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MEU
 CRUSH 
É VOCÊ!

DUAS VÍTIMAS DE BALAS 
PERDIDAS EM SÃO GONÇALO

NO MESMO DIA 4

PM é morto 
durante 
assalto

EM SÃO JOÃO 6

ESSE BRILHO É DELA!
Iza ostenta toda sua beleza na internet

MUSA

METEU CAÔ 
PRA SAIR 

DA CADEIA 
E RODOU 

AO COBRAR 
DÍVIDA

Após deixar a prisão 
com alvará de soltura 

falso e fugir para outros 
estados, o traficante 
de armas João Felipe 
Barbieri voltou ao Rio 

para receber R$ 500 mil e 
acabou preso na casa da 

mãe, em Niterói

QUADRILHA LEVOU MAIS DE MIL FUZIS PARA FAVELAS 3

Anitta bate 
boca com 

ministro do 
Meio Ambiente 
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LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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 Sem disputar a Liberta 
desde 2013, Fluzão 

encara hoje, contra o 
River Plate, o primeiro 

desafio em sua 
busca pela taça 



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 22/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

BURACO

Anônimo
Nilópolis

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a 

edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Nilópolis precisa do 
Segurança Presente

 LFaço um apelo à Prefeitura de 
Nilópolis para incluir o projeto Se-
gurança Presente na nossa cidade 
tão sofrida com vários assaltos, 
principalmente no Centro do mu-
nicípio. O povo não aguenta mais 
tanta violência na cidade. Nilópolis 
é uma das cidades mais populosas 
do estado e não possui um sistema 
de segurança e vigilância adequa-
do. Nós vivemos com medo.

VIOLÊNCIA

Amaral Peixoto 
toda esburacada

 LA Rodovia Amaral Peixoto (RJ-
106), que liga o bairro Tribobó, em 
São Gonçalo, a outros municípios, 
está muito esburacada, princi-
palmente na pista da direita, até 
a entrada de Ponta Negra. E isso 
não é de hoje. Poderiam pelo me-
nos passar um asfalto. A via é uma 
alternativa para evitar o trânsito da 
BR-101, mas acabamos nos depa-
rando com esses horror de estrada.

Yago Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Assaltos diários 
em São Gonçalo

 L Motoqueiros armados estão pra-
ticando assaltos diariamente em 
ruas de Neves, em São Gonçalo. Pe-
dimos a presença do 7º BPM (São 
Gonçalo) nas principais vias do 
bairro. Se não houver policiamento, 
os bandidos vão fazer o que bem 
entendem. Nos bairros do Barreto 
e da Covanca, a bandidagem tam-
bém anda solta. O patrulhamento 
precisa ser mais efetivo.

Anônimo
São Gonçalo

VIOLÊNCIA

Veículos caindo 
aos pedaços

 LOs ônibus e as vans da Ilha do Go-
vernador estão em péssima conser-
vação. Principalmente no Cocotá 
e Tauá. Alguns estão literalmente 
caindo aos pedaços. Os ferros estão 
completamente expostos e podem 
ferir alguém a qualquer momento. 
O preço das passagens só aumen-
ta, mas a qualidade dos ônibus vai 
de mal a pior. Precisamos de novos 
veículos para o transporte público.

Leila Prado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Crateras e pontos 
sem recuo

 LA Rua Luiz Beltrão, que liga os bair-
ros de Praça Seca e Vila Valqueire, 
está em péssimas condições. Muitos 
buracos! Além dessas crateras, os 
pontos de ônibus não têm recuo. 
Sempre que um coletivo para pra 
pegar um passageiro trava o trân-
sito. O local precisa de obras. Paga-
mos passagens de ônibus caras e 
uma infinidade de impostos para 
não termos nada de bom.

Michelle Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Bueiro afundando na Freguesia
 LEste bueiro na Estrada do Pau Ferro, na Freguesia, locali-

zado exatamente embaixo do viaduto da Linha Amarela, 
está completamente afundado, podendo se transformar 
em uma cratera imensa e causar muitos acidentes na via, 
que é umas das mais importantes do bairro. Já havia 
enviado essa reclamação há algumas semanas, mas 
até agora não fizeram nada na via.

Lucas Azevedo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Equipe foi 
ao local

 LSobre uma carta informando 
sobre um vazamento de água 
na Rua Barão de Petrópolis, 
no Rio Comprido, a Cedae in-
forma que uma equipe esteve 
no local e verificou que não há 
vazamento em qualquer rede 
da companhia.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

FO
TO

 E
N

V
IA

D
A

 P
A

R
A

 O
 W

H
A

TS
A

P
P

 D
O

 M
E
IA

 H
O

R
A



POLÍCIA

De volta para o Traficantes de 
armas, João 
Felipe Barbieri 
é recapturado 
após sair da 
cadeia com 
alvará de 
soltura falso

O 
motivo do retorno de João 
Felipe Barbieri ao Rio de 
Janeiro foi a cobrança de 

uma dívida de R$ 500 mil a lide-
ranças do Comando Vermelho 
(CV) que ainda não tinham pa-
go por armas compradas com ele 
anteriormente, de acordo com a 
Polícia Civil. Barbieri é apontado 
como um dos maiores traficantes 
de armas do país e estava foragido 
desde novembro, quando conse-
guiu sair pela porta da frente da ca-
deia após ser beneficiado por um 
esquema de falsos 
alvarás de soltura. 

De acordo com 
o delegado titular 
da Polinter, Mau-
ro César da Silva 
Júnior, respon-
sável pela prisão, 
Barbieri circulou 
entre quatro esta-
dos diferentes na 
tentativa de des-
pistar a polícia, até ser encontra-
do, na manhã de ontem, na casa da 
sua mãe, na comunidade do Jaca-
ré, em Piratininga, Região Oceâ-
nica de Niterói. 

“A gente presume que a dívi-
da gire em torno de R$ 500 mil e 
seja de comunidades do Coman-
do Vermelho, que já tinham com-
prado armas com ele e ainda não 
tinham quitado a dívida. As co-
branças que ele começou a fazer 
para se recapitalizar e se reestru-
turar no esquema do tráfico de 
armas foram feitas aqui no Rio”, 
afirmou Mauro César. 

Segundo a Polícia Civil, entre 
2014 e 2017, Barbieri e sua quadri-
lha foram responsáveis pela entra-
da de 1.100 fuzis em favelas do Rio, 
além de mais de 300 mil munições. 

 LA Polinter passou a investigar 
Barbieri em fevereiro, a partir do 
esquema dos alvarás de soltura 
falsos, e, em dois meses e meio, 
o traficante internacional de ar-
mas viajou diversas vezes para 
tentar escapar da polícia. “Assim 
que ele saiu da cadeia, ainda não 
tinha estourado a questão do es-
quema dos falsos alvarás de sol-
tura. Quando essa notícia estou-
rou, começamos a monitorar ele 
e descobrimos que ele passou pri-
meiro pelo Espírito Santo, depois 
em Minas Gerais e São Paulo, até 
voltar para a casa da mãe, na se-
mana passada. Nós não temos co-
nhecimento que ele tenha ven-
dido armas em outros estados. 
Tudo indica que ele estava só fu-
gindo”, disse Mauro César. 

Viagens pra 
fugir da polícia

XILINDRÓ

Barbieri foi preso na casa da mãe, na comunidade do Jacaré, em Piratininga, Niterói

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

 L THUANY DOSSARES

QUADRILHA

É RESPONSÁVEL PELA 
ENTRADA DE 

1.100 FUZIS EM 
FAVELAS DO RIO

 L O delegado da Polinter dis-
se que, antes de ser preso, em 
2017, João Felipe Barbieri 
exercia uma função de logísti-
ca, recebendo os armamentos 
e munições que vinham dos 
Estados Unidos, enviados pe-
lo seu padrasto, Frederik Bar-
bieri. Ele repassava para João 
Victor Roza, que era quem fa-

zia negócios com os traficantes 
das comunidades. 

Mauro César revelou que, na 
tentativa de receber o dinheiro, 
João Felipe chegou a cobrar Ro-
za, que também foi um dos be-
neficiados pelo esquema de falsi-
ficação de alvarás e recapturado 
na segunda-feira. 

“Ele estava cobrando de 

quem ele repassava as armas, 
que tratavam com os trafican-
tes. Ele cobrou do Roza, inclu-
sive. Os negócios que ele fazia 
não eram no Rio. O foco dele 
era mais do exterior, introdu-
zia a arma no Rio de Janeiro e 
o Roza tinha contato com os 
traficantes para a venda”, ex-
plicou o delegado. 

Recebia armamentos que vinham dos Estados Unidos

 LContra Barbieri, foi cumprido 
mandado de prisão por associação 
criminosa e falsificação de docu-
mento público, expedido pela 1ª 
Vara Criminal de Bangu. A Polícia 
Civil apreendeu o celular do trafi-
cante e vai pedir à Justiça a quebra 
de dados telemáticos do aparelho.

O Núcleo de Controle Externo 
da Atividade Policial do Ministé-
rio Público Federal e a Polícia Fe-
deral vão ouvir Barbieri e Roza. A 
dupla estava foragida desde no-
vembro, após usar alvarás de sol-
tura falsos para escapar do Com-
plexo Penitenciário de Gericinó.

Celular 
apreendido
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 L EM 2021

Quase 200 baleados
São Gonçalo é a segunda cidade em número de feridos 

A escalada da violência vem 
assustando a população 
de São Gonçalo. Na Re-

gião Metropolitana, o município 
é o segundo em números de pes-
soas baleadas, ficando atrás apenas 
da capital em 2021. Do dia 1º de ja-
neiro até a última terça-feira, 196 
pessoas tinham sido atingidas por 
disparos de armas de fogo na ci-
dade, enquanto no Rio foram 262. 
Os números de São Gonçalo reve-
lam um aumento de 10%, se com-
parado ao mesmo período do ano 
passado, que foi de 179 atingidos.

Os dados são do Instituto 
Fogo Cruzado, mostrando que, 
nos primeiros meses deste ano, 
744 pessoas foram baleadas na 
Região Metropolitana. Dessas, 
374 morreram e as outras 370 se-
guem em recuperação do trau-
ma. Em 2020, antes do isolamen-
to social, 711 pessoas tinham 
sido baleadas na Região Metro-
politana, com um total 339 mor-
tos. Duque de Caxias e Belford 
Roxo, ambas na Baixada Flumi-
nense, e Niterói completam o 
ranking das cinco primeiras ci-
dades em número de baleados.

Carro ficou com marcas de tiros em São Gonçalo 

DIVULGAÇÃO

 L ANDERSON JUSTINO

OS NÚMEROS DE
SÃO GONÇALO 

AUMENTARAM 10%, 
EM COMPARAÇÃO 

COM 2020

Assim como em 2020, devo-
tos de São Jorge que moram em 
São Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, terão dificulda-
des para acessar a capela do Santo 
Guerreiro que fica no bairro Lindo 
Parque, nas comemorações deste 
ano. Engana-se quem pensa que o 
problema seja a pandemia, já que a 
programação para amanhã segue 
mantida, respeitando as ordens 
das autoridades de saúde. Os obs-
táculos são as barricadas instala-
das por traficantes que controlam 
a venda de drogas no bairro. 

Segundo moradores, deze-
nas de ruas estão bloqueadas e as 
pessoas são impedidas de passar 
com carros. “Eles fazem isso por-
que querem impedir a entrada da 
polícia. Mas esquecem que as pes-
soas precisam ter o direito de ir e 
vir. Isso é um desrespeito. Ainda 
mais para quem precisa exercer a 

fé”, reclama uma mulher que mo-
ra no bairro há mais de 30 anos. 

O acesso à capela de São Jorge é 
feito pelas ruas Gurupá, Quitéria 
de Jesus e Alexandre Brunete, mas 
todas estão bloqueadas. Quem 
quer exercer sua fé precisa ir a pé. 

O MEIA HORA tentou conta-
to com a direção da Capela de 
São Jorge, mas não teve retor-
no. A PM informou que realiza 
ações para a retirada de obstá-
culos nas vias urbanas de for-
ma sistemática e frequente. 

Tráfico dificulta 
a vida de fiéis

 L BARRICADAS EM RUAS

Barricada montada por traficantes em rua de São Gonçalo

DIVULGAÇÃO

 L ANDERSON JUSTINO

EM SÃO GONÇALO,
DEVOTOS DE SÃO 

JORGE PRECISAM IR 
A PÉ À CAPELA DO 
SANTO GUERREIRO

 LOs casos mais recentes em São 
Gonçalo ocorreram na terça-feira. 
Duas pessoas foram vítimas de ba-
las perdidas no bairro Maria Paula, 
em horários distintos. Hemerson 
Patrick Cândido, de 18 anos, foi 
atingido no rosto. Ele estava acom-
panhando da mãe e os dois perce-
beram o incidente quando pas-
savam pela Rua Lindomar Costa, 
por volta das 15h. A própria mãe 
socorreu o filho e o levou para o 
Hospital Estadual Alberto Torres 
(Heat), no Colubandê. O jovem 

foi atendido no setor de trauma e 
passou por cirurgia. Seu estado de 
saúde é considerado estável. 

Horas depois, às 20h15, Deu-
zimar da Silva Souza, de 28 anos, 
deu entrada no Heat após levar 
um tiro. Ela foi medicada e está es-
tável. Em nota, a PM disse que foi 
ao Heat para duas ocorrências de 
baleados no mesmo bairro e, após 
ouvir as testemunhas, encami-
nhou os casos para a 75ª DP (Rio 
do Ouro). Segundo a PM, não 
houve operações naquela região.

Duas vítimas de balas perdidas

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 22/4/20214



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 22/4/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

Sai a prisão preventiva de monstras
 L COVARDIA CONTRA CRIANÇA

O Tribunal de Justiça decretou 
ontem a prisão preventiva das 
duas mulheres acusadas de agre-
dir uma menina de 6 anos em Por-
to Real, no Sul do estado. Contra 
Gilmara Oliveira de Farias, de 28 
anos, mãe da criança, e sua com-
panheira, Brena Luane Barbosa 
Nunes, de 25 anos, pesaram a gra-
vidade das lesões sofridas. A deci-
são foi do juiz Marco Aurélio da 
Silva Adania, em audiência na Ca-
sa de Custódia de Volta Redonda.

Segundo o magistrado, além 
da sessão de tortura que a me-

nina viveu no último fim de se-
mana, ela também “vinha sendo 
privada de ali-
mentação há 
meses e que, 
por conta das 
agressões so-
fridas, encon-
tra-se interna-
da em estado 
grave, apresen-
tando hemor-
ragia intracraniana inoperável e 
risco de vir a óbito ou permane-
cer em estado vegetativo”.

A dupla confessou o crime na 
100ª DP (Porto Real). As acusadas 

disseram que 
estavam des-
de sexta-feira 
agredindo a 
criança, só cha-
mando socor-
ro na segunda-
-feira, quando a 
menina já esta-
va correndo sé-

rio risco de morte.
Outro ponto levantado na au-

diência foi que Brena Luane já tem 

antecedentes por lesão corporal. 
“Casos como este apresentado 
merecem uma resposta rigorosa 
do Judiciário, a fim de coibir a vio-
lência praticada contra crianças de 
tenra idade”, reforçou o juiz.

Brena declarou que sofreu vio-
lência durante o ato da prisão, em 
resposta a uma pergunta de pra-
xe feita durante audiência de cus-
tódia. O juiz ordenou que as có-
pias do processo sejam entregues à 
Corregedoria Geral da PM e à Au-
ditoria Militar para apurar even-
tuais agressões contra a presa.

O movimento de alunos 
foi tímido no primeiro 
dia da nova fase de volta 

às aulas presenciais na rede mu-
nicipal do Rio, ontem. O secre-
tário Municipal de Educação, 
Renan Ferreirinha, visitou a 
Escola Municipal José Linha-
res, em Ipanema, para acom-
panhar o retorno dos estudan-
tes e afirmou que a nova etapa 

está sendo feita conforme todos 
os protocolos de segurança, ga-
rantindo a proteção das crian-
ças e profissionais da educação. 

Ontem, foram reabertas 301 
escolas. Hoje, serão mais 63 uni-
dades. A nova fase de voltas às au-
las presenciais contempla alunos 

do 3º até o 6º ano. 
Segundo Ferreirinha, o retor-

no é optativo e as famílias terão li-
berdade para escolher se preferem 
continuar com o ensino remoto 
ou presencial. “O retorno é facul-
tativo às famílias, estamos fazendo 

o ensino remoto com muita ade-
rência, existem três modalidades 
à distância disponíveis: pela TV, 
com 10 horas de programação; o 
aplicativo Rioeduca em Casa, que 
não gasta dados dos estudantes; e 
o material escolar impresso.”

 L REDE MUNICIPAL DO RIO

Volta às aulas presenciais
Primeiro dia teve pouco movimento de alunos nas escolas 

‘O RETORNO
É FACULTATIVO ÀS 
FAMÍLIAS’, DIZ O 
SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO

MÃE E
COMPANHEIRA 

SÃO ACUSADAS DE 
ESPANCAR MENINA

Policial militar 
é morto a tiros

Quatro vão 
em cana

Mãe de Henry 
fez tomografia

 LO policial 
militar Bráu-
lio Cesário Ba-
tista das Neves 
foi morto a ti-
ros, na noite de 
terça-feira, du-
rante uma ten-
tativa de assalto na Rua São João 
Batista, em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense.

 LO Ministério Público do Rio 
(MPRJ) realizou ontem nova 
operação para dar continuida-
de à ação deflagrada no dia 10, no 
Morro da Providência, no Centro 
do Rio, que resultou na prisão do 
líder da facção criminosa Coman-
do Vermelho, Roger Moizinho, o 
Macarrão. Quatro homens foram 
presos e um continua foragido. 

 LMonique Medeiros, mãe 
de Henry Borel, realizou to-
mografia computadorizada 
do tórax no Hospital Albert 
Schweitzer, Realengo. Presa 
com o namorado, o verea-
dor Dr. Jairinho, pela morte 
do menino, ela está com Co-
vid-19 e está com 5% do pul-
mão comprometido. 

RAPIDINHAS...
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 LA Prefeitura do Rio ainda não foi 
notificada sobre a decisão do Tri-
bunal de Justiça do Rio (TJRJ) de 
suspender os decretos municipais 
que estabelecem medidas restri-
tivas para conter o avanço da Co-
vid-19 e informou que a legislação 
municipal segue vigente. Segundo 
a Procuradoria Geral do Muni-
cípio, quando for confirmado o 
teor da decisão, vai recorrer à Jus-
tiça. “Com relação aos decretos, a 
PGM não vai se pronunciar em re-
lação à questão, uma vez que des-
conhece o teor da decisão. Qual-
quer tipo de análise só poderá ser 
realizada após a devida notifica-
ção”, informou a Procuradoria.

A decisão de suspender as me-
didas de restrição é da juíza Regina 
Chuquer. A magistrada argumen-
ta que, mesmo com a pandemia, 
o possível aumento de casos do 
coronavírus e a falta de vagas em 
hospitais, não se justifica o “cercea-
mento da liberdade individual”.

Medidas 
restritivas 

Aluna na Escola Municipal José Linhares, em Ipanema

LUCIANO BELFORD
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sábado e terça (contra o Unión 
la Calera, do Chile, pela segunda 
rodada da Libertadores) é que as 
duas partidas serão no Rio de Ja-
neiro, sem a necessidade de viajar. 
Caso contrário, os planos da cú-
pula de futebol seriam outros.

Contra o Voltaço, Ro-
gério Ceni pode ter a volta 
de Rodrigo Caio, desfalque 
em Buenos Aires por suspen-
são. O zagueiro, entretanto, foi 
substituído no sábado, dian-
te da Portuguesa-RJ, após sentir 
um desconforto muscular, o que 

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                Sábado       Volta Redonda          19h Maracanã

Libertadores Terça          Unión la Calera         19h15 Maracanã

Mengão vai terMengão vai ter  
Rubro-Negro pega o Voltaço, no sábado, em 
partida que pode valer o título da Taça GB

D
e volta ao Brasil depois 
da grande estreia na fa-
se de grupos da Liber-

tadores da América (vitória 
por 3 a 2, de virada, sobre o 
Vélez Sarsfield, na Argentina, 
na terça-feira), o Flamengo 
deve ter força máxima no sá-
bado, contra o Volta Redonda, 
no Maracanã, compromisso 
que pode valer o título da Taça 
Guanabara, o primeiro turno 
do Campeonato Carioca.

Segundo apurou o MEIA 

HORA, o planejamento é usar 
o que tem de melhor, pois é um 
jogo que “vale taça”, termo uti-
lizado por uma das fontes. Co-
mo a reapresentação será hoje, 
os atletas passarão por avalia-
ção e, se os exames acusarem 
risco de lesão em algum titu-
lar, pode ser que o mesmo seja 
poupado, mas a ideia é colocar 
a equipe principal para atuar.

O que ajuda na preparação 
para usar o que tem de melhor 
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 LAutor do golaço que decidiu 
a partida contra o Vélez, o uru-
guaio Arrascaeta foi o centro das 
atenções no desembarque da de-
legação, ontem. O camisa 14, que 
ficou fora de dois jogos por causa 
de um entrave na questão de sua 
renovação contratual, ainda de-
verá esperar um pouco mais para 
celebrar a permanência no Ni-

nho do Urubu por mais tempo. 
“Não muda nada do que pensa-
mos sobre o Arrascaeta. Tenho 
certeza que na hora certa vamos 
chegar a um denominador co-
mum. E essa história (de insatis-
fação), que é muito mais espuma 
do que outro tipo de problema, 
vai acabar”, disse o vice de fute-
bol, Marcos Braz.

Braz pede paciência sobre Arrasca

CONTRA O VOLTA

REDONDA, ROGÉRIO 
CENI PODE TER 
O RETORNO DE 
RODRIGO CAIO

FORÇA TOTALFORÇA TOTAL

foi tratado com natu-
ralidade pelo tem-
po inativo e a pés-
sima condição 
do gramado 
da Ilha.

Arrascaeta 
aguarda por 
renovação e um 
bom aumento 
de salário

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 22/4/2021



ESPORTES
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 22/4/20218

Hoje é dia de fazer 
bonito, Fluzão!
Time tricolor estreia na Liberta contra o River Plate

PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo            Madureira           11h05 Maracanã

Libertadores 28/4            Santa Fe-COL           21h00 Bogotá

C
hegou o dia do torcedor tri-
color matar a saudade. Sem 
disputar a Libertadores des-

de 2013, o Fluminense está de vol-
ta à busca pelo sonho do título em 
sua sétima participação. E tam-
bém terá um reencontro com o 
Maracanã, palco do difícil duelo 
de estreia contra os argentinos do 

River Plate, os favoritos do Grupo 
D, hoje, às 19h. A última vez em 
que o Tricolor das Laranjeiras jo-
gou no estádio pela principal com-
petição continental foi em 2008, 
na fatídica final contra a LDU, do 
Equador, perdida nos pênaltis.

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Wellington Al-
ves, Matheus Martinelli e Yago Felipe; 
Nenê, Kayky e Fred. Técnico: Roger 
Machado. 

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Díaz, 
Jonatan Maidana e Fabrizio Angileri; 
Palavecino, Enzo Pérez e Nicolás De La 
Cruz; Lucas Beltrán, Borré e Álvarez. 
Técnico: Marcelo Gallardo.

Local: Maracanã (RJ).  
Árbitro: Roberto Tobar (CHI).  
Assistentes: Christian Schiemann (CHI) 
e Claudio Rios (CHI). 
Horário: 19h. 
TV: Fox Sports. 

FLUMINENSE RIVER PLATE

Locutor: Evaldo José. 
Comentarista: Dé Aranha.

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

OS TRICOLORES

MONTARAM UM 

ENORME MOSAICO 

NA ARQUIBANCADA 

DO 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
20/04

 VÉLEZ-ARG 2X3  FLAMENGO 

HOJE

 FLUMINENSE X RIVER PLATE-ARG 19:00

2ª RODADA
TERÇA-FEIRA

 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

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)

Desde aquele ano, o Flu dis-
putou outras três Libertadores 
— 2011, 2012 e 2013 — fora do 
estádio, que ficou fechado para 
reforma da Copa do Mundo de 
2014. O Nilton Santos recebeu 
11 jogos (cinco vitórias, quatro 
empates e duas derrotas) e São 
Januário, três (duas vitórias e 
um empate, todos em 2013).

Um desempenho bom, mas 
muito longe daquele time de 2008, 
com 100% de aproveitamento em 

sete jogos no Maraca. Em função 
da Covid-19, as lindas festas da 
torcida de 13 anos atrás não serão 
possíveis. Ainda assim, o estádio 
pode ser um importante trunfo 
tricolor para a campanha de 2021, 
principalmente contra gringos.

Afinal, desde aquela final con-
tra a LDU, o Flu jogou 14 vezes no 
Maracanã contra rivais de outros 
países pela Copa Sul-Americana. 
E está invicto no estádio, com 11 
vitórias e apenas três empates.

 L PRA CIMA DELES!
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Nenê é uma 
das armas do 
Fluminense contra 
o River Plate



Fora das semifinais do Cam-
peonato Carioca, o Botafogo 
mira suas forças para tentar 
qualificar o grupo para a dis-
puta da Série B do Campeona-
to Brasileiro. Agora, a diretoria 
encaminhou as contratações 
dos atacantes Anselmo Ramon, 
de 32 anos, que tenta a sua libe-
ração da Chapecoense, e Chay, 
de 30 anos, destaque da Portu-
guesa da Ilha do Governador.

“As condições de contrato 
entre jogador e Botafogo estão 
praticamente fechadas e espe-
ramos só que os clubes se resol-
vam. O Botafogo está tentan-
do chegar a um acordo com a 
Chapecoense”, afirmou Otávio 
Rigoni, um dos representantes 
de Anselmo Ramon, em entre-

vista ao site Fogo Online. Caso a 
contratação se confirme, o cen-
troavante assinará com o Alvi-
negro por duas temporadas.

Além de Anselmo e Chay, o 
Glorioso ainda busca no mer-
cado nomes para a lateral di-

reita, um jogador de criação — 
grande carência da equipe — e, 
talvez, um zagueiro, cuja che-
gada vai depender da relação 
custo-benefício. O clube des-
cartou trazer outro atacante 
que atue pelos lados do campo.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS
Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

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

J
á eliminado na Taça Gua-
nabara, o Vasco retomou 
suas atividades na tarde de 

ontem no CT do Almirante, na 
Cidade de Deus, após dois dias 
de folga para o grupo. Nove jo-
gadores, no entanto, ganharam 
um descanso extra da comissão 
técnica e são cartas fora do bara-
lho na despedida do turno con-
tra o Resende, sábado, em São 
Januário: Lucão, Cayo Tenório, 
Miranda, Ulisses, Juninho, Ga-
larza, Caio Lopes, Gabriel Pec, 
artilheiro da equipe no Cario-
ca, com cinco gols, e Tiago Reis.

A folga prolongada é uma 
compensação pelas férias não 
gozadas por conta da exten-
são do Campeonato Brasilei-
ro de 2020, encerrado apenas 
em fevereiro de 2021. Como o 
Cruzmaltino não possui mais 
chances de classificação para a 

semifinal, a comissão técnica 
decidiu liberar os jogadores.

Do grupo, apenas o apoia-
dor Matías Galarza e o atacante 
Gabriel Pec são titulares. Mes-
mo com os desfalques, o téc-

nico Marcelo Cabo conta com 
Bruno Gomes, Romulo e Carli-
nhos como opções para o meio 
de campo. No ataque, Léo Ja-
bá, Vinícius e Figueiredo estão 
à disposição contra o Resende.

Vascão dá 
folga a nove
Gabriel Pec e Galarza não vão 
jogar contra o Resende, sábado

 L DESCANSO MERECIDO
RAFAEL RIBEIRO / VASCO

CRUZMALTINO

RETOMOU 

ATIVIDADES ONTEM, 

NO CT 

DO ALMIRANTE

ANSELMO RAMON

DEVE ASSINAR COM 

O ALVINEGRO PELAS 

DUAS PRÓXIMAS 

TEMPORADAS

Mais dois reforços à vista
 L MOVIMENTAÇÃO

Centroavante da Chape, Anselmo deve reforçar o Fogão na Série B

MÁRCIO CUNHA/CHAPECOENSE

Gabriel Pec é um 
dos jogadores 
poupados pela 
comissão técnica
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A GATA DA HORA

arranca suspiros profundos, causa arrepios inten-

sos e atrai olhares de admiração quando desfila imponente 

por Campo Grande, onde ela mora. No Instagram, a beldade, 

que é rubro-negra, dá várias dicas de treinos. Quer conferir 

também? Acesse o quanto antes @liviamaiapersonal.

LÍVIA MAIA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LSai um gaúcho, entra outro. O 
Grêmio se manteve fiel à esco-
la de futebol do Sul e anunciou 
ontem Tiago Nunes como téc-
nico até o fim de 2022. Natural 
de Santa Maria, o treinador, de 
41 anos, substitui Renato Por-
taluppi, nascido em Guaporé e 
maior ídolo do clube. O novo 
comandante é aguardado em 
Porto Alegre hoje para assinar 
contrato, mas a apresentação 
será apenas amanhã. À frente 
do Athletico-PR, Tiago Nu-
nes conquistou a Copa Sul-A-
mericana, em 2018, e a Copa do 
Brasil, em 2019. O ótimo traba-
lho o levou para o Corinthians 
em 2019, onde não conseguiu 
repetir o sucesso do Furacão.

Grêmio confirma Tiago Nunes

 LEm busca do bicampeona-
to, o PSG se classificou com 
facilidade para a semifinal 
da Copa da França ao golear 
o Angers por 5 a 0. Neymar 
fez um gol e participou de 
outros dois, mas o grande 
nome da partida foi Icar-

di, que marcou três vezes. 
Além do PSG, Montpellier 
e o Valliéres, da quarta divi-
são francesa, já estão classi-
ficados para a semifinal da 
competição. Também o Mo-
naco garantiu a sua vaga ao 
despachar o Lyon por 2 a 0.

Copa da França: PSG goleia

DIVULGAÇÃO
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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.
 

PANFLETISTA V/TEXTO
Precisa-se 2 pessoas para Distri-
buição  prospectos com prática. 
Comparecer com documentos. 
Avenida Paris, 161/ casa 1. Bon-
sucesso Procurar Vó Catarina
 

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

 

LUCIANO V/TEXTO
Sou branco, Universitário, em-
prego fixo. Quero conhecer 
mulheres para amizade ou na-
moro. Luciano. (21) 99548-6215 
Whatsapp.
 

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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 LTENHO 62 anos e sou jornaleiro há 
46 anos. Antes, eu era estudante. Sou 
morador daqui mesmo do Flamengo. 
O melhor da minha profissão é fazer 
contato com os meus clientes. Aqui é 
um bairro muito tranquilo para tra-
balhar e morar. Sou torcedor do Flu-
minense e, nas minhas horas vagas, 
gosto de descansar. Gosto muito das 
crônicas do jornal MEIA HORA.

MIGUEL GULLO — Flamengo

WERLEN 
CRISTIAN 
DOS SAN-
TOS LEITE
tem hoje 16 
anos. Ele de-
sapareceu em 
23 de janeiro 
de 2020, em 
Nova Iguaçu 
(Baixada Fluminense), após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LA CÂMARA Municipal do Rio 
aprovou projeto que autoriza a 
prefeitura a investir recursos pró-
prios para melhorias do BRT. O 
projeto deve ser sancionado pelo 
prefeito Eduardo Paes, já que foi 
ele quem enviou ao Legislativo. O 
BRT está sob intervenção do mu-
nicípio até setembro, quando o 
processo de nova concessão deve 
começar. Estão previstos investi-
mentos de R$ 133 milhões para 
melhorias no BRT. 

OLHO VIVO

Uma das faces mais terrí-
veis da pandemia — e que vem 
se mostrando a um número 
cada vez maior de pessoas — 
surge no momento em que as 
estatísticas frias da doença ga-
nham um nome e o rosto de 
uma pessoa querida. Agora, o 
amigo que nos deixou foi o Di-
retor Financeiro Manoel Ca-
valcante Júnior. Tinha apenas 
48 anos. Vivia um momento 
de grandes desafios profis-
sionais quando foi infectado 
pelo vírus, precisou ser inter-
nado na UTI do Hospital Pas-
teur, no Méier e, na madruga-
da passada, não resistiu.

Uma das características mais 
evidentes de Manoel era o seu 
comprometimento com tudo. 
Mais do que isso, ele tinha a ha-

bilidade de lidar com as dificul-
dades que fazem parte da rotina 
de quem trabalha com o mundo 
árido das finanças. Isso se tornou 
especialmente evidente e foi um 
trunfo do qual se valeu neste mo-
mento difícil, de queda das recei-
tas e crescimento das despesas.

Ao invés de se desesperar 
diante do cenário difícil, ele 
reagia com serenidade. E não 
perdia a simpatia dos parcei-
ros mesmo quando pedia pra-
zo para realizar um determi-
nado pagamento nem quando 
cobrava uma fatura em atraso.

A habilidade de Manoel para 
lidar com os parceiros se esten-
dia, é claro, aos colegas de traba-
lho. Com 21 anos de casa, era um 
dos profissionais mais antigos e 
queridos da equipe de O Dia — 

que conseguia, mesmo nos mo-
mentos mais difíceis, ter presença 
de espírito para tirar o melhor dos 
colegas e tornar mais leve o clima 
habitualmente sisudo da área fi-
nanceira de qualquer empresa.

Manoel nasceu em São João 
de Meriti e passou por Duque 
de Caxias antes de se casar com 
América e se fixar no Rio. Dei-
xa dois filhos, Heloisa e Lucas. 
Flamenguista, não escondia seu 
amor pelo rock nem pelo con-
trabaixo, que tocava, e no espor-
te, mesmo com recentes proble-
mas no joelho, praticava karatê, 
como sempre comprometido, 
mas somente os amigos mais 
próximos sabiam disto.

Depois de vários dias na 
UTI, Manoel foi extubado — 
mas possivelmente sua asma 

Ficamos sem a 

risada de Manoel

Manoel era um dos funcionários mais queridos do jornal O Dia
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que o perseguia impediu uma 
recuperação completa. Volta-
ria a receber o tratamento in-
tensivo, mas na madrugada de 
ontem, essa doença traiçoeira 
mostrou sua face mais terrível.

Em memória de nosso ami-
go e colega Manoel, e em res-
peito a sua família, O Dia refor-
ça o compromisso assumido 

desde o início da pandemia e 
insiste na recomendação de ri-
gor nos procedimentos de pre-
venção. E, além disso, o jornal 
seguirá cobrando das autori-
dades medidas que acelerem 
o ritmo da vacinação para que 
mais pessoas queridas como 
ele deixem de ser tiradas de nós 
de forma tão cruel e dolorosa.
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BABADO
LEONARDO ROCHA (INTERINO) leonardo.rocha@meiahora.com 

FOTOS: REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ARRASOU!
 LMarília Mendonça acordou 

animada no feriado. Ontem, a 
cantora postou no Instagram 
uma foto em que aparece com 
um biquíni de oncinha.

BATE-BOCA NA INTERNET
 LAnitta entrou na onda de famo-

sos e políticos que pediram a saída 
de Ricardo Salles, atual ministro do 
Meio Ambiente, e acabou sendo 
notada pelo alvo no Twitter, on-
tem. O desentendimento come-
çou quando a cantora fez uma pu-
blicação na rede. “#FORASALLES, 
desserviço para o meio ambiente”, 
escreveu Anitta, que recebeu uma 
resposta do político. “Fica na sua 
ai, ô Teletubbie! #FicaSalles”, pos-
tou ele. Foi, então, que a Poderosa 
retrucou. “Que resposta madura. 

Quantos anos você tem? 12? En-
tão é melhor sair do ministério”, 
rebateu. Ele voltou a responder. 
“Se você conseguir demonstrar, 
sem ajuda de outra pessoa, que 
sabe quais são as capitais do Brasil 
ou pelo menos os nomes dos seis 
biomas brasileiros, a gente come-
ça conversar...”, retrucou Salles. O 
tumulto se deu na véspera da par-
ticipação do presidente Jair Bolso-
naro na cúpula do clima convoca-
da para hoje pelo presidente dos 
EUA, Joe Biden. 

‘BBB’: JOÃO É O MAIS COTADO PRA SAIR

 LA noite de terça-feira foi 
agitada para os confinados 
do BBB 21. Logo após a elimi-
nação de Caio, começaram 
os eventos da Supersemana, 
com uma nova Prova do Lí-
der, onde Gil levou a melhor. 
Em seguida, já foi iniciada a 
formação do paredão. Ape-

sar de ter dito que indicaria 
Viih Tube, o economista vol-
tou atrás e colocou Pocah na 
berlinda. Arthur e João Luiz 
foram os mais votados pela 
casa no confessionário. Se-
gundo enquetes realizadas 
na internet, João é o mais co-
tado para ser eliminado. 

AMEAÇA NA WEB
 LViviane Mara, mãe de Viih 

Tube, disse que recebeu 
ameaças de morte nas redes 
e que vai processar o respon-
sável pelas mensagens. 

O REENCONTRO

DONA DA 
BELEZA

 LCaio emocionou o público 
ao compartilhar nas redes so-
ciais o momento do seu reen-
contro com Waléria, sua com-
panheira, após ser eliminado 
do Big Brother Brasil 21, na 
noite de terça-feira. “O en-
contro que o Brasil aguarda-
va”, escreveu ele na legenda 
do vídeo, postado ontem no 
Instagram. Além disso, o fa-
zendeiro ainda aproveitou 
o momento de emoção para 
pedir a mulher em casamen-
to no quarto de hotel em que 
estava. Tudo registrado nas 
redes do ex-BBB.

 LA cantora Iza deixou to-
do mundo babando ao 
postar um vídeo pra lá 
de sensual no Instagram. 
Dublando a música Leave 
The Door Open, de Bruno 
Mars, a cantora brincou 
sobre o fato de estar bo-
nita demais para ficar so-
zinha. E não é que é ver-
dade? Nos comentários, os 
seguidores da musa não 
pouparam elogios para 
a superprodução. “Meu 
Deus, que linda”, co-
mentou Rafa Kalimann. 
“Porr*, amore”, elogiou 
a cantora Pabllo Vittar. O 
vídeo, rapidamente, atin-
giu mais de um milhão de 
visualizações na rede.

EM ALTA EM BAIXA
 LAlcione tomou a segun-

da dose da vacina contra 
a Covid-19 no Rio.

 LEx-Fazenda, Jakelyne Oli-
veira sofre bullying pelo na-
riz: “Não aguento mais”.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é um amor que nunca morre.”

(Mário Quintana)

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

 LChances de faturar um di-
nheiro extra. A coragem está à 
frente do seu dia. Fase positiva 
para você expressar sentimen-
tos no romance. 
Cor: castanho.
Números da Sorte: 80, 08 e 71.

 LA Lua facilita grandes amiza-
des. Vai ter muita energia nes-
te dia. O seu lado trabalhador 
se destaca. Pode conquistar 
um colega de profissão.
Cor: terracota. 
Números da sorte: 63, 45 e 99.

 LExerça a sua profissão com 
garra. Cuidado com a rispi-
dez nas palavras. Na paquera, 
chance de se envolver com al-
guém de outra cidade.
Cor: amarelo. 
Números da sorte: 01, 91 e 46. 

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

 LA sua empolgação vai te fa-
zer perseguir suas metas. Pode 
se isolar no trabalho com seu 
jeito reservado. O sexo api-
menta a relação a dois.
Cor: púrpura. 
Números da sorte: 47, 92 e 65.

 LExcelente momento no mun-
do dos negócios. A Lua gera 
cautela e senso crítico nas ami-
zades. Deve rolar um papo es-
clarecedor no amor.
Cor: marfim.
Números da sorte: 57, 48 e 12. 

 LAbra os seus horizontes. Pode 
se aproximar de pessoas com 
quem tenha afinidades e ter 
harmonia com o par. Nos es-
tudos, vai evoluir.
Cor: púrpura. 
Números da sorte: 67, 76 e 94. 

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê terá grandes ideias de 
manhã. Nos estudos, vai ser 
ágil com as leituras. Não vai 
poupar gastos na hora de se 
cuidar e vai arrasar no visual.
Cor: prata.
Números da sorte: 77, 14 e 41.

 LVocê pode se dar bem no em-
preendedorismo. A Lua te dei-
xa mais detalhista e prudente. 
Vai resolver pendências e se 
divertir no romance.
Cor: branco.
Números da sorte: 24, 15 e 51.

 LVocê vai estar autoconfiante 
na comunicação. Troque ideais 
e mensagens e poderá colher 
frutos. Você e o par vão forta-
lecer a união.
Cor: amarelo-claro.
Números da sorte: 70, 16 e 25.

SANTA MARIA EGÍPCIA 
Nasceu no Egito, em 344, e, com 
apenas 12 anos, fugiu de casa, em 
busca dos prazeres da vida. Porém, 
sua vida mudou no momento em 
que conheceu e passou a acompa-
nhar um grupo de peregrinos cris-
tãos, a caminho do Santo Sepulcro, 
na Terra Santa. A partir de então, 
ela passou a recorrer à Virgem Ma-
ria e, em oração, seguiu o caminho 
da verdadeira conversão. Foi leva-
da ao deserto de Judá, onde ficou 
40 anos. Perto da sua morte, pa-
dre Zózimo foi passar seus últimos 
dias nesse deserto e a conheceu. 
Morreu em 421.

SANTO DO DIA

ABAJUR
Joãozinho chega em casa e 
confessa para a mãe:
— Mãe, acabei de quebrar o 
abajur do apartamento do 
meu amigo.
— Como você fez isso?
— A gente estava jogando 

bola dentro da sala. Sem 
querer, eu chutei a bola 
com muita força em cima 
do abajur.
A mãe olha com cara de de-
sapontada e diz:
— Vou ligar para a mãe do 
seu amigo e perguntar como 

era o abajur.
— Pra quê? Você quer com-
prar um igual?
— Claro!
— Não, mãe, não se preocu-
pe com isso.
— Por quê?
— Ela disse que aquele aba-

jur era insubstituível.

DOR DE CABEÇA
Eduardo está com dor de ca-
beça e um amigo pergunta:
— O que aconteceu pra você 
estar com essa cara?
— É que eu estou com uma 

dor de cabeça violenta...
— Rapaz, isso é fácil  de 
resolver! Pega um copo 
d’água e coloca cinco co-
lheres de açúcar.
— Isso resolve?
— Olha... Se resolve, eu já 
não sei, mas a água fica doce!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ibejís.
MENSAGEM: 
Os Ibejís vêm mostrando 
sempre o lado bom da vida, 
mostram que sonhar é pre-
ciso. Com eles, devemos 
aprender a ter eternamente 
a doçura e a simplicidade das 
crianças. Acreditar que a vida 
é uma grande festa! Dia de 
pensamentos e reflexões.
SAUDAÇÃO:  
Oní Ibeijada, salve as crianças.
CORES: 
Azul e rosa.
ELEMENTO: AR.
SIMPATIA: Para ter um bom 
parto, coloque sete doces 
brancos em um pratinho de 
papelão e sete copos descar-
táveis de guaraná e oferte às 
crianças em uma praça bem 
bonita. Acenda duas velas, 

uma azul e uma rosa, e peça 
aos Ibejís proteção antes, du-
rante e depois do parto, para 
você e o bebê.

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

 LFaça um esforço extra no 
trabalho. Aproveite sua saú-
de firme. Invista em diversão. 
Exponha o que sente no rela-
cionamento amoroso.
Cor: azul-marinho. 
Números da sorte: 50, 32 e 05. 

 LVocê tende a fazer contatos 
com facilidade. Arrisque em 
jogos e aposte na sua sorte. 
Busque um amor mais leve e 
solto na paquera.
Cor: rosa.
Números da sorte: 15, 42 e 78.

 LCoragem para empreender 
no ambiente profissional. Vai 
ter energia extra se trabalhar 
de casa. A Lua avisa que a emo-
ção vai marcar a vida a dois.
Cor: terracota. 
Números da sorte: 25, 34 e 88.
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