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Restrições 
em praias e 

boates caem 
de novo

NA CAPITAL 6

Furto de cabos 
deixa Faetec 
sem telefone, 
internet e aula
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Mãe de 
Henry está 
internada 
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Mãe da 
agressora 
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relata terror

PORTO REAL 3

Um banho 
de beleza  

Ô CALOR, CLEO 9

De biquíni, 
Anitta divulga 

fotos inéditas do 
novo trabalho

MENINA DO RIO

PÁGINA 9

Rômulo chega 
ao Vascão, que 
namora Dedé e 

Diego Souza
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NOIVO IDENTIFICA QUATRO SUSPEITOS 9

FILHA DE POCAH, DE 5 ANOS, FILHA DE POCAH, DE 5 ANOS, 
É ALVO DE ATAQUES RACISTASÉ ALVO DE ATAQUES RACISTAS
Monstros direcionam Monstros direcionam 
mensagens à criança mensagens à criança 

após a cantora após a cantora 
votar em Juliette votar em Juliette 

no paredão no paredão 
do ‘BBB 21’do ‘BBB 21’
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NO RIO NÃO NO RIO NÃO 
TEM OUTRO TEM OUTRO 

IGUALIGUAL
Mengão estreia na Liberta com Mengão estreia na Liberta com 
virada sobre o Vélez, por 3 a 2, e virada sobre o Vélez, por 3 a 2, e 

sente cheiro de secador queimadosente cheiro de secador queimado

MELHOR JOGO

 DE MANCUELLO

 COM FLA: EXPULSO

EM 3 MINUTOS
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

ILUMINAÇÃO

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Sem merenda e 
sem uniforme

 LNo Colégio Municipal Astério Al-
ves de Mendonça, em Rio Bonito, 
os alunos não estão tendo direito 
a merenda na escola e ainda não 
foram disponibilizados os unifor-
mes e alguns materiais. Isso é inad-
missível. As condições que disponi-
bilizam, de forma pública, para as 
crianças e os adolescentes do nosso 
município são vergonhosas. Preci-
samos de uma educação.

ESCOLA

Balas perdidas 
na Praça Seca

 LAs ruas Barão, Baronesa, Dr. Ber-
nardino, Capitão Machado, Capitão 
Menezes e Marangá estão no meio 
de uma guerra na Praça Seca. As 
casas e edifícios que ficam situa-
dos nessas vias, a maioria já foi alvo 
de balas perdidas. Os muros estão 
completamente furados. Quando 
que vai haver uma intervenção 
nesse conflito? Vão esperar algum 
morador morrer dentro de casa?

Anônimo
Praça Seca

VIOLÊNCIA

Engarrafamento 
na Zona Norte

 L A cada dia que passa, fica mais 
difícil trafegar pela Estrada João 
Paulo, que liga Honório Gurgel 
a Barros Filho, ambos bairros da 
Zona Norte do Rio. O engarrafa-
mento ali começa por volta das 
7h30 e só para depois das 19h. 
Não tem um guarda de trânsito 
para controlar a situação dos 
carros no local. Precisamos que o 
tráfego na via seja mais dinâmico.

João Pedro Galvão
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CARROS

Tiroteios assustam 
moradores

 LMoradores da Rua Pequi, em 
Piedade, estão assustados com a 
quantidade de barulhos de tiros 
vindos do Morro do Urubu, que fica 
nas proximidades da região. Gosta-
ríamos de solicitar que uma viatura 
da polícia ficasse na rua, para que a 
sensação de segurança pudesse ser 
melhorada. O local anda perigoso e, 
com esses tiroteios, os moradores 
ficam aterrorizados.

Anônimo
Piedade

VIOLÊNCIA

Problemas 
na Via Light

 LPasso todos os dias de madruga-
da pela Via Light, na altura de Nova 
Iguaçu e, em diversos pontos, a via 
é um breu. Fora a quantidade de 
pessoas em situação de rua que fi-
cam nas margens. Além disso tudo, 
a quantidade de lixo espalhada por 
ali é muito grande. Dá pena ver uma 
via tão importante para a Baixada 
Fluminense nesse estado. O local 
precisa de mais atenção.

Alberto Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera na Freguesia
 LUm buraco enorme está ficando a cada dia mais profun-

do na Estrada dos Três Rios, na altura do número 354, na 
Freguesia, em Jacarepaguá. A via é muito movimentada 
e vários motoristas estão caindo com o carro no buraco. 
Alguém precisa tapá-lo, antes que ocorra um acidente 
ou fure um pneu. Pagamos um dinheirão de impostos 
para não termos nada em boas condições.

Solange de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reparo em 
tubulação

 LA Cedae informa que o repa-
ro na tubulação de recalque e 
retaguarda na elevatória que 
atende o bairro de Madureira 
foi finalizado ontem, normali-
zando a distribuição de água na 
região. Nas partes mais altas, a 
água deve chegar em até 24h.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae
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POLÍCIA

Relatos da Mãe de agressora dá detalhes 
dos três dias de espancamento 
e tortura de criança de 6 anos

R
osângela Nunes, de 50 anos, 
é mãe de Brena Luane Bar-
bosa Nunes, de 25 anos, pre-

sa em flagrante por espancar uma 
criança de 6 anos em Porto Real. 
Em entrevista exclusiva ao MEIA 

HORA, ela contou sobre o fim de 
semana de terror, que culminou 
no estado grave da menina. Bre-
na é companheira 
de Gilmara Olivei-
ra de Farias, de 28 
anos, mãe da víti-
ma. Ambas foram 
autuadas por tor-
tura. Rosângela vai 
responder em li-
berdade por omis-
são de socorro. 

Rosângela con-
ta que as agressões 
não eram frequentes e que o es-
topim para a sessão de tortura foi 
a criança ter aberto duas caixas de 
leite. A mãe da menina chegou a 
corrigir a filha, segundo Rosânge-
la, mas Brena começou as agres-
sões, desde sexta-feira.

Segundo a mulher, Brena usava 
um cabo de fibra óptica para ba-
ter na menina. “Deu chutes, batia 
contra a parede. Jogou a menina 
do barranco de sete metros junto 
com a mãe”, conta.

Foram três dias sendo covarde-
mente agredida. “Ela estava mal, 
não falava, com o olho meio aber-
to. Muito mole. Com várias mar-
cas na barriga e nas costas”, relata. 
A menina foi socorrida por am-
bulância da Samu, acionada pe-
la própria mãe. Os paramédicos 
chamaram a PM. 

 LO namoro de Brena e Gilma-
ra começou pela internet. Em 
julho de 2020, Gilmara foi de 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, junto com a filha, 
na época com 5 anos, para mo-
rar com a namorada, que tem 
histórico de violência. Segun-
do Rosângela, Brena já agrediu 
uma namorada a facada, a pró-
pria mãe e até um PM, que teve 
o dedo quebrado, quando ela foi 
presa pela primeira vez.

 LNos nove meses em que Gilma-
ra e Brena moraram juntas, mui-
tos vizinhos não sabiam da exis-
tência da criança. “Nós ficamos 
surpresos quando ficamos saben-
do disso. A gente nem sabia que 
tinha uma criança morando aí”, 
disse um vizinho. Dentro da casa 
simples, de três quartos, cozinha e 
banheiro, a cama improvisada da 
menina era um colchão no chão. 
Ao lado,  cama onde idosa de 86 
anos, avó da agressora, dormia. 

Histórico de 
violência

‘Nós ficamos 
surpresos’

JOSIEL LUCAS / AGÊNCIA O DIA

BARBÁRIE

Brena Luane Barbosa Nunes foi presa por espancar a filha da companheira, de 6 anos

REPRODUÇÃO

 L JOSIEL LUCAS

‘DEU CHUTES,

BATIA CONTRA A 
PAREDE. JOGOU 
A MENINA DO 
BARRANCO’

 LSegundo relatos de policiais 
que tiveram contato com a me-
nina, a criança teria marcas de ci-
garro nas costas e partes do cor-
po com queimaduras. O nível de 
brutalidade das agressões foi tão 
grande que surpreendeu até os 
agentes da corporação. 

Além das marcas de cigarro 
e queimaduras, a criança tam-
bém foi encontrada em estado 
de desnutrição e com inúme-
ros hematomas. 

O quadro clínico da menina 
é gravíssimo. Uma tomografia 
apontou lesão neurológica. 

Após os primeiros socorros, 
no Hospital Municipal de Por-
to Real, a vítima foi transferida 
para a UTI de um hospital par-
ticular em Resende, no início da 
madrugada de ontem.

Os policiais chegaram na casa 
das duas suspeitas e a madrasta 
tentou fugir, mas foi cercada em 
seguida. Elas estão na Cadeia Pú-
blica Franz de Castro, em Volta 
Redonda, e deverão passar por 
audiência de custódia hoje. O 
caso é investigado pela 100ª DP 
(Porto Real). 

Queimaduras 
e desnutrição

Cama Cama 
improvisada improvisada 

onde a onde a 
menina menina 
dormiadormia
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Agentes da Polícia Penal do 
Rio recapturaram, na segunda-
-feira, o traficante de armas João 
Victor Roza. Ele estava foragido 
do sistema penitenciário des-
de novembro do ano passado, 
quando saiu pela porta da fren-
te do complexo de presídios em 
Bangu por meio de um esquema 
de alvarás falsos.

O criminoso foi localizado na 
Baixada Fluminense e não resis-
tiu à prisão. Ele era monitorado 
por agentes da Superintendência 
de Inteligência do Sistema Peni-
tenciário (Sispen).

Entre outubro e novembro 
do ano passado, pelo menos três 
pessoas foram beneficiadas com 
alvarás de soltura falsos. Gilmara 
Monique Amorim, condenada a 

mais de 18 anos de prisão por se-
questro e assalto a banco, foi re-
capturada no mês passado. 

Quem também saiu pela por-
ta da frente em Bangu foi João 
Filipe Barbieri, apontado em in-
vestigações da Polícia Civil como 
um dos principais traficantes de 
armas do Brasil e enteado de Fre-
derick Barbieri, o Senhor das Ar-
mas, preso nos Estados Unidos. 
Os dois são investigados pelo en-
vio de dezenas de fuzis, que fo-
ram apreendidos no Aeroporto 
Tom Jobim, em 2017.

No mês passado, a Polí-
cia Civil e a Seap prenderam 
cinco pessoas, entre elas ad-
vogados e um agente prisio-
nal, que estavam envolvidas 
no esquema de fraude. 

POLÍCIA

Laudo derruba versão
Peritos usam estudos pra provar que lesões não foram causadas por queda

 L CASO HENRY BOREL

O
s oito peritos criminais 
que assinam o laudo da 
reprodução simulada da 

morte do menino Henry Borel 
Medeiros usaram quatro estu-
dos internacionais para provar 
que as 23 lesões encontradas no 

corpo da criança, de 4 anos, não 
podem ter sido causadas por 
queda decorrente de acidente 
doméstico. Essa versão havia 
sido contada pela mãe do me-
nino, Monique Medeiros, e pe-
lo padrasto da vítima, o verea-
dor Dr. Jairinho (sem partido), 
presos suspeitos do homicídio. 

Através da análise do laudo, 
dos depoimentos e das pesqui-
sas, os especialistas concluíram 
que todos ferimentos citados na 
necropsia “apresentavam ca-
racterísticas condizentes com 
aquelas produzidas mediante 
ação violenta (homicídio)”, de 

acordo com o documento ao 
qual o MEIA HORA teve acesso. 
Eles ainda afirmam, no laudo, 
que o crime aconteceu no in-
terior do apartamento de Jairi-
nho, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, entre 23h30 do 
dia 7 de março e 3h30 do dia 8. 

Henry Borel com a mãe, Monique Medeiros, que está presa

REPRODUÇÃO

 L THUANY DOSSARES 

O CORPO 

DA VÍTIMA, 
DE 4 ANOS, TINHA 

23 LESÕES, SEGUNDO 
O LAUDO

ESQUEMA

DE ALVARÁS DE 
SOLTURA FALSOS FOI 
DESCOBERTO PELA 

POLÍCIA

Agentes da 34ª DP (Bangu) 
investigam se o tiro que atingiu 
o menino Kaio Guilherme, de 8 
anos, na Vila Aliança, em Ban-
gu, na Zona Oeste, partiu da co-
munidade vizinha, Vila Kenne-
dy. De acordo com o delegado 
Luís Armond, responsável pelo 
caso, um traficante seria o autor 
dos disparos. 

Kaio estava em uma confra-
ternização em um centro de re-
forço escolar quando foi baleado 

na cabeça. O menino está inter-
nado em estado grave no Cen-
tro de Terapia Intensiva (CTI) do 
Hospital Municipal Pedro II, em 
Santa Cruz. 

“As investigações estão um 
pouco dificultadas em razão das 
suspeitas do disparo ter saído de 
Vila Kennedy. Então, a localiza-
ção não é tão fácil. Temos infor-
mações de que um traficante, 
que teria sido libertado há pouco 
tempo, estava sob efeito de dro-

gas e teria feito três disparos, o 
que causou a lesão do menino”, 
disse o delegado. 

Ainda segundo o delegado, 
essa é apenas uma das hipóteses 
que a equipe trabalha no mo-
mento. Ele afirmou que segue 
acompanhando a evolução do 
estado de saúde de Kaio.

O menino passou por exa-
mes neurológicos na segun-
da-feira e os resultados deram 
inconclusivos. A mãe de Kaio, 
Thais Silva, contou que os mé-
dicos precisavam refazer os tes-
tes no filho ontem. 

Tiro pode ter vindo de traficante
 L MENINO BALEADO NA VILA ALIANÇA

POLÍCIA 
INVESTIGA SE 

DISPARO FOI FEITO 
POR BANDIDO DA 

VILA KENNEDY

Bandido 
volta pra 
cadeia

 L RECAPTURADO

 LA Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap) in-
formou que Monique Medei-
ros, mãe de Henry Borel, está 
internada, desde a noite de se-
gunda-feira, no Hospital Penal 
Hamilton Agostinho, no Com-
plexo de Gericinó, em Bangu, 
após testar positivo para a Co-
vid-19. Seu estado de saúde 
não foi divulgado. 

Monique e o namorado, o 
vereador Jairo Souza Santos 
Junior, o Dr. Jairinho (sem par-
tido), foram presos no dia 8. 
Ambos são investigados por ho-
micídio duplamente qualifica-
do e tortura. Segundo a Polícia 
Civil, a dupla é responsável pe-
la morte do menino Henry, na 
madrugada do dia 8 de março. 

Na segunda-feira, o dele-
gado Antenor Lopes infor-
mou ter provas suficientes pa-
ra a conclusão do inquérito da 
morte de Henry.

Monique Medeiros 
está com Covid
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POLÍCIA

Dois homens que se passavam 
por policiais civis, usando man-
dados de prisão e busca e apreen-
são falsos, foram presos ontem, 
em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense. Segundo a polí-
cia, a dupla usava os documentos 
para extorquir suas vítimas, que 
supostamente não teriam cum-
prido ordens da Justiça. 

A Operação Extorsão S/A é 
um desdobramento de uma in-
vestigação iniciada pela 66ª DP 
(Piabetá). A polícia apura pos-
sível participação de outros in-
tegrantes nessa quadrilha. 

As investigações apontam 
que uma das vítimas chegou a ter 
um prejuízo de quase R$ 30 mil.

A operação, realizada também 
em Belford Roxo e Magé, contou 

com o apoio da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core) e de 
agentes do Departamento Geral 
de Polícia da Baixada (DGPB).

Os policiais apreenderam 
camisetas da polícia, um veí-
culo blindado e celulares, pos-
sivelmente roubados.

Falsos canas são presos na Baixada
 L OPERAÇÃO EXTORSÃO S/A

Os criminosos usavam documentos e uniformes falsos da Polícia Civil

DIVULGAÇÃO

INVESTIGAÇÕES
APONTAM QUE UMA 

DAS VÍTIMAS TEVE 
PREJUÍZO DE QUASE 

R$ 30 MIL

O laboratório de informáti-
ca da Escola Técnica Esta-
dual Adolpho Bloch, em 

São Cristóvão, deveria estar aber-
to para receber estudantes. Mas 
os computadores, por enquanto, 
são peças inutilizáveis. Há mais 
de um mês, a unidade da Faetec 
não tem acesso à internet, nem 
aos telefones, por conta dos cons-
tantes furtos de cabos na Rua Vis-
conde de Niterói. 

Em fevereiro, reportagem 
do MEIA HORA mostrou que, 
segundo levantamento feito 
há um ano pelo Sindicato das 
Empresas de Telecomunica-
ções, quatro milhões de me-
tros de fios e cabos foram rou-
bados no Rio.

A Secretaria Estadual de Ciên-
cia e Tecnologia informou que, de 

acordo com o último protocolo 
aberto na Oi, o prazo de conserto 
é até o dia 24 de abril.

A Oi informou em nota “que 
enviou uma equipe técnica ao lo-
cal e os serviços serão restabeleci-

dos o mais brevemente possível” e 
que, “diante de problemas relacio-
nados à Segurança Pública”, tem 
“dificuldades para manter o fun-
cionamento dos seus serviços em 
algumas regiões do estado”. 

 L PRAGA CARIOCA

Crime contra a Educação
Furto de cabos deixa alunos da Faetec sem aulas em São Cristóvão 

Cabos estão cortados em frente à unidade de São Cristóvão

DANIEL CASTELO BRANCO

 L YURI EIRAS

QUATRO MILHÕES
DE METROS DE FIOS 

E CABOS FORAM 
ROUBADOS NO RIO, 

ANO PASSADO

Suspeito é morto 
em confronto

Motoboy: 
prisão negada

Jovem trans 
é agredida

 LUma troca de tiros entre poli-
ciais e homens armados resul-
tou na morte de um suspeito e 
de um policial ferido sem gravi-
dade, na noite de segunda-feira, 
em Guadalupe, na Zona Norte. A 
ação aconteceu após denúncia de 
roubo de carro com refém, na Rua 
Lourenço Marquês. Com o sus-
peito foram apreendidas uma pis-
tola, granada e bolsa com drogas.

 LA Justiça negou ontem o pedido 
de prisão preventiva para o mo-
toboy Marcus Vinícius Gomes 
Correa, pela morte do porteiro 
Jorge Ferreira, em março, na Bar-
ra da Tijuca. O juiz argumentou 
que o motoboy usou o instru-
mento para se defender dos gol-
pes iniciados pelo porteiro com a 
mesma barra de ferro.

 LUma jovem trans, identifi-
cada como Layane Morelly 
foi agredida por cerca de 
cinco homens, no Recreio, 
Zona Oeste, após um clien-
te se recusar a pagar por um 
programa. A subsecretaria 
de Promoção, Garantia e 
Defesa dos Direitos Huma-
nos acompanha o caso.

RAPIDINHAS...
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GERAL

Justiça derruba medidas
Juíza suspende decretos da Prefeitura do Rio com restrições pra conter avanço da Covid

 L PANDEMIA

O 
Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) 
suspendeu, ontem, 

os decretos da Prefeitura do 
Rio que estabelecem medi-
das restritivas para reduzir a 
disseminação da Covid-19. 
A decisão é da juíza Regina 
Chuquer, da 6ª Vara da Fa-
zenda Pública. 

A magistrada argumen-
ta que, mesmo com a pande-
mia, o possível aumento de 
casos de coronavírus e a fal-
ta de vagas em hospitais, não 
se justifica o “cerceamento da 
liberdade individual” da po-
pulação. “Nem mesmo uma 
pandemia gravíssima como a 
vivenciada na atualidade au-
toriza o cerceamento da liber-
dade individual de cada cida-
dão carioca, ao argumento da 
possibilidade de transmissão 
acelerada da doença ou mes-
mo da falta de vagas em hos-
pitais”, diz a decisão. 

A ação popular que pede 
a suspensão dos decretos foi 
proposta pelo deputado An-
derson Moraes (PSL), que 
alegou que as restrições vio-
lam um direito fundamental 
dos cariocas. O parlamentar 
ainda justifica que as me-

didas são inconstitucionais 
porque impedem a “loco-
moção e utilização de bens 
públicos de uso comum e 
de bens da competência da 
União Federal”. 

Em sua decisão, a juíza 
Regina Chuquer também 
afirma que a determinação 
retira a “força obrigatória e 
a coercitividade” das medi-
das. Os decretos suspensos 
são o 48.604; 48.641; 48.644 

e 48.706. 
Em nota enviada à reporta-

gem, a Procuradoria Geral do 
Município (PGM) informou 
que ainda não havia sido no-
tificada da ação e que, “uma 
vez confirmado o teor da de-
cisão, vai recorrer”. A nota 
ainda diz que a “Legislação 
Municipal segue vigente”. Decisão derruba proibição de permanência na areia da praia

REGINALDO PIMENTA

NA DECISÃO,

JUÍZA ALEGA QUE 
MEDIDAS CERCEIAM 

A LIBERDADE 
INDIVIDUAL

 LCom decisão que suspen-
deu decretos da Prefeitura do 
Rio que estabeleceram medi-
das restritivas contra o avanço 
da Covid-19, estão novamen-
te permitidas várias atividades 
econômicas e de lazer. Entre 
elas, o comércio de ambulan-
tes, a permanência na areia das 
praias, o funcionamento de 
boates e a circulação nas ruas 
entre das 23h e 5h.

A decisão ainda derruba os ho-
rários escalonados para o comér-
cio, serviços e administração pú-
blica e permite o estacionamento 
em toda a orla e a entrada de ôni-
bus fretados no município.

Além disso, manteve restrições 
de um decreto anterior, que esca-
lonou horários para as atividades 
econômicas e o funcionamento de 
bares, restaurantes e quiosques so-
mente até as 21h. O decreto proi-

biu, por exemplo, ficar em áreas e 
praças públicas do Rio das 23h às 
5h. Também impediu a perma-
nência nas areias das praias, em 
qualquer horário, inclusive para a 
prática de esportes coletivos.

E, ainda, realizar eventos de 
qualquer natureza, como festas 
e rodas de samba, em áreas pú-
blicas e particulares. A proibi-
ção também incluía competi-
ções esportivas.

Veja as principais mudanças com a nova suspensão

 LMulheres grávidas com co-
morbidades, de qualquer ida-
de, devem procurar os pontos 
de vacinação mais próximos 
para se vacinar contra a Co-
vid-19 a partir desta semana, 
na cidade do Rio. O secretário 
Municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, destacou que a medi-
da foi uma recomendação do 
Ministério da Saúde.

“Foi uma recomendação 
do Ministério da Saúde, para 
que a gente libere a vacinação 
para grávidas com comorbi-
dades, com indicação médica. 
O médico deve avaliar o ris-
co benefício da vacinação. To-
das as unidades básicas estão 
orientadas a vacinar grávidas 
com comorbidades, com in-
dicação médica por escrito”, 
explicou o secretário.

A prefeitura também anun-
ciou a vacinação de pessoas 
com comorbidades, com lau-
do médico comprovando a 
doença ou as três últimas re-
ceitas dos remédios controla-
dos e documento com foto. 

Grávidas com 
comorbidades
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 LTENHO 57 anos de idade e trabalho 
como jornaleira há um mês. Antes, eu 
era garçonete. Moro em Botafogo 
e o que eu mais gosto no bairro é a 
tranquilidade, mas as ruas precisam 
de limpeza. Na minha profissão, eu 
gosto de atender o público. Torço pelo 
Botafogo. Nas minhas horas vagas, eu 
gosto de ler bons livros. Gosto de ler o 
caderno de esportes no MEIA HORA.

KATARINA DE SOUZA — Botafogo

KETHELYN 
MOURA DA 
MATA
t e m  a t u a l -
m e n t e  2 5 
anos. Ela de-
sapareceu em 
17 de maio de 
2010, em Ma-
ricá (municí-
pio da Região dos Lagos), após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L HOJE E SEXTA-FEIRA

Fique ligado!
Veja o que abre e o que fecha nos feriados

Esta semana tem dois feriados: 
hoje, celebra-se nacional-
mente o Dia de Tiradentes; 

na sexta-feira, o estado comemo-
ra o Dia de São Jorge. Porém, nos 
municípios do Rio e Niterói, esses 
feriados foram antecipados para o 
fim de março, como medida para 
conter o avanço da Covid-19. Nos 
demais municípios, o calendário 
segue normalmente. Mesmo as-
sim, diversos estabelecimentos e 
serviços funcionarão em horários 
diferentes do convencional. 

As agências bancárias e pos-
tos do Detran não vão abrir. Os 
supermercados, em sua maioria, 
funcionarão em horário normal, 
das 7h às 22h. O Mundial abrirá as 
portas até as 14h de hoje. Já na sex-
ta-feira, será turno normal.

As lojas da Saara, no Centro do 
Rio, e do Mercadão de Madurei-
ra vão funcionar em horário nor-

mal, das 10h às 18h. Os shoppings 
da cidade funcionarão das 10h às 
18h, com serviço e lazer das 12h 
às 21h e as opções de alimentação 
das 10h às 21h.

Os principais pontos turís-
ticos do Rio também estarão 
abertos. O bondinho do Pão de 

Açúcar funciona das 12h às 19h. 
O Cristo Redentor tem horários 
que variam de acordo com o 
acesso: pelas vans, o acesso é das 
12h às 18h. O AquaRio abre das 
12h às 19h. A RioStar permane-
ce fechada hoje, mas funciona 
na sexta-feira, das 12h às 19h.

Mercadão de Madureira funciona em horário normal, das 10h às 18h

DANIEL CASTELO BRANCO

A Serasa está oferecen-
do oportunidade para que os 
brasileiros quitem suas dívi-
das com parcelas a partir de 
R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. 

A ação, em parceria com em-
presas de diversos segmentos, 
faz parte da plataforma Serasa 
Limpa Nome, que já possibili-
tou mais de quatro milhões de 
acordos desde o início do ano. 

Os acordos são fechados em 
menos de três minutos e as con-
sultas podem ser feitas no site se-
rasalimpanome.com.br, aplicati-
vo, WhatsApp [(11) 99575-2096] 
ou telefone (0800 591 1222).

Para se livrar 
das dívidas

 L SERASA

DIVULGAÇÃO

NEGOCIAÇÃO
PODE SER FEITA 

COM PARCELAS 

A PARTIR 

DE R$ 9,90

 L OS TRANSPORTES públicos 
do Rio vão manter seus ho-
rários de funcionamento 
normais durante os feriados 
de Tiradentes, hoje, e pelo 
Dia de São Jorge, na sexta-
-feira. Esses feriados foram 
antecipados para o fim de 
março, para conter o avanço 
da Covid-19. Metrô: das 5h à 
0h. Barcas e SuperVia: grade 
de dias úteis. VLT: das 6h à 0h. 
BRT: horário normal. 

OLHO VIVO
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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.
 

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

 

MARCENEIRO V/TEXTO
E Meio Oficial com expe-
riência. Comparecer com 
documentos, 5ªf  22/04 às 
11:00h  Rua da Regeneração, 
89 - Galpão - Bonsucesso.   
Tel.:98762-0267/ 99611-4697

 

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.

.
 

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 
carinhosa, atendimento comple-
to/ liberal, novidade Largo do 
Machado. Promoção Prive. Tel.: 
2051-9767/T.995627322

 

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.

 

SHOW BAR 39 
Desfrute momentos inesquecí-
veis. As mais gatas de Madureira. 
Nessa sexta tradicional feijoada. 
Rua Oliva Maia 39 Madureira. 
T.21 98037-4079.

 

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

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘O SHOW TEM QUE CONTINUAR’

 LA equipe de Eva Wilma 
postou nas redes sociais 
imagem da atriz gravando 
um áudio para um filme do 
hospital onde está interna-

da. Ela está na UTI do Hospi-
tal Albert Einstein (SP), para 
tratar problemas cardíacos 
e renais. “O show tem que 
continuar”, diz a legenda.

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

ATAQUES RACISTAS 
NA INTERNET

 LO perfil de Pocah no Instagram 
compartilhou uma série de ataques 
racistas que a filha da cantora, Vitó-
ria, de 5 anos, está sofrendo nas re-
des sociais. “É louco pensar que es-
sas mensagens, direcionadas a uma 
criança de 5 anos, são motivadas ex-
clusivamente porque a mãe dela re-
solveu... Votar em um jogo de vota-
ção, né? O que está acontecendo no 
mundo? O que está acontecendo 
com as pessoas? Racismo! Crime!”, 
diz o texto publicado na conta de Po-
cah. As mensagens foram atribuídas 
à torcida de Juliette, já que as duas 

brigaram nos últimos dias. Os admi-
nistradores do perfil de Juliette repu-
diaram os ataques a Vitória no Twit-
ter. “Tem dezenas de prints de torcida 
alheia combinando de se passar por 
cacto e fazer esses ataques, o que é 
100% lamentável. Mas nossa mensa-
gem é sobretudo para dizer que re-
pudiamos qualquer ataque, e crime, 
à Vitória e à família de qualquer par-
ticipante.” Noivo de Pocah, Ronan 
Souza disse no Twitter que identifi-
cou quatro suspeitos de terem feito 
os ataques. Segundo Ronan, eles são 
de João Pessoa, Florianópolis e Rio. 

CHUVEIRÃO 

 LCleo aproveitou o dia de 
ontem para se refrescar 
com um banho de chuvei-
rão. Usando um biquíni 
cavado, a atriz e cantora, 
de 38 anos, publicou fo-
tos do momento em seu 
Instagram, mostrando o 
corpão em forma. “Chu-
veirão”, escreveu na le-
genda da postagem.

GAROTA DO RIO

‘TE AMO E ADMIRO’
 LBruna Marquezine ganhou 

uma declaração de Enzo Ce-
lulari em uma publicação no 
Instagram. “Te amo e admi-
ro tanto”, escreveu o rapaz.

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

EM ALTA EM BAIXA

 LLorena e Lucas Lucco co-
memoram um mês de Luca: 
“Maior amor do mundo”.

 LMaraisa, da dupla com 
Maiara, contou que já traiu 
e foi traída por ex.

 LAnitta divulgou fotos 
inéditas do seu pró-
ximo trabalho. In-
titulado Girl from 
Rio (Menina do Rio, 

em português), o clipe 
contará com a participa-

ção dos irmãos e dos pais 
da cantora. No Twitter, a 
Poderosa revelou que es-
tava no estúdio quando 
descobriu a existência do 
seu “novo” irmão, Felipe.
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00

Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00

Dia Time 00h00
PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã        River Plate-ARG             19h

Domingo            Madureira           11h05

 L SÓ FICA NO BLÁ-BLÁ-BLÁ

Pano pra Manga
Fogão tenta o empréstimo do goleador do Carioca

A
inda em busca de refor-
ços para o ataque, o Bo-
tafogo fez uma investi-

da em Alef Manga, jogador do 
Volta Redonda, que é o arti-
lheiro isolado do Campeona-
to Carioca, com nove gols. O 
Glorioso tentou o empréstimo 
do atleta, mas os números não 
empolgaram ao Voltaço.

A sondagem do Botafogo foi 
por um empréstimo sem cus-
tos. A diretoria alvinegra só se 
comprometeria a realizar o pa-
gamento apenas ao fim do pe-
ríodo. O Volta Redonda não 
gostou e pediu R$ 600 mil para 
fazer o negócio, o que deu uma 
boa esfriada nas conversas.

Alef Manga, de 26 anos, tem 
contrato com o Voltaço até 
o fim de 2022. O clube dese-
ja aproveitar o bom momento 
do jogador para lucrar. Em caso 

de venda, o valor da multa res-
cisória é de R$ 2,5 milhões para 
o mercado nacional e de mais 
de R$ 4 milhões para o exterior.

Além de Manga, o veterano 
Rafael Moura, de 38 anos, hoje 

no Goiás, e Anselmo Ramon, de 
32, atualmente na Chapecoen-
se, são os outros nomes em pau-
ta para reforçar o ataque do Bo-
tafogo na Série B do Brasileiro. Alef Manga: destaque do Voltaço

DIVULGAÇÃO/VOLTA REDONDA

Referência do Fluminense, 
o atacante Fred já sabe como a 
equipe deve se comportar ama-
nhã, contra os argentinos do Ri-
ver Plate, no Maracanã, na pri-
meira rodada da fase de grupos 
da Libertadores. O camisa 9 até 
admitiu que os ‘hermanos’ são 
favoritos, mas pregou sobre a 
importância de o Tricolor das 
Laranjeiras marcar seu território.

“Nós respeitamos muito os 
nossos adversários, com o River 
não será diferente, mas temos que 
ter responsabilidade e ousadia 
para agredir eles em todo instan-
te. Futebol é dinâmico e muitos 
momentos as equipes se alteram 
bastante. Mas nós queremos 
agredir o máximo. Sabemos que 
eles são os favoritos, não somen-
te no grupo mas na Libertadores, 
mas sabemos da nossa força, es-
tamos confiantes e vamos dar a 
nossa vida”, afirmou o artilheiro.

Ao avaliar os primeiros adver-
sários do Time de Guerreiros na 
competição, o atacante entende 
que a equipe terá jogos complica-
dos. Por conta disso, Fred sabe que 
a vitória na estreia é fundamental.

“Acredito que será uma fase 
de grupos muito complicada. 
Então é muito importante co-
meçar com essa vitória, para pas-
sar respeito. É o nosso objetivo e 
nos daria uma confiança muito 
grande”, disse o centroavante.

Fred diz que Flu 
tem que agredir

 L NADA DE BAIXAR A GUARDA

O atacante sabe que a equipe precisa estrear com vitória no torneio

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

CONMEBOL

RECEBEU COM 
ATRASO A PAPELADA 
E BOBADILLA ESTÁ 
FORA DA ESTREIA

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo Macaé  18h

29/5                Vila Nova           Goiânia

O VOLTAÇO

PEDIU R$ 600 MIL 
PELO EMPRÉSTIMO 
DO JOGADOR AO 

GLORIOSO
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Taça GB Sábado Resende  16h00 São Januário
Série B 29/5 Operário-PR A definir São Januário

A notícia sacudiu o mundo 
da bola. Doze das maiores 

potências do futebol da Euro-
pa se uniram e anunciaram a 
criação da Superliga, compe-
tição que será composta por 
20 clubes, 15 fundadores (três 
ainda não confirmaram) como 
presença permanente e cinco 
convidados por edição. A Fifa, 
a Uefa e as federações estão em 
pânico, mobilizam jogadores, 
formadores de opinião, torce-
dores, fazem ameaças, mas sa-
bem que vai ser briga perdida. 

Grandes investidores que as-
sumiram os clubes se uniram, 

e com o suporte de um grande 
banco americano, aportarão 4 
bilhões de euros (cerca de R$ 24 
milhões) no evento que nasce 
mirando a plateia mundial com 
contratações de grandes astros, 
semifinais e final apoteótico, do 
jeitinho que a galera gosta. 

Os clubes da América do 
Sul, presos a modelos de gestão 
arcaicos, ficarão mais isolados, 
sem chance de fazer algo pare-
cido. O mega torneio tem iní-
cio previsto para agosto, talvez 
um blefe, apenas para analisar 
as reações, mas é o que anun-
ciam e cedo ou tarde virá.

 LO Fla pensa como os que 
bolaram a Superliga. Um ti-
me capaz de dominar o fu-
tebol no continente e atrair 
atenções no mundo. Deve 
sonhar com um convite.

 LO Flu saberá da sua força 

amanhã diante do River Pla-
te-ARG. Um bom resultado 
na estreia será fundamental.

 LA demissão de José Mouri-
nho no Tottenham-ING com-
prova que lá, como cá, técni-
co só é bom quando vence.

 LO campeonato de futebol do Rio de 
Janeiro caminha para o seu final com 
bom nível de arbitragem. O sempre 
polêmico Árbitro de Vídeo (VAR) deu 
uma enorme parcela de colaboração 
com a sua ausência. Vejamos o que 
nos espera nas decisões do Estadual.

 LA Superliga de fato vai elitizar ainda 
mais o futebol. O que vai acontecer? 
Os ricos ficarão cada vez mais ricos e 
os pobres continuarão cada vez mais 
pobres, mas essa é uma característica 
presente em todo o mundo e por aqui 
essa realidade não é diferente.

A SUPERLIGA É MESMO INEVITÁVEL

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

A quem irão 
defender?

 LO modelo de gestão dos clubes 
brasileiros sempre foi critica-
do e o modelo europeu apon-
tado como exemplo. Pois bem, 
foi graças a esse modelo de clu-
be com dono, que aqui confun-
dem com clube empresa, que 
nasceu a ideia da Superliga. Os 
donos são investidores. Se bo-
tam dinheiro, querem lucros e 
quanto mais melhor. O curioso 
é que os mesmos que desciam o 
sarrafo na Fifa, Uefa, Conmebol 
e outras tantas entidades, agora 
pulam na rinha para defendê-
-las com unhas e dentes.

DIVULGAÇÃO

Apresentado como reforço 
do Vasco, o volante Rômu-
lo viveu um momento de 

nostalgia misturado a esperança 
de dias melhores. Aos 30 anos, o 
jogador retorna ao clube que o 
projetou, após quase nove anos. 
Vivendo um outro momento em 
sua carreira, ele projeta reencon-
trar em São Januário a alegria que 
teve na sua passagem anterior.

“Hoje é um dos dias mais feli-
zes da minha vida. Estou voltando 
para o clube onde fui mais feliz”, 
afirmou o volante, sem falar sobre 
a passagem que teve pelo Flamen-
go: “Isso faz parte do passado, não 
vamos entrar em polêmica.”

Sobre a sua condição física, o 
jogador afirmou que em breve te-
rá condições de ser escalado por 
Marcelo Cabo. Eliminado do Ca-
rioca, o Cruzmaltino cumpre ta-
bela no fim de semana contra o 
Resende e depois terá tempo para 
se preparar para a Série B.

“Depois que cheguei da China 
tive um mês de férias e desde en-

tão continuei treinando com pre-
parador e fisioterapeuta. Estou me 
sentindo bem, confiante. Vou dar 
meu máximo para estar pronto o 
mais rápido possível”, disse.

O gerente Alexandre Pássaro 
falou sobre os zagueiros Anderson 
Martins e Dedé, além dos meia-a-
tacantes Alex Teixeira e Diego Sou-
za: “Todos têm as portas abertas 
para o Vasco. Se tiveram o interes-
se deles e couber nos desejos do 
Vasco, vamos avaliar as situações. 
Não se fecha a portas para quem 
deu alegrias para o torcedor”.

‘Estou bem 
e confiante’
Rômulo vinha treinando com 
preparador físico e fisioterapeuta

 L DE VOLTA AO VASCÃO

Rômulo posa com troféu da Copa do Brasil de 2011, que ele conquistou

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

EMPRESTADO AO 
PENAFIEL ATÉ MAIO, 
BRUNO CESAR SÓ 
VOLTA SE REDUZIR 

O SALÁRIO
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A GATA DA HORA

veio direto da Argentina, mais precisamente de 

Reconquista de Santa Fé, para exibir toda sua boa forma 

na nossa humilde coluna. A musa, que tem 21 anos e torce 

pelo River Plate, trabalha como modelo e dançarina. Des-

cubra muito mais sobre ela lá no Instagram @danaa_talia_.

DANA TALIA

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

PABLO MELGAREJO/DIVULGAÇÃO

 LDepois de toda a repercus-
são negativa em relação à 
criação da Superliga Euro-
peia, o Manchester City, da 
Inglaterra, oficializou ontem 
a sua saída da competição. O 
Chelsea, outro gigante in-
glês, deverá ser o próximo a 

seguir por esse mesmo cami-
nho. Até o momento, os Blues 
ainda não se manifestaram 
sobre o assunto. Ontem, tor-
cedores do clube estiveram 
no Stamford Bridge para pro-
testar contra a participação 
da equipe na Superliga. 

City mete o pé da Superliga

 LEm grande fase pelo Real 
Madrid, da Espanha, o bra-
sileiro Vinicius Junior teria 
recebido uma oferta impres-
sionante do Chelsea, da In-
glaterra. De acordo com o 
jornal Don Balón, o clube te-

ria oferecido 100 milhões de 
euros (cerca de R$ 669 mi-
lhões) pelo jogador, o que foi 
recusado pelos merengues na 
mesma hora. Na atual tem-
porada, o atacante de 20 anos 
atuou 40 vezes e fez seis gols.

Vinicius Jr. recebe oferta

AFP

da Libertado-
res, no dia 20 de novem-
bro, tem dois estádios 
brasileiros como possí-
veis palcos: o Morumbi e 
o Beira-Rio. No entanto, 
a tendência é que seja na 
Argentina, por causa da 
proximidade da data da 
morte de Maradona.

de um qua-
dro grave de Covid-19, o ex-
-lateral-esquerdo Branco, 
tetracampeão mundial em 
1994 com o Brasil, falou so-
bre o seu drama. “Só quem 
sofre como eu sofri sabe que 
não é fácil”, disse ele, que fi-
cou 18 dias na UTI de um hos-
pital na Zona Sul do Rio.

ao Coriti-
ba pelo Sporting Lisboa, 
de Portugal, o meio-cam-
po Matheus Oliveira, fi-
lho do tetracampeão Be-
beto e cria da base do 
Flamengo, pode retornar 
à Europa. O jogador, que 
chegou em setembro, fi-
ca no Coxa até junho.

o 
técnico Renato Gaúcho se 
despediu ontem da torci-
da do Grêmio, momentos 
antes de embarcar para o 
Rio de Janeiro, no Aeropor-
to Salgado Filho, depois de 
mais de quatro anos e sete 
meses. Centenas de pessoas 
foram saudar o treinador.

 LA DECISÃO  LRECUPERADO

 LEMPRESTADO LCOM AGLOMERAÇÃO,
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A
pontado como um dos 
favoritos ao título da Li-
bertadores da América, o 

Flamengo fez jus à fama e, na Ar-
gentina, estreou com autorida-
de: vitória por 3 a 2 sobre o Vélez 
Sarfield, ontem, no Estádio José 
Amalfitani. Willian Arão, Gabi-
gol, de pênalti, e Arrascaeta — go-
laço que decidiu o jogo — marca-
ram para o Mais Querido. Janson, 
duas vezes, fez para os donos da 
casa, que lideraram o placar em 
dois momentos.

O Grupo G agora tem o Ru-
bro-Negro como líder, com 
três pontos, enquanto o Vélez 
é o último. Os outros dois clu-
bes da chave, Unión La Calera, 
do Chile, e a LDU, do Equador, 
jogam hoje. O Mengão volta a 
campo dia 27, contra o La Cale-
ra, no Maracanã. Antes, porém, 
o time pega o Volta Redonda, 
no sábado, pela última rodada 
do Campeonato Carioca.

“Temos um grupo fantás-
tico, grandes jogadores. Luta-
remos até o final. Já demons-
tramos que o caminho é seguir 
humildemente. A humildade 
é um de nossos pontos fortes”, 
destacou o uruguaio Arrascae-
ta, que voltou ao time ontem 
depois de duas partidas fora.

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca                Sábado       Volta Redonda          19h Maracanã

Libertadores 27/4          Unión la Calera         19h15 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

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
ONTEM

 VÉLEZ-ARG 2X3  FLAMENGO 

AMANHÃ

 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

Hoyos; Brizuela (De la Fuente), Gia-
netti e Abram; Guidara (Monzón), 
Galdames, Cáseres (Bouzat), Almada 
(Orellano) e Ortega (Mancuello); Luce-
ro e Janson. Técnico: Pellegrino

Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henri-
que (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, 
Gerson (Hugo), Everton Ribeiro (Vi-
tinho) e Arrascaeta; Gabigol e Bruno 
Henrique (Pedro). Técnico: R. Ceni

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG) Árbitro: Wilmar Roldán (COL) 
Auxiliares: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldán (COL) Gols: 1º tempo: Janson, 
aos 20, e Willian Arão, aos 42. 2º tempo: Janson aos 8 minutos, Gabigol (de pênalti) 
aos 16 e Arrascaeta aos 34 Cartões amarelos: Hoyo, Cáseres, Lucero, Galdames, Al-
mada Diego Alves, Gustavo Henrique e Bruno Henrique Cartão vermelho: Mancuello 

VÉLEZ SARSFIELD 2 FLAMENGO 3

O ATACANTE

GABIGOL MARCOU 

SEU QUINTO GOL EM 

SEIS PARTIDAS NA 

TEMPORADA

Mengão vence 
com autoridade
Time estreia com o pé direito na Libertadores 

 L VALEU, ARRASCA!

Arão é abraçado por Everton Ribeiro e Gerson após marcar o primeiro

MARCELO CORTES / FLAMENGO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Salvem-me dos meus amigos.”

(Provérbio inglês)

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

 L Mudanças relacionadas a 
dinheiro podem surgir. Mas 
você vai se controlar nos gas-
tos e pode faturar com pro-
duções caseiras. 
Cor: verde-claro.
Números da sorte: 61, 25 e 43. 

 LVocê se sentirá solitário hoje. 
Reflita sobre suas parcerias e 
aposte no contato com as pes-
soas queridas. Na conquista, 
vai viver novas paixões.
Cor: grená.
Números da sorte: 89, 80 e 44. 

 LAs responsabilidades podem 
causar mal-estar na sua vida. 
Reconheça seus limites e de-
sista de alguns projetos. Pode 
se magoar no romance.
Cor: pink.
Números da sorte: 63,27 e 09.

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

 LO dia pode trazer frustrações 
com amigos. Contudo, o seu 
otimismo vai te fazer bem e te 
ajudar com as relações. Dedi-
que-se ao romance.
Cor: amarelo. 
Números da sorte: 46, 55 e 19.

 LSentimentos relacionados ao 
lar podem te botar para baixo. 
Tenha paciência e se conforte 
no amor. Você vai se divertir 
bastante com o par.
Cor: pink.
Números da sorte: 20,74 e 56. 

 LA Lua sinaliza um clima de 
ansiedade. Pensamentos ne-
gativos podem dificultar a sua 
comunicação. Vai rolar sinto-
nia na paquera.
Cor: dourado.
Números da sorte: 66,30 e 21. 

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê pode se sentir sem ener-
gia hoje. Utilize a criatividade 
para driblar os problemas e 
lidar com frustrações. Vai bus-
car novidades na paquera.
Cor: menta.
Números da sorte: 04, 22 e 40.

 LHá risco de sofrer perdas ma-
teriais. Você vai focar a sua 
atenção nos assuntos de casa. 
O ciúme talvez apareça e cause 
rusgas no romance.
Cor: grená.
Números da sorte: 32, 41 e 05.

 LFaça um esforço extra nos es-
tudos. O seu signo deve ficar 
animado para expressar o que 
sente. Vai ser sociável e ter mo-
mentos prazerosos com o par.
Cor: verde-limão.
Números da sorte: 60,51 e 33.

SANTO ANSELMO
Nascido aos pés dos Alpes, em Aos-
ta, na Itália, em 1033, de família 
nobre e educado pelos benediti-
nos, Santo Anselmo manifestou 
desde muito jovem forte desejo de 
se dedicar à vida contemplativa. 
Anselmo mergulhou nos estudos, 
seguindo fielmente os rastros do 
mestre Lanfranco, ao qual sucedeu 
como abade, ainda muito jovem, na 
direção de um mosteiro e como pro-
fessor. Foi pregador e reformador da 
vida monástica e, sobretudo, teólo-
go. Morreu na região do Piamonte, 
em 1109, com fama de santidade e 
testemunho de fidelidade e amor.

SANTO DO DIA

NO MOTEL
Ricardo está no motel com 
a melhor amiga da esposa 
quando recebe uma men-
sagem no WhatsApp e fica 
assustado. Então, a aman-
te pergunta:
— Quem é, amor?

Ricardo responde:
— Minha mulher, dizendo 
que vai chegar tarde em 
casa porque está no cine-
ma com você.

BACTÉRIAS
O médico pergunta:

— Por que você tomou a 
medicação às seis horas da 
manhã se eu disse para você 
tomar às nove?
O paciente responde:
— Doutor, era pra ver se eu 
conseguia pegar as bactérias 
de surpresa!

LUGAR CARO
— Oi, amor!
— Oi!
— Se arruma. Hoje, vou te 
levar em um lugar bem caro!
— Ah! É, amor?! E aonde 
você vai me levar?
— No posto de gasolina.

CUECAS
Leonardo entra com muito 
cuidado na cama, sussurra 
suave e apaixonadamente 
no ouvido da sua mulher:
— Estou sem cueca...
— Amanhã mando a empre-
gada lavar uma! 

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Xangô.

MENSAGEM:
Xangô nos alerta para injusti-
ças cometidas por familiares e 
também sobre cuidado com o 
que falamos na hora da raiva.

SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê.

CORES:
Marrom, branco e vermelho.

ELEMENTO: 
Fogo.

SIMPATIA:
Para vitória em processos 
judiciais, vá a uma pedreira 
ou pegue uma pedra gran-
de. Ofereça a Xangô cerve-
ja escura e charuto. Escreva 

seu pedido e coloque em-
baixo da bebida.

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

 LPrejuízo nos negócios podem 
marcar o seu dia. Reavalie as 
suas atitudes no orçamento. 
Nos assuntos afetivos, haverá 
intensidade e paixão.
Cor: nude.
Números da sorte: 76,85 e 67. 

 LA vontade de evitar respon-
sabilidades deve crescer. Hoje, 
você vai ficar mais sociável e 
conversar bastante. No roman-
ce, problemas podem pintar.
Cor: azul-turquesa. 
Números da sorte: 50, 23 e 86. 

 LUm sentimento de medo 
pode pintar. Reflita sobre as 
suas emoções. Na conquista, 
talvez não saiba agir muito 
bem com a situação.
Cor: rosa-bebê. 
Números da sorte: 15, 87 e 06.
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