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Prefeitura do
Rio libera praias
nos dias úteis

Máquina de
débito evita
corte de luz,
gás e água
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Após assar o Porco na Supercopa, o Mengão comemorou com a
dancinha do ‘Carpinteiro’. Hoje, falta um PASSINHO pra Taça GB
l

COPA DO BRASIL: FLA X COXA, FLU X BRAGANTINO E VASCO X BOAVISTA
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR

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

ÔNIBUS

R
HO A

Buraco aberto em calçada

TELEFONE

Ruas precisam
de policiamento
As ruas Pouso Alto, Bom Conselho,
Piatá, São Fidélis e Belo Vale, que
ficam no bairro do Tanque, precisam
de mais policiamento. Os pedestres
que passam pela via são assaltados
quase todos os dias por motoqueiros passam por ali. As viaturas ficam posicionadas apenas nas ruas
principais do bairro e esquecem de
fazer uma ronda pelas menores.
Precisamos de mais atenção.
Anônimo
Tanque

TELEFONES
Disque-Rio
Samu

1746
192

Polícia Militar

190

Polícia Civil

197

Disque-Denúncia

LUZ

Impossível ser
Quedas de luz em
atendido pelo 1746 Honório Gurgel

L

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

Quando ligo para o telefone da prefeitura,o 1746,as chamadas não são completadas.Me disseram que eu precisava
ter créditos no celular ou um telefone
pós-pago. Coloquei créditos no meu
celular e, mesmo assim, não consegui
me comunicar com eles.Precisava obter
umas informações sobre o meu bairro,
mas, desse modo, fica impossível de falar com alguma autoridade competente.
Isso precisa ser resolvido.
Licínio Leão
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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L Depois de alguns meses da
publicação da minha carta,
informando a escassez dos
ônibus da linha 561 (Caxias —
Freguesia), os carros dessa frota
passaram a ser mais presentes
no trajeto. Obrigado pela força,
jornal MEIA HORA!
Lucas Dias
Via Zap Zap,o WhatsApp do Meia Hora

Este buraco enorme, localizado na Rua Oliveira Botelho, na
altura do número 1222, em Neves, São Gonçalo, atrapalha
a circulação de pedestres por ali. O local precisa de obras
urgentemente, porque idosos, cadeirantes e pessoas com
carrinhos de bebê têm muita dificuldade de passar. Este buraco está aberto há algum tempo e poderiam, pelo menos,
sinalizá-lo para evitar que alguém caia.
Laudelino Siqueira
Por e-mail
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Quase todos os dias há queda de
luz nas casas de Honório Gurgel,
na Zona Norte. Os moradores não
aguentam mais verem seus eletrodomésticos darem problema por
conta dessas quedas de energia.
Na semana passada, por dois dias
seguidos, ficamos sem luz em casa
por mais de dez horas. Gostaríamos
que a Light desse um parecer sobre
isso. Ninguém aguenta mais!
Anônimo
Honório Gurgel

L

OBRAS

BURACOS

Via de São Gonçalo Calçada ou queijo
sem calçadas
suíço em Ipanema?
Pedestres correm risco na Rua Capitão Costa, na Brasilândia, em São
Gonçalo, por falta de calçada. Os
carros passam em alta velocidade
e colocam a vida das pessoas, que
precisam andar pela rua, em risco.
As autoridades prometem obras no
bairro há anos, mas nunca fizeram
nada aqui. Estamos abandonados,
precisamos ter a estrutura básica
para viver de forma decente.
Tereza Matos
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

L

Há muitos buracos em ambas as
calçadas da Rua Visconde de Pirajá,
em Ipanema. Os pedestres correm
risco. No início desta semana, minha
mãe, de 80 anos, tropeçou e caiu ali,
enquanto caminhava pela manhã.
Por sorte, não foi nada grave. Até
quando vamos ter essas condições
nas calçadas do bairro? Vão esperar
acontecer algo grave com alguém
importante para fazer obras por ali?
Anônimo
Por e-mail

L

Aponte a câmera do seu
celular e confira a
edição digital do
MEIA HORA multimídia
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FOTOS REPRODUÇÕES DA INTERNET

POLÍCIA

Baile com

PIROTECNIA
L THUANY DOSSARES

Delegacia de Combate às Drogas
(DCOD) identificou e está monitorando quatro chefes do tráfico de
drogas da Vila do João, no Complexo da
Maré.Entre os crimes praticados por Thiago da Silva Folly, o TH; Michael de Souza
Malveria, o Mangolê ou Bill; Luiz Carlos de
Lomba,o Chocolate; e Cria estão também a
organização de bailes funks, onde eles conseguem atrair público para aumentar seus
lucros com a venda de drogas, bebidas e até comidas.
Segundo as investiO CONVITE USA
gações, os quatro foram
escolhidos por Nei da
HOMEM DE FERRO,
Conceição Cruz, o Nei
GABIGOL, CÉSAR
Facão, um dos fundadores da facção Terceiro CoE ANÃO COMO
mando Puro (TCP), para comandar a VJ, como
REFERÊNCIA AOS 4
a favela é conhecida, enquanto ele está preso.
Em março, um megaevento temático
aconteceu na VJ, mesmo em plena pandemia de Covid-19. O Baile da Disney teve
decoração e iluminação especial, pessoas
fantasiadas,pirotecnia,artista circense e até
mesmo um‘globo da morte’— jaula redonda onde motoqueiros fazem acrobacias.
No folder da festa estão as fotos do Homem de Ferro, do Gabigol, do Macaco César e de umAnão.Os personagens fazem referência aos traficantes, segundo a DCOD.
“O Gabigol seria o TH, o Anão é o Chocolate, o Homem de Ferro é o Cria, porque já
tomou vários tiros, e o César, seria o ManO Baile da Disney teve iluminação especial, pirotecnia e até um globo da morte
golê”, explicou o delegado Marcus Amim.

A

Polícia identifica
quatro chefões
responsáveis
pela festa na
Vila do João,
que tem até
globo da morte

Baile é uma das
atividades do tráfico
L O delegado Marcus Vinicius Amim, titular da DCOD, explica que a apuração
de baile é feita dentro da investigação de
tráfico.“Estamos apurando todas as atividades do tráfico de drogas, e um baile
é objeto de investigação dentro da investigação de narcotráfico. Óbvio que
todo evento de grande porte, com uma
estrutura dessas, a gente verifica se tem
ou não alguma participação do tráfico.
A gente acredita que tenha, mas procuramos comprovar isso com elementos
dentro da investigação”, explicou.

Tráfico lucra com
drogas e bebidas
L Amim conta que os bailes também são
uma forma de lavagem de dinheiro e que os
traficantes lucram com tudo nesses eventos.
“O baile é uma forma de lavagem de
dinheiro e de atrair público para ter maior
venda de drogas. Antigamente, as bebidas e comidas vendidas no baile eram
dos moradores, mas hoje não. O tráfico
viu que estava rendendo muito dinheiro
e pegou essa atividade para ele também.
Isso movimenta muito dinheiro. Não sabemos ainda quanto, mas temos certeza
que muito, até pela investimento deles na
estrutura do baile”, conta o delegado.

4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 24/4/2021

POLÍCIA
L CRIME COMETIDO NO CEARÁ

L NA BAIXADA
FOTOS POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

Irmãos são presos
por homicídio
Dois irmãos envolvidos em
um assassinato no Ceará foram
presos, na quinta-feira, durante uma ação conjunta entre as
Polícias Civis do Rio e do Ceará, nos dois estados. As investigações partiram de um relacionamento amoroso, tráfico de
drogas e um homicídio.

Ação tem como alvo
braço financeiro
milícia que atua na
Baixada Fluminense

A ESPOSA
DEIXOU A PORTA DA
CASA ABERTA PARA
QUE OS ASSASSINOS
ENTRASSEM
Açãoconjuntaprendeuosirmãos

Operação contra
milícia prende 14
Ação apreendeu mercadorias em lojas da região

U

ma ação conjunta das delegacias do Departamento
Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de
Repressão as Ações Criminosas
Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prendeu, ontem, 14
homens suspeitos de integrarem
uma milícia na Baixada Fluminense e apreendeu diversos materiais em lojas da região.De acordo com a Polícia Civil, a operação
teve apoio do Disque-Denúncia e
tem como alvo o braço financeiro
da organização criminosa.
Ainda segundo a corporação,
o objetivo era prender milicianos, reprimir as fontes de renda
e interromper comércios e ser-

viços ilegais, que são explorados
pelo grupo. Entre os crimes estão
exploração de atividades ilegais;

OPERAÇÃO FOI
REALIZADA APÓS
SERVIÇO DE
INTELIGÊNCIA DE
DELEGACIAS DO DGPE
cobranças irregulares de taxas de
segurança e moradia; instalações
de centrais clandestinas de TV e

internet; armazenamento e comércio irregular de botijões de gás
e água; e empresas de GNV ilegais.
A ação de ontem foi baseada
nas investigações e no trabalho do
setor de inteligência das delegacias
do DGPE — de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM);do
Consumidor (Decon); de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA);
de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas
da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF,
DELFAZ, DCOD e da DRACO,
com apoio de informações do Disque-Denúncia.

De acordo com a polícia,
Mateus Lima Bastos, de 24
anos, e Maria Alyne Lima Bastos, de 20, são suspeitos de assassinar, em outubro do ano
passado, um homem de 22
anos, que já respondia por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. O caso aconteceu no
Distrito de Taperuaba, em Sobral. A vítima era marido de
Maria e cunhado de Mateus.
Segundo as investigações,

Maria deixou a porta da casa
aberta e o marido no banheiro.
O homem precisava da ajuda
dela porque se recuperava de sequelas de um acidente de trânsito. Então, os suspeitos, entre eles
Mateus, entraram na residência
e o assassinaram.
Maria foi capturada em Bonsucesso, na Zona Norte. Já Mateus estava em Sobral. Nenhum
dos irmãos reagiu à prisão.

RAPIDINHAS...

Rodou após
atirar em casa
Um homem foi preso,
quinta-feira, após atirar em
sua mulher durante uma
discussão em casa, em Bangu. Agentes da 34ª DP efetuaram a prisão em flagrante por porte ilegal de arma
de fogo e lesão corporal. Ele
tentou mentir que foi um assalto, mas não colou.
L

Homem preso
por estupro
L A Polícia Civil prendeu, ontem,
um homem investigado por estupro de vulnerável contra sua
enteada. Policiais da Delegacia da
Criança e do Adolescente Vítima
(DCAV) prenderam o investigado
na Ilha do Governador.Segundo a
polícia, havia uma medida protetiva de afastamento expedida pela Justiça, mas ele descumpriu a
ordem. O preso foi apresentado à
audiência de custódia,em Benfica.
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GERAL
L FLEXIBILIZAÇÃO NO RIO

L SALVE, SÃO JORGE!
REGINALDO PIMENTA

Praias liberadas
só em dias úteis
Barraqueiros e ambulantes também podem trabalhar
REGINALDO PIMENTA

A

prefeitura do Rio flexibilizou, ontem, medidas de
restrição. Os decretos foram publicados em Diário Oficial.
A partir de agora,banho de mar e a
permanência nas praias está liberada nos dias úteis. Os barraqueiros e ambulantes também podem
trabalhar nos dias úteis. Finais de
semana e feriados segue proibido.
Ainda segundo o texto, o escalonamento de horário dos estabelecimentos acabou, todos podem
abrir a qualquer hora e fechar às
22h. As atividades comerciais nos
shoppings, centros comerciais e
galerias de lojas devem respeitar a
capacidade máxima de 40% para
locais fechados e 60%,abertos.Ficar na rua e em locais públicos de
madrugada, e eventos e festas em

Fiéis acendem velas no Dia de São Jorge, na igreja do santo, no Centro

Missas virtuais e
fé nas ruas do Rio
L BERNARDO COSTA

BANHO DE MAR
E FICAR NAS AREIAS
DAS PRAIAS SÓ
ESTÃO LIBERADOS
EM DIAS ÚTEIS
Cariocas lotaram a praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, ontem

geral seguem proibidos. As novas
medidas vão até o dia 3. Com isso,
as praias só estão liberadas a partir
de segunda-feira.
Ontem, os cariocas lotaram a
orla de Copacabana, zona Sul do
Rio, desrespeitando as normas. A
areia e o mar estavam cheios de banhistas, que não se preocupavam
em manter o distanciamento ou
usar máscara. Ambulantes também circulavam pelo local.Na orla, muitas pessoas caminhavam e
praticavam outros exercícios sem
o uso da máscara.

Primeira dose em 91,2% dos idosos
L A prefeitura informou, ontem,
que 91,2% dos idosos cariocas, cerca de 1.333.223 pessoas, e
19,8% da população geral já foram
vacinados com a primeira dose da
vacina contra a Covid-19.“É uma
das capitais que mais avançou na
vacinação dos idosos. Nunca é
demais lembrar que pessoas com
mais de 60 anos são as que têm
um risco absolutamente maior de

agravar e de ir à óbito”,disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Henrique Garcia, durante a divulgação do 16º boletim
epidemiológico. O município vai
concluir a aplicação da primeira
dose para quem tem 60 anos ou
mais hoje. A partir de agora, essa
faixa etária não precisa mais esperar um dia específico para tomar
o reforço.

Mesmo com as igrejas fechadas devido à pandemia,os devotos
não deixaram de lado a fé inabalável e compareceram para prestar
homenagens a São Jorge, ontem,
dia do Santo Guerreiro. Na igreja
do Centro do Rio, por exemplo, o
público formou fila para chegar à
entrada do espaço onde as missas
são celebradas, e rezar em direção
ao altar. Pelo segundo ano consecutivo,os cultos foram suspensos.
Do lado de fora, devotos acendiam velas, agradeciam e pediam
graças. “Tudo que consegui, foi
São Jorge que me deu. Desde os
12 anos, compareço à igreja todo
ano. Estando aberta ou fechada,
estou aqui, com muita fé e muita
honra”, disse a dona de casa Maria
Gonçalves,que fez 56 anos ontem.
Outra fiel que compareceu à
igreja foi dona Terezinha Costa,de
69.Ela pediu proteção para o povo
enquanto durar a pandemia.“Peço para ele ajudar as pessoas que

estão com suas empresas fechadas,
que voltem a trabalhar.Aos que estão desempregados.Que São Jorge
dê alimentação a quem está passando fome”, disse.
Em Quintino, os fiéis amarravam fitas e rosas vermelhas nas

PEDIDOS DE
SAÚDE
E PROTEÇÃO EM MEIO
À PANDEMIA ESTAVAM
ENTRE AS ORAÇÕES
grades no portão.Após prestar homenagem a São Jorge e fazer uma
oração, a técnica de radiologia Simone Alves, de 56, pediu saúde e
proteção para todos que estão em
dificuldade na pandemia.
“Tenho muita em fé em São
Jorge.Espero que nessa pandemia
ele traga saúde e proteção”, rogou.
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GERAL
L LENIEL BOREL COMENTA DECLARAÇÃO DE MONIQUE

‘Isso daí é estratégia’
O pai de Henry afirma não acreditar que a ex era agredida pelo atual marido

O

pai de Henry, Leniel Borel,
vê como estratégia de defesa a nova declaração de
Monique Medeiros,mãe do menino morto no dia 8 de março.“Ela
poderia até estar sendo agredida,
mas não protegeu o filho dela”,disse o engenheiro ao UOL
“Não acho que ela estava sendo agredida. Pode ter sido agredida no final, para não falar nada do
que sabia. Agora, antes? Isso daí é
estratégia de advogado para tentar
melhorar o caso dela. Poderia até
estar sendo agredida,mas não protegeu o filho dela.Ela teve todos os
momentos para falar.Por que não
me falou? Tinha a mãe, a babá”.
Segundo Leniel, o fato de Monique ter mentido para a polícia
mostra que ela não quis defender
seu filho. Ele ainda compartilha

que Monique tentou fazer com
que a família ficasse contra ele,
pois escutou de parentes que ela o
teria acusado de“alienação parental”após a morte de Henry.

LENIEL AFIRMA
NÃO ACREDITAR QUE
MONIQUE VINHA
SENDO AGREDIDA
POR DR. JAIRINHO
Monique contou aos advogados que sofreu agressões verbais e
físicas de Dr. Jairinho.Ainda disse
que após a morte, ela foi manipulada para ajudá-lo, definindo seu

ARQUIVO PESSOAL

relacionamento como abusivo.
De acordo com Leniel “o pai
dela (de Monique) falava que,
quando pequena,ela batia em outras crianças. Ela é forte, estrutura
grande. Não tinha estrutura para apanhar sem revidar”. Ele também disse que se encontrou com
Monique sem a presença de Jairinho e que,“em nenhum momento,(ela) falou”sobre a suposta violência doméstica.
A defesa da mãe tenta fazer
com que ela preste um novo depoimento, alegando que antes ela
mentiu, por medo. A polícia descarta a possibilidade de ouvi-la.
Leniel declarou ter notado certas ações de Monique para alterar
o rumo das investigações. “Criaram um grupo e Monique estava
manipulando todo mundo.”

Petição para
aprovar lei

Leniel não acredita na ex-mulher

CADÊ VOCÊ
DIVULGAÇÃO

JORNALEIRO JORNALISTA
L TENHO 40 anos de idade e sou
jornaleiro há seis. Antes eu era
atendente de lanchonete e moro
em Barros Filho. Na minha profissão eu gosto de atender ao público.
Aqui no bairro precisa melhorar a
segurança. Torço para o Fluminense e nas minhas horas vagas gosto
de passear. Gosto de ler o caderno
de esportes do MEIA HORA.
EDILSON DA SILVA —
Rocha Miranda

O engenheiro fez um abaixo-assinado on-line para pedir
a aprovação do projeto de lei
1386/2021, intitulado como Lei
Henry Borel, que traz um adicional a pena de 1/3 até a metade
por crimes que são cometidos
por pais, madrastas e padrastos.
“Não consigo admitir que meu
filho veio ao mundo para prender a mãe e o padrasto. É muito
pouco. Hoje são 32 crianças assassinadas por dia no Brasil, segundo a Unicef. A gente vê um
monte de caso. Não pode ser só
o Caso Henry. Quanta gente não
está sofrendo?”.

L

CAMILY
VITORIA
GUEDES
PASSOS
tem atualmente 11
anos. Ela desapareceu
no dia 04 de
novembro de
2012, em Sepetiba (Zona Oeste do
Rio), após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

RAPIDINHA...

Débito na
hora do corte
A partir de agora,as concessionárias de água,gás e energia da cidade do Rio devem
oferecer a possibilidade de
quitar suas contas atrasadas
por meio de cartão de débito,no ato do corte do serviço.
L

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
O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda
Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues
Editor-executivo
Bruno Ferreira
Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)
Editora-assistente
Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

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

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 24/4/2021

ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca
Hoje
Libertadores
Terça

Volta Redonda
Unión la Calera

19h
19h15

Maracanã
Maracanã

É pra gritar ‘bicampeão’
Mengão x Voltaço: quem vencer logo mais no Maraca erguerá a Taça Guanabara

N

o treino de ontem,o último
antes do duelo de hoje com
oVolta Redonda,às 19h,no
Maracanã,Rogério Ceni mesclou
o time titular na atividade tática.A
reportagem do MEIA HORA apurou quais foram as novidades na
atividade da véspera da partida
que poderá dar 23ª Taça Guanabara ao Flamengo na história.
A zaga foi formada por Gustavo Henrique e BrunoViana.Com
isso,Willian Arão voltou ao meio-campo. Além dele, João Gomes
foi testado como titular.Na lateral
direita, Matheuzinho ganhou espaço. O técnico manteve a dupla
de ataque formada por Gabigol e
Bruno Henrique. Diego Alves seguiu como titular no gol.
O troféu da Taça GB estará no
Maracanã logo mais. Quem vencer será o campeão. No entanto,
caso o jogo termine empatado, o
troféu voltará ao estádio amanhã,
pois recolocará no páreo o Fluminense, que ficaria dependendo de
uma vitória sobre o Madureira para ser campeão. Mas, caso aconteça empate entre Flamengo e Volta Redonda e o Tricolor tropece, o
Voltaço será o campeão.
Enquanto isso, o goleiro reserva Hugo Souza, de 22 anos, promoveu uma festa clandestina um

NA FINAL DE 2020,
O FLA FEZ 2 A 1 NO
BOAVISTA, GOLS DE
DIEGO E GABIGOL, E
LEVOU A TAÇA GB
Fora do jogo de hoje,o zagueiro
Rodrigo Caio fez exame ontem e
foi detectada uma grande fibrose
na coxa direita, sem lesão. No 2 a 2
diante da Portuguesa, no último
dia 17, ele deixou a partida com
um desconforto no adutor da coxa
direita,o mesmo da lesão anterior.
A sua presença contra o Unión La
Calera, do Chile, terça-feira, pela
segunda rodada da Taça Libertadores, ainda é incerta.

FLAMENGO

VOLTA REDONDA

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo
Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís;
Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta
e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra,
Emerson Jr, Luciano Naninho e Alef
Manga; MV e João Carlos.
Técnico: Neto Colucci

Local: Maracanã
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa de Oliveira
Espósito
Horário: 19h

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

dia após a conquista da Supercopa do Brasil. O evento aconteceu
emVargem Grande,na Zona Oeste, e durou até o dia seguinte.
Testemunhas contam que estiveram presentes o lateral Matheuzinho,o zagueiro Matheus Thuler,
que pertence ao Flamengo e está
emprestado ao Montepellier, da
França, e o atacante Talles Magno, do Vasco.

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
TV: Fla TV e PPV

Diante de 53.818 pagantes, Gabigol fez o gol do título de 2020, após Diego empatar no primeiro tempo

Esquadrão de Aço tenta repetir a conquista de 2005
L Em dez jogos no Cariocão, o
Volta Redonda soma seis vitórias, três empates e uma derrota,
além de estar invicto no Raulino
de Oliveira. Campanha que faz
o Esquadrão de Aço chegar à última rodada na liderança e dependendo da vitória diante do
Fla para repetir o feito de 2005,
quando bateu o Americano nos

pênaltis na final.
O volante Emerson Jr., que
chegou ao Voltaço no começo do ano, falou sobre o sentimento para a decisão.“Será um
momento muito emocionante. Sempre sonhei jogar contra o Flamengo, ainda mais no
Maracanã e valendo um título.
Era o sonho também do meu

pai e da minha mãe. Infelizmente eles não estão vivos para ver, mas estou aqui para representar os dois e dar o meu
máximo dentro de campo, ajudando meus companheiros e,
quem sabe, até marcando o gol
do título da Taça Guanabara,
que viria para coroar a grande
campanha”, afirmou.
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ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS
Dia
Amanhã
Macaé
Time
Dia
29/05
VilaTime
Nova

L FOGÃO BUSCA HOMEM-GOL

00h00
18h
00h00
A definir

PRÓXIMOS JOGOS
Dia
Amanhã
Madureira
Time
00h00
11h05
Dia
Quarta
Santa
Time
Fe-COL 00h00
21h

L FLUZÃO ENCHE OS COFRES
LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Anselmo Ramon
está mais perto
Atacante não participa de treino da Chapecoense

O

LETÍCIA MARTINS/GUARANI FUTEBOL CLUBE

atacante Anselmo Ramon, de 32 anos, não participou ontem do treino da
Chapecoense e está fora da partida contra o Hercílio Luz, domingo, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O atleta já
tem um acordo verbal com o Botafogo quanto ao salário e ao tempo de contrato (dois anos), mas
resta os dois clubes se acertarem.
Para liberar Anselmo Ramon, a Chape cobra multa de
R$ 1 milhão, porém, o clube
tem dívida financeira com o
atacante, o que pode facilitar o

O atacante Kayky, de 17 anos, foi comprado pelo Manchester City

Kayky vai jogar
na Inglaterra

AUREMIR,
EX-VASCO, SUBIU
COM O CUIABÁ
SOB O COMANDO
DE CHAMUSCA
negócio. Após a saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense, a contratação de um
atacante se tornou prioridade
absoluta no Glorioso.
O jogador, que já defendeu o
Cruzeiro, pode ser o centroavante para dar mais peso e experiência
ao time, que conta apenas com os
jovens Rafael Navarro e Matheus
Nascimento no setor.
Outro que pode reforçar o Botafogo é o volante Auremir, de 29
anos,ex-Vasco e que está no Cuiabá. A posição é uma das prioridades de Marcelo Chamusca, que
perdeu José Welison nas últimas
semanas e vê como incerta a permanência de Luiz Otávio, com
contrato até maio.

Para liberar Anselmo Ramon, a Chape cobra multa de R$ 1 milhão

Um dia após estrear na Libertadores, o atacante Kayky, de 17
anos, foi anunciado como reforço do Manchester City, da Inglaterra, mas ficará no Fluminense
até o fim da temporada.
“Temos o prazer de confirmar que chegamos a um acordo
com o Fluminense para a futura
transferência da Kayky. O jovem
atacante segue no Fluminense
até o final da temporada brasileira”, anunciou o City, que adquiriu 80% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros
fixos (cerca de R$ 66,5 milhões)
mais bônus de até 11 milhões euros (R$ 73,2 milhões).
Deste valor de bônus,7 milhões
de euros são atingíveis a curto/médio prazo e 4 milhões de euros em
metas a longo prazo. Além disso,
há uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais 5 milhões
de euros. Somando tudo, o Flu-

minense pode receber até 26 milhões de euros (R$ 173 milhões)
pelo jovem. Kayky assinou por
cinco temporadas com City.
Já sobre o empate em 1 a 1 com
o River Plate-ARG, quinta-feira,
no Maracanã, o meia Juan Caza-

BOA ATUAÇÃO
DE CAZARES
É ELOGIADA
PELA IMPRENSA
ARGENTINA
res foi elogiado pelo jornal argentino Olé,que entrou aos 12 minutos
do segundo tempo e melhorou o
Tricolor. O equatoriano deu bela
assistência para o gol de Fred, colocou Lucca na cara do gol e quase
fez o gol da virada.

9

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 24/4/2021 · MEIA HORA
PRÓXIMOS JOGOSPRÓXIMOS JOGOS
Campetição
DiaTaça GB Time
Hoje 00h00 Resende
Campetição
DiaSérie B Time
29/5 00h00
Operário-PR

Local
16h00
Local
A definir

ESPORTES

São Januário
São Januário

L ‘SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS NOS DÁ MORAL’

CAMPEONATO CARIOCA

Série A é logo ali
Marquinhos Gabriel avalia o trabalho de Cabo
RAFAEL RIBEIRO/VASCO

O

meia Marquinhos Gabriel tem sido um dos
destaques do Vasco no
começo de temporada. Em entrevista ao canal Atenção, Vascaínos!, o jogador de 30 anos
elogiou o processo de evolução da equipe comandada por
Marcelo Cabo.
“Sabemos as carências e nossos pontos fortes. Isso é essencial para um bom trabalho. O
calendário também é um fato
que dificulta. Teremos que acertar a equipe jogo a jogo. Apesar
de um começo difícil, essa sequência de vitórias que tivemos
nos dá moral para nos prepararmos para disputar a Série B
e recolocar o Vasco no lugar que
merece”, afirmou Marquinhos
Gabriel, ex-Santos, Corinthians
e Cruzeiro, e que já fez dois gols
em sete jogos.

CLUBES

PT

J

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

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

12º MACAÉ

1

1

9

6

25

-19

ZONA NEUTRA

REBAIXADO
10

11ª RODADA

17/04

HOJE

MADUREIRA

4 X 2

MACAÉ

FLUMINENSE

1 X 0

BOTAFOGO

PORTUGUESA-RJ

2 X 2

FLAMENGO

18/04

O JORNALISTA
‘CARTOLOUCO’,
INSCRITO PELO
RESENDE, ESTÁ
RELACIONADO HOJE

0

10ª RODADA

RESENDE X VASCO
FLAMENGO X VOLTA REDONDA
PORTUGUESA-RJ X BOAVISTA

16H
19H
19H

AMANHÃ
BANGU 1 X 1 VOLTA REDONDA

Sem chances de título no Cariocão, oVasco cumpre tabela pela Taça Guanabara, hoje, às 16h,
em São Januário. A rodada definirá os duelos da Taça Rio, que
será um torneio de consolação
para as equipes que ficarem entre o 5º e o 8º lugares.
O 5º colocado fará a semifinal da Taça Rio contra o 8º, em
partidas de ida e volta. Já o 6º colocado enfrentará o 7º. Tanto o
5º quanto o 6º colocado jogarão
por dois empates e terão o direito de exercer o mando de campo
na primeira ou segunda partida.
A final da Taça Rio também será
em jogos de ida e volta.

V

NOVA IGUAÇU 4 X 2

RESENDE

BOAVISTA 2 X 2

VASCO

FLUMINENSE X MADUREIRA
BANGU X NOVA IGUAÇU
BOTAFOGO X MACAÉ

11H05
15H15
18H

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

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES
Marquinhos Gabriel já fez dois gols em sete partidas pelo Vasco

4ª RODADA

1ª RODADA

11/5

20/04

UNIÓN LA CALERA-CHI X FLAMENGO

VÉLEZ-ARG2 X 3 FLAMENGO

22/04

RESENDE

VASCO

Jefferson Luis; Flávio Meneses, Halls,
Marcão e Douglas; Paulo Victor, João
Felipe, Brendon e Derli; Igor (Cartolouco) e Jefferson Ruan.
Técnico: Sandro Sargentim

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Bruno
Gomes, Andrey e Carlinhos; Léo Jabá,
Morato e Germán Cano.
Técnico: Marcelo Cabo

Local: São Januário
Árbitro: Wagner do Nascimento
Magalhães
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves
Pereira e Gustavo Mota Correia
Horário: 16h

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

FLUMINENSE X SANTA FE-COL

FLUMINENSE 1 X 1 RIVER PLATE-ARG

18/5

TERÇA-FEIRA
FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15
21:00

FLAMENGO

X LDU-EQU

21:00

6ª RODADA

3ª RODADA

25/5

4/5

21:30

RIVER PLATE-ARG X FLUMINENSE

19:15

27/5

6/5
JR. BARRANQUILLA-COL X FLUMINENSE

FLUMINENSE X JR. BARRANQUILLA-COL 21:30

19/5

QUARTA-FEIRA

LDU-EQU X FLAMENGO

21:00

5ª RODADA

2ª RODADA

SANTA FE-COL X FLUMINENSE

21:30

12/5

19:00

FLAMENGO

X

VÉLEZ-ARG

21:00
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A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Fla, Flu e Vasco são sorteados
Os clubes do Rio já sabem
quais serão seus adversários
na terceira fase da Copa do
Brasil no início de junho. O
Fluminense pegou uma pedreira: o Bragantino, sendo
que fará o jogo de volta em
Bragança Paulista. Já o Flamengo terá pela frente o Coritiba, enquanto o Vasco vai
encarar o Boavista, de Saquarema. Fla e Vasco farão o segundo duelo em casa. Veja os
outros confrontos: Santos x
Cianorte-PR, Bahia x Vila Nova-GO, Palmeiras x CRB, São
Paulo x 4 de Julho-PI, Ceará
x Fortaleza, Grêmio x Brasiliense,América-MG x Criciúma, Athletico x Avaí, Atlético-MG x Remo, Corinthians x
Atlético-GO, Internacional
L

DIVULGAÇÃO / CBF

x Vitória, Cruzeiro x Juazeirense-BA e Chapecoense x
ABC-RN. Quem avançar embolsará mais R$ 2,7 milhões
e estará nas oitavas de final,
quando um novo sorteio definirá os novos duelos.
TV BAND / REPRODUÇÃO

Felipe assume o Bangu
Ex-craque deVasco,Flamengo
e Fluminense, o ‘Maestro’ Felipe Loureiro é o novo técnico do
Bangu e assumirá o comando
somente após a última rodada
do Carioca. Felipe fez cursos de
Gestão Esportiva na Universidade do Futebol e tirou as licenças A e B da CBF Academy e
L

estagiou no Flamengo, Fluminense,Palmeiras eVasco.Seu último trabalho foi como coordenador técnico da Ponte Preta em
2019.A única experiência como
treinador foi em 2017, após três
derrotas, três empates e apenas
uma vitória com o Tigres,de Xerém, no Cariocão daquele ano.

AMANDA SOUZA elevou o seu nível de ousadia nas redes so-

ciais. Sem filtro e sem censura, a morenaça, que já faturava
mais de R$ 80 mil com a venda de nudes no ‘Close Friends’,
agora promete dar o que falar no seu perfil no ‘Only Fans’.
“Ali vou mostrar meu lado mais quente”, avisa a beldade.
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

Sábado, 24.4.2021
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V.ALEGRE
R$700,00
Sala, cozinha, banheiro +taxas
Preferencialmente 3 meses de
depósito ou fiador T.3351-5780/
2290-2735.Falar com Ana

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamento!! "Costa Dourada" TERRENOS 450m2/ 600m2. Ideal para
Moradia/ Investimento/ Lazer.
RGI, Licença Ambiental, Projeto
aprovado PMS. Partir R$398,00
mensais (+pequena entrada 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.

DIARISTA
CAXIAS

R$650,00

+taxas 1quarto, sala, cozinha, banheiro, área serviço, 1vaga garagem, preferencialmente 3 meses
de depósito ou fiador T.33515780/ 2290-2735.Falar com Ana

V/TEXTO

Lavo, arrumo, organizo, limpo,
cozinho só não faxino nem passo.
valor r$100,00 diária + passagem . T. 98522-9170

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

ADVOCACIA
T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz,
Água, Telefone, Banco, outros). Família (Inventário,
Partilha, Pensão, Divórcio, outros.) Defesa do trabalhador.
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.

AREIA

T.2653-1172

Caminhões 6m/ 10m, areia, pedra, partir R$220,00. Entrega
imediata, material 1ªqualidade!
Preços especiais para baixada. 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

BIA MORENA

Do rabetão sensacional, super
carinhosa, atendimento completo/ liberal, novidade Largo do
Machado. Promoção Prive. Tel.:
2051-9767/T.995627322

SARA D'CIGANA

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Whatsapp.
www.saradacigana.com.br

COROA ROSA

Casadinha secreta, precisando
relaxar? Companhia para seu
prazer, sem frescuras, sensual,
aparelhada, massagem relaxante
diferenciada. Largo Machado.
T.2051-9767

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

Novidade! Lindas mulheres,
atraentes, sensuais,liberais, sem
frescuras! Feras entre 4 paredes.
Atendimento local/ hotéis. Promoção 80,00. T.98816-4344- zap
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

EM ALTA

EM BAIXA

Alok doará equipamentos de vacinas contra a Covid-19 para municípios.

L

Gaby Amarantos diz que
produtor não quis trabalhar com ela por ser mulher.

L

FOTOS REPRODUÇÃO

Conta um pouco sobre a
história de ‘Eu Não Sou Pra
Namorar’. Como surgiu a
ideia de parceria entre você e Flay?
Quando eu fiz ‘Eu Não Sou Pra
Namorar’,eu pensei na Flay de cara,
por ela sempre bater nas músicas
dela o empoderamento feminino, o
que pra mim é o mais importante.
Ela escutou a música e adorou. Foi
incrível ela ter topado a parceria
comigo, fiquei muito feliz, confesso.
‘Eu Não Sou Pra Namorar’ é um
grito que nós, mulheres, podemos
fazer tudo que o homem faz. Antigamente, a sociedade gostava de
impor que toda mulher deveria
gostar de casar e ter filhos. Eu quero
deixar claro que a mulher pode fazer
tudo que ela quiser, inclusive não
ser pra namorar. Então, eu tenho
certeza que essa música é um hino
para as mulheres que também são
felizes solteiras.
Você já sofreu preconceito por ser mulher e funkeira? O que você faz quando
isso acontece?
Sem dúvidas, sofri preconceito.
Não só por ser funkeira, mas por ser
nordestina. Então, já é um choque
pra sociedade ser mulher no funk,
imagina ser nordestina e mulher no
funk? Acho que a melhor forma de
combater o preconceito é calando
a boca de todo mundo. Venho aí
batendo música atrás de música,
colecionando milhões de streamings
e fico muito feliz em poder calar toda
a sociedade.
Como o brega funk entrou na sua vida?
Eu sou cantora profissional desde os 10 anos e passei por grandes
bandas de forró, mas acredito que
tudo na vida é uma evolução. Só no
funk e no bregafunk tive toda a visibilidade possível. Sou muito grata
a esses dois ritmos por tudo que vem
acontecendo na minha vida.Minha
transição do forró para o funk não
foi algo proposital e, sim, como deveria ser, creio eu.
Você acha que cantar essas músicas mais explícitas
é uma forma de empoderamento?

‘ADORO SAIR
DA MESMICE’
L Mc Mari, de 23 anos, é considerada rainha

ANITTA LIBERA CAPA DE ‘GIRL FROM RIO’
Anitta revelou, ontem, a capa do seu próximo single, Girl
From Rio. Na imagem, a cantora aparece em cima de
duas cadeiras de plástico e na frente de um ônibus com o
título da música. Na legenda da foto, a cantora disse que
os fãs já podem salvar o hit nas plataformas de streaming para, assim que lançado, eles possam escutá-lo.
L

do brega funk e seus números comprovam o
título. Com mais de 300 milhões de seguidores nas redes sociais, a nordestina ainda conta
com quase 2,5 milhões de ouvintes nas plataformas digitais e as coreografias das suas músicas são febre no Tik Tok. Ontem, Mc Mari lançou Eu Não Sou Pra Namorar, em parceria com
a cantora Flay. À coluna, a funkeira fala sobre
a canção, carreira e preconceitos que teve que
superar para chegar aonde chegou. Confira!

Venho do funk mandela. Optei cantar esse tipo de música para
quebrar o tabu que a sociedade
impõe. Que tem que ser músicas
leves, que a gente não pode falar o
que a gente quer falar de verdade,
que não podemos comentar sobre
sexo… E, hoje em dia, acho que comentar sobre sexo em música é algo
que não é comum. E adoro fugir da
mesmice. Se tornou um grito, sim,
por ter sido a primeira mulher a
falar do órgão genital feminino na
TV aberta.
Seus números nas plataformas digitais não param de
crescer. Por que você acha que

o público se identifica com você e com suas músicas?
Acho que todo mundo se
identifica por justamente eu ir
contra a maioria. Vim falando
letras explícitas, mostrando que
a mulher pode fazer qualquer
tipo de coisa… Vim quebrando
tabus que ninguém nunca tinha
quebrado antes. Então, assim
espero ser conhecida, a pessoa
que quebrou tabus na sociedade.
Agradeço a Deus, aos meus fãs e
toda equipe que trabalha comigo, inclusive meu empresário, o
DJ Will DF, que me abriu oportunidades para eu estar aqui
onde eu estou hoje.

SALVE, SÃO JORGE!
L Zeca Pagodinho deu um jeitinho de comemorar o dia de
São Jorge sem sair de casa,
devido ao isolamento social.
“Esse ano não teve aglomeração por conta da pandemia,
mas a fé e devoção por São
Jorge está sempre presente”,
diz Zeca em um vídeo bebendo cerveja com a família.

‘MINHA MÃE ME DÁ TRABALHO’
Lexa falou sobre a
ideia da mãe, Darlin Ferratry, de
criar uma conta
no OnlyFans ,
site de conteúdo adulto
pago. “Sei não
viu... Oremos.
Minha mãe me dá
trabalho (risos)”, disse
L

a cantora no Instagram. Recentemente, Darlin explicou
que se inspirou em uma
sugestão dos
seguidores para criar o perfil e
que pensa em torná-lo realidade.
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TELEVISÃO
L ‘BBB 21’

Mãe de Viih Tube sai em
defesa da youtuber
Apresentadora Xuxa chamou a influenciadora de ‘falsiane’
REPRODUÇÃO

m entrevista ao “Plantão
BBB”, na quinta-feira, Xuxa Meneghel chamou Viih
Tube de “falsiane”. Entretanto, a
declaração da eterna Rainha dos
Baixinhos não agradou Viviane
Tube, mãe da influenciadora, que
está confinada no BBB 21.
“Estou vendo ela dizer que sonha com todo mundo, puxando
o saco de todo mundo. Infelizmente, é uma pessoa que é jovem,
talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me
soa falso. Não estou dizendo que
ela é uma pessoa falsa, mas o jogo
dela é falso”, disse Xuxa.

E

RESUMO DAS
NOVELAS
A VIDA DA GENTE

18h30. Globo: Eva (foto) vê
Ana chorando
e chama Lucio.
Francisco reclama
de Nanda para Lui.
Marcos não aceita
o emprego que o
pai da amiga de Sofia lhe oferece. Lucio
ainda não acredita que Ana esteja se recuperando. Sofia pede para sair com as
amigas, mas Vitoria não deixa.
SALVE-SE QUEM PUDER

19h40. Globo:
Renatinha acusa
Alexia de querer seduzir Rafael (foto).
Kyra arma para que
Renatinha fique
presa no elevador
da empresa. Mário
vence o concurso de gastronomia do
hotel. Kyra assombra Renatinha. Edgar
paquera Ermelinda.Ao estilo‘Ghost’,Kyra
se aproxima de Rafael e fica emocionada
com o reencontro.
CHIQUITITAS

21h. SBT: Mili
(foto) vê Maria
chorar e consola
a pequena. Mili
canta a música
“Meu Anjinho” e
Miguel, escondido, se emociona
ao lembrar que
Gabriela cantava essa música para o
bebê durante a gravidez. Mili diz para
Maria que Sofia cantava essa canção
quando ela era pequena.

FIUK DISSE
QUE VAI PULAR
PELADO NA PISCINA
E BEIJAR JULIETTE
SE FICAR NA CASA
Em resposta,a mãe deViih disse.“É muito fácil falar dela apenas
pelo jogo, um confinamento... As
pessoas estão confundindo as coisas.Big Brother é um jogo de estratégia.Falsiane ela seria se fizesse algo e mostrasse o contrário. Mas a
Viih é verdadeira.”
Viih está no paredão ao lado de Gil e Fiuk. O filho de Fábio Jr. disse que vai dar um beijo em Juliette e pular pelado na
piscina, caso fique na casa.“Vou
dar um selinho na Juliette”, disse
Fiuk.“Tu já deu, bebê. Quer dizer
que tu precisa fazer uma aposta de voltar do paredão para me
beijar? Eu não quero essa aposta,
não”, respondeu a sister.

Viviane Tube saiu em defesa da filha, Viih, que foi chamada de falsa pela apresentadora Xuxa
IMPÉRIO

Babu envia vídeo em homenagem a João: ‘A luta continua’
Eliminado do BBB 21 na quinta-feira, João Luiz recebeu uma
mensagem especial de outro ex-participante no Bate-Papo BBB.
Babu Santana elogiou o trajetória
do professor de Geografia e declarou seu apoio à postura antirracista de João dentro da casa.
“Se você está vendo esse vídeo,é
porque deu ruim no jogo,mas deu

L

muito certo na sua postura dentro
do jogo.Torci por você,puxei mutirão.Infelizmente,a luta não é minha nem sua. A luta do povo preto brasileiro não vem de hoje, não
começou no Big Brother, ela vem
de séculos e séculos.Agora que você está aqui fora, vamos que a luta
continua”, disse Babu.
O artista, que chegou ao TOP

4 do BBB 20,ainda parabenizou o
professor de Geografia.“Parabéns
por tudo e respeita nosso black,
parceiro”, finalizou Babu.
Sobre sua participação, o ator
afirmou que está fazendo terapia.
Em entrevista à Glamour para falar sobre o seu programa, o Sarau
do Paizão, ele disse que não sabia
lidar com o que conquistou lá.

21h. Globo: João
Lucas (foto) ouve
uma discussão
entre seus pais.
Magnólia e Severo
vão à casa de Ísis.
João Lucas decide
descobrir quem é a
amante de José Alfredo.Lorraine conta para Érika que Maria
Marta mandou um homem ameaçá-la.
Orville entrega mais um desenho de Salvador para Carmem.
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Adote uma postura dedicada
no seu trabalho. Podem pintar
algumas transformações no
seu cotidiano. O seu signo ganha mais charme na paquera.
Cor: azul-turquesa.
Números da sorte:16,79 e 07.

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

Você vai fazer algumas mudanças no dia de hoje. Seja
criativa para melhorar a sua
qualidade de vida. Não se deixe levar pela emoção.
Cor: dourado.
Números da sorte:12, 66 e 21.
L

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro

L Vai ter talento com as palavras e pode renovar amizades.
Corre o risco de se magoar rápido. O amor não vai viver um
bom momento neste sábado.
Cor: preto.
Números da sorte:95, 77 e 41.

L O campo astral indica que a
sua vida pode mudar. E para
melhor. Fature financeiramente. Se estiver na pista, o seu jeito de falar vai atrair.
Cor: malva.
Números da sorte:78, 42 e 60.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Boas chances de aprender
coisas novas e se sentir realizado. Ótima fase para fazer
contatos. Você tende a ficar
temperamental no amor.
Cor: grafite.
Números da sorte:79, 16 e 61.

As suas relações se aprofundam no dia de hoje. Vai dar e
receber ajuda. Na saúde, fique
alerta. Com o companheiro
amoroso, busque a união.
Cor: púrpura.
Números da sorte:71, 80 e 98.

Vai fazer novos contatos de
forma muito fácil. Você pode
ter grandes planos. Tende a
agir com rispidez e ultrapassar
os limites na paquera.
Cor: nude.
Números da sorte:45, 63 e 27

Um deles tem uma ideia, se
abaixa, tira um par de tênis
da mala e começa a calçá-lo.
O outro não entende nada e
comenta:
— Seu idiota! Você acha que
vai correr mais que o leão
com esse tênis?

O homem sai em disparada e
grita de longe:
— Eu não quero correr mais
que o leão. Eu só quero correr mais que você!

— Acredita que eu não posso
escutar uma buzina?
— Por quê?
— É que a minha mulher fugiu com o motorista e sempre que ouço uma buzina
penso que é o cara trazendo
ela de volta.

L

CORRIDA PELA VIDA
Um avião cai na floresta com
dois amigos. Eles pegam as
suas malas e saem andando. Até que surge um leão.

Foque em conquistar dinheiro. No trabalho, resolva
os seus problemas. Na saúde,
uma doença vai ser curada. No
romance, vai ser bem direta.
Cor: pérola.
Números da sorte:56, 11 e 38
L

de 23 de setembro a 22 de outubro
L A conexão familiar vai estar
em alta no dia de hoje. Deve
conquistar as pessoas pelo seu
charme. A harmonia vai marcar o relacionamento.
Cor: índigo.
Números da sorte:40, 04 e 94.

A comissária responde:
— Sim e não!

L Sentimentos positivos em
relação à família podem pintar. Você vai encontrar paz em
casa. Se estiver livre no amor,
chances de conquista.
Cor: pink.
Números da sorte:00,90 e 81.

CÂNCER

Grande momento na vida
pessoal e profissional neste
sábado. Parcerias de sucesso
podem aparecer. No amor, vai
viver um bom relacionamento.
Cor: amarelo.
Números da sorte:46,91 e 28.

SÃO FIDÉLIS DE
SIGMARINGEN
Era chamado de “advogado dos
pobres” porque defendia, gratuitamente, os que não tinham dinheiro
para pagar um profissional. Marcos Reyd, futuro Frei Fidélis, nasceu
em Sigmaringen, na Alemanha, em
1578. Enquanto ocupava o cargo
de guardião no convento de Weltkirchen, os moradores da região
tiveram a chance de admirar sua extraordinária caridade e sua coragem
na assistência aos atingidos pela
peste. O santo frade continuava impávido a sua missão, indo de cidade
em cidade fazendo suas pregações.

L Você pode expandir os seus
horizontes. O romantismo e a
criatividade vão gerar ótimos
momentos. Há risco de brigar
com as pessoas hoje.
Cor: marrom.
Números da sorte:89, 53 e 62.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SANTO DO DIA

FRASE DO DIA
“Ninguém é derrotado, a menos que comece
a culpar os outros.” (Jonh Wooden)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá nos pede para resolvermos nossas pendências antes de iniciar novos projetos. A
partir daí, pode surgir muito
sucesso e bons fluidos energéticos. É muito importante a calma e sabedoria para conseguir
chegar aonde se deseja.
SAUDAÇÃO:
Odoyá
CORES:
Branco, azul, verde água e
prata
ELEMENTO:
Águas salgadas
SIMPATIA:
Para obter boas realizações e
sucesso no trabalho, jogue sete
rosas brancas no mar, pedindo
a Yemanjá sua grande intercessão. Vá de branco até o mar.

CONVERSA NO AVIÃO
Num avião, a comissária de
bordo pergunta para um
passageiro:
— Vai desejar alguma coisa
para beber?
— Quais são as opções? —
pergunta o passageiro.

HORÓSCOPO

L

BUZINA
Marcos comenta com amigos:

L
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