TATUAGEM
 LAndressa Urach compartilhou 

com os seus seguidores no Ins-
tagram uma sequência de fotos 
para mostrar a nova tatuagem 
na perna direita, que escolheu 
para cobrir uma cicatriz gera-
da após aplicação de hidrogel. 
“Amei, obrigada! Não vejo pe-
cado em fazer tatuagem. Pe-
cado para mim é você roubar e 
humilhar as pessoas com as pa-
lavras”, disse a modelo.

EM ALTA EM BAIXA

 LA ex-BBB Thaís revelou 
que já está corrigindo 
problemas na fala.

 LSucesso na Netlix, MC Jot-
tapê denunciou ter sido 
agredido por policial em SP.

É MUITO PODER!



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: João conta para Duca 
que Pedro usou o dinheiro de Bianca 
para gravar seu CD demo. Lincoln tira 
Jeff à força da Ribalta. Delma e Marcelo 
tentam tranquilizar Lincoln, que decide 
mandar Jeff para a casa dos avós. João 
comenta com Cobra que Duca e Bianca 
brigaram. Pedro assiste Karina treinar.

19h40. Globo: Alexia sente ciúme de 
Zezinho. Renzo insiste para Rafael acei-
tá-lo como sócio. Dominique ameaça 
Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beija-
do Bel. Ermelinda aconselha Luna a não 
voltar à casa de Helena e Téo. Micaela 
aceita entrevistar os primos de Verônica 
para trabalhar no restaurante.

21h. SBT: Marian ameaça nova-
mente e de maneira mais intensa 
Maria. Carol pede para o Doutor 
Fernando ir ao orfanato examinar 
Teca. Mili e JP fazem sessão de fotos 
para uma revista. Fernando examina 
Teca e a convence a ir ao hospital. Bia 
conta tudo sobre Marian.

18h30. Globo: Nanda invade o escri-
tório de Jonas e exige que ele financie 
sua estadia em Londres. Iná e Rodrigo 
convencem Manuela a fazer uma festa 
para o aniversário de Júlia. Matias suge-
re que Cris contrate Lorena para cuidar 
do seu futuro filho. Sofia reclama da 
casa de Marcos. Nanda diz que vai viajar.

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. Bakari promete pedir a mão de 
Agar em casamento. Abrão diz que 
precisa impedir a união do faraó com 
sua amada. Sarai diz a verdade para 
Agar. Massá e Adália se beijam.

21h30. Globo: Cristina fica atordoada 
com o conteúdo do álbum de recortes. 
José Alfredo discute com José Pedro. 
Elivaldo é transferido para um presídio. 
Lorraine chantageia Maria Marta. José 
Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. Or-
ville é impedido de viajar. José Alfredo 
percebe o nervosismo de Maria Ísis com 
a chegada dele e finge acreditar nela.

Histórias indígenas 
de luta e resistência
Globo exibe o especial ‘Falas da Terra’, que traz 21 depoimentos

 L NA TELINHA

Respeito e consciência. É as-
sim que os indígenas que-
rem que o dia 19 de abril, 

hoje, seja visto. E em homenagem 
à pluralidade e à diversidade cul-
tural dos mais de 300 povos indí-
genas brasileiros, a Globo exibe 
logo mais, após o BBB 21, o es-
pecial Falas da Terra. A produção 

traz depoimentos de 21 indíge-
nas, que contam suas histórias de 
resistência e de luta e dão dimen-
são da pluralidade e da diversida-
de cultural do povo que deu ori-
gem ao Brasil.

Além de ser um dos convida-
dos a contar sua história, Ailton 
Krenak, líder do Movimento So-
cioambiental de Defesa dos Di-

reitos Indígenas, escritor e or-
ganizador da Aliança dos Povos 
da Floresta, é também consultor 
de Falas da Terra. Ele participou 
da escolha dos personagens e da 
criação do projeto. Uma das fi-
guras mais expoentes no mo-
vimento indígena, Krenak des-
taca a importância de se falar e 

aprender sobre a cultura dos po-
vos originários. 

“Nós temos a lei 11.645, que 
orienta ações educativas de His-
tória e Cultura Indígena em nos-
sas escolas, uma abertura recente 
que deve ser ocupada por novas 
abordagens da nossa presença na 
vida brasileira. O dia 19 de abril foi 

estabelecido como uma convoca-
tória na década de 40, no Congres-
so Indigenista, para denunciar o 
genocídio ameríndio. Não cele-
brando nada, apenas invocando 
o dever dos Estados nacionais em 
convocar a mobilização e respeito 
aos direitos dos povos indígenas”, 
ressalta o escritor.

Daniel Munduruku é escritor e vencedor do Prêmio Jabuti e do Prêmio de Literatura pela Unesco

ALINNE TUFFENGDJIAN / DIVULGAÇÃO

A PRODUÇÃO 
VAI AO AR 

 HOJE À NOITE, 
APÓS O ‘BIG  

BROTHER BRASIL 21’ 

 LDaniel Munduruku também dá 
seu depoimento no especial. Ele 
é escritor e vencedor do Prêmio 
Jabuti e do Prêmio de Literatura 
pela Unesco. Mestre e Doutor em 
Educação, Daniel luta pela divul-
gação da cultura indígena e acre-
dita que ela deve acontecer princi-
palmente por meio da educação. 
O escritor defende que o Dia do 

Índio seja um dia de consciência 
indígena e não uma data de cele-
bração. “A palavra ‘índio’ é uma 
ficção que foi introjetada na men-
te dos brasileiros pelo sistema ofi-
cial de ensino. É uma palavra que 
não diz quem somos, mas o que as 
pessoas acham que somos. Costu-
mam nos chamar de preguiçosos, 
selvagens, atrasados, inúteis. To-

dos estes adjetivos estão dentro da 
palavra ‘índio’”, afirma. 

Outro depoimento é de Djue-
na Tikuna, cantora do Amazonas, 
que foi a primeira indígena a pro-
tagonizar um espetáculo musical 
no Teatro Amazonas. Sua luta é 
pela preservação da cultura e da 
língua indígena através da músi-
ca. Jornalista, ela é ainda a primeira 

indígena formada em seu estado. 
“Meu povo, Tikuna, é muito mu-
sical. Quando me mudei para Ma-
naus, fui transformando a minha 
música na minha ferramenta de 
luta e de resistência. Sempre vi os 
olhares do preconceito, mas nunca 
desisti da música. É uma mensa-
gem de que meu povo resiste, meu 
povo já sofreu, já viveu massacres.”

‘É uma mensagem de que meu povo resiste, meu povo já viveu massacres’

 L JULIANA PIMENTA

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/4/2021 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 19/4/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Na cólera e no amor, tudo o que se adia está 

perdido.” (Beaumarchais)

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

 LO planejamento para o futu-
ro será o seu foco. Pode conhe-
cer novas pessoas. Se estiver 
na solteirice, o medo de ficar 
só pode te puxar para baixo.
Cor: terracota.
Números da sorte: 05, 41 e 14.

 LExcelente dia para perseguir 
seus objetivos. Negócios em 
que possa agir com autonomia 
vão fluir. Pense bem antes de 
se envolver com alguém.
Cor: preto.
Números da sorte: 69, 60 e 42.

 LA sua curiosidade vai se des-
tacar. Pode ganhar uma bolsa 
de estudos e firmar grandes 
alianças hoje. Exigências po-
dem gerar brigas no amor.
Cor: rosa-claro.
Números da sorte: 79, 16 e 61.

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

 LVocê vai ser crítico neste dia. 
Pode receber uma pequena 
herança. A sua popularidade 
vai estar em alta. A vontade de 
controlar tudo vai surgir.
Cor: chocolate.
Números da sorte: 17, 08 e 71.

 LA sua mente estará concen-
trada. Conseguirá defender 
os seus objetivos com sucesso. 
Deve se sentir melhor se viver 
um romance mais sério.
Cor: castanho.
Números da sorte: 90, 00 e 63.

 LÁreas como arte, jornalismo e 
publicidade vão te interessar. 
Discussões podem prejudicar a 
sua saúde. O campo astral in-
dica ressentimentos no amor.
Cor: caramelo. 
Números da sorte: 10, 55 e 82.

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

 LTome cuidado com a grana. 
Organize o seu orçamento an-
tes de sair gastando adoidado. 
No amor, o seu jeito domina-
dor vai complicar a relação.
Cor: salmão.
Números da sorte: 47, 02 e 56.

 LVocê estará mais falante. O 
seu foco será em resultados 
práticos. Só tenha cautela com 
a teimosia. No amor, reflita so-
bre seus sentimentos.
Cor: azul-royal.
Números da sorte: 30, 48 e 84. 

 LO seu raciocínio vai estar in-
quieto. Você vai ter dificulda-
des para se concentrar. Uma 
necessidade por apego pode 
complicar o namoro.
Cor: branco.
Números da sorte: 31, 22 e 49.

SANTO EXPEDITO
Expedito foi martirizado na Armênia. 
Ele era militar e foi decapitado no 
dia 19 de abril de 303 por ordem do 
imperador Dioclesiano, que havia 
subido ao trono de Roma em 284. 
Expedito levava uma vida devassa. 
Um dia, foi tocado pela graça de 
Deus, vendo uma grande luz, e tudo 
mudou. Conhecido como o santo 
das causas urgentes, ele é invocado 
nos casos que exigem solução ime-
diata. Apesar da sua fidelidade ao 
Império Romano, Santo Expedito e 
seus companheiros foram obrigados 
a passar pelo martírio por não negar 
sua fé em Jesus Cristo.

SANTO DO DIA

EU TE AMO
Um grupo de homens que es-
tava com o relacionamento 
em crise se reuniu em um se-
minário sobre como melho-
rar a vida conjugal. O pales-
trante perguntou quais deles 
ainda amavam suas mulhe-

res. Todos levantaram a mão. 
Então, ele perguntou qual a 
última vez que tinham dito 
para elas que as amavam. 
A maioria não se lembrava 
quando. O palestrante suge-
riu que eles pegassem seus 
celulares, escrevessem “te 

amo, querida” e enviassem 
para suas esposas. Depois, 
ele pediu que todos mos-
trassem as respostas. Vejam 
algumas delas:
1) Você está bem?
2) O que foi?
3) O que você quer com isso?

4) Aí tem.
5) Se não me disser para 
quem era essa mensagem 
verdadeiramente, eu não 
respondo por mim!
6) Nem vem! Tô menstruada!
7) Está com alguma doença 
terminal? Conta logo que já 

estou preparada.
8) Que merda você andou 
fazendo?
9) Não acredito, você já tá 
bebendo de novo?
Mas a melhor de todas as res-
postas foi essa:
10) Quem é?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Ewá vem trazendo uma segun-
da-feira de bastante sucesso e 
boas concretizações. Momen-
to de agradecer e comemorar 
as graças alcançadas.
SAUDAÇÃO:
Hi hó Ewá.
CORES:
Vermelho, rosa, amarelo e 
coral.
ELEMENTOS:
Florestas e matas virgens.
SIMPATIA:
Para atrair sucesso e boas con-
quistas, faça um banho com 
três cravos-da-índia, três rosas 
brancas, três rosas amarelas, 
três pitadas de wagí e três co-
lheres rasas de açúcar mascavo. 
Macere tudo com as mãos e, 
em seguida, acenda uma vela 

verde e uma amarela e deixe o 
banho descansar. Quando as 
velas acabarem, tome o banho 
da cabeça aos pés.

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

 LAposte em ideias inspirado-
ras e criativas. Deve se expres-
sar com facilidade e firmeza. 
Na paquera, a sua individuali-
dade atrapalha as conquistas.
Cor: branco.
Números da sorte: 56, 65 e 74.

 LMomento favorável para 
conversas familiares. A deter-
minação vai pintar para aque-
les que trabalham de casa. Seja 
honesto com o par.
Cor: dourado.
Números da sorte: 30, 75 e 03.

 LO seu dia será focado em 
contatos. Só tome cuidado 
com fofocas. Na solteirice, não 
deve se prender muito tempo 
com o mesmo lance.
Cor: branco.
Números da sorte: 49, 22 e 94. 
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