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CUIDADO! TORCIDA FLUVÉLEZ TÁ COM SECADOR LIGADO

‘Rosca’ vai 
queimar no 

sol quadrado

PRESO 6

Menina de 6 é 
intubada após 
ser espancada

Rodoviários 
pedem vacina 
e fazem greve

Pai de Henry 
quer aumento 

da pena

‘Flordelis 
pediu pra eu 

assumir crime’

BARBARIDADE 5 MUNICÍPIOS APROVAR LEI FILHO ADOTIVO4 12 4 3

Aos 14 anos, 
filho de Adriano 

Imperador vai 
jogar no Grêmio

VOA, GAROTO

PÁGINA 10

Paulo Gustavo 
melhora, mas 
quadro ainda 

é preocupante

COVID-19

PÁGINA 13

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

Se o Fla-Flu começou 40 minutos 
antes do nada, estreias na Liberta 

já esquentam o torcidômetro: 
Fla de Gabigol visita o Vélez hoje e 
Flu recebe o River Plate na quinta

‘HOJE É DIA DA 
UNIÃO FLUVÉLEZ. 

VAMOS QUE VAMOS 
MANDAR ENERGIA 

POSITIVA PRO 
NOSSO COIRMÃO’

 ‘JÁ PASSAMOS A 
DICA PRO VÉLEZ 
ENTRAR COM A 

TERCEIRA CAMISA 
(TRICOLOR), PORQUE 

ELES TREMEM’
Gabriel e Amilcar: tricolores no 
Maraca antes da pandemia

Tricolores Playsson e Dioín com 
torcedores do Vélez em 2019

E AGORA O  E AGORA O  
  MENGÃO PEDE O     MENGÃO PEDE O   
 MUNDO DE NOVO MUNDO DE NOVO
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Laudelino Siqueira
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Vias esburacadas 
em São Gonçalo

 LA Travessa 30 de Maio, a Travessa 
da Lira, a Rua Maurício de Abreu e a 
Rua José Leonardo, entre outras, em 
Neves, São Gonçalo, estão repletas 
de buracos. Os moradores pedem 
a presença da prefeitura urgente, 
para resolver esse problema. Nós 
precisamos de reparos sérios nas 
vias, não é somente tapar os bura-
cos para, com uma semana, estar 
tudo destruído de novo.

Cabuçu precisa 
de mais linhas

 LNós, moradores do bairro Cabu-
çu, em Nova Iguaçu, precisamos de 
mais linhas de ônibus. São poucas 
as que ligam o bairro ao Centro do 
município. Gostaríamos de solicitar 
também a criação de uma linha que 
ligue Cabuçu até o metrô da Pavu-
na, pela Via Light. Nós nos sentimos 
isolados com a pouca quantidade de 
transporte público que temos aqui. 
Precisamos de mais atenção!

Luana Salles
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Quebra-molas 
e crateras

 LNa Rua João de Alcântara, em 
Guaratiba, colocaram quebra-mo-
las irregulares, sem a autorização 
da prefeitura. Além disso, a via 
está completamente esburacada. 
É uma cratera maior do que a ou-
tra. Quando chove, os carros são 
praticamente engolidos por esses 
buracos. Precisamos de obras es-
truturais nessa via o quanto antes. 
Um acidente pode ocorrer.

Anônimo
Guaratiba

BURACO

Torneiras secas há 
mais de um mês

 LNa Rua Jorge, em Austin, Nova 
Iguaçu, falta água constantemente 
há mais de um mês. Já reclamamos 
com todas as autoridades possíveis, 
mas a situação continua a mesma 
por aqui. Quem não tem caixa 
d’água ou cisterna fica dias até che-
gar água, porém logo vai embora. 
Precisamos de ajuda. Muitos não 
têm condições financeiras de ficar 
comprando água mineral.

Riq Nelson
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

Vazamento no 
Rio Comprido

 LNa Rua Barão de Petrópolis, na 
altura do número 718, no Rio Com-
prido, tem um vazamento de água 
e esgoto que já dura uma semana. 
Já liguei para o 1746 e para a Ce-
dae e fui ignorado. Quando chove, 
o vazamento toma conta da rua e se 
transforma em um grande bolsão, 
deixando os pedestres com água 
na altura da canela e dificultando a 
passagem de automóveis.

Luis Celso de Moura
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Muita sujeira e cheiro horrível
 L Na Rua Timbiras, no bairro Vila Pauline, em Belford 

Roxo, essas pilhas de lixo estão espalhadas pela via. O 
local está parecendo um verdadeiro lixão. Em alguns 
pontos, os pedestres não conseguem circular pelas 
calçadas e os carros precisam desviar dos montes de 
lixo que estão lá. A coleta de lixo precisa ser feita 
urgente. O cheiro é horrível no local.

Anônimo
Belford Roxo

Tudo ok 
em praça

 LGostaria de agradecer à 
Comlurb pela geral que fizeram 
na Praça Paragominas, em Gua-
ratiba, na Zona Oeste. Agora que 
a grama está cortada e as árvo-
res podadas, temos uma melhor 
sensação. Agradeço também ao 
MEIA HORA pela força.

Bernardo Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2210
19/04/2021

01 03 04 08 09

10 13 14 15 16

17 19 22 23 25

QUINA concurso 5544
19/04/2021

39 43 44 56 70

Quina: acumulou (R$ 3.326.414,00)

Quadra: 45 (R$ 11.385,69)

Terno: 4.428 (R$ 173,99)

Duque: 110.950 (R$ 3,81)
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POLÍCIA

‘Pediu para eu 
Filho adotivo de 
Flordelis, Lucas Cezar 
prestou depoimento 
on-line a deputados

F
ilho adotivo da deputada federal 
Flordelis (PSD), Lucas Cezar dos 
Santos de Souza disse, em depoi-

mento on-line ao Conselho de Ética e 
Decoro da Câmara dos Deputados, em 
Brasília, ontem, que a mãe tentou per-
suadi-lo a assumir a autoria do assas-
sinato do pastor Anderson do Carmo, 
marido dela. Lucas está preso no Presí-
dio Tiago Teles, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio.

Segundo Lucas, Flordelis enviava 
cartas para ele frequentemente e pediu 
que assumisse o crime, senão ela e seu fi-
lho biológico, Flávio dos Santos Rodri-
gues, seriam prejudicados. De acordo 
com a polícia, Flávio seria o responsável 
direto pelo assassinato do pastor.

“Isso veio em uma carta através dos 
advogados do Flávio. Cheguei no pre-
sídio dias depois dele. Ficamos na mes-
ma cela. Minha mãe mandava cartas 
com frequência para mim. Em uma 
delas, ela pediu 
para eu assumir 
a autoria do cri-
me. Do contrá-
rio, ela e o Flávio 
poderiam ser 
prejudicados. 
Ela pediu para 
eu fazer isso, fa-
lando que não 
iria me abando-
nar e me daria 
toda a assistên-
cia”, contou.

Lucas ain-
da afirmou que 
outra filha ado-
tiva de Flordelis, 
Marzy Teixeira da Silva, planejou o cri-
me, a mando da mãe. “Quem entrou em 
contato comigo pela primeira vez foi a 
Marzy, em janeiro de 2019. Ela me ofe-
receu dinheiro. Falou que o Anderson 
estava atrapalhando a vida dela, atrapa-
lhando a vida da minha mãe e que nin-
guém na casa estava suportando mais 
ele e perguntou se eu não dava um fim 
nele. Na época, eu estava no tráfico de 
drogas. Ela me ofereceu R$ 10 mil e al-
guns relógios. E me mandou uns prints 
(cópias) de conversas dela com minha 
mãe”, relatou Lucas.

 LNo depoimento, Lucas disse que, 
em um dos prints, Flordelis pede 
a Marzy que o convença a come-
ter o crime. “Para eu simular um 
assalto e matar ele. Que ela não 
estava mais suportando ele, que 
ele estava atrapalhando ela.” Ao 
ser questionado pelo relator Ale-
xandre Leite (DEM-SP), afirmou 
que Marzy não tinha nenhuma 
fonte de renda que assegurasse o 
pagamento do valor combinado. 
Lucas ainda confirmou ter inter-
mediado a compra da arma utili-
zada no assassinato e que Flávio 
tinha pago R$ 8,5 mil por ela, com 
o dinheiro de Flordelis.

 LAndrea Santos Maia, esposa do po-
licial Marcos Siqueira, voltou a negar, 
em depoimento ao Conselho de Ética 
e Decoro da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, ontem, que tivesse leva-
do a carta, supostamente escrita por 
Flordelis, para que Lucas Cezar dos 
Santos de Souza copiasse confessan-
do o crime. Ela está presa e é acusa-
da de fraudar carta em que o filho de 
Flordelis confessa a morte do pastor. 
Aos parlamentares, Andrea disse que 
era líder comunitária de famílias de 
internos e prestava serviço voluntá-
rio de visitas no presídio, até porque o 
marido dela também está preso.

Arma do crime 
custou R$ 8,5 mil

Acusada nega 
falsificação 

LUCIANO BELFORD

ASSUMIR’

‘ELA PEDIU

PARA EU 
FAZER ISSO, 

FALANDO QUE 
NÃO IRIA ME 
ABANDONAR 
E DARIA TODA 
ASSISTÊNCIA’

Lucas (detalhe) disse que Flordelis queria que ele assumisse autoria da morte de pastor
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POLÍCIA

Uma menina de apenas 6 
anos está em estado grave após 
ser brutalmente agredida pe-
la própria mãe e sua compa-
nheira no município de Porto 
Real, no Sul Fluminense, on-
tem. Por causa dos ferimentos 
causados por socos e chutes, a 
criança precisou ser entubada 
e, até o fechamento desta edi-
ção, continuava internada em 
estado grave no Hospital de 
Emergência de Resende, cida-
de vizinha a Porto Real. 

Os nomes da mãe e da 
criança não foram divulga-
dos. Inicialmente, a infor-
mação era de que a mãe da 
menina havia levado a filha 
ao hospital após ela ter si-
do espancada por uma mu-
lher identificada apenas co-
mo Brenda. De acordo com 
Perry Souza, comandante do 
37º BPM (Resende), a úni-
ca suposta agressora, até en-
tão, seria namorada da mãe 
da vítima. 

Ainda segundo o policial, 
no entanto, as duas partici-
param das agressões. “Não foi 
só a Brenda, as duas partici-
param do espancamento. Foi 
um nível grande de barbari-
dade, nem os policiais con-
seguem olhar para a criança. 
Ela já está no último suspiro, 
conforme o relato da médica”, 
afirmou o comandante.

Tanto Brenda quanto a 
mãe da menina foram con-
duzidas à delegacia e, até o 
fechamento desta edição, 
continuavam prestando de-
poimento. O Conselho Tute-
lar também foi acionado.

Mãe suspeita de 
espancar criança

 L EM ESTADO GRAVE

 L CAROLINA FREITAS

A MENINA, 

DE 6 ANOS, 
FOI AGREDIDA 
COM SOCOS 

E CHUTES 

Preso com 
drogas no carro

 LUm homem foi preso em fla-
grante com 5.400 cápsulas de 
cocaína e 1.200 trouxinhas de 
maconha em São Pedro da Al-
deia, na Região dos Lagos, no 
domingo. A ação foi realizada 
pela Polícia Federal (PF), com 
apoio do 25º BPM (Cabo Frio) 
e da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF). As drogas estavam 
escondidas no porta-malas de 
um carro e o homem confessou 
ter sido contratado para fazer o 
transporte do material da cida-
de do Rio para Búzios, também 
na Região dos Lagos. 

RAPIDINHAS...

PM estoura 
desmanche 

 LA Polícia Militar estou-
rou um desmanche de 
carros roubados, ontem, 
em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. No 
local, na Rua Prefeito de 
Braulino de Matos Reis, 
no bairro Vila Leopoldi-
na, foram achados uma pi-
cape com placas clonadas,  
placas de um carro rouba-
do, motores, latarias, peças 
e acessórios. A PM não in-
formou se houve prisões.

A 
defesa da mãe do menino 
Henry Borel, Monique 
Medeiros, solicitou, junto 

ao Procurador Geral do Minis-
tério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ), a nomeação de um pro-
motor especial para acompanhar 
o inquérito envolvendo a morte 
da criança. Os três advogados que 
representam Monique, Thiago 
Minagé, Hugo Novais e Thaise 
Mattar Assad, disseram, em no-

ta, ontem, que o objetivo da de-
fesa é “resgatar a verdade”.

“A defesa está protocolizando 
petição ao delegado reiterando a 
necessidade imprescindível de ou-
vir Monique”, diz trecho da nota. 

No domingo, a defesa da mãe 
de Henry afirmou que ela era 
mais uma vítima do vereador 
Dr. Jairinho (sem partido), acu-

sado, assim como ela, de torturar 
e matar a criança, de 4 anos. Am-
bos estão presos preventivamen-
te. Os advogados não disseram, 
porém, se ela era agredida ou não. 
Até o fechamento desta edição, a 
Polícia Civil não havia definido se 
convocará Monique para um no-
vo depoimento.

Defesa insiste em 
novo depoimento
Advogados de Monique enviam solicitação a delegado

 L CASO HENRY BOREL

Monique Medeiros e Jairinho estão presos preventivamente

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

A DEFESA

PEDIU A NOMEÇÃO DE 
PROMOTOR ESPECIAL 
PARA ACOMPANHAR 

O INQUÉRITO

 LNa tentativa de ajudar outras 
crianças que sofrem violência 
doméstica, o pai de Henry Bo-
rel, Leniel Borel de Almeida, de 
37 anos, iniciou uma campanha 
na internet pedindo o aumento 
da pena para assassinato de me-
nores praticado por padrastos e 
madrastas. Henry era o único fi-
lho do engenheiro com a profes-
sora Monique Medeiros. A crian-
ça foi morta no dia 8 de março e 
os principais suspeitos de envol-
vimento no crime são a mãe e o 
padrasto, o vereador Dr. Jairinho 
(sem partido), ambos presos. Até 
ontem à tarde, o abaixo-assinado 
contava com 10 mil assinaturas.

Pai promove 
abaixo-assinado

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 20/4/20214
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GERAL

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) pren-
deram, ontem, em Angra dos 
Reis, na Costa Verde do Rio, 
André Marques Gullo, o Ros-
ca. Ele é suspeito de pertencer 
a uma quadrilha especializada 
em explodir caixas eletrônicos.

Segundo as investigações, 
o criminoso já participou de 
diversos ataques com dois 
comparsas identificados co-
mo Willemsen Luiz e Elmo 
Silva Lopes, ambos chefes do 
tráfico de drogas de Angra 
dos Reis. André já havia sido 
preso em 2019 pelo mesmo ti-
po de crime. 

Rosca 
vai pro 
xadrez

 L PRESO

Corpo de menino é encontrado
 L MESQUITA

O corpo menino Kaike 
Leonardo, de 11 anos, foi en-
contrado na manhã de on-
tem, após operações de bus-
cas do Corpo dos Bombeiros. 
Ele estava desaparecido após 
ter se afogado quando tentou 
mergulhar em uma barragem 
no Rio Sarapuí, em Mesquita, 
na Baixada Fluminense. 

Segundo testemunhas, 
Kaike bateu a cabeça em uma 
estrutura da barragem e che-
gou a pedir ajuda, mas per-
deu a consciência em seguida 
e sumiu na água. A mãe ligou 
para o Corpo dos Bombeiros 
no domingo e uma equipe 
compareceu ao local duran-
te a tarde, mas não conseguiu 
fazer as buscas na água por-
que não havia mergulhador 
na equipe de resgate.

Ontem, as buscas na água 
foram feitas com mergulha-
dor. Vizinhos do menino e 
moradores da região protes-
taram contra a demora do 
início das buscas.

De acordo com os bom-
beiros, o corpo estava em 
um ponto com águas mui-
to escuras, na altura da Rua 
Eleoni e foi resgatado. Kaike Leonardo, de 11 anos, estava desaparecido desde domingo

FOTO ENVIADA AO WHATSAPP DO MEIA HORA

Cem crianças baleadas
Vítimas foram atingidas na Região Metropolitana do Rio entre 2016 e este ano

 L LEVANTAMENTO

U
m levantamento da pla-
taforma Fogo Cruzado 
mostra que 100 crian-

ças foram baleadas na Região 
Metropolitana do Rio entre 
2016 e 2021. No sábado, hou-
ve mais uma vítima. O meni-
no Kaio Guilherme da Silva, 
de 8 anos, estava em uma fes-
ta onde faz aulas de reforço 
escolar, na Vila Aliança, em 
Bangu, na Zona Oeste do Rio, 
quando foi atingido por uma 
bala perdida na cabeça. Ele se-
gue em estado grave. 

O estudo também apontou 
que Bangu foi o bairro com 
mais crianças atingidas nestes 
quase cinco anos: foram cinco 
vítimas. E a Vila Aliança, empa-
tada com o Morro do Juramen-

to, foi a comunidade com mais 
vítimas — três em cada.

Das 100 vítimas com idade 
inferior a 12 anos, mapeadas 

pelo Fogo Cruzado, 29 não 
resistiram. Do total de víti-
mas, 39 foram baleadas em 
ações onde havia a presença 
de agentes de segurança. Des- Alice Pamplona, de 6 anos, morreu após ser baleada na virada do ano

ARQUIVO DE FAMÍLIA

O MENINO KAIO, 

DE 8 ANOS, FOI 
ATINGIDO POR BALA 

PERDIDA NA 
VILA ALIANÇA

KAIKE

BATEU COM 
A CABEÇA AO 

MERGULHAR NO 
RIO SARAPUÍ

sas, 10 morreram. 
Um dos casos ocorreu nos 

primeiros minutos de 2021. 
Ainda na virada do ano, Alice 
Pamplona da Silva, de 6 anos, 
foi morta a tiro no Morro do 
Turano, no Rio Comprido, Zo-
na Norte do Rio. A menina foi 
atingida por uma bala perdida 
disparada durante a comemo-
ração do Réveillon. Até o dia 
18 de abril, já foram seis crian-
ças baleadas no Grande Rio — 
duas morreram.

Mais da metade das crianças 
baleadas no Grande Rio foram 
vitimadas no município do 
Rio: 59 crianças. Em seguida, 
estão São Gonçalo (12), Duque 
de Caxias (9), Belford Roxo (6) 
e São João de Meriti (3). 
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ESPORTES

C
hegou a hora do ‘vamos ver’. 
Após faturar o Brasileirão e a 
Supercopa do Brasil em dois 

meses, o Flamengo estreia hoje na 
fase de grupos da Libertadores, às 
21h30, no Estádio José Amalfita-
ni, em Buenos Aires, na Argentina, 
contra o Vélez Sarsfield.

Vindo de derrota por 3 a 1 pa-
ra o Vasco e empate em 2 a 2 dos 
reservas com a Portuguesa da Ilha 
pelo Carioca, além da indefinição 
sobre a situação do uruguaio Ar-
rascaeta, que teria reclamado de 
não ser mais bem valorizado pela 
diretoria, o clube inicia a sua traje-
tória rumo ao Tri da competição.

O camisa 14, inclusive, depois 
de ficar dois jogos fora, deve ser a 
novidade na equipe. O desfalque 
fica por conta do zagueiro Rodri-
go Caio, que está suspenso. A dire-
toria segue com as conversas com 
os representantes do apoiador pa-
ra tentar resolver a situação o mais 
rápido possível. Antes do embar-
que para a Argentina, o vice-pre-
sidente Marcos Braz disse que 
acredita que as partes encontra-
rão “um denominador comum” 
sem mais problemas.

Após o treinamento de ontem, 
na Casa Amarilla, CT do Boca Ju-
niros, o goleiro Diego Alves falou 
sobre a preparação. “A expectati-

va é a melhor possível. Sabemos 
que é difícil, o primeiro jogo, mas 
acho que estamos preparados pa-
ra começarmos bem e vamos fa-
zer de tudo para comemorar no 
final com a nossa torcida. Iremos 
fazer de tudo para que a 
gente possa ter 
um final co-
mo foi em 
2019”. Além 
do Mais Que-
rido e do Vélez, 
o Grupo G da 
Libertadores 

conta com LDU, do Equador, e 
Unión La Calera, do Chile.

No fim de semana, o Vélez 
venceu o Huracán, por 2 a 0, 
com direito a gol de falta do meia 
Mancuello, que balançou a rede 
10 vezes em 66 partidas pelo Fla-
mengo em 2016 e 2017.

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores      Hoje              Vélez Sarsfield           21h30 Argentina
Carioca              24/4              Volta Redonda           19h Maracanã

Hoyos; Guidara, Giannetti, Abram 
e Ortega; Cáseres, Mancuello, 
Orellano, Almada e Centurión; 
Tarragona. 
Técnico: Mauricio Pellegrino 

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

Local: José Amalfitani, na Argentina  
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)  
Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e 
Miguel Roldán (COL) 
Horário: 21h30  
TV: SBT 

VÉLEZ SARSFIELD FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

VAI COMEÇAR A FESTA
Mengão encara o time de Mancuello, hoje, na Argentina, rumo ao tri da Libertadores

MARCELO CORTES / FLAMENGO

 LNeymar aproveitou o tempo li-
vre nesta ontem para conversar 
com alguns seguidores no Insta-
gram e acabou falando algumas 
coisas do que pode acontecer no 
futuro. Ao responder perguntas 
de fãs, o jogador do Paris Saint-
-Germain, da França, disse “tal-
vez” para as possibilidades de jogar 
pelo Flamengo e repetir a sua pas-

sagem pelo Santos, mas descartou 
as chances de jogar no São Paulo.

Um seguidor pediu para que 
o craque brasileiro voltasse ao 
Peixe e ele disse “talvez” com 
uma foto atuando com a cami-
sa do clube. Depois, questiona-
do se jogaria pelo Flamengo, 
Neymar respondeu o mesmo, 
mas com uma foto mostrando 

o escudo rubro-negro e cari-
nhas de risada. Só descartou a 
possibilidade de jogar pelo São 
Paulo, quando usou uma ima-
gem jogando contra o Trico-
lor do Morumbi ainda durante 
sua passagem pela Vila Belmiro. 
Além de futebol, o camisa 10 do 
PSG e da Seleção também ne-
gou que esteja namorando.

Craque Neymar não descarta defender o Mais Querido

 LPepê deve deixar o Flamengo em 
breve. Segundo informações do 
site Globoesporte.com, o jogador 
tem negociações avançadas para 
defender o Cuiabá na Série A do 
Brasileirão deste ano. O apoiador 
ficou fora da estreia do Rubro-Ne-
gro na Libertadores da América.

O jogador tem contrato até 
junho. A ideia era tentar uma re-
novação e emprestá-lo para não 
perdê-lo de graça. Xodó do técni-
co Rogério Ceni, Pepê passou a ter 

oportunidades na equipe no fim 
do ano passado. Seu contra-

to iria até o fim de dezem-
bro, mas foi renovado a 

pedido do ex-goleiro. 
O jogador foi titu-

lar no 2 a 2 com 
a Portuguesa 

da Ilha, no 
último sá-

bado.

Pepê está de 
saída do clube

O ZAGUEIRO

RODRIGO CAIO, 
SUSPENSO, 
 É O ÚNICO 
DESFALQUE

O goleiro acredita 
que a equipe está 
preparada para a 
estreia de hoje

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 20/4/2021
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O 
Fluminense só estreará na 
Libertadores na quinta-
-feira, contra o River Pla-

te. Mas a torcida tricolor estará de 
olho hoje em outro duelo de ca-
riocas e argentinos: Vélez x Fla-
mengo. Se não bastasse a rivalida-
de com o Rubro-Negro, o Vélez é o 
maior aliado de arquibancada en-
tre os times sul-americanos.

“A união entre as torcidas co-
meçou na Libertadores de 2008 
e foi se fortalecendo ao longo dos 
anos. Em 2012 os próprios clubes 
se uniram institucionalmente. 
Hoje em dia já virou amizade até 
fora do futebol, vira e mexe os ami-
gos argentinos vêm passar férias 
no Rio e nós vamos pra Buenos Ai-
res. Esse ano coincidiu a volta dos 
dois times à Libertadores, mas in-
felizmente a pandemia prejudi-
cou a recepção que iríamos ter em 
Buenos Aires no nosso jogo contra 
o River Plate e a nossa recepção no 
jogo deles contra o Flamengo aqui 
no Rio”, disse o torcedor tricolor 

‘Playsson’, que tem uns 20 itens do 
Vélez, como camisa, camiseta, ca-
saco, short, calça e boné: “Já passa-
mos a dica pra eles entrarem com 
a terceira camisa (tricolor) contra 
o Flamengo porque eles tremem.”

Já o torcedor Amilcar brin-
ca ao fazer coro com seu sobri-
nho Gabriel Teixeira: “Alô, ra-
paziada da tropa do Flu. Hoje 
é dia da união FluVélez! Vamos 
que vamos mandar energia po-
sitiva pro nosso coirmão lá da 
Argentina! Passar por cima do 
Menguinho”.

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores Quinta River Plate  19h00 Maracanã

Carioca Domingo Madureira  11h05 Maracanã

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

18/04

 BANGU 1  X 1 VOLTA REDONDA

 NOVA IGUAÇU 4 X 2  RESENDE

 BOAVISTA  2 X 2 VASCO

11ª RODADA
SÁBADO

 RESENDE X VASCO 16H

 FLAMENGO X VOLTA REDONDA  19H

 PORTUGUESA-RJ X BOAVISTA 19H

DOMINGO

 FLUMINENSE X MADUREIRA 11H05

 BANGU X NOVA IGUAÇU 15H15

 BOTAFOGO X MACAÉ 18H

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
HOJE

 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

REGISTRADO, 

BOBADILLA PODERÁ 

ENCARAR O RIVER. 

JÁ DAVID BRAZ, COM 

COVID, TÁ FORA

Amilcar é torcedor do Fluzão

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Amizade sem Amizade sem 
FRONTEIRASFRONTEIRAS

Tricolores exaltam união Tricolores exaltam união 
com torcida do Vélezcom torcida do Vélez

Torcedor Torcedor 
Playsson, do Playsson, do 

Flu, em visita ao Flu, em visita ao 
Vélez em 2017Vélez em 2017
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Sem mais chances de avançar 
às semifinais do Carioca, o 
Botafogo fecha sua partici-

pação na primeira fase no domin-
go, diante do rebaixado Macaé, no 
Nilton Santos. Em seguida, vai dis-
putar a Taça Rio se continuar entre 
os oito primeiros. De acordo com 
o técnico Marcelo Chamusca, o 
objetivo é utilizar este torneio co-
mo preparação para a Série B.

“Vamos trabalhar primeiro pa-
ra recuperar os jogadores, tivemos 
uma semana desgastante nos as-
pectos físico e emocional. Já esta-
va conversando com o (Eduardo) 
Freeland (diretor de futebol) no 
vestiário sobre começar um pla-
nejamento. Vamos nos preparar 
para o último jogo para terminar 
bem, terminar vencendo, e depois 
esperar a tabela. Nossa ideia é usar 
os jogos como preparação, desde 
que não precisemos ficar jogan-
do e sem tempo de treinar. O que 
mais precisamos hoje é treinar, é 
a maior necessidade nossa”, disse.

Ainda de acordo com o trei-
nador, o seu maior desafio no 
momento é conseguir dar um 

padrão consistente de jogo ao 
Alvinegro, que, até aqui, tem se 
mostrado uma equipe muito 
frágil contra qualquer adversá-
rio. Pressionado no cargo, o trei-
nador sabe que tem pouco tem-
po para conseguir resultados 
mais satisfatórios.

“Se tem uma coisa positi-
va em tudo isso de negativo é 

que teremos um pouco mais 
de tempo, para começar a Sé-
rie B numa condição melhor e 
com um conhecimento maior 
do grupo”, concluiu Chamusca, 
que aguarda um desfecho posi-
tivo para a contratação do ata-
cante Rafael Moura, de 38 anos.

Um período 
para testes

 L PÉSSIMA FASE

Pressionado, Marcelo Chamusca tenta dar padrão ao Alvinegro

V
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PRÓXIMOS JOGOS
Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS
Domingo Macaé  18h
29/05                Vila Nova           A definir

PRÓXIMOS JOGOS
Sábado Resende      16h
29/05            Operário-PR          A definir

O ALVINEGRO
AINDA AGUARDA 
UMA DEFINIÇÃO 

SOBRE O ATACANTE 
RAFAEL MOURA

Hoje é dia de Rômulo
 L OI, SUMIDO

Sétimo reforço do Vasco para a 
sequência da temporada, Rômulo 
será oficialmente apresentado pe-
lo Vasco hoje. Campeão da Copa 
de 2011 pelo clube de São Januá-
rio, o volante está de volta à Colina 
após quase nove anos. Com aval 
de Marcelo Cabo, chega para au-
mentar as opções do treinador e 
a disputa no meio de campo com 
outros volantes revelados pelo clu-
be, como Bruno Gomes e Andrey.

Rômulo, de 31 anos, já trei-
na no CT do Almirante desde 
sexta-feira. Depois de passa-
gens bem apagadas com as ca-
misas de Flamengo e Grêmio, 
o jogador é mais uma aposta 
da diretoria para a disputa da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, em especial. Assim como 

a maior parte dos sete reforços, 
o reforço assinou um contrato 
por produtividade, com vali-
dade até dezembro.

Eliminado na Taça Guanaba-
ra, o Gigante da Colina marcou 
a reapresentação do grupo para 

amanhã, no CT do Almirante, na 
Cidade de Deus. À espera da regu-
larização, Rômulo vive a expecta-
tiva de fazer a reestreia pelo Vasco 
contra o Resende, no sábado, em 
São Januário, pela última rodada 
do primeiro turno.

O volante retorna a São Januário depois de nove temporadas

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

RÔMULO FECHOU
CONTRATO POR 
PRODUTIVIDADE 
ATÉ O FINAL DE 

DEZEMBRO

Botafogo Botafogo 
não tem mais não tem mais 
chances de chances de 
avançar às avançar às 
semifinais do semifinais do 
Campeonato Campeonato 
CariocaCarioca
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A GATA DA HORA

fura qualquer retranca. Craque na arte da se-

dução, a musa, que também é conhecida pela galera como 

Mah Morena, tem 29 anos, mora em Santa Catarina e con-

corre ao posto de ‘Musa do Brasileirão’ pelo Corinthians. 

Descubra muito mais sobre ela no Instagram @piress_mah.

MÁRCIA PIRES

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

ARQUIVO PESSOAL

 LPrimogênito de Adriano Im-
perador, Adriano Carvalho, de 
14 anos, é o novo reforço da ba-
se do Grêmio. A contratação é 
fruto da parceria do clube gaú-
cho com o Boavista. No acor-
do, os direitos federativos do 
atacante, canhoto como o pai, 
ficaram divididos da seguin-
te forma: 70% para o Imortal 
e 30% para o o clube de Sa-
quarema. Diferentemente do 
pai, revelado pelo Flamengo, 
o jovem atacante tem trilhado 
o seu próprio caminho, bem 
longe dos holofotes para reali-
zar o sonho de seguir os passos 
do Imperador no futebol.

Imperador II vai para o Grêmio
REPRODUÇÃO
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2/ 600m2. Ideal para 
Moradia/ Investimento/ Lazer. 
RGI, Licença Ambiental, Projeto 
aprovado PMS. Partir R$398,00 
mensais (+pequena entra-
da facilitada) . "RJ-106/  Km. 
54". Próximo  Praias, Lagoas, 
Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. 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
 

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.

 

BIA MORENA 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Promoção Prive. 
Tel.: 2051-9767 Admite-se
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 
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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 LTENHO 49 anos e sou jornaleiro 
há 31 anos. Moro no Caju e o que 
mais gosto na minha profissão é 
atender o público. O que mais me 
deixa encantado no bairro é a praia. 
Meu time de coração é o Botafogo. 
Nas horas vagas, eu gosto de des-
cansar. Gosto do MEIA HORA por-
que me deixa por dentro de todas 
as informações do esporte.

VALDENIZ NUNES — Leme

GEICE 
INGREEDY 
KELLEN 
SILVA
tem hoje 16 
anos. Ela de-
s a p a r e c e u 
no dia 13 de 
novembro de 
2019, no bair-
ro de Santa Cruz (Zona Oeste do Rio), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Campanha 
contra fome

 LFoi lançada ontem, em São 
Gonçalo, a campanha Sesi 
Cidadania Contra a Fome, 
para doar cestas básicas a fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade. Mais infor-
mações: firjan.com.br

RAPIDINHA...

 LCOMEÇOU ontem a vacinação contra a gripe do primeiro grupo prioritário 
divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio. A campanha foi dividida em 
três fases e serão vacinados primeiramente trabalhadores da saúde, crianças 
entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, puérperas (mães que deram à luz 
recentemente) e indígenas. Quem foi  imunizado ou será contra a Covid-19 
deve esperar um intervalo mínimo de 14 dias para ser vacinado contra a gripe. 

IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE
DANIEL CASTELO BRANCO

 L NA SEGUNDA-FEIRA

Ato por vacina
Rodoviários de cinco cidades vão fazer paralisação

R
odoviários de Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá e Tanguá decidi-

ram, em plebiscito concluído 
na tarde de sexta-feira, reali-
zar uma paralisação na próxi-
ma segunda-feira, em protesto 
contra não inclusão da cate-
goria no calendário de grupos 
prioritários para vacinação 
contra a Covid-19, por parte 
dos governos do Estado e de 
municípios, além de exigirem 
maior empenho do Governo 
Federal na aquisição dos imu-
nizantes. De um total de 1.558 
participantes, 1.481 optaram 
pela deflagração do movimen-
to, 64 foram contrários e 13 vo-
taram em branco.

Ontem, o Sindicato dos 
Rodoviários de Niterói a Ar-
raial do Cabo (Sintronac) 
comunicou às empresas, à 

Justiça e às autoridades do 
Estado e dos municípios a 
decisão da votação. 

Levantamento do Sintro-
nac junto às empresas de ôni-
bus dos cinco municípios 
revela que a vacinação dos ro-

doviários não impactaria no 
quadro geral de imunização 
da população pelo pequeno 
número de doses necessárias 
para atender à categoria.

PROFISSIONAIS

QUEREM SER 
INCLUÍDOS 

NOS GRUPOS 
PRIORITÁRIOS

 LA Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) vai inaugurar, hoje, um 
ponto de vacinação para a cam-
panha contra a Covid-19 na qua-
dra da escola de samba Portela, em 
Madureira, na Zona Norte do Rio. 
A unidade ficará aberta de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h. Ido-
sos de 61 anos e profissionais de 
saúde a partir de 48 podem se va-
cinar hoje no novo posto. 

O Rio finaliza esta semana a 
vacinação para todas as faixas 
de idades dos idosos a partir dos 
60 anos. Na segunda-feira, se-
rá iniciado o atendimento a ou-
tros grupos prioritários, que in-
cluem profissionais da educação 
e das forças de segurança.

Vacinação 
na Portela 
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

 L O cantor Leno Maycon 
Viana Gomes, conheci-
do como Nego do Bo-
rel, vai prestar depoi-
mento na Delegacia 
de Atendimento à Mu-
lher (Deam) de Jacare-
paguá, na Zona Oeste 
do Rio. Segundo a Po-
lícia Civil, o cantor será 
ouvido na delegacia em 
data oportuna para as 
investigações sobre as 
acusações de agressões 
feitas por Duda Reis e 
Swellen Sauer, ex-na-
moradas do funkeiro. 

FIM DO NAMOROFIM DO NAMORO
 LPaolla Oliveira terminou o relacionamento 

com o especialista em programação neurolin-
guística Douglas Maluf. A informação foi con-
firmada pela revista Quem, em contato com a 
assessoria da atriz. O casal assumiu o namoro 
durante o Carnaval de 2020, quando foi assis-
tir aos desfiles na Sapucaí. No dia 14 de abril, 
aniversário de Paolla, ela publicou uma foto 
na qual fez a seguinte reflexão: “Quero a vida 
sempre assim! Um jardim florido de bons ami-
gos, de boas energias e sorrisos. O dia está aca-
bando, mas a vida continua. Obrigada a todos”.

PAULO GUSTAVO APRESENTA MELHORA

 LUm novo boletim médico 
sobre o estado de saúde de 
Paulo Gustavo, que está in-
ternado com Covid-19, foi 
divulgado ontem. A equipe 
médica informou que o hu-
morista apresenta sinais de 
melhora. “Internado desde 
13 de março, Paulo Gustavo 
segue em terapia intensiva 
e permanece em situação 
grave, mas apresentando 

melhora. O quadro clínico 
do paciente, embora ain-
da preocupante, é de esta-
bilidade, com alguns sinais 
mais evidentes de recupe-
ração das funções pulmo-
nares. Também verificamos 
boa responsividade aos pe-
quenos estímulos. Ainda há 
necessidade de mantermos 
a ECMO, assim como a ven-
tilação mecânica.” GRÁVIDAGRÁVIDA

 LLuiza Possi anunciou 
que está grávida. A 
cantora já é mamãe 
do Lucca, de 1 ano. 
“Quando você faz es-
se teste e o resultado 
vem escrito ‘grávida’, 
o coração dispara. A vi-
da muda naquele ins-
tante. Sua vida agora é 
de outro alguém. Uma 
alegria sem tamanho. 
Tive a felicidade de 
passar por isso duas ve-
zes. E as duas ao lado 
do Cris, meu marido.” 

CURTINDO CACHOEIRA COM O AMADO

 LDeborah Secco aproveitou o domingo para curtir uma ca-
choeira ao lado do marido, Hugo Moura. A atriz, de 41 anos, 
compartilhou diversos cliques nos quais aparece ao lado do 
amado e mostra sua boa forma. “Dia de cachu”, escreveu ela 
na legenda das fotos. As imagens, claro, renderam diversos 
elogios à musa. “Linda demais”, escreveu um seguidor. “Que 
perfeição”, comentou outro internauta.

FOTOS REPRODUÇÃO

PAREDÃO
 LApós uma formação de pa-

redão cheia de reviravoltas, 
Caio, Fiuk e Gil disputam a pre-
ferência do público do BBB 21, 
da Globo, hoje. Segundo en-
quetes realizadas na internet, 
Caio é o mais cotado para ser 
eliminado. Fiuk e Gil foram em-
paredados pela líder Viih Tube, 
enquanto Caio foi parar na ber-
linda pelos votos no confessio-
nário. Nas redes sociais, Cleo, ir-
mã de Fiuk, faz campanha pela 
eliminação do fazendeiro. 

EM ALTA EM BAIXA

 LFelipe Simas se declarou 
para a esposa: “Consigo 
nos ver velhinhos”.

 LMicael Borges foi autuado 
por dirigir sob influência de 
álcool e com CNH vencida.

DEPOIMENTO DEPOIMENTO 
EM DELEGACIA EM DELEGACIA 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

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 seu afeto pode não ser 
correspondido. Você sofrerá 
com a pouca sinceridade nas 
relações. No amor, as emoções 
terão altos e baixos.
Cor: rosa.
Números da sorte: 33, 51 e 78. 

 LSua maneira de se comunicar 
vai influenciar na sua reputa-
ção. O trabalho pode te decep-
cionar. Evite se envolver com 
alguém do mesmo ramo.
Cor: escarlate. 
Números da sorte: 97, 61 e 52. 

 LNo trabalho ou nos estudos, 
pode se distrair. O melhor ca-
minho vai ser se isolar. Você 
pode entrar em aventuras 
amorosas e se dar mal.
Cor: preto. 
Números da sorte: 80, 44 e 98. 

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

 LConflitos com amigos podem 
mexer com as emoções. Nos 
negócios, perdas de grana po-
dem ocorrer. Chances de viver 
uma paixão proibida. 
Cor: carmim.
Números da Sorte: 27, 99 e 72.

 LA Lua te motiva a se desen-

tender com as pessoas. Pode 

receber críticas. Vai buscar li-

berdade no relacionamento.

Cor: coral.

Números da sorte: 82, 73 e 37.

 LProblemas no trabalho e na 

saúde vão estar no horizonte. 

No romance, você vai se ente-

diar com a rotina.

Cor: sépia. 

Números da sorte: 20, 65 e 47.

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

 LO clima pode pesar hoje. Al-
guns problemas podem surgir 
com o seu dinheiro. Evite gas-
tar demais. A Lua alerta para 
risco de tensões no romance.
Cor: dourado.
Números da sorte: 30, 48 e 39. 

 LSuas emoções podem ficar 
instáveis. Você pode acabar 
descontando na família. No 
terreno da conquista, as coisas 
vão andar bem devagar.
Cor: areia.
Números da sorte: 31, 13 e 22. 

 LHoje, você tende a ficar de 
conversa fiada. Não exagere. 
Pode sentir ansiedade em re-
lação às finanças. No amor, há 
risco de mágoas. 
Cor: preto.
Números da sorte: 23, 95 e 14.

SANTA INÊS DE 
MONTEPULCIANO
Nasceu no Centro da Itália, em 
Montepulciano, em 1274. Sua fa-
mília tinha muitas posses, mas tinha 
também o essencial para uma vida 
familiar feliz: o amor a Jesus Cris-
to. Muito jovem, sentiu o chamado 
para se consagrar totalmente ao 
Senhor, ingressando na Família Do-
minicana. Uma mulher de penitên-
cia, oração, recolhimento e busca 
da vontade de Deus. Morreu com 43 
anos de idade. Seu último conselho 
às suas irmãs foi: “Amai-vos umas 
às outras porque a caridade é o sinal 
dos filhos de Deus!”.

SANTO DO DIA

ESFINGE
Dois  mineiros  estão no 
Egito visitando os grandes 
monumentos do local. Até 
que um dos mineiros per-
gunta para o outro:
— Esses bichos gigantes de 
pedra estão dormindo?

E o outro mineiro, que es-
tava lendo uma placa, res-
ponde:
— Não. Aqui está dizendo 
que esfinge.

NAMORADOS
Márcia marca um encontro 

com o namorado para con-
tar uma novidade para ele. 
Feliz e emocionada, ela dá 
a grande notícia para o 
amado:
— Amor, eu estou grávida 
de você.
O namorado responde:

— Mentira, pois eu já nasci 
faz tempo!

TEMPO CHUVOSO
Durante a aula de Portu-
guês, a professora chama 
Joãozinho e lhe faz uma 
pergunta:

— Joãozinho, me diga qual 
é o tempo da seguinte fra-
se: “Eu cheguei em casa 
molhado”.
Joãozinho não perde tem-
po e logo responde:
— É tempo chuvoso, pro-
fessora.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ogum.
MENSAGEM: 
Hoje, Ogum nos protege 
contra toda maldade e fei-
tiçaria. Saber obedecer re-
gras e ordens é o segredo 
para o sucesso. Habilidade 
e estratégia se fazem ne-
cessárias no dia de hoje. 
Cuidado com bebidas em 
excesso e evite brigas com 
amigos.
SAUDAÇÃO: 
Ogum yê, Patakurí.
COR: 
Azul-escuro.
ELEMENTOS: 
Fogo e forja.
SIMPATIA: 
Para descarregar más ener-
gias e atrair proteção, tome 
banho de água com sete pita-
das de wagí (pó azul-escuro).

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

 LHá sinal de mudanças no tra-
balho. Algumas parcerias pro-
fissionais podem ser firmadas. 
Na conquista, há chance de se 
envolver em mais de um lance.
Cor: fúcsia. 
Números da sorte: 76, 22 e 58.

 LDificuldades para se expres-
sar marcam o seu dia. Proble-
mas econômicos também. Se já 
vive um relacionamento sério, 
brigas e mais brigas hoje.
Cor: carmim.
Números da sorte: 30, 66 e 84.

 LO seu estado emocional vai 
prejudicar as suas ideias. O 
momento será ruim no traba-
lho. Sua vida amorosa pode 
sofrer alguns imprevistos.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 95,32 e 68.
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