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R$ 1 Confira aqui o 
resultado oficial

do sorteio do
Rio de  Prêmios

NOVA LOTERJ

PÁGINA 7

SEMIFINAIS DO CARIOCÃO

LEVANTA A 
MÃO QUEM 

ESTÁ NO 
TORNEIO DOS 
ELIMINADOS
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ESPORTES

Mortes em 
2021 no país 
já superam 
2020 todo

COVID-19 8

Quis roubar 
bicicleta na 
delegacia e 

tomou pedala

PRESO 8

CHEGA!
No enterro de Ketelen, 

morta após tortura, o pai 

chamou a madrasta dela de 

‘monstro’. Menino Kaio é a 

quarta criança que teve a vida 

ceifada por tiro no Estado do 

Rio este ano. PÁGINAS 3 E 4

DOR, COMOÇÃO E REVOLTA

‘DESRESPEITOU O NAMORO’ 16

IRMÃ DE NEYMAR 
DETONA O EX GABIGOL

Possibilidade 
de um super 

Fla-Flu na final 
agita a galera

APOLINHO

PÁGINA 10

FO
TO

S 
R

EP
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 D
A

S 
R

ED
ES

 S
O

C
IA

IS

Fogão x N. Iguaçu

Mengão x Voltaço Fluzão x Lusa

Vascão x Madura



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

       LIXO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2365
24/04/2021

01 17 28 37 44 50
Sena: acumulou (R$ 22.515.609,47)

Quina: 40 (R$ 60.015,09)

Quadra: 2.940 (R$ 1.166,47)

FEDERAL concurso 5557
24/04/2021

Número Prêmio

1º 092277 R$ 500.000,00

2º 079719 R$ 27.000,00

3º 091748 R$ 24.000,00

4º 077128 R$ 19.000,00

5º 030935 R$ 18.329,00DUPLA-SENA concurso 2215

24/04/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

12 14 19 24 41 50

17 22 23 26 45 46

QUINA concurso 5548
24/04/2021

35 50 66 67 77

DIA DE SORTE concurso 448
24/04/2021
Mês da Sorte: MARÇO

04 05 06 15 20 25 29

TIMEMANIA concurso 1630
24/04/2021
BOTAFOGO/RJ

05 27 28 44 48 68 79

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

POLÍCIA

Lixo e entulho na Ayrton Senna
 LUma grande quantidade de lixo e entulho é jogada na 

calçada da pista lateral da Avenida Ayrton Senna, ao lado 
da Escola Sesc, em Jacarepaguá. A Comlurb já retirou os 
dejetos de lá algumas vezes, mas sempre voltam a jogar 
tudo de novo. Até quando isso vai ficar assim?

Anônimo Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Polícia
presente

 LGostaria de agradecer ao 
MEIA HORA pela publicação 
do meu pedido de aumento 
do policiamento em Piedade. 
Vi viaturas nas Ruas Goiás e 
Clarimundo de Melo.

Luan Cândido

Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora
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Liana Silva

Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Ônibus 306 demora 
uma eternidade

 LVirou rotina esperar mais de meia 
hora, na parte da manhã, pela linha 
306 (Praça Seca—Castelo). Preci-
samos que essa frota coloque mais 
ônibus para circular. Não está dan-
do conta da quantidade de passa-
geiros que dependem dela.

ÔNIBUS

Quando chove, 
enche de poças

 LO asfalto da Av. Marechal Floriano 
Peixoto, perto da Praça da Liberda-
de, em Nova Iguaçu, fica sempre 
cheio de poças d’água quando cho-
ve. Além disso, o local está insalubre 
e com um cheiro horrível. Acredito 
que tenha algum vazamento.

Leonardo Moreira

Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

CHUVA

Terreno baldio está 
cheio de mosquitos

 LNa Rua Framboesa, em Cosmos, 
em frente a uma creche, tem um ter-
reno abandonado que está cheio de 
focos de mosquitos. Nesse local, o 
mato está muito alto e muitas pes-
soas dizem que têm até cobras por 
ali. Alguém precisa resolver isso.

Anônimo

Por e-mail

MOSQUITO

Bueiro entupido 
em Santa Cruz

 LMoradores da Rua Jornalista 
Paulo Rehder, em Santa Cruz, pe-
dem o desentupimento do bueiro 
próximo ao número 270. Ninguém 
mais aguenta ficar em alagamentos 
quando chove. Precisamos de obras 
estruturais no local.

Lara Pinheiro

Por e-mail

BUEIRO

Dandara Costa

Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Demora para 
marcar consultas

 LA demora para marcar consultas 
na Clínica da Família Padre Ma-
noel Monteiro, em Nova Iguaçu, é 
enorme. Entrei com um pedido em 
janeiro e marcaram para maio, po-
rém, na semana passada, adiaram 
a consulta sem dar uma nova data.

HOSPITAL

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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GERAL

Muita dor e 
Pai de Ketelen, 
que foi 
enterrada 
ontem, aponta 
omissão da 
mãe quanto 
às agressões 
da madrasta

P
ai da menina Ketelen Vitória, Roger 
da Rocha, aponta omissão da mãe da 
criança, Gilmara de Oliveira, em re-

lação às agressões praticadas pela madrasta 
Brena Luane. “Nunca pensei que a mãe dela 
poderia fazer isso”, desabafou ele, ontem à 
tarde, durante o enterro da filha, no Cemi-
tério Municipal de Engenheiro Pedreira, em 
Japeri. Ketelen, de 6 anos, morreu sábado, 
em Resende, após sofrer um fim de semana 
de torturas em Porto Real, Sul Fluminense.

Roger afirmou não ter tido contato com 
a filha nos últimos nove meses, desde que 
Gilmara se mudou de Duque de Caxias e 
passou a morar 
com a compa-
nheira em Porto 
Real, na região do 
Médio-Paraíba.

“Eu ficava ner-
voso com a situa-
ção, vira e mexe 
perguntava pa-
ra a minha mãe 
se tinha contato 
com elas. A Gil-
mara perdeu rede social, mudou telefone, 
se desligou da gente aqui do Rio. A única 
vez que entrou em contato com a família 
foi para pedir dinheiro para voltar para o 
Rio. Mas em momento nenhum falou de 
agressão”, comentou Roger.

“Infelizmente, a companheira que ela es-
tava era um monstro e não deixou ela vir. 
Aquele monstro fez ela bloquear todo mun-
do, se desligar. A Gilmara era muito fácil de ir 
pela cabeça dos outros”, afirmou o pai.

Segundo ele, a Prefeitura de Porto Real 
ajudou no processo de translado do corpo 
da menina e custeou o enterro.

Gilmara, a mãe, e Brena, a madrasta, 
estão presas preventivamente em Ban-
gu. Inicialmente autuadas por crime 
de tortura, agora elas podem respon-
der também por homicídio qualificado.

 LGilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, e Brena Luane Barbo-
sa Nunes, de 25, se conheceram ano passado pela internet. Em 
julho, Gilmara saiu de Duque de Caxias, onde morava com 
a filha, em direção a Porto Real, cerca de 150 km de distância. 
Com o tempo, o romance virou um pesadelo. Gilmara queria 
voltar para a cidade de origem, mas teria sido impedida por 
Brena. Em entrevista ao MEIA HORA, uma familiar que não 
quis se identificar informou que, aos poucos, as ligações fo-
ram ficando impossíveis. “Nós não conseguíamos falar com 
ela. Quando era possível, a ligação era sempre no viva-voz, e 
Brena ficava ao lado ouvindo tudo que ela falava”, diz.

 LA testemunha ainda conta que Gilmara queria voltar para 
Caxias, mas não tinha dinheiro. “Ela chegou a pedir para a gen-
te mandar dinheiro pra ela conseguir voltar. Mas ela teve que 
dar uma conta bancária da Brena pra depositarmos o dinhei-
ro. Nós não conhecíamos a Brena, não tinha como confiar que 
ela ia conseguir voltar”. O relacionamento abusivo entre as duas 
também foi levantado por Rosângela, mãe de Brena. De acor-
do com a sogra, nos últimos dias, Gilmara cogitou voltar para 
Duque de Caxias, mas Brena chegou a trancar a mulher den-
tro do quarto para impedir que ela fosse embora. As agressões 
eram frequentes e Brena já tinha antecedente por lesão corporal.

Namorada ouvia as ligações 
de Gilmara pelo viva-voz

Mãe de Ketelen não conseguia 
voltar para Duque de Caxias

REVOLTA
YURI EIRAS

 L YURI EIRAS

APÓS A MORTE

DA MENINA, MÃE E 
MADRASTA PODEM 

RESPONDER POR 
HOMICÍDIO

Enterro de 
Ketelen 

aconteceu  
em Japeri
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POLÍCIA

O 
menino Kaio Guilherme 
da Silva Baraúna, de 8 anos, 
que morreu na noite de sá-

bado, depois de ficar uma semana 
internado por ter sido baleado na 
cabeça entrou para uma triste es-
tatística. De acordo com a ONG 
Rio de Paz, ele foi a quarta criança 

morta por arma de fogo esse ano, 
no Estado do Rio. 

Kaio foi vítima de bala perdi-
da no dia 16, quando estava nu-
ma festa infantil, na Vila Aliança, 
em Bangu. Segundo a família, não 
havia nenhum confronto no local, 
quando o menino foi atingido. 

A Polícia Civil identificou um 
possível suspeito, que não teve a 
identidade revelada. O delega-
do Luís Maurício Armond, titu-

Kaio é a quarta 
vítima no Rio
Família decidiu doar os órgãos do menino

 L CRIANÇAS MORTAS POR ARMA DE FOGO

Thais da Silva autorizou a doação de órgãos do filho, Kaio Guilherme

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

 L THUANY DOSSARES

A POLÍCIA CIVIL

JÁ INTIMOU UM 
SUSPEITO DE FAZER 

O DISPARO QUE 
ATINGIU KAIO

 LA dor da perda é enorme, mas, 
na tentativa de fazer com que Kaio 
permaneça vivo, familiares do me-
nino decidiram doar seus órgãos. 
“Tem muita gente precisando (dos 
órgãos). O mundo precisa de mais 
amor, e o Kaio era muito especial 
e amigo, adorava compartilhar as 
suas coisinhas. Foi um meio da 
gente ter um pedacinho do Kaio 
espalhado por aí”, declarou Raya-
ne Baptista da Silva, de 25 anos, tia 
do menino. Rayane contou que 
sua irmã, Thais da Silva, foi até o 
hospital ontem para autorizar ci-
rurgia para a doação. “Vai ter um 
pouco do Kaio em cada um”, dis-
se entre lágrimas. A família ainda 
não tem informações a respeito do 
sepultamento da criança.

Família decide 
doar os órgãos

lar da 34ª DP (Bangu), informou 
que já o intimou. A delegacia 
acredita que o disparo tenha 
vindo da Vila Kennedy, vizinha 
à Vila Aliança. “Existe uma linha 
apontando um traficante, que 
teria realizado três disparos sob 
o efeito de drogas. Nós já o in-
timamos e vamos verificar esses 
fatos, mas precisamos nos apro-
fundar um pouco mais.”

Um PM do Batalhão de Ron-
das Especiais e Controle de Mul-
tidão (Recom), morreu ontem, 
durante um confronto com cri-
minosos no Porto do Rosa, em São 
Gonçalo. Na ação, três homens, 
ainda não identificados, também 
morreram e outro ficou ferido. 

Segundo a corporação, a troca 
de tiros aconteceu na Estrada da 
Covanca, quando a equipe fazia 
patrulhamento e foi atacada por 
bandidos. PMs do 7º BPM (São 
Gonçalo) chegaram a ser aciona-
dos e fizeram buscas no Alto da 
Comunidade do Tabajara. 

O PM de 37 anos teria sido 
atingido por, pelo menos, dois ti-
ros. Ele e outro homem baleado, 
ainda não identificado, foram so-
corridos para o Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), em São 
Gonçalo, mas não resistiram. A 
PM informou que o homem esta-
ria com uma pistola calibre 9mm, 
que foi apreendida. 

Momentos depois, outros dois 
rapazes, que teriam sido baleados 
na mesma ocorrência, deram en-
trada no Pronto Socorro Central 
de São Gonçalo. Segundo teste-
munhas, eles foram socorridos 
por moradores que foram obri-
gados a levá-los ao hospital.

Um terceiro homem foi leva-
do ao PSC, mas já chegou sem vi-
da. Os policiais do 7º BPM o en-
contraram baleado, escondido em 
uma casa abandonada, e, com ele, 
havia uma sacola com drogas.

Tiroteio mata 
PM e mais três

 L EM SÃO GONÇALO

O PM foi socorrido para o Alberto Torres (Heat), mas não resistiu

DIVULGAÇÃO

O POLICIAL FOI

SOCORRIDO COM UM 
DOS SUSPEITOS,  

MAS NENHUM DOS 
DOIS RESISTIU

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 26/4/20214
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Como fica a vacinação?
Capital começa nova etapa de imunização, com grupos prioritários diferentes

 L FIQUE POR DENTRO

A cidade do Rio inicia ho-
je uma nova e importante 
etapa de vacinação contra 

a Covid-19. Após distribuir a pri-
meira dose para 94,2% da popu-
lação acima de 60 anos, a Secre-
taria Municipal de Saúde amplia 
a imunização para pessoas com 
comorbidades, profissionais de 
saúde, educação, limpeza urbana 
e agentes de segurança. Quem se 
encaixar nestes grupos precisa ter 
atenção: a vacinação será escalo-
nada por idade — pessoas de 59 
anos com comorbidades na hoje 

e amanhã, pessoas de 58 anos com 
comorbidades, na quarta e quinta-
-feira, e assim por diante.

As pessoas que fizerem par-
te do grupo de vacinação, preci-
sa levar um documento de iden-
tificação, número do CPF e, se 
possível, caderneta de vacinação. 
Profissionais dos grupos priori-
tários devem levar os três últimos 
contracheques para comprovar o 
vínculo ou declaração assinada do 
local em que atuam. Pessoas com 
comorbidades devem apresentar 
as três últimas prescrições ou re-

ceitas, ou laudo médico, ou atesta-
do, ou recomendação médica que 
comprove a comorbidade. Pes-
soas com deficiência podem levar 

qualquer documento comproba-
tório, como cartão de gratuidade 
do transporte público. Gestantes 
com comorbidades também po-
dem apresentar laudo médico.

As comorbidades incluídas 
nessa etapa da campanha são: 
diabetes; pneumopatias crônicas 
graves; hipertensão arterial (com-
provada de forma documental); 
insuficiência cardíaca; cardiopa-
tia intensiva; síndromes corona-
rianas; miocardiopatias; arritmias 
cardíacas; próteses valvares e dis-
positivos cardíacos implantados; 

doença cerebrovascular; doença 
renal crônica; imunossuprimi-
dos; obesidade mórbida; doença 
renal crônica, anemia falciforme; 
síndrome de Down; cirrose he-
pática. Veja mais detalhes na lista 
da prefeitura: coronavirus.rio/co-
morbidades. É sempre importan-
te consultar, se possível, seu médi-
co antes de receber a vacina.

As pessoas que estão na faixa 
etária entre 45 e 59 anos, mas não 
têm comorbidades ainda não re-
ceberão a imunização. Não há pre-
visão para a população em geral.

Calendário de vacinação contra a Covid-19 passa a imunizar pessoas com comorbidades abaixo de 60 anos

DIVULGAÇÃO

AINDA NÃO HÁ
PREVISÃO PARA 

VACINAR TODA A 

POPULAÇÃO CONTRA 

A COVID-19

 LHoje — mulheres com 59 anos e profissionais 
de Saúde com 44 anos;

 LAmanhã — homens com 59 anos e profissionais 
de Saúde com 43 anos;

 LQuarta-feira — mulheres com 58 anos e profis-
sionais de saúde com 42 anos;

 LQuinta-feira — homens com 58 anos e profis-
sionais da saúde com 41 anos;

 LSexta-feira — mulheres com 57 anos e profis-
sionais de Saúde com 40 anos;

 LSábado — homens com 57 anos e profissionais 
de Saúde com 40 anos ou mais;

 LDia 3 — mulheres com 56 anos;
 LDia 4 — homens com 56 anos;
 LDia 5 — mulheres com 55 anos;
 LDia 6 — homens com 55 anos;
 LDia 7 — mulheres com 54 anos;
 LDia 8 — homens com 54 anos;
 LDia 10 — mulheres com 53 anos;
 LDia 11 — homens com 53 anos.

VEJA O CALENDÁRIO PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS ATÉ O DIA 11

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 26/4/20216
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 LTENHO 57 anos de idade e sou 
jornaleira há dez meses. Moro aqui 
mesmo em Bento Ribeiro e gosto da 
tranquilidade do bairro. Antes de ser 
jornaleira eu era dona de casa. Na 
minha profissão eu gosto do conta-
to com o público. Nas minhas horas 
vagas eu gosto de ficar em casa assis-
tindo televisão. Adoro ler as fofocas no 
Jornal MEIA HORA.

ZILMA MARTINS — Bento Ribeiro

KAIQUE 
DE PAULA 
DANTAS
t e m  a t u a l -
mente 6 anos. 
Ele desapare-
ceu em 23 de 
novembro de 
2017, em São 
João de Meriti 
(município da Baixada Fluminense), 
após ser abandonado.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mortes: 2021 
supera 2020

 LO Brasil registrou 1.305 
óbitos por Covid-19 nas úl-
timas 24 horas. O número 
de mortes em 2021 195.949 
(1º/01 a 25/04) já ultrapas-
sou todas as vítimas de 2020 
(194.976) por coronavírus.

RAPIDINHA...

 L IDOSOS NA CAPITAL 

Surtos são zerados
Não teve mais registro de Covid-19 em asilos

A 
Prefeitura do Rio infor-
mou, ontem, que não foi 
registrado nenhum no-

vo surto de Covid-19 em asilos 
após o início da vacinação contra 
a doença. Os idosos moradores 
de instituições de longa perma-
nência foram os primeiros a to-
mar o imunizante no município.  

“Este é um importante dado 
que comprova que a vacina é a 
nossa dose de esperança nos dias 
atuais”, ressaltou o órgão.

De acordo com o monitora-
mento da prefeitura, instituições 
de longas permanência registra-
ram queda nos surtos ao longo 
dos mês. Em janeiro, foram sete 
surtos. O número caiu para qua-
tro em fevereiro, e mais ainda em 
março, com dois surtos.

Ontem, começou a vacinação 
para pessoas com deficiência. O 
ato simbólico de início da nova fa-

se foi realizado no Centro Muni-
cipal de Referência da Pessoa com 
Deficiência (CMRPD) do Mato 
Alto, em Jacarepaguá.

Os novos pontos de vacinação 
serão nos CMRPD do Mato Alto, 
Irajá e Santa Cruz, no Centro In-
tegrado de Atenção à pessoa com 

Deficiência (CIAD), no Centro 
do Rio, e na Universidade Caste-
lo Branco, em Realengo. A campa-
nha será feita nesses locais de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
O objetivo é facilitar o acesso dos 
grupos prioritários incluídos no 
calendário de vacinação.

GERALDO GONÇALVES / PMVR / DIVULGAÇÃO

Um homem de 22 anos foi 
preso em flagrante após tentar 
roubar uma bicicleta no pátio da 
20ª DP, em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. Ele rodou no mo-
mento em que entrava de forma 
“sorrateira”, segundo a polícia, 
para tentar levar a bicicleta, que 
estava apreendida pela Polícia 

Civil. O caso aconteceu na últi-
ma sexta-feira.

Preso em flagrante pelo cri-
me de furto e encaminhado ao 
sistema prisional, o homem fi-
cará à disposição da Justiça. Na 
delegacia, policiais observaram 
que ele já possuía oito anotações 
criminais por furto e receptação.

Rodou no pátio 
da delegacia

 L QUE OUSADIA!

Vagabundo foi preso ao tentar invadir pátio da DP em Vila Isabel

REPRODUÇÃO DO GOOGLE STREET VIEW

Após vacinação, surtos de Covid-19 em asilos do Rio são zerados

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 26/4/20218
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Camisa 10 dá assistência, faz 
gol e quer seu espaço no Flu 

C
om a vaga garantida para as 
semifinais do Carioca, on-
de vai enfrentar a Portugue-

sa da Ilha em jogos de ida e volta, 
com a vantagem de jogar por dois 
empates, o Fluminense pratica-
mente fez um treino de luxo on-
tem no Maracanã, diante do Ma-

dureira, que foi derrotado por 4 
a 1. Abel Hernández, Raul Boba-
dilla, Gabriel Teixeira e PH Gan-
so marcaram para o Tricolor das 
Laranjeiras. Luiz Paulo descontou.

Antes do Estadual, no entan-

to, o Time de Guerreiros 
tem o Santa Fé, da Colôm-
bia, pela segunda rodada da 
fase de grupos da Libertado-
res. E Paulo Henrique Gan-
so, que sequer foi relaciona-
do para o banco de reservas 
no 1 a 1 diante do River Plate, 
da Argentina, no Maraca, espe-
ra ter mais chances de demons-
trar que pode ser útil.

“A importância, primeiro, era 
vencer a partida e ganhar vanta-
gem na semifinal. Entrei poucos 
minutos, mas pude ajudar a equi-
pe. Sigo trabalhando, me esfor-
çando, sei da qualidade que posso 
oferecer. Espero que nas horas que 
eu possa aparecer, eu possa ajudar 
a fazer gol, como fiz hoje (ontem)”, 
afirmou o apoiador.

O técnico Roger Machado ras-
gou elogios a Ganso: “Que esse jo-
gador, quando não estiver no pro-
cesso de articulação, que ele esteja 
próximo ou dentro da área.”

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Ma-
theus Ferraz e Danilo; Wellington, Hudson 
(Yago) e Cazares (Ganso); Lucca (Gabriel 
Teixeira), Bobadilla (Caio) e Abel (João 
Neto). Técnico: Roger Machado

Felipe Lacerda, Rhuan (Sampaio), Mauricio, 
Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri 
e Nivaldo (Caíque Valdivia); Natan (Bruno 
Santos), Sillas Gomes e Luiz Paulo (Elias). 
Técnico: Alfredo Sampaio

Local: Estádio Maracanã (RJ) Juiz: Alex Gomes Stefano (RJ) Auxiliares: Luiz Claudio Re-
ganoze (RJ) e Carlos Henrique Alves (RJ) Gols: 1º tempo: Luiz Paulo, aos 28 da. 2º tempo: 
Abel Hernández, de pênalti, aos 14, Raul Bobadilla, aos 25, Gabriel Teixeira, aos 45, e Paulo 
Henrique Ganso, aos 48 Cartões amarelos: Lucca Público: partida realizada com os 
portões fechados

FLUMINENSE 4 MADUREIRA 1

FLUMINENSE
COBRA DO JOGO
Gabriel Teixeira — 
mudou o jogo e fez um 
golaço no final

BOLA CHEIA
Marcos Felipe, Manoel, 
Paulo Henrique Ganso, 
Raul Bobadilla e Abel

DEU PRO GASTO
Samuel Xavier, Danilo 
Barcelos, Cazares, Yago, 
Caio e João Neto

BOLA MURCHA
Lucca, Wellington e 
Matheus Ferraz

PERNA DE PAU
Hudson

TÉCNICO
Vacilou ao começar 
com um time lento e 
cheio de veteranos

ATUAÇÕES

NA ESTREIA

DO FLU NA LIBERTA, 

GANSO NÃO FICOU 

NEM NO BANCO  

DE RESERVAS

PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores Quarta            Santa Fe-COL 21h Bogotá
Carioca 1 ou 2/05            Portuguesa-RJ         A definir A definir

O renascer deO renascer de
GANSOGANSO

Embora com pouco 
tempo em campo 

ontem, Ganso 
mostrou qualidade, 

faro de gol e 
visão de jogo
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Ao optar pela contratação 
de treinadores estrangei-

ros, os clubes deveriam ter co-
mo rotina entrevistas gravadas 
antes da assinatura do contra-
to. Esse material informaria aos 
candidatos sobre o nosso clima, 
as viagens longas, o calendário 
alucinante, o jogos programa-
dos com curtos intervalos, a fal-
ta de recursos para reforços, as 
cobranças permanentes por re-
sultados pela imprensa, os tor-
cedores pichando muros, os 
eventuais atrasos de pagamen-
to e tudo mais que vem no pa-
cote do futebol brasileiro. 

Informado e disposto a en-
carar o desafio, o candidato 
diria estar ciente e de acordo, 
assinaria o contrato e a gra-
vação arquivada para uso do 
presidente quando, diante de 
maus resultados, os técnicos 
começassem a dar faniquito, 
tipo Jorge Sampaoli no Atléti-
co Mineiro, Domènec Torrent 
no Flamengo e recentemente 
Abel Ferreira (foto) no Palmei-
ras. Nas vitórias são só alegria, 
nas derrotas reclamam de tu-
do, chuva, vento, frio, calor, da 
bola. Apontam para todo lado 
menos para o próprio peito.

 LDesentupido, Cano reco-
nheceu os caminhos do gol. 
Fez dois na vitória por 3 x 1 
do Vasco sobre o Resende, 
com a simplicidade dos que 
dominam bem a área.

 LO Flamengo recebe Unión 

la Calera, do Chile, amanhã, 
e na outra terça pega a LDU, 
no Equador. No meio, a semi-
final do Cariocão.

 LCasares agradou Roger 
Machado. Se tiver juízo, 
poderá emplacar no Flu.

 LO apoiador Paulo Henrique Ganso 
tem muita inteligência, habilidade de 
um lapidador de diamantes no trato 
da bola, um raro talento entre a nos-
sa safra de jogadores de futebol. No 
entanto, falta bem mais intensidade, 
aquela a gana dos vencedores.

 LDecepcionante o desempenho do Bo-
tafogo nesse início de temporada. Mui-
to mal no Campeonato Carioca, terá 
que melhorar muito se não quiser sentar 
praça na Segunda Divisão do Campeo-
nato Brasileiro. Marcelo Chamusca terá 
muito trabalho pela frente ainda.

Seguro contra treinadores chatos

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

As semifinais 
do Estadual

 LO Campeonato do Rio de Ja-
neiro entra na fase decisiva. O 
Flamengo encara o Volta Re-
donda, enquanto o Fluminen-
se pega a Portuguesa da Ilha nas 
semifinais em dois jogos, com a 
dupla Fla-Flu com a vantagem 
do empate nos resultados agre-
gados. Jogos nos dois próximos 
fins de semana e os vencedores 
decidirão o título estadual, tam-
bém em dois jogos, sem vanta-
gem, com decisão nos pênaltis 
em caso de empate. Possibilida-
de de um super Fla-Flu na gran-
de final já agita toda a galera.

AFP

CAMPEONATO CARIOCA

CLUBES PT J V E D GP GC S

CAMPEÃO DA TAÇA GB E SEMIFINALISTA DO CARIOCA

 1º FLAMENGO 23 11 7 2 2 23 10 13

SEMIFINALISTAS DO CARIOCA

 2º FLUMINENSE 22 11 7 1 3 20 11 9

 3º PORTUGUESA-RJ 21 11 6 3 2 20 8 12

 4º VOLTA REDONDA 21 11 6 3 2 18 13 5

CLASSIFICADOS PARA A TAÇA RIO

 5º VASCO 17 11 4 5 2 21 15 6

 6º NOVA IGUAÇU 15 11 4 3 4 16 15 1

 7º BOTAFOGO 15 11 3 6 2 14 9 5

 8º MADUREIRA 15 11 3 6 2 13 16 -3

ZONA NEUTRA
 9º RESENDE 11 11 3 2 6 11 21 -10

 10º BOAVISTA 11 11 2 5 4 14 16 -2

 11º BANGU 6 11 1 3 7 5 18 -13

REBAIXADO

 12º MACAÉ 1 11 0 1 10 6 29 -23

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

24/04

 RESENDE 1 X 3 VASCO

 FLAMENGO 2 X 1 VOLTA REDONDA

 PORTUGUESA-RJ 4 X 2 BOAVISTA

ONTEM

 FLUMINENSE 4 X   1  MADUREIRA

 BANGU 0 X   1   NOVA IGUAÇU

 BOTAFOGO 4 X  0  MACAÉ

FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

1ª RODADA
20/04

 VÉLEZ-ARG 2 X 3  FLAMENGO 

22/04

 FLUMINENSE 1 X 1  RIVER PLATE-ARG

2ª RODADA
AMANHÃ

 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) e Luiz Paulo (Madureira) 5 GOLS: Cano 
e Gabriel Pec (Vasco); Fred (Fluminense); e Rodrigo Muniz (Flamengo)
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E
m sua despedida da Taça 
Guanabara, o Botafogo fez 
o dever de casa e atrope-

lou o já rebaixado Macaé, on-
tem, no Estádio Nilton Santos, 
por 4 a 0. Pedro Castro, Sousa, 
Rickson e Matheus Nascimento 
marcaram os gols.

Com 15 pontos e na sétima 
colocação, o Alvinegro vai en-
frentar o Nova Iguaçu, em dois 
jogos, pela semifinal da Taça 
Rio. O time da Baixada jogará 
por dois empates.

Se no primeiro tempo, por 
mais que a equipe do técnico 
Marcelo Chamusca tenha mon-
tado acampamento no campo 
de defesa do Macaé, o goleiro Ri-
cardo praticamente não teve tra-
balho algum. Desinteressado, o 
Glorioso se comportava como se 
fizesse o tempo apenas passar pa-
ra o jogo acabar o quanto antes.

Aos 7 minutos, Marco Antô-
nio recebeu de Pedro Castro, ti-
rou a marcação e chutou para fo-
ra, desperdiçando grande chance. 
Depois, aos 21, Ricardinho desco-
lou lançamento por cima e o mes-
mo Marco Antônio chutou na tra-
ve, livre de qualquer marcação.

No segundo tempo, talvez 
depois de uma chacoalhada do 
comandante, o Botafogo voltou 
muito mais ligado, organizado 
e focado. O gol de Pedro Cas-
tro, aos cinco, abriu a porteira. 

Rickson, aos 17, Sousa, aos 38, 
e Matheus Nascimento, aos 42, 
decretaram a goleada.

E Matheus Nascimento foi 
o mais celebrado pelos compa-
nheiros depois da partida. Cria 
das divisões de base, o garoto de 
17 anos vivia a expectativa de 
marcar pela primeira vez pela 
equipe principal. Ele parecia que 
tinha tirado um peso das costas.

“Graças a Deus saiu meu pri-
meiro gol pelo profissional. Que 
seja o primeiro de muitos. Que-
ro agradecer à minha família, 
aos meus companheiros tam-
bém, que sempre me ajudaram. 
Que seja o primeiro de muitos. 
Esse gol vai me dar mais tran-
quilidade”, disse a promessa al-
vinegra ainda na beira do cam-
po, que passou em branco oito 
partidas até desencantar. Ele e 
Rafael Navarro são as maiores 
apostas da base alvinegra para 
os próximos anos.

PRÓXIMOS JOGOS

Taça Rio 1 ou 2/05          Nova Iguaçu A definir A definir
Série B 29/05            Vila Nova A definir Goiânia

Douglas; Jonathan (Warley), Kanu, 
Sousa e PV; Rickson, Pedro Castro 
(Frizzo) e Ricardinho (Marcinho); Felipe 
(Ênio), M. Nascimento e Marco Antô-
nio (Ronald). Técnico: Chamusca

Ricardo; Rossales, Álvaro, Helton e 
Taíra; Ronan, Júnior Araújo (Pedro) 
e Wallacer; Ryckellmy (Maicon), Edy 
(Patrick) e Antônio (Dudu). Técnico: 
Luciano Lamoglia

Local: Estádio Nilton Santos (RJ) Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) 
Auxiliares: Rachel de Mattos Bento (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) Gols: 2º 
tempo: Pedro Castro, aos cinco, Rickson, aos 17, Sousa, aos 38, e Matheus Nasci-
mento, aos 42 Cartões amarelos: Ryckellmy e Helton Público: partida realizada 
com os portões fechados

BOTAFOGO 4 MACAÉ 0

O CAMISA 9

DO ALVINEGRO 

DEMOROU OITO 

JOGOS PARA 

MARCAR SEU GOL 

E a joia desencantou!
Na show do Fogão, Matheus Nascimento marca pela primeira vez como profissional

 L PARA LEVANTAR O ASTRAL

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

Aos 17 anos, Aos 17 anos, 
a revelação a revelação 
alvinegra, alvinegra, 

enfim, enfim, 
conseguiu conseguiu 

comemorar comemorar 
o primeiro o primeiro 

gol na equipe gol na equipe 
principalprincipal
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PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores      Amanhã          Unión la Calera         19h15 Maracanã

Carioca              1 ou 2/5           Volta Redonda        A definir A definir

DANIEL CASTELO BRANCO

Rodinei vê as portas abertas

 LPerto da volta ao Flamen-
go, o lateral-direito Rodi-
nei entende que ainda tem 
espaço no Rubro-Negro. O 
seu contrato de empréstimo 
com o Internacional acaba 
no dia 31 de maio. “Não sei 
o que Papai do Céu tem re-
servado para mim. Mas levo 
a vida desta maneira, acor-
do cedo, trabalho firme com 
humildade e dedicação. Por-

tas abertas eu sei que sempre 
terão para mim e meus com-
panheiros”, afirmou. O Co-
lorado já se manifestou de 
forma favorável a renovar 
o empréstimo, mas o Mais 
Querido deseja uma nego-
ciação em definitivo. Caso 
não cheguem propostas pe-
lo atleta, o lateral será incor-
porado ao grupo sob o co-
mando de Rogério Ceni.

 LA festa rubro-negra pela 
conquista da sua 23ª Taça 
Guanabara — no sábado, 
após vitória por 2 a 1 sobre 
o Volta Redonda — teve 
um momento de provo-
cação. O atacante Gabigol 
usou as suas redes sociais 
para tripudiar do apoiador 
Galarza, do Vasco. É que 
após a vitória cruzmaltina 
no clássico do último dia 15 
— 3 a 1, no Maracanã —, o 
paraguaio do time da Coli-
na postou um vídeo zoan-
do o camisa 9 da Gávea: “Tá 
muito fraco, irmão”. Gabi-
gol usou a mesma frase pa-
ra devolver a provocação, 
mas com uma foto da Taça 
Guanabara e com um emo-
ji em alusão à recente queda 
do Vasco para a Série B.

Gabigol zoa 
meia do 
Vasco

Ceni já ligou oCeni já ligou o  

ALERTAALERTA
C

ampeão da Taça Gua-
nabara e semifinalista 
do Campeonato Ca-

rioca, onde vai encarar o Vol-
ta Redonda em jogos de ida e 
volta, o Flamengo agora mu-
da o foco para a fase de grupos 
da Libertado-
res da Améri-
ca. Amanhã, às 
19h15, no Ma-
racanã, o Ru-
bro-Negro en-
cara o Unión 
La Calera pela 
segunda roda-
da do Grupo 
G. Líder iso-
lado, com três 
pontos, outro triunfo deixa a 
equipe em boa situação.

No entanto, segundo o téc-
nico Rogério Ceni, todo cui-
dado é pouco. O comandante 
disse que assistiu ao desem-
penho dos chilenos contra 
a LDU, do Equador, e já está 

bem ciente que sua equipe não 
terá vida fácil.

“Gostei bastante (do Unión 
La Calera). Assisti ao jogo 
contra a LDU. Uma equi-
pe que, apesar do gramado 
sintético, faz com que a bo-

la ganhe mui-
to mais velo-
cidade, é uma 
equipe que 
troca muito a 
bola, com sis-
tema peculiar 
de jogo. Que já 
observamos e 
vamos traba-
lhar em cima 
deles. Princi-

palmente depois de amanhã 
(hoje), quando vamos ter a 
volta da recuperação do Ger-
son, do próprio Arão, do Ga-
briel. Não vai dar para traba-
lhar com todos, mas já vamos 
em cima do sistema de jogo 
deles”, disse o técnico.

OS TITULARES

GANHARAM 

FOLGA E SE 

REAPRESENTAM 

HOJE NO NINHO

Comandante Comandante 
chama a chama a 
atenção do atenção do 
Mengão para Mengão para 
a qualidade a qualidade 
do Unión La do Unión La 
CaleraCalera

O comandante do 
Mais Querido sabe 
que sua equipe 
não terá facilidade 
na Liberta mesmo 
jogando em casa
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PRÓXIMOS JOGOS

Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

Taça Rio 01 ou 02/05           Madureira A definir A definir
Série B 29/05          Operário-PR A definir São Januário

S
em perder há 11 jogos, o Vas-
co vem colecionando bons 
resultados nesse início de 

temporada. A chegada do técni-
co Marcelo Cabo deu outro ânimo 
ao grupo, que conta com o volan-
te Andrey como peça fundamen-
tal do time. Desde 2011 em São 
Januário, o jogador já atravessou 
bons e maus momentos no clube.

“Acredito que estou amadure-
cendo a cada dia que passa. Fico 
muito feliz por estar vivendo esse 
grande momento e muito disso é 
fruto da confiança que o Marce-
lo Cabo tem no meu trabalho. Eu 
falei pra mim mesmo que queria 
que 2021 fosse um ano diferen-
te. Nem que eu ficasse depois dos 
treinos ou que chegasse antes para 
malhar”, disse Andrey, ao IG.

Com contrato até o fim do ano, 
o volante chegou a ser sondado 
para se transferir para o Santos. 
Ele, no entanto, diz que preten-
de seguir no Vasco. “Meu foco no 
momento é totalmente no Vasco 
e quero cada vez mais representar 
essa camisa da melhor maneira. 

Foi aqui onde aprendi tudo que 
sei hoje. Acredito que a conversa 
do meu empresário com o clube 
acontecerá no momento certo”, 
disse Andrey, completou.

“O nosso objetivo principal 
na temporada é recolocar o Vas-
co na Série A. Vai ser uma tem-
porada bem difícil, mas acredito 

que a equipe está se encaixando 
aos poucos com o Marcelo Cabo 
e vamos fazer uma grande tempo-
rada. É lógico que vamos lutar até 
o fim pela Copa do Brasil, pois é 
uma competição muito valoriza-
da e que o clube quer conquistar 
novamente”, encerrou o atleta.

Andrey 
quer ficar
Volante está no Vascão desde 
2011 e agora atravessa boa fase

 L CRIA DA COLINA

Com o técnico Marcelo Cabo, Andrey viu seu futebol crescer e hoje é um dos destaques da equipe

RAFAEL RIBEIRO/VASCO/DIVULGAÇÃO

O JOGADOR

TEM CONTRATO 
VÁLIDO ATÉ O 

FINAL DA ATUAL 
TEMPORADA

 LNas semifinais da Taça Rio, o Vas-
co (5º colocado) terá pela frente o 
Madureira (8º), em jogos de ida e 
volta. O Gigante da Colina terá a 
vantagem de jogar por dois em-
pates. Enquanto isso, o técnico 
Marcelo Cabo entende que o ti-
me está no caminho certo e elo-
giou a postura na vitória sobre o 
Resende, por 3 a 1, no sábado. “Às 
vezes, a gente fala que o Vasco não 
foi bem, mas a gente precisa dizer 

também que o adversário foi bem. 
E o Resende nos surpreendeu no 
primeiro tempo, com uma mar-
cação alta, bem encaixada, um ti-
me que estava propondo o jogo 
e nos trouxe dificuldade. Devido 
a essa surpresa de um bom time 
que apresentou um bom padrão, 
a gente só foi consertar no inter-
valo. A gente pode internamente, 
no vestiário, ajustar o que precisa-
va ajustar. Fiquei muito satisfeito”.

Terá vantagem diante do Madureira



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 26/4/202114

A GATA DA HORA

resolveu quebrar tudo logo neste co-

meço de mais uma semana. Toda sensual, lindíssima e cheia 

de charme, a beldade deu o ar de sua graça para alegria da 

marmanjada de plantão. Ela torce pelo Fluzão, é de Brasília 

e no Instagram aparece como a bela @anandahbellydance.

ANANDAH BELLYDANCE

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDiante de quase oito mil tor-
cedores em Wembley, o Man-
chester City faturou ontem a 
Copa da Liga Inglesa, o nono 
título do técnico Pep Guardio-
la à frente da equipe. A taça veio 
com uma vitória sobre o Totte-
nham, por 1 a 0, gol do zagueiro 
Laporte. É a quarta vez conse-

cutiva que os Citizens são cam-
peões do torneio. O clube ain-
da pode conquistar mais duas 
taças neste ano: está na semifi-
nal da Liga dos Campeões, on-
de pega o PSG, da França, e li-
dera o Inglês com dez pontos à 
frente do Manchester United, 
restando cinco rodadas.

City fatura mais uma taça
AFP

o Barce -
lona segue na luta pelo 
título nacional, com 71 
pontos. Ontem, a equipe 
catalã visitou o Villarreal 
e venceu por 2 a 1, de vi-
rada, com gols do francês 
Griezmann. O líder Atlé-
tico de Madrid soma 73 e 
tem um jogo a mais.

Chris Weid-
man quebrou a perna no sá-
bado, no card principal do 
UFC 261, nos Estados Unidos. 
Ele sofreu fratura exposta lo-
go aos 17 segundos de luta 
contra o jamaicano Uriah 
Hall. Em 2013, Anderson Sil-
va sofreu a mesma lesão con-
tra o próprio Weidman.

 LNA ESPANHA,  LO LUTADOR
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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.
 

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

.
 

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.
 

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
 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
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BABADO
LEONARDO ROCHA (Interino) leonardo.rocha@meiahora.com 

FOTOS REPRODUÇÕES DO INSTAGRAM

‘DESRESPEITOU NOSSO NAMORO’‘DESRESPEITOU NOSSO NAMORO’
 LRafaella Santos quebrou o silêncio e abriu o 

jogo sobre seu antigo relacionamento com Ga-
bigol, atacante do Flamengo. Ontem, a influen-
ciadora digital reagiu com um emoji de vômito 
numa foto do craque nas redes sociais, publicada 
por um fã-clube dedicado a ele. Não satisfeita, a 
irmã de Neymar explicou o motivo. “Tenho ca-
rinho por ele, mesmo ele desrespeitando nosso 
namoro esse tempo todo! Só quero que parem 
de me vincular com ele!”, escreveu Rafaella. As 
informações são de um Instagram dedicado a no-
tícias sobre o mundo dos famosos, o Gossip do 
Dia. “Foi apenas um desabafo meu, um emoji, 
e não vai mais acontecer. Até porque ele não 
existe mais pra mim”, finalizou a moça. 

‘ESTÁ MELHORANDO MUITO’, DIZ TATÁ

 L Em resposta aos 
seus seguido-
res no Insta-
g r a m ,  Ta t á 
Werneck vol-
tou a atuali-
zar o público 
sobre o esta-
do de saúde de 
seu amigo, o hu-
morista Paulo Gusta-
vo, internado em esta-
do grave em decorrência 

da Covid-19. “O 
P a u l o  e s t á 

m e l h o r a n -
d o  m u i t o , 
g r a ç a s  a 
Deus,  a Je-
sus amado e 

aos médicos, 
obviamente. 

Obrigada pelas 
orações, gente. Es-

tá realmente chegando 
até ele”, disse.

NOVOS ARES

 LNão há tempo ruim pa-
ra Andressa Urach! Após 
uma longa carreira como 
modelo, ela decidiu to-
mar novos rumos em sua 
vida e está fazendo curso 
de esteticista e manicure. 
No Instagram, ela divul-
ga seu trabalho e ainda 
afirma que está muito fe-
liz com os cursos que tem 
feito. “Amo cuidar das 
pessoas. Amo a vida e sou 
muito grata a Deus por ter 
chegado onde cheguei”.

 LCauã Reymond tirou o sábado para curtir o dia de sol em casa. 
Aos 40 anos, o ator deixou seus seguidores impactados ao posar 
uma foto apenas de sunga, dando aquele confere na frente do 
espelho. Com um corpo impecável, o galã tirou o fôlego dos fãs e 
assumiu que estava pedindo atenção da galera. “Mereço esse bis-
coito, né? Tô me esforçando nos exercícios”, escreveu.

EM ALTA EM BAIXA

 LEva Wilma tem ‘melho-
ra na função do coração’, 
sem previsão de alta.

 LNo ‘BBB 21’, Juliette relata 
xenofobia fora da casa: ‘Me 
tratam como analfabeta’.

Que Que 
saúde! saúde! 

‘ISSO ACABA COM ‘ISSO ACABA COM 
MEU PSICOLÓGICO’MEU PSICOLÓGICO’

  LLMel Maia usou as redes so-Mel Maia usou as redes so-
ciais para fazer um desabafo ciais para fazer um desabafo 
sobre os ataques que vem so-sobre os ataques que vem so-

frendo. Segundo a atriz, as mensa-frendo. Segundo a atriz, as mensa-
gens de ódio vêm afetando seu psi-gens de ódio vêm afetando seu psi-

cológico diariamente. “Desde que eu cológico diariamente. “Desde que eu 
tinha 12 anos vocês pegam no meu tinha 12 anos vocês pegam no meu 
pé. E isso não é uma parada que me faz pé. E isso não é uma parada que me faz 

bem. Acho que vocês poderiam segu-bem. Acho que vocês poderiam segu-
rar por um tempo pra eu me re-rar por um tempo pra eu me re-

compor, porque é muito di-compor, porque é muito di-
fícil. Faço terapia, eu me fícil. Faço terapia, eu me 

cuido e eu me trato. cuido e eu me trato. 
Isso acaba com Isso acaba com 

meu psico-meu psico-
lógico”.lógico”.



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO — SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18h. Globo: Bianca enfrenta Jade. 
Marcelo se sente culpado por ficar 
com Roberta. Duca e Bianca sofrem 
pensando um no outro. Jade diz para 
Edgard que gosta de Cobra e pede 
sigilo sobre namoro. René incentiva 
João a se aproximar de Bianca. Um 
empresário se encanta por Sol.

19h30. Globo: Luna desabafa com 
Kyra e acredita que sua relação com 
Juan chegou ao fim. Juan conversa com 
Mário, que aconselha o amigo a esque-
cer Luna. Luna confessa para Kyra que 
gosta de Téo. Úrsula tem uma crise de 
ciúme e Téo diz para Micaela que quer 
terminar o relacionamento. 

21h. SBT: Na escola, haverá um tor-
neio de artes marciais. Mosca, Rafa e 
Binho querem participar, mas preci-
sam de mais meninos para a equipe. 
Eles convidam Duda e o pequeno 
oriental Fábio. Os dois aceitam in-
tegrar a equipe deles. Na casa de 
Bruno, Graziele atende o telefone. 

18h25. Globo: Manuela se emo-
ciona com a formatura de Rodrigo. 
Jonas marca um encontro com Nan-
da. Iná tem um pressentimento com 
Ana. Nanda conhece Tiago. Dora se 
decepciona com a maneira como Olí-
via fala de Sofia e Bárbara. Manuela 
se surpreende com Francisco.  

21h. Record: A caravana de Ló 
segue em direção a Sodoma. Já a 
caravana de Abrão retorna para os 
carvalhais de Manre. Abrão sofre 
uma decepção ao ver o altar que 
construiu. Ló entra na cidade de So-
doma. Adália fica apavorada com as 
palavras de Massá. Eliézer faz um 
pedido surpreendente para Michal. 

21h. Globo: Maria Marta convence 
Cristina a aceitar sua oferta e entrega 
um cheque para ela em troca de uma 
carta renunciando ao parentesco com 
José Alfredo. Maria Marta mostra a car-
ta escrita por Cristina para José Alfredo. 
José Alfredo guarda a carta escrita por 
Cristina em seu cofre. Cristina mostra o 
cheque que recebeu para Marcão. 

É para dar risada, 
mas também refletir
Yuri Marçal une humor e crítica social em seus trabalhos

 L COMÉDIA ÁCIDA

É 
possível unir humor e críti-
ca social em um espetáculo 
de comédia? Para o carioca 

Yuri Marçal, sim. O humorista, 
de 27 anos, chama atenção dos fãs 
por fazer uma comédia ácida, que 
cumpre o objetivo de fazer rir, mas 
também faz refletir sobre pautas 
importantes para a sociedade, co-
mo a luta antirracista.

“Uma analogia que o Fabio 
Porchat faz e que eu gosto muito é 
aquela de você dar o remédio para 
o cão dentro de um pão. O pão é o 
humor e o remédio é essa luta an-
tirracista, que é a minha luta como 
ser humano. Se eu tivesse qualquer 
outra profissão, essa seria minha 
luta também. Mas meu objetivo 
mesmo é fazer rir. Se eu conseguir, 
em algum momento, trazer a mi-
nha realidade na comédia e tam-
bém dar voz a essa minha luta pes-
soal, é maravilhoso”, diz Yuri.

Longe dos palcos por conta da 
pandemia do coronavírus, ele en-
controu um novo terreno para fa-
zer suas piadas: a internet. E, por si-
nal, faz muito bem. Transformou 
suas redes sociais em palco para o 
seu humor e até no streaming foi 
parar. Recentemente, estrelou um 
episódio da série 5X Comédia, que 

está disponível no Amazon Prime 
Video. “Amo e vivo dos palcos. E 
agora a gente não pode mais. Ao 
mesmo tempo, não posso ignorar 
que produzi muito conteúdo (na 
internet) e isso gerou engajamen-
to e seguidores”, afirma.

Em agosto, Yuri foi criticado 
por citar o abuso sexual de uma 
menina de 10 anos em um vídeo 
que ironizava o fanatismo reli-

gioso. Sobre a cultura do cancela-
mento, Yuri só enxerga “efeitos ne-
gativos”. “Cancelar e chamar para 
responsabilidade são coisas com-
pletamente diferentes, porém, a 
internet, principalmente o Twit-
ter, não sabe diferenciar”, reflete. 
“Aconteceu uma fake news gigante 
e, até hoje, muita gente acha que eu 
fiz uma piada que nunca fiz.”

Yuri Marçal: ‘Luta antirracista é a minha luta como ser humano’

DIVULGAÇÃO

 LNo ar como um “homem preto, 
gay e favelado” em 5X Comédia, 
Yuri sabe a importância da repre-
sentatividade negra na arte por 
viver episódios racistas constan-
temente. Mas o que ele quer na-
turalizar é a presença de pessoas 
negras no audiovisual brasileiro. 
“A gente podia estar muito mais 
avançado nesse sentido. Todas as 

plataformas de audiovisual ainda 
são muito brancas”, diz. “Se iden-
tificar é muito importante. Traz 
proximidade, verdade e emocio-
na. Eu recebo feedback da galera 
que vai ao show. Senhorinhas que 
vão ao teatro pela primeira vez e 
falam: ‘Nossa, como queria que ti-
vesse isso na minha adolescência’. 
Isso me emociona demais.”

‘Isso me emociona demais’

‘MEU OBJETIVO

É FAZER RIR. SE EU 
CONSEGUIR DAR VOZ 
A ESSA MINHA LUTA, 

É MARAVILHOSO’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Para viajar basta existir”

(Fernando Pessoa)

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

 LHá sinal de transformações 

nas relações. Talvez corte al-

guns laços negativos hoje. Sua 

autoconfiança renderá bem 

no terreno da conquista. 

Cor: púrpura.
Números da sorte: 03, 57 e 12. 

 LPode se distrair com facilidade, 

evite distrações. Deve negociar 

parcerias vantajosas neste início 

de semana. A ligação ficará ain-

da mais forte no romance.

Cor: salmão.
Números da sorte: 04, 67 e 22. 

 LSentirá uma grande vontade 

de investir em conforto. Con-

quistará segurança material 

nesta segunda-feira. Deve en-

gatar uma nova paquera.

Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 68,95 e 86.

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

 LUm clima de tensão no lar 

pode afetar o seu humor. Con-

trole-se e viva ótimos momen-

tos em suas relações. Estará 

confiante na vida a dois.

Cor: preto.
Números da sorte: 06, 60 e 96. 

 LCorre o risco de se magoar 

facilmente durante o dia de 

hoje. No trabalho, tende a ser 

antissocial. No romance, pode 

pintar um lance.

Cor: nude.
Números da sorte: 16, 52 e 79.

 LEmprestar dinheiro para ami-

gos pode render problemas. 

Pode ter sucesso com ensino e 

comunicação. Excelente fase 

para a união no amor.

Cor: preto.
Números da sorte: 71, 17 e 26. 

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

 LTenha cuidado com intrigas 

na sua carreira neste início de 

semana. O romance tem tudo 

para se aprofundar. Aproveite 

para conversar bastante.

Cor: pink. 
Números da sorte: 81, 18 e 09. 

 LAlgumas oscilações na saúde 

e no trabalho podem apare-

cer. O seu estresse pode acabar 

com relações. Use a sua sedu-

ção na hora da conquista.

Cor: amarelo. 
Números da sorte: 73, 55 e 46. 

 LA sua inflexibilidade pode 

prejudicar a sua vida profissio-

nal e pessoal. Deve ter sucesso 

nos estudos. No amor, chance 

de aumentar a família.

Cor: branco.
Números da sorte: 29, 11 e 38. 

NOSSA SENHORA DO
BOM CONSELHO
A Mãe do Bom Conselho, Maria 
guardava tudo cuidadosamente em 
seu coração. Com as graças do Santo 
Espírito de Deus, soube aconselhar e 
agir de acordo com os propósitos de 
Deus. Ela é o elogio que define per-
feitamente Maria: “Abria Sua boca 
com sabedoria e a lei da clemência 
estava em Sua língua” (Prov. 31, 26). 
O dom do conselho é uma graça de 
Deus, que devemos orar e agradecer. 
O Papa Pio XII fez questão de colocar 
sua missão papal sob a proteção de 
Nossa Senhora do Bom Conselho.

SANTO DO DIA

FLAGRANTE DO POLICIAL
O guarda para um carro que 
estava trafegando em alta ve-
locidade. Quando aborda o 
motorista, percebe que ele está 
bêbado. O policial, então, pede 
que o homem lhe apresente a 
carteira de habilitação:

— Xiii, seu guarda. Nem 
adianta mostrar, pois está 
vencida — diz o motorista.
O policial pede pra ver os docu-
mentos do carro.
— Nem adianta, o carro é rou-
bado — responde o cara de 
pau, sem se preocupar.

O guarda saca a arma e man-
da o bêbado descer e abrir o 
porta-malas. O sujeito nem 
se mexe e responde:
— Não posso abrir. O dono do 
carro está amarrado lá dentro 
do porta-malas.
O guarda chama reforços. O 

coronel chega ao local e vai 
conversar com o motorista. A 
habilitação não estava vencida, 
os documentos estavam em or-
dem e não havia ninguém no 
porta-malas vazio. Irritado, o 
coronel pergunta:
— Mas que palhaçada está 

acontecendo aqui?
O bêbado, então, sai do carro 
cheio de marra e diz:
— Sei lá o que está aconte-
cendo, coronel! Só falta ago-
ra esse guarda dizer que eu 
estava dirigindo bêbado e 
em alta velocidade.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Exú
MENSAGEM: 
Exú nos traz a segurança e pro-
teção nesta semana que se ini-
cia. Exú fala que boas notícias 
estão por vir, notícias relaciona-
das a boas oportunidades. Se-
mana de constantes mudanças.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, Mojubá ô
CORES: 
Vermelho e preto
ELEMENTO:  
Fogo
SIMPATIA: 
Para atrair proteção e seguran-
ça, passe pelo corpo 7 moedas, 
7 cigarros e 7 velas brancas. Vá 
em 7 encruzilhadas, em cada 
uma deixe uma moeda, acenda 
uma vela e um cigarro. Em cada 
uma peça proteção e segurança 
a Exú. Na volta, não passe pelas 
mesmas encruzilhadas.

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

 LPode sofrer críticas, nesta se-

gunda-feira, por conta do seu 

jeito controlador de ser. No 

dinheiro, terá sorte. No amor, 

vai firmar o relacionamento.

Cor: vermelho. 
Números da sorte: 45, 18 e 99.

 LVão surgir dificuldades, mas 

você vai lidar numa boa. Deve 

ganhar popularidade neste 

início de semana. Aproveite 

as redes sociais para paquerar.

Cor: abóbora. 
Números da sorte: 55, 01 e 28.

 LA exigência vai aparecer e 

você pode se livrar de algumas 

amizades. Tenha cuidado nos 

negócios. A diversão vai ani-

mar a vida a dois.

Cor: marfim.
Números da sorte: 29, 56 e 02. 
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