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O MAIS LIDO DO RIO

ESPORTES

Mãe de Henry: 
remédios 

pra dormir e 
agressões

NOVA VERSÃO 4

Mais um PM 
é atropelado 

na Linha 
Vermelha

NO CAJU 4

‘BOM DIA, SEU CAFÉ 
DA MANHÃ É BALA’
Moradores do Alemão e da Maré relatam pânico com tiroteio. Pais de família ficam 
sem trabalhar, crianças perdem mais um dia na escola e cerca de 200 pessoas deixam 
de ser vacinadas. Polícia prende traficante que, ao lado de Uê, ajudou a fundar o TCP

  TRÊS MORTOS E UM CAVEIRA BALEADO NA CABEÇA 3

‘MENINA DO RIO’ 13

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

Juliette confessa 
que adora uma 

puxadinha e um 
tapinha de leve

NO SEXO

PÁGINA 13
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Joelma tinha 
arma de choque 
para se proteger 

de Chimbinha

EX-MARIDO

PÁGINA 13

A BELEZA DE A BELEZA DE 
ANITTA NÃO É ANITTA NÃO É 
PASSAGEIRAPASSAGEIRA
Poderosa Poderosa 
sensualiza sensualiza 
na janela na janela 
do busão do busão 
em novo em novo 
clipeclipe
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NEM FOI TÃO NEM FOI TÃO 
HORRIVERHORRIVER  

Fred marca e Fred marca e 
Flu empata em Flu empata em 

1 a 1 com o River 1 a 1 com o River 
na estreia da na estreia da 
LibertadoresLibertadores
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Falta policiamento 
em avenida

 LNa Avenida Pedro Geraldo de 
Almeida, em Campo Grande, está 
faltando policiamento. Lá, todos 
os dias alguém é assaltado. Parece 
que nunca teremos um dia sequer 
de paz. Além dos assaltos, usuários 
de drogas circulam por ali a qual-
quer hora do dia e, à noite, dormem 
nas margens da rodovia, em meio à 
escuridão que toma conta do local. 
Precisamos de ajuda!

VIOLÊNCIA

Serviço de poda 
é necessário

 L As árvores da Praça Padre Am-
brósio, no Tanque, precisam ser 
podadas logo. As copas estão muito 
cheias e impedem a passagem de 
luz, deixando o local muito escuro, 
principalmente à noite. A pracinha, 
que era para ser um local de lazer, 
acaba se tornando inabitada, por 
conta da escuridão que fica. As 
árvores precisam ser podadas ou 
mais postes de luz serem colocados.

Monica Thimotheo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Calçadas com 
crateras na Tijuca

 LAs calçadas da Rua Haddock Lobo, na 
Tijuca, estão completamente danifica-
das. Em alguns pontos, existem buracos 
imensos, que obrigam os pedestres a 
andarem pelas ruas, correndo o risco 
de serem atropelados. Precisamos de 
obras nessas calçados o quanto antes. 
Algum idoso pode tropeçar, cair e se 
ferir gravemente. Quase toda semana 
tem relatos de pessoas que caíram em 
alguma calçada da via.

Scheila Moreira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Poste sem luz em 
São Francisco

 LA iluminação do bairro São Fran-
cisco, em Niterói, é péssima. A 
escassez de postes com lâmpada 
incentiva os roubos de carros, que 
são levados quando estamos na 
porta de casa. Na Rua Caiapós, os 
postes não funcionam há meses e 
ninguém da prefeitura vai lá, apesar 
das reclamações. Na semana pas-
sada, dois carros foram levados na 
Avenida Presidente Roosevelt.

Anônimo
Niterói

ILUMINAÇÃO

Carros furam sinal e 
motos na calçada

 LNa Avenida Ministro Edgard Ro-
mero, via que liga Madureira a Vaz 
Lobo, na Zona Norte, carros furam 
o sinal e motos andam na calçada, 
para cortar o trânsito. Tudo isso na 
cara dos guardas municipais, que 
nada fazem. Precisamos de uma 
atenção maior das autoridades 
para essa importante via da nossa 
cidade. Os motoristas fazem o que 
querem sem ser punidos.

Thaísa Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA                                                                                                                                                                                   OBRA

Rampa precisa de reparos
 LPedimos que a Prefeitura de São Gonçalo faça um re-

paro, urgente, nesta rampa para deficientes, localizada 
ao lado do Banco Itaú de Neves, em São Gonçalo, Região 
Metropolitana. Assim como o Sr. Osvaldo Martins (foto), 
qualquer deficiente corre risco de sofrer grave acidente 
naquele local. O problema é muito sério. Estão esperan-
do alguém se machucar feio para consertar?

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Vistoria 
no local

 LSobre uma carta relatando a 
falta de água na Rua Agrícola, 
em Bangu, a Cedae informa 
que uma equipe da compa-
nhia realizou vistoria na via 
e constatou que o abasteci-
mento de água está ocorren-
do normalmente.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2212
22/04/2021

01 04 05 06 07
08 10 11 12 13
17 18 20 21 22

QUINA concurso 5546
22/04/2021

42 55 56 62 80
Quina: acumulou (R$ 774.412,83)

Quadra: 33 (R$ 12.739,26)

Terno: 3.200 (R$ 197,55)

Duque: 88.064 (R$ 3,94)
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POLÍCIA

Operações no Ações terminam com PM do 
Bope baleado, três suspeitos 
mortos e um preso

M
oradores de dois com-
plexos de favelas da 
Zona Norte do Rio ti-

veram uma manhã de pânico, 
ontem, com operações policiais 
e intensas trocas de tiros. No 
Complexo do Alemão, o cabo da 
Polícia Militar André de Carva-
lho Montes, lotado no Batalhão 
de Operações Policiais Especiais 

(Bope), foi baleado na cabeça. O 
confronto ocorreu na localidade 
conhecida como Divinéia.

O policial foi socorrido e leva-
do para o Hospital Getúlio Var-
gas, na Penha. Segundo informa-
ções da PM, ele estava lúcido e 
seguia em observação, até o fe-
chamento desta edição.

A operação no Alemão foi nas 
favelas da Fazendinha e Nova 
Brasília. “A ação é feita dentro dos 

princípios de excepcionalidade, 
visando à preservação da ordem 
pública, e comunicada ao Minis-
tério Público”, relatou a PM.

No Complexo da Maré, a ope-
ração foi da Polícia Civil, que tirou 
de circulação um dos fundadores 
da facção Terceiro Comando Puro 
(TCP), ao lado de Ernaldo Pinto 
de Medeiros, o Uê. Condenado a 
mais de 40 anos de prisão, Rubens 
Ricardo da Silva, o Rubinho do 

Aço, estava foragido desde 2019. 
De acordo com os agentes que 

participaram da operação, o ban-
dido apresentou documentos 
falsos para tentar fugir de um blo-
queio policial nas favelas da Baixa 
do Sapateiro e do Timbau. 

Durante a operação, houve 
confronto em diferentes pontos 
da Maré. Três suspeitos acabaram 
mortos. A polícia apreendeu um 
fuzil, pistolas e drogas.

ALEMÃO E MARÉ

FOTOS REGINALDO PIMENTA

 L ANDERSON JUSTINO

O TRAFICANTE

RUBINHO DO AÇO, 

QUE É UM DOS 

FUNDADORES 

DO TCP, FOI 

CAPTURADO

 LO Ministério Público do Rio de Janei-
ro (MPRJ) foi comunicado, desde o ano 
passado, de mais de 400 operações poli-
ciais realizadas em comunidades do es-
tado, a grande maioria na Região Me-
tropolitana. Uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de 5 de junho 
de 2020, estabeleceu regras para as ações 
policiais em favelas. As incursões devem 

ser realizadas em casos excepcionais e in-
formadas em “um período de até 24 ho-
ras após o início da operação”, segundo 
informou o MP em nota.

De junho do ano passado até abril des-
te ano, 423 operações foram comunica-
das oficialmente ao Ministério Público, 
que, porém, não confirmou se as opera-
ções de ontem estão entre elas.

MP foi avisado sobre 423 operações 
 LNo início da manhã, moradores da Maré 

relataram nas redes sociais os confrontos no 
Timbau e Baixa do Sapateiro. A página Redes 
da Maré no Facebook pedia para que a po-
pulação tivesse cuidado na região. O RJTV, 
da TV Globo, mostrou mensagem de mora-
dor, que dizia: “Bom dia. Complexo da Ma-
ré, seu café da manhã é bala de helicóptero”.

“As crianças que começaram a estudar 

quarta-feira, quinta (ontem), elas já não fo-
ram por causa dessa operação. Três Clínicas 
da Família ficaram fechadas e 200 pessoas 
deixaram de ser vacinadas”, disse Eliana Sou-
sa Silva, diretora da Redes da Maré, ao RJTV.

Um morador usou a internet para de-
nunciar supostos abusos de agentes na Ma-
ré. Segundo ele, policial num blindado pas-
sou por rua amassando carros. 

‘Duzentas pessoas deixaram de ser vacinadas’

Policiais militares 
em ação nas ruas 

do Complexo 
do Alemão
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POLÍCIA

O
s advogados de Moni-
que Medeiros, presa pe-
la suspeita de participa-

ção no assassinato do seu filho, 
Henry Borel, de 4 anos, conta-
ram à polícia, extraoficialmen-
te, a nova versão da sua cliente 
para a noite do crime e da sua 
convivência com Jairo Souza, o 
vereador Dr. Jairinho, seu na-
morado, também preso. Os de-
fensores querem convencer os 
investigadores a tomar novo 

depoimento de Monique. Pa-
ra eles, a dinâmica da morte da 
criança ainda não foi relatada, 
o que seria, segundo a defesa, 
impedimento para a denúncia 
ser concretizada.

O MEIA HORA apurou que 
Monique afirmou que foi coa-
gida ainda no hospital a contar 
outra versão, além de sofrer roti-
na de agressões por parte de Jai-
rinho. Ainda segundo os advoga-
dos, ela acreditava, até ser presa, 
que a morte do filho tinha sido 
acidente. Só quando soube do 
histórico de agressões de Jairi-
nho a outras mulheres e seus fi-
lhos, percebeu ter sido enganada.

Monique está presa, suspeita de participação na morte do filho

REGINALDO PIMENTA 
 L BRUNA FANTTI

DEFESA 

QUER CONVENCER 
A POLÍCIA A OUVIR 
NOVO DEPOIMENTO 

DE MONIQUE

Um policial militar do Bata-
lhão de Ações com Cães (BAC) 
foi atropelado na Linha Verme-
lha, na noite de quarta-feira, e 
sofreu fraturas nas duas pernas 
e na mandíbula. Esse é o segun-
do registro de atropelamento 
de PM na via expressa em me-
nos de uma semana. 

Em nota, a Secretaria Esta-
dual da Polícia Militar informou 
que uma equipe do BAC se pre-
parava para montar uma opera-
ção na Linha Vermelha quando 
um veículo em alta velocidade 
atingiu a guarnição, na pista sen-
tido Baixada Fluminense, altura 
do Caju. A corporação não in-
formou se o motorista foi detido. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o policial foi socorrido e 
levado para Hospital Balbino, 
em Olaria, na Zona Norte do 
Rio. Durante a madrugada de 
ontem, ele foi transferido pa-
ra o Hospital Central da PM 
(HCPM), no Estácio. 

Outro caso

Na madrugada de domin-
go, o PM Alexandro da Silva, de 
42 anos, do Batalhão de Policia-
mento em Vias Especiais (BPVE), 
foi atropelado por um motoris-
ta embriagado que passava pela 
Linha Vermelha, na pista sentido 
Centro,  altura de São Cristóvão. 
Ele foi levado para o HCPM. 

PM atropelado na 
Linha Vermelha

 L NA ALTURA DO CAJU

A viatura foi atingida no acidente que feriu o policial militar

DIVULGAÇÃO

Cadelas são 
resgatadas

 L Duas cadelas da raça labra-
dor que tinham sido seques-
tradas na noite de terça-feira, 
durante um assalto na BR-101, 
em São Gonçalo, foram resga-
tadas. Babalu e Sansa foram 
encontrados no bairro Porto 
do Rosa, às margens da rodo-
via federal, e entregues ao do-
no, Simão Zinardi, de 57 anos, 
na quarta-feira. 

RAPIDINHAS...

Baleada e 
abandonada

 LA Polícia Civil investiga a 
morte de uma mulher que 
foi abandonada no Pronto-
-Socorro de São Gonçalo, no 
bairro Zé Garoto. A vítima 
estava com um ferimento a 
tiro e foi deixada, ainda com 
vida, por dois homens no lo-
cal, mas não resistiu.

 LSegundo a nova versão, Moni-
que suspeita que Jairinho diluís-
se remédios na água, sem seu co-
nhecimento, para ela adormecer. 
Ela teria constatado isso após sa-
ber do relato de uma ex-amante 
do parlamentar, que contou um 
episódio semelhante. A defesa não 
descarta solicitar exame de sangue 
para saber se, na noite da morte de 
Henry, Monique estava sob efeito 
de algum remédio. 

Segundo a defesa, Monique 
conta que passou a viver uma roti-
na de agressões de Jairinho, sendo 

vítima de um mata-leão na cama, 
e tinha medo de Jairinho, somente 
se sentindo à vontade para contar 
esses detalhes da convivência dos 
dois após ele ser preso. A defesa de 
Jairinho não foi encontrada.

Antes de prestar o primeiro de-
poimento sobre a morte de Henry, 
Monique Medeiros teria manda-
do uma mensagem para a empre-
gada doméstica Leila Rosângela de 
Souza. “Não nos abandone. Você, 
mesmo por pouco tempo, já faz 
parte das nossas vidas”, diz um 
trecho da conversa. 

Remédios e exame de sangue

 L AGRESSÕES E COAÇÃO

Uma nova versão
Advogados contam à polícia relato da mãe de Henry
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GERAL

 L SALVE!

Missas on-line
Celebrações pelo Dia de São Jorge serão pela web

Pelo segundo ano seguido, a pandemia 
do coronavírus alterou a festa do Dia 
de São Jorge, celebrado hoje. As cele-

brações, que costumavam reunir milhares de 
devotos na Igreja Matriz, em Quintino, foram 
antecipadas para ontem.

Com uma imagem de São Jorge na mão, a 
professora Eliana Medeiros, de 60 anos, agra-
deceu por ter recebido a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19. “Esta missa teve um 
gosto especial, estou saindo daqui muito bem, 
cheia de paz. Pedi também que nós tenhamos 
saúde”, disse.

Hoje, a igreja estará fechada ao público e os 
fiéis poderão acompanhar as celebrações pe-
las redes sociais. A Alvorada, às 5h, terá quei-
ma de fogos e toques do clarinete e do sino. Às 
10h: missa celebrada pelo arcebispo Dom Orani A professora Eliana Medeiros: ‘Pedi que nós tenhamos saúde’

LUCIANO BELFORD

 L IGREJA MATRIZ SÃO JORGE
facebook.com/igrejamatrizsaojorge
youtube.com/IgrejaMatrizSãoJorgeQuintinoRJ
youtube.com/tvredevida

 L IGREJA DA PRAÇA DA REPÚBLICA
youtube.com/c/igrejadesaojorgerj
facebook.com/igrejadesaojorgerj
instagram.com/igrejadesaojorgerj

NAS REDES SOCIAIS 

Tempesta. Outra será às 15h e uma de encerra-
mento às 18h. A igreja de São Jorge do Centro 
do Rio também fará missas on-line.

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 23/4/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues
Editor-executivo
Bruno Ferreira
Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)
Editora-assistente
Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  
Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)
Designers
Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)

Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650 / 2222-8651  
Classificados:  25352-5000 / 98762-8279

Noticiário:  2222-8191 / 2222-8811 / 2222-8802  
2222-8631 / 2222-8340 / 2222-8105

SP: (11) 99951-3372 / (11) 99973-8313 

Brasília: (61) 99209-1891 

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda        FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 L TENHO 57 anos de idade e sou 
jornaleira há 22 anos. Antes, era 
professora. Moro no Méier e acho 
que precisa melhorar a segurança 
pública. Na minha profissão, eu 
gosto do contato com as pessoas. 
Torço para o Flamengo e, nas mi-
nhas horas vagas, gosto de pas-
sear com a família. Gosto de ler 
tudo no jornal MEIA HORA.

ANA MARIA — Rocha Miranda

JOÃO 
VITOR 
VIEIRA DA 
SILVA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 5 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
no dia 13 de 
novembro de 
2017, na Rocinha (Zona Sul do Rio), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Pix para o 
auxílio

 LO Banco Central infor-
mou ontem que os benefi-
ciários do auxílio emergen-
cial poderão movimentar 
as parcelas através do Pix. 
A medida começa a valer a 
partir do dia 30.

RAPIDINHA...

 L PREFEITURAS ERAM OS ALVOS

Golpe com vacina
Quadrilha oferecia imunizantes que não possuía

A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro fez ontem uma ope-
ração contra uma empresa 

e seus representantes, em Recife 
(PE), que oferecia lotes de doses 
da vacina AstraZeneca/Oxford 
para imunização da Covid-19 a 
municípios. Os policiais da Dele-
gacia de Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) 
cumpriram oito mandados de 
busca e apreensão, com  apoio da 
Polícia Civil de Pernambuco e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo as investigações, a 
empresa oferecia os lotes da va-
cina por meio de uma empresa 
americana pelo valor de U$ 7,90. 
Entre os municípios que rece-
beram a oferta estão Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, 
e Barra do Piraí, no Sul do estado. 
Nenhuma das duas gestões acei-
tou a oferta. 

Segundo o contrato apresenta-
do pela empresa, as cidades deve-
riam realizar o pagamento anteci-
pado, por remessa internacional.

Em nota, o laboratório Astra-
Zeneca, informou que todas as 

doses em produção estão desti-
nadas a consórcios internacio-
nais e contratos com países e não 
há doses para serem comercializa-
das com estados, municípios ou 
entidades privadas.

OS GOLPISTAS 
OFERECIAM OS LOTES 

DA VACINA POR MEIO 

DE UMA EMPRESA 

AMERICANA

 LA Polícia Civil infiltrou um 
agente em uma reunião entre a 
prefeitura de Barra do Piraí, no 
Sul Fluminense, e a empresa que 
afirmava vender doses da vacina. 
Sócios da Monserrat Consultoria, 
localizada em Recife, foram alvos 
de busca e apreensão ontem.

Foi o prefeito de Barra do Pi-
raí, Mario Reis Esteves (Republi-
canos), quem percebeu a supos-
ta fraude e acionou a polícia. “A 
Justiça deu uma autorização pa-
ra que um agente participasse da 
reunião junto com o prefeito de 
Barra do Piraí. Essa reunião foi 
gravada, com autorização judi-
cial”, revelou o delegado Thales 
Nogueira, da DCC-LD.

Policial civil 
infiltrado

O prefeito Eduardo Paes 
(DEM) afirmou que os rodoviá-
rios do Rio vão figurar entre os 
grupos prioritários para vacina-
ção. A novidade será anunciada 
hoje, na coletiva semanal sobre a 
Covid-19, comandada pelo se-
cretário municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, segundo postagem 
de Paes nas redes sociais, ontem. 
O prefeito do Rio permanece em 
isolamento domiciliar, após ter 
sido infectado com covid-19.

A categoria vem pressionan-
do para receber a imunização e 
o presidente do sindicato de Ro-
doviários do Rio, Sebastião José, 
chegou a afirmar no início da se-
mana que caso a imunização da 
categoria não começasse até o dia 
1° de maio, a capital poderia viver 
“um lockdown de advertência 
no transporte urbano”. Segun-
do ele, desde o início da pande-
mia já foram registrados 196 ca-

sos e 56 mortes de profissionais 
da categoria. 

Já o sindicato que atende 13 
municípios de Niterói a Arraial 
do Cabo (Sintronac), afirma 
que está marcada para a próxi-
ma segunda-feira (26) uma pa-

ralisação dos ônibus nas cidades 
de Niterói, São Gonçalo, Itabo-
raí, Maricá e Tanguá. O sindica-
to exige que a mesma medida seja 
tomada nas cidades cobertas pe-
lo Sintronac.

Rodoviários 
com prioridade

 L IMUNIZAÇÃO

DESDE O INÍCIO
DA PANDEMIA FORAM 

REGISTRADOS 196 

CASOS E 56 MORTES 

NA CATEGORIA
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca Domingo            Madureira           11h05 Maracanã

Libertadores Quarta            Santa Fe-COL           21h Bogotá

Don FredonDon Fredon
SALVA O FLUSALVA O FLU

No Maracanã, time tricolor No Maracanã, time tricolor 
sai atrás do River Plate, sai atrás do River Plate, 

cresce no segundo tempo cresce no segundo tempo 
e quase vencee quase vence

F
oram oito anos de espera 
do torcedor pela volta do 
Fluminense à Libertadores. 

Apontado como um dos favori-
tos ao título, o River Plate, da Ar-
gentina, não facilitou a vida trico-
lor na aguardada estreia ontem, 
no Maracanã. O empate em 1 a 
1, com gols de Montiel, de pênal-
ti, e Fred, um em cada tempo, não 
fez jus ao domínio imposto pe-
lo Time de Guerreiros no segun-
do tempo, principalmente depois 
da entrada do equatoriano Caza-
res. Porém, mostrou que a dispu-
ta pela classificação no Grupo D, 
que ainda conta com Santa Fé e 
Junior Barranquilla, ambos da 
Colômbia, será em alto nível.
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O FLU JAMAIS

PERDEU EM ESTREIAS 

NA LIBERTA: SÃO TRÊS 

VITÓRIAS E OUTROS 

QUATRO EMPATES

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas 
e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago 
Felipe e Nenê (Cazares); Luiz Henrique 
(Lucca), Kayky (Gabriel) e Fred (Her-
nández). Técnico: Roger Machado

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Díaz, 
Martínez e Angileri; Milton Casco 
(Girotti), Pérez, Palavecino (Simón) e 
De La Cruz; Alvaréz (Beltrán) e Borré. 
Técnico: Marcelo Gallardo

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Roberto Tobar (CHI) 
Auxiliares: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI) 
Gols: 1º tempo: Montiel, de pênalti, aos 12. 2º tempo: Fred, aos 20 minutos 
Cartões amarelos: Yago Felipe, Martinelli, Lucca e Fred 
Público: partida realizada com os portões fechados

FLUMINENSE 1 RIVER PLATE 1

Em sua sétima participação 
na principal competição sul-a-
mericana, o Fluminense segue 
invicto em estreias — três vi-
tórias e quatro empates. O ti-
me volta a campo na próxima 
quarta-feira, na Colômbia, pa-
ra enfrentar o Santa Fé. Antes, 

Mas a entrada do equatoriano Ca-
zares deu outra vida ao time co-
mandado por Roger Machado. 
Após belo contra-ataque, foi dele 
a assistência para Fred, de canhota, 

empatar. Os argentinos sentiram. 
Em outra ótima bola, o equatoria-
no deixou Lucca, que entrou no 
lugar de Luiz Henrique, em con-
dições de virar, mas foi travado. 

no entanto, mede forças com o 
Madureira, no domingo, pelo 
Campeonato Carioca.

Logo no início, o goleiro Mar-
cos Felipe, atrasado, cometeu o pê-
nalti em Borré, numa bola apa-
rentemente perdida, e Montiel, 
aos 12 minutos, abriu o placar. O 
clube das Laranjeiras criou algu-
mas boas oportunidades depois 
do golpe, mas foi muito lento na 
transição da defesa para o ataque.

Na etapa final, os ‘hermanos’ 
por muito pouco não ampliaram 
após defesa arrojada de Marcos 
Felipe, que abafou Borré no mo-
mento do chute quase na peque-
na área. A defesa tricolor parou pe-
dindo impedimento inexistente. 

De canhota, camisa 9 
chuta para deixar tudo 
igual no Maraca contra 

os argentinos

RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 23/4/2021
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PRÓXIMOS JOGOS

Carioca                Amanhã       Volta Redonda          19h Maracanã
Libertadores Terça          Unión la Calera         19h15 Maracanã

Rodrigo Caio é dúvidaRodrigo Caio é dúvida  

NO MENGÃONO MENGÃO
Desconforto muscular pode tirar o zagueiro Desconforto muscular pode tirar o zagueiro 
dos jogos de amanhã e da próxima terçados jogos de amanhã e da próxima terça

Referência no setor de-
fensivo do Flamengo, o 
zagueiro Rodrigo Caio, 

com um incômodo na coxa di-
reita — mesmo problema que 
o fez sair durante o 2 a 2 com a 
Portuguesa-RJ, na rodada pas-
sada do Campeonato Carioca 
—, não foi a campo ontem, na 
reapresentação do grupo. 

O jogador realizou apenas 
trabalhos na academia e é dú-
vida para a partida de ama-
nhã contra o Volta Redonda, 
no Maracanã, compromisso 
que pode dar ao Rubro-Ne-
gro o título da Taça Guana-
bara. Para isso, o Mais Queri-
do precisa vencer. Em campo 
de empate e triunfo do Flu-
minense, domingo, contra o 
Madureira, a Taça GB vai pa-
rar na sede das Laranjeiras. 

Além de dúvida contra o 
Voltaço, o zagueiro também 
corre o risco de não pegar o 

Unión La Calera, do Chile, na 
terça, no Maraca, pela segunda 
rodada da fase de grupos da Li-
bertadores. Ele não enfrentou o 
Vélez Sarsfield (vitória rubro-
-negra por 3 a 2, de virada), em 
Buenos Aires, por suspensão.

Se Rodrigo Caio não puder 
mesmo jogar, o técnico Rogé-
rio Ceni tem à disposição Wil-
lian Arão, Bruno Viana, Gusta-
vo Henrique e Léo Pereira. Na 
Argentina, a zaga foi formada 
por Arão e Gustavo Henrique.

O xerife do Fla está 
com um incômodo 
na coxa direita

MARCELO CORTES / FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

O DEFENSOR
REALIZOU APENAS 

TRABALHOS NA 

ACADEMIA DO 

NINHO DO URUBU

 LPatrocinadora pontual 
do clube na decisão da Su-
percopa do Brasil, a gigan-
te Amazon gostou do re-
torno da exposição de sua 
marca no Manto Sagra-
do. Por conta disso, o fler-
te entre as partes foi reto-
mado. Com muita cautela, 
mas ciente da necessida-
de de ter receita, os diri-
gentes do Flamengo têm 
mantido contato com re-
presentantes da empresa 
norte-americana para ten-
tar transformar a Amazon 
em patrocinadora fixa du-
rante o período de um ano. 
A ideia é estampar a marca 
na mesma parte do unifor-
me do acordo pontual, na 
parte de trás da camisa.

Fla e Amazon 
voltam a flertar

 LO meia Pepê, de 23 anos, se 
despediu ontem do Flamen-
go, cujo vínculo terminaria em 
junho. Com isso, o Rubro-Ne-
gro entrou em acordo com o 
Cuiabá, que acertou a contrata-
ção do jogador. Ele fechou por 
três anos com o clube do Mato 
Grosso, que irá disputar a Sé-
rie A do Brasileiro. Na negocia-

ção com o Cuiabá, o Flamengo 
manteve 20% dos direitos do 
jogador, que iria sair de graça. 
Revelado na base, ele chegou a 
ser emprestado pelo Portimo-
nense, de Portugal, em 2019. 
Pepê foi campeão brasileiro e 
da Supercopa do Brasil. Ao to-
do, Pepê fez 23 partidas e mar-
cou apenas um gol pelo Fla.

Pepê é do Cuiabá por três temporadas



Apesar das inúmeras contrata-
ções para a temporada, o Botafo-
go segue em busca de mais refor-
ços. Segundo o site Esporte News 
Mundo, o Alvinegro está pró-
ximo de acertar com o volante 
Mauro Silva, da Portuguesa-RJ. 
O atleta tem sido um dos desta-
ques da equipe da Ilha do Go-
vernador no Estadual do Rio.

Contudo, além do Botafogo, 
outros dois clubes também estão 
de olho no atleta de 27 anos: Cha-
pecoense e Goiás. Com contrato 
com a Portuguesa-RJ até o dia 2 de 
maio, Mauro Silva sairia de graça 
para qualquer outra equipe após 
esta data. O jogador também já 
somou passagem por Quissamã, 
Bangu, Bonsucesso e CSA, e mar-
cou dois gols neste Cariocão.

Além de Mauro Silva, o Glo-
rioso também já demonstrou 
interesse em outro atleta que 

tem chamado a atenção pela 
Lusinha: o atacante Chay, de 30 
anos. O problema é que ele tem 
contrato com a Portuguesa-RJ 
até o final do ano que vem, o 
que obrigaria ao Botafogo a 
chegar em um denominador 
comum com os dirigentes da 
Ilha. Até agora, o principal no-
me para reforçar o ataque se-
gue sendo Anselmo Ramon, de 
32 anos, que ainda tenta a sua 
liberação da Chapecoense.

ESPORTES

 L FUTURO

De olho nos crias
Vascão observa quatro jovens no profissional

A
pós fazerem parte do grupo 
de transição nas duas pri-
meiras rodadas do Carioca, 

quatro jovens do Sub-20 do Vasco 
foram integrados ao profissional 
para serem observados pelo técni-
co Marcelo Cabo: o lateral-direito 
JP Galvão, os zagueiros Menezes e 
Yuri e o atacante Arthur Sales.

Os quatro foram campeões da 
Copa do Brasil Sub-20 no ano pas-
sado. Aos 18 anos, Arthur Sales es-
tá no clube desde 2016 e tem dois 
jogos pelos profissionais. JP Gal-
vão, que chegou no ano passado, 
disputou um.

Já Menezes, em São Januário 
desde 2017, nunca atuou pelos 
profissionais, mas foi relacionado 
algumas vezes. E Yuri, que chegou 
um ano depois, também busca sua 
primeira oportunidade.

Para o duelo de amanhã, com o 
Resende, Léo Jabá deve ser titular. 
Emprestado pelo PAOK, da Gré-
cia, o atacante voltou a jogar em 
agosto, após dez meses afastado 
por lesão, e precisa ganhar ritmo.

O lateral JP Galvão renovou seu contrato até a temporada de 2023

DIVULGAÇÃO

O ZAGUEIRO

MENEZES É O 
ÚNICO QUE JÁ FOI 

RELACIONADO PARA 
AS PARTIDAS

MAURO SILVA

TEM 27 ANOS E JÁ 
MARCOU DOIS GOLS 
NESTE CAMPEONATO 

CARIOCA

Fogão quer xará 
de tetracampeão

 L É DESTAQUE

O volante tem chamado atenção

NATAN DINIZ/PORTUGUESA-RJ/DIVULGAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS
Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

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

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

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
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com to-
das as ferramentas completas. 
Diária R$120,00. +almoço, +pas-
sagem. Contato no Tel.:(21) 
98694-0590/ 2691-8719 Marcelo
 

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
 

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

 

LOLITAS LAPA 
Novidade! Lindas mulheres, 
atraentes, sensuais,liberais, sem 
frescuras! Feras entre 4 paredes. 
Atendimento local/ hotéis. Pro-
moção 80,00. T.98816-4344- zap

 
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.
 



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEXTA-FEIRA, 23/4/202112

A GATA DA HORA

bomba nas redes sociais com esse ‘shape’ de dei-
xar geral boquiaberto. Aos 43 anos, a musa coloca muita 
garotinha de 20 no chinelo fácil. O estagiário aqui se amar-
rou! Além de modelo, o forte da beldade agora é apostar na 
venda de conteúdos sensuais exclusivos via ‘Close Friends’.

GIL CUNHA

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

ARQUIVO PESSOAL

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

AMANHÃ

 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 2 X 3  FLAMENGO 

ONTEM

 FLUMINENSE 1 X 1  RIVER PLATE-ARG

2ª RODADA
TERÇA-FEIRA

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

QUARTA-FEIRA

   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)
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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‘ARMA DE CHOQUE’
 LJoelma, de 46 anos, falou sobre seu casamen-

to com Chimbinha em entrevista ao canal de Sa-
brina Sato no YouTube. No bate-papo, a canto-
ra relatou a primeira vez em que foi agredida 
pelo ex-marido. “Logo no início (do casamen-
to), eu lembro que comprei uma arma de cho-
que. Ele quase me jogou lá de cima. Ele tinha 
problemas sérios e eu andava com ela na minha 
bolsa. Quando me separei dele, ele veio tentar 
me agredir novamente. Meu filho se meteu e 
não deixou”, afirmou Joelma, que também co-
mentou sobre as inúmeras traições de Chimbi-
nha. “Você perdoa uma vez, depois acontece 
de novo e você fica mal. Pode acontecer com 
qualquer mulher, mas você não pode aceitar. Eu 
lutei muito por causa dos meus filhos. A gente 
tem uma esperança que a pessoa mude, cres-
ça. Quando você percebe que ela não melhora, 
chega a hora de tomar uma decisão e lutar. Se 
você não fizer isso, você vai sofrer o resto da sua 
vida”, disse. A união chegou ao fim em 2015.

‘EU GOSTO DE UM TAPINHA DE LEVE’

 LJuliette surpreen-
deu ao falar so-
bre sexo no BBB 
21. Em conver-
sa com outros 
confinados, a 
advogada re-
velou suas pre-
ferências na ca-
ma. “Eu gosto de 
uma puxadinha e um ta-

pinha de leve. Gos-
to muito de uma 

posição especí-
fica, que pare-
ce que é eu fa-
zer e a pessoa 
puxar meu ca-

belo, porque 
eu tenho cabelo 

comprido”, con-
tou a sister. 

VAI CASAR!

 LPabllo Vittar está noiva! 
A revelação foi feita du-
rante a participação da 
cantora no BBB 21, após 
a música Bandida. “Está 
bandida, mas está com 
o anel no dedo. Está noi-
va?”, perguntou Preta Gil. 
“Estou”, respondeu.

BONINHO PARTICIPA DE FESTA DO ‘BBB’

 LBoninho resolveu partici-
par da festa do BBB 21, na 
noite de quarta-feira. Nos 
Stories do Instagram, o di-
retor apareceu fantasia-
do de dummy. “Tudo pron-
to”, escreveu. Na festa, dois 
dummies recepcionaram os 
brothers na área externa da 
casa. Um deles era Boninho 
e o outro ainda não se sabe. 

Sem perceber, participantes 
passaram pelos dummies 
correndo para o show.

EM ALTA EM BAIXA

 LLuísa Sonza está no re-
mix de Cry About It Later, 
de Katy Perry.

 LMamma Bruschetta pas-
sou mal após levar golpe e 
perder R$ 17 mil.

PODEROSA

 LAnitta está deixan-
do seus fãs cada vez 
mais ansiosos. Pres-
tes a lançar Girl from 
Rio, seu novo ál-
bum, a cantora tem 
liberado spoilers da 
faixa que dá nome 
ao álbum no Insta-
gram. Na legenda 
de foto postada, a 
Poderosa contou 
que o álbum fala so-
bre o Rio de Janeiro 
de acordo com sua 
vivência na cidade. 
“Eu falo um pouco 
sobre tudo.”

MUSA

 LPaolla Oliveira, de 39 
anos, fez a alegria dos 
seus seguidores no Insta-
gram, na manhã de on-
tem, ao postar fotos em 
que aparece belíssima, em 
meio a um cenário paradi-
síaco. Nas imagens, a atriz 
curte um solzinho de bi-
quíni vermelho e exibe 
suas curvas impecáveis. 
“Acordar assim... #tbt que 
eu queria que fosse todo 
dia”, escreveu a musa na 
legenda das fotos.



ALTO-ASTRAL
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor: eis o único êxtase!” 

(Victor Hugo)

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

 LA sua imaginação vai te aju-
dar a encher os bolsos no dia 
de hoje. No amor, você se sen-
tirá mais confortável para de-
monstrar os sentimentos.
Cor: verde-limão. 
Números da sorte: 28, 46 e 01. 

 LPode conversar sobre sen-
timentos com os amigos. Na 
saúde, problemas digestivos. 
As emoções vão estar agitadas. 
Cuidado com a alimentação.
Cor: pink. 
Números da sorte: 36, 72 e 00.

 L Você estará mais sociável e 
amável com as pessoas. Vai 
ter energia para alcançar 
seus objetivos. No amor, po-
derá se envolver. 
Cor: menta. 
Números da sorte: 92, 02 e 47. 

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

 L Pode se jogar no carinho 
do par. Vai buscar conquis-
tar bens materiais. Exerce-
rá sua profissão com muita 
garra e dedicação.
 Cor: dourado. 
Números da sorte: 21, 48 e 39. 

 L Fase muito positiva para 
o relacionamento e as ami-
zades. Foque em esportes e 
aventuras. Estará muito ati-
vo para os estudos. 
Cor: vermelho. 
Números da sorte: 58, 13 e 49.

 LHoje, vai pensar em formas 
de se diferenciar na carreira. 
Pode se dar bem ao lidar com 
moda. Iniciar um romance 
também pode dar certo.
Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 95, 50 e 23.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO seu talento para as finan-
ças vai render. Faça consertos 
e repare o lar. O sentimento de 
posse pode dominar a intimi-
dade no romance.
Cor: marfim.
Números da sorte: 96, 51 e 15. 

 L Ótimos momentos na rela-

ção a dois. Procure não dis-

cutir no trabalho e cuidado 

com riscos de acidentes.

Cor: verde-água.

Números da sorte: 16, 97 e 70. 

 LO clima no lar vai ter ternura. 
No trabalho, seu lado ambi-
cioso surge e te ajuda a enri-
quecer. Se estiver na pista, um 
romance pode ser bom.
Cor: castanho. 
Números da sorte: 08, 80 e 17. 

SÃO JORGE
São Jorge era um soldado romano. 
Segundo relatos, seus pais eram 
cristãos da nobre família romana 
dos Anici. O culto ao Santo Guer-
reiro tem origens muito remotas, 
uma vez que seu sepulcro em Lida, 
na Palestina, onde o mártir foi de-
capitado no início do século 4, era 
alvo de peregrinações já na época 
das Cruzadas, quando o sultão Sa-
ladino destruiu a igreja construída 
em sua honra. A imagem por todos 
conhecida, do cavaleiro que luta 
contra o dragão, difundida na Ida-
de Média, faz ver a origem da lenda 
criada em torno desse mártir.

SANTO DO DIA

ENTRANDO PRA HISTÓRIA
O professor diz para os alunos: 
— O homem só entra para a 
história quando realiza um 
grande feito ou quando faz 
uma grande besteira. Tome-
mos por exemplo o nosso 
Pedro Álvares Cabral, que 

descobriu o Brasil!
Um aluno comenta:
— Professor, agora, dá um 
exemplo de um grande feito!

BAIANOS
Dois baianos estão estirados em 
duas redes na sala:

— Será que tá chovendo?
— Sei não, meu rei.
— Vai lá fora e dá uma olhada.
— Vai você.
— Vou não, tô cansadão.
— Então, chame nosso cão.
— Chame você.
— Ô, Flecha, venha cá!

O cachorro entra na sala, para 
e deita de costas para os dois.
— E, então, tá chovendo?
— Não tá, não. O cachorro tá 
sequinho.

MÚSICO
Um policial aborda um músi-

co de rua:
— O senhor tem licença para 
tocar violão na rua?
— Não, senhor.
— Neste caso, eu terei que pedir 
para que me acompanhe.
— Claro, seu guarda. O que vai 
querer cantar?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Nanã nos pede mais respeito 
ao próximo, especialmente 
aos idosos. Ressalta a impor-
tância de que, em certas si-
tuações, aprendemos mais 
ouvindo do que falando.
SAUDAÇÃO:
Salubá.
COR:
Lilás.
ELEMENTO:
Águas paradas (lama).
SIMPATIA:
Para afastar negatividade, 
passe 13 punhados de feijão 
branco torrado pelo corpo, 
pedindo a Nanã que afaste 
coisas negativas da sua vida. 
Depois, coloque em um pano 
preto e leve até um mangue 
ou local de água parada.

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

 L Você estará mais sensível 
neste dia. Seu jeito mais tem-
peramental e emotivo pode 
causar brigas. Cuidado com 
possíveis brigas. 
Cor: rosa. 
Números da sorte: 51, 24 e 87.

 L O seu afeto vai trazer paz 

para o lar no dia de hoje. A 

saúde estará firme e forte. 

Dedique-se na vida a dois.

Cor: caramelo. 

Números da sorte: 43, 97 e 70. 

 L Situações românticas e fi-
nanceiras vão ser assuntos 
da vida em casal. Será fácil 
fazer negócios. Aproveite os 
momentos de lazer. 
Cor: preto. 
Números da sorte: 08, 80 e 53.
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