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ESPORTES

Acidente na 
Baixada mata 

pai e filho

CARRO E MOTO 5

ADVOGADO 
MORTO TERIA 
NAMORADO 
MULHER DE 
TRAFICANTE

DENDÊ 5

OUTROS FILHOS GARANTEM QUE DEPUTADA PLANEJOU CRIME 4

CASO HENRY 3
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Jairinho: carta 
de Monique é 
peça de ficção

Viih Tube explica 
por que tomou 
pouco banho 

dentro do ‘BBB’

BABADO

PÁGINA 12

Gil e Fiuk 
dão selinho e 

curtem piscina 
peladões

PROMESSA

PÁGINA 13
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FILHA DE 
FLORDELIS DIZ 
QUE PAGOU 
R$ 5 MIL POR 
MORTE DO 
PASTOR

Mengão de Gerson pega Mengão de Gerson pega 
os chilenos do La Calera os chilenos do La Calera 
para disparar na liderança para disparar na liderança 
da Taça Libertadores  da Taça Libertadores  
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Simone dos Santos Rodrigues afirma que todos os dias sofria assédio sexual do 
padrasto Anderson do Carmo e jura que a mãe é inocente: ‘Ela não sabia de nada’.
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Ruas precisam de 
patrulhamento

 LGostaria de pedir que a polícia pa-
trulhasse a Rua Hermengarda, no 
Méier, e a Avenida Marechal Ron-
don, que passa por diversos bairros 
da Zona Norte. Essas vias ficam 
perigosas durante a madrugada, 
porque assaltantes pegam ônibus 
que passam pela região e assaltam 
todos os passageiros. O principal 
alvo é o 457 (Abolição-Copacaba-
na). As pessoas estão com medo.

BRT: atrasos e 
veículos lotados

 LA linha 10 do BRT (Santa Cruz-
-Alvorada) está com os intervalos 
muito longos para a demanda. As-
sim não dá! Fora esses atrasos, os 
veículos só andam completamen-
te lotados. Se a ideia é não causar 
aglomerações, deveriam colocar 
mais carros para fazer o serviço, 
porque a quantidade que tem para a 
população é insuficiente. Pagamos 
caro nas passagens!

Geórgia Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Gatos de luz em 
Duque de Caxias

 LNa Rua Marcelo, no bairro São 
Bento, em Duque de Caxias, quase 
todas as casas da rua tem gato de 
luz e isso prejudica quem paga as 
suas contas! Várias pessoas já per-
deram eletrodomésticos por cau-
sa de curtos-circuitos e pequenos 
incêndios que ocorrem por causa 
dessa contravenção! Já denunciei 
isso há muito tempo, mas a Light 
não toma providências! 

Anônimo
Por e-mail

ILUMINAÇÃO

Longa espera 
por busão

 LOs ônibus da linha 794 (Casca-
dura-Bangu) demoram muito para 
passar no ponto de ônibus. A espera 
é enorme! Ontem, eu precisei gas-
tar um dinheirão com um carro de 
aplicativo para conseguir chegar no 
trabalho, os ônibus dessa linha não 
passavam de jeito nenhum. Por um 
momento, eu pensei que estava fora 
de circulação, mas o problema é da 
linha mesmo.

Maria Cristina Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Muitos assaltos em 
esquina de Irajá

 LHomens armados estão assaltan-
do direto na esquina da Rua Cispla-
tina com a Rua Pereira de Araújo, 
em Irajá, na Zona Norte do Rio. Pre-
cisamos de um policiamento mais 
efetivo na área. Se continuar assim, 
a bandidagem vai tomar conta de 
toda a Zona Norte da cidade. Não 
adianta patrulhar somente a Zona 
Sul e a Barra da Tijuca, aqui a situa-
ção está cada vez pior.

Anônimo
Irajá

ESGOTO

Cratera está há semanas em via
 LEste enorme buraco segue na Estrada dos Três Rios, na 

altura do número 354, na Freguesia, em Jacarepaguá. A 
cratera está ali há semanas e nada foi feito no local. A via 
é muito movimentada e vários motoristas estão caindo 
com o carro no buraco. Alguém precisa tapá-lo, antes 
que ocorra um acidente ou fure um pneu. Pagamos um 
dinheirão de impostos para não termos nada.

Solange de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Fim de 
vazamento

 LA respeito de carta de leitor, 
relatando um vazamento de 
esgoto na Rua Presidente Ne-
reu Ramos, no Recreio dos Ban-
deirantes, informamos que uma 
equipe da Cedae esteve no lo-
cal e fez os reparos necessários, 
acabando com o vazamento.
Assessoria de Comunicação Social 

da Cedae 

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2215
26/04/2021

02 03 04 06 07
09 11 13 15 17
18 19 23 24 25

QUINA concurso 5549
26/04/2021

06 24 53 73 76
Quina: acumulou (R$ 3.510.643,01)

Quadra: 74 (R$ 7.169,94)

Terno: 4.964 (R$ 160,72)

Duque: 125.493 (R$ 3,49)
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POLÍCIA

Conselho de 
Ética aprova 
abertura de 
processo contra 
Dr. Jairinho por 
unanimidade

O 
Conselho de Ética da Câma-
ra Municipal do Rio apro-
vou, ontem, por unanimi-

dade, a decisão de apresentar uma 
representação que pode levar à cas-
sação do mandato do vereador Dr. 
Jairinho, preso sob a acusação de as-
sassinar o menino Henry Borel, de 4 
anos. O encontro para debater o te-
ma foi realizado de portas fechadas e 
somente com a presença dos sete in-
tegrantes do Conselho da Casa.

No início da tarde, o vereador Ale-
xandre Isquierdo, que preside o Con-
selho, já havia confirmado ao MEIA 

HORA que a tendência da decisão se-
ria pela abertura do processo de cas-
sação do vereador, pois, em sua ava-
liação, “o inquérito da Polícia Civil é 
muito consistente”. Mais de 500 pági-
nas de investigação foram entregues 
aos parlamentares.

O Conselho de Ética é presidido 
pelo vereador Alexandre Isquierdo 
(DEM). Inte-
gram o grupo a 
vice-presidente 
Rosa Fernandes 
(PSC), o secre-
tário Dr. Ro-
gério Amorim 
(PSL), além dos 
parlamentares 
Chico Alencar 
(PSOL), Zico 
Papera (Repu-
blicanos), Tere-
sa Bergher (Ci-
dadania) e Luiz Ramos Filho (PMN). 
Completam, como suplentes, os ve-
readores Vitor Hugo (MDB) e Wel-
lington Dias (PDT).

A representação será dirigida à 
Mesa Diretora, que analisará seus re-
quisitos formais e a encaminhará, no 
prazo de três dias úteis, à Comissão de 
Justiça e Redação.

Henry morreu em 8 de março. Jai-
rinho e Monique Medeiros, mãe de 
Henry, alegaram acidente doméstico, 
mas investigações comprovaram que 
a criança sofreu violência.

 LNa carta que foi enviada à nova defesa, a 
professora Monique Medeiros, namorada 
do vereador Dr. Jairinho, revela que mentiu 
em seu depoimento, dado à Polícia Civil, 
por ter sido manipulada dentro de um rela-
cionamento que não conseguia se despren-
der. Ela afirma que, durante o tempo em que 
manteve seu relacionamento com o parla-
mentar, foi agredida em alguns episódios. A 
professora inicia a carta, que tem 29 páginas, 
afirmando que foi “a melhor mãe que o fi-
lho poderia ter tido” e que “nunca acober-
tou maldade ou crueldade de Jairinho, em 
relação ao filho Henry”.

 LEm outro trecho da carta, Monique reve-
la que, na madrugada da morte do filho, foi 
Jairinho quem o viu no quarto primeiro. Ela 
diz que foi acordada pelo namorado con-
tando que o filho não estava bem. A pro-
fessora escreveu aos advogados que, horas 
antes de socorrer o filho, foi medicada pelo 
companheiro e que esses remédios seriam 
para dormir. Em seu depoimento, Moni-
que diz que acordou depois de ouvir um 
barulho no quarto e, ao chegar no quarto, 
encontrou o filho no chão. Ela afirma ainda 
que apenas três pessoas próximas a ela sa-
biam quem era o verdadeiro Jairinho: uma 
amiga, a irmã da amiga e uma psicóloga. 

‘Fui a melhor 
 mãe’, diz Monique  

Revelações sobre  
a noite do crime

Monique Medeiros escreveu carta 

FOTOS REPRODUÇÃO

Investigação 
contra vereador Dr. 
Jairinho tem mais 
de 500 páginas

 LA defesa do vereador Dr. Jairinho 
disse, ontem, que a carta de 29 pági-
nas escrita por Monique Medeiros, na-
morada do político, e entregue aos ad-
vogados dela se trata de uma “peça de 
ficção”. O advogado Braz Sant’Anna 
assumiu a defesa de Jairinho depois da 
desistência de André França Barreto, 
que deixou o caso alegando evitar “con-
flito de interesse”. 

Antes da saída de Barreto, quando 
a babá de Henry, Thayna de Oliveira 
Ferreira, prestou novo depoimento na 
delegacia contando que mentiu a pe-
dido de Monique, ela passou a ser de-
fendida pelo escritório dos advogados 
Thiago Minagé, Hugo Novais e Thaise 
Assad. A defesa de Monique divulgou 
a carta, no último domingo, para a TV 
Globo e a TV Record.

Defesa considera que carta é ‘peça de ficção’

Cassação de 
MANDATO

CASO  

SERÁ 

ENVIADO 
À MESA 

DIRETORA DA 
CÂMARA
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POLÍCIA

A 
filha biológica da deputa-
da federal Flordelis (PS-
D-RJ), Simone dos San-

tos Rodrigues, afirmou, ontem, 
que foi responsável por dar R$ 5 
mil para matar o padrasto, o pas-
tor Anderson do Carmo. Simo-
ne foi ouvida pelo Conselho de 
Ética da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, como testemunha 
de defesa no processo que pede 
a cassação de Flordelis.

Segundo Simone, a motivação 
do crime seriam as investidas se-
xuais do pastor. Ela já tinha con-
tado essa versão à Justiça. Os filhos 

adotivos do casal contradizem 
a versão de Simone e atribuem a 
Flordelis o plano do assassinato.

A filha contou que “sofria assé-
dio todos os dias” de Anderson e 
ressaltou a inocência da mãe. “Ela 
não sabia de nada, ela não tinha 
ciência de nada que estava acon-
tecendo”, disse Simone.

No dia 19, Lucas Cezar dos San-
tos de Souza, filho adotivo da de-
putada, prestou depoimento ao 
Conselho de Ética. De acordo com 
Lucas, Flordelis enviava cartas pa-
ra ele e pedia que assumisse o cri-
me, senão ela e Flávio dos Santos 
Rodrigues, filho biológico da de-
putada, seriam prejudicados. Se-
gundo a polícia, Flávio seria o res-
ponsável direto pelo assassinato.

Pagou R$ 5 mil por 
morte do padrasto
Relato foi feito por filha biológica de Flordelis

 L ASSASSINATO DO PASTOR ANDERSON DO CARMO

Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido

ESTADÃO CONTEÚDO

SIMONE RODRIGUES

PRESTOU DEPOIMENTO 
NO CONSELHO DE 
ÉTICA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

 LNo mês passado, Flordelis, acu-
sada de ser a mandante do assas-
sinato do marido, foi entrevistada 
no programa Conversa com Bial, 
da TV Globo. A deputada voltou 
a falar que a mandante do crime 
seria Simone e que o que a moti-
vou a matar o padrasto eram os 
abusos que sofria dentro de casa 
enquanto tratava de um câncer. A 

parlamentar também negou ter 
participação no crime.

No programa, Flordelis tam-
bém alegou estar passando por 
problemas financeiros após a 
morte do marido e que estaria vi-
vendo com cestas básicas. A de-
putada federal foi afastada em 
fevereiro. O salário do cargo ul-
trapassava o valor de R$ 33 mil.

Entrevista para programa de TV

O amor incondicional foi o que 
prevaleceu no coração de Thais 
da Silva, mesmo após a pior no-
tícia da sua vida. Seu filho, Kaio 
Guilherme da Silva Baraúna, de 8 
anos, morreu no sábado, após ser 
atingido por uma bala perdida na 
cabeça. Thais decidiu doar os ór-
gãos do pequeno. 

Kaio foi baleado quando esta-
va num centro de reforço escolar 
na Vila Aliança. Ele ficou uma se-
mana internado no Hospital Pe-
dro II, em Santa Cruz, e teve mor-
te cerebral confirmada no sábado. 
O enterro será hoje.

“Desde o momento que a mé-
dica me deu a primeira resposta de 
que poderia ter ocorrido a mor-
te encefálica, passava pela minha 
cabeça que, se o pior acontecesse, 
eu faria esse ato (de doar os órgãos). 
É uma maneira de a gente sentir 
nosso filho vivo nos cantinhos”, 

afirmou Thais. 
Segundo Thais, foram doa-

dos córneas, rins e coração. “Pen-
sei que aquele fosse o propósito de 
Deus: levar meu filho para deixar 
outras vidas”, disse Thais, que não 
esconde a dor da perda. “É muita 
dor. Deus tem me confortado.”

O delegado Luís Maurício Ar-
mond, titular da 34ª DP (Bangu), 
já intimou o suspeito. A delegacia 
acredita que o disparo tenha sido 
efetuado por um traficante na Vila 
Kennedy, vizinha da Vila Aliança.

‘Uma maneira 
de sentir nosso 
filho vivo’

 L MENINO MORTO POR BALA PERDIDA

Kaio morreu após ser atingido por bala perdida na Vila Aliança

ARQUIVO PESSOAL

 L YURI EIRAS

A MÃE DE

KAIO GULHERME, 
DE 8 ANOS, DECIDIU 
DOAR OS ÓRGÃOS 

DO MENINO
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Homem roda 
por extorsão

Preso suspeito 
de matar PM 

Ex-marido 
mata mulher

 LPoliciais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Carga (DRFC) 
prenderam em flagrante, ontem, 
Edgar Fernandes Chester, conhe-
cido como Gordo do Dendê, acu-
sado de sequestrar e extorquir 
um médico Rua Andrade Neves, 
na Tijuca. A vítima, não-identi-
ficada, foi mantida refém. Para 
ser solto, o médico foi obrigado a 
sacar R$ 3.500.

 LUm homem apontado como 
responsável pela morte do po-
licial militar Bráulio Cesário 
Batista das Neves foi preso por 
PMs do 41º BPM (Irajá), on-
tem, no Complexo da Pedrei-
ra, em Costa Barros. O cabo foi 
morto a tiros durante uma ten-
tativa de assalto no Centro de 
São João de Meriti.

 LAna Mykaelen Cruz foi ví-
tima de feminicídio na Vi-
la Aliança, em Bangu, sá-
bado. Segundo relatos, ela 
teria sido baleada na cabeça. 
O principal suspeito é o ex-
-marido dela, Matheus Sou-
za, que foi preso na Avenida 
Brasil, na altura de Guada-
lupe. Com ele, havia pistola.

RAPIDINHAS...
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Um acidente de trânsito, en-
volvendo um carro e uma mo-
to, matou pai e filho, no domin-
go, na Avenida Governador Celso 
Peçanha, no bairro Jacutinga, em 
Mesquita. Edimilson Fernandes 
da Cruz, de 39 anos, e Davi Lu-
cas, de 5 anos, morreram no local. 
A esposa de Edimilson e mãe de 
Davi, Paula Sthefany, de 25 anos, 
sofreu graves ferimentos e foi le-
vada para o Hospital Geral de No-
va Iguaçu (HGNI). O estado de 
saúde dela é gravíssimo. 

Segundo relatos, Edimilson e 
Paula tinham saído de moto com 
o filho para fazer um lanche, quan-
do um veículo em alta velocida-
de colidiu com a motocicleta. 

De acordo com os bombei-
ros, Caio Henrique M. Velan-
ne, de 24 anos, foi outra vítima 

envolvida no acidente. O mo-
torista sofreu alguns ferimen-
tos e foi atendido pela equi-
pe, mas recusou remoção para 

uma unidade de saúde. Segun-
do informações preliminares, 
Caio Henrique teria sido leva-
do para a delegacia. Procurada, 
a polícia ainda não confirmou 
a informação.

Acidente mata pai e filho em Mesquita
 L TRAGÉDIA

Paula, Edimilson e Davi estavam em moto, que foi atingida por carro

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

MÃE DA CRIANÇA
ESTÁ INTERNADA EM 
ESTADO GRAVÍSSIMO 
NO HOSPITAL GERAL 

DE NOVA IGUAÇU

A Polícia Civil apura duas li-
nhas de investigação sobre 
a morte do advogado Tia-

go Ribeiro, de 29 anos, morto na 
madrugada de sábado, no Dendê, 
na Ilha do Governador. Segundo 
familiares, pessoas que eram pró-
ximas do rapaz contaram dois ti-
pos de versões diferentes sobre o 
crime. A primeira é de que a mor-
te ocorreu após desentendimento 
dele com um olheiro do tráfico do 
Dendê. A segunda é de que ele te-
ria se envolvido com uma moça na 
comunidade que namorava um 
traficante, mas sem saber do re-
lacionamento anterior da jovem. 

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) realiza dili-
gências para apurar as circuns-
tâncias. O corpo do advogado foi 
encontrado em uma rua ao lado 

do aeroporto do Galeão. 
“O Tiago era uma pessoa mara-

vilhosa. Nunca deu dor de cabeça. 
Tiraram o corpo dele de dentro da 
comunidade e jogaram em outro 
ponto da Ilha”, desabafou um fa-
miliar de Tiago. 

Em nota, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Seção do Estado 
do Rio de Janeiro, 33ª Subseção 
da Ilha do Governador lamentou 
a morte do advogado.

 L DUAS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

Advogado é executado
Jovem, de 29 anos, foi morto no Dendê, na Ilha do Governador

Tiago Ribeiro foi encontrado morto em rua ao lado do aeroporto

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS

 L ANDERSON JUSTINO

‘TIRARAM O
CORPO DA 

COMUNIDADE E 
JOGARAM EM OUTRO 
PONTO’, DIZ PARENTE 
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 LTENHO 42 anos de idade e sou 
jornaleiro há 22 anos. Moro em Ma-
rechal Hermes e gosto da vizinhança 
do local, mas precisa melhorar a se-
gurança. Na minha profissão, o que 
eu mais gosto é atender o público. 
Torço para o Botafogo e, nas minhas 
horas vagas, eu gosto de ir à praia. 
Gosto de ler as notícias sobre política 
no MEIA HORA.

FELIPE TERRÃO — Bento Ribeiro

LIVIA 
NATASHA 
FELIX 
BARBOSA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 5 
anos. Ela de-
sapareceu no 
dia 5 de outu-
bro de 2019, 
em Vila Isabel (Zona Norte do Rio), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mais gente imunizada
Nova etapa da campanha deve vacinar 630 mil pessoas, segundo a Prefeitura do Rio

 L LUTA CONTRA COVID

A 
Prefeitura do Rio iniciou 
ontem a nova fase da 
vacinação contra a Co-

vid-19. A campanha, que deve-
rá atingir 630 mil pessoas nes-
sa etapa, continuará seguindo 
o escalonamento por idade de 
forma decrescente, com doses 
para grupos prioritários. Cada 
segmento tem regras específi-
cas, sendo necessário levar do-
cumentos, conforme orienta-
ção para cada perfil.

Os grupos contemplados 
por classificação de saúde 
são: portadores de deficiên-
cia, pessoas com comorbida-
des e idosos em geral que fal-
taram à vacinação.

Também serão incluídas as 
seguintes categorias profissio-
nais: funcionários da limpeza 

urbana; da saúde; da educação 
no setor público e privado; da 
segurança e salvamento; ro-

doviários; e os que atuam no 
transporte escolar.

O secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, este-
ve na Clínica da Família Es-
tácio de Sá, no bairro do Rio 
Comprido, e acompanhou a 

imunização de alguns pro-
fissionais da Comlurb. Além 
de destacar os novos grupos 
prioritários, ele ressaltou que 
idosos que não comparece-
ram na data prevista podem 
retornar a qualquer posto pa-
ra receber a vacina.

“Finalizamos os grupos de 
idosos no sábado, mas os que 
não foram vacinados podem 
receber a dose no Rio, é uma re-
pescagem permanente. Preci-
samos identificar pessoas com 
mais de 60 anos que não se va-
cinaram”, afirmou o secretário.

A gari Maria das Dores Me-
deiros, de 58 anos, foi imuniza-
da. “Agora, me sinto protegida, 
pois já tenho uma certa idade. 
Trabalho varrendo, entro em 
contato com muitas coisas.” Gari recebe a primeira dose 

REGINALDO PIMENTA

 LA manhã de ontem foi marcada 
por atos de protesto para exigir a 
vacinação dos rodoviários. As pre-
feituras de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí atenderam à reivindica-
ção. “Optou-se por fazer atos pon-
tuais em Itaboraí, São Gonçalo e 
Niterói. A paralisação foi suspen-
sa porque as prefeituras assinaram 
com a priorização de vacinação 
dos rodoviários o mais rapida-
mente possível. Agora está se cos-
turando datas, projetos de lei para 
inserir a categoria na priorização”, 
disse a assessoria do Sindicato dos 
Rodoviários de Niterói a Arraial 
do Cabo (Sintronac).

Vacinação de 
rodoviários 

 LO CENTRO DE Integração Em-
presa-Escola (CIEE) está ofe-
recendo 1.692 vagas para o 
Estado do Rio. São, no total, 
954 de Nível Superior e 738 
de Nível Médio em mais de 10 
municípios, como Niterói, Pe-
trópolis, Caxias, Resende e Rio. 
Também há vagas para Pessoas 
com Deficiência (PCD). Nesse 
caso, os candidatos devem en-
viar currículo para programap-
cd@cieerj.org.br.

OLHO VIVO

REPESCAGEM

CONTINUA VALENDO 

PARA TODOS  

OS IDOSOS  

DA CIDADE
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ESPORTES

Pra cima deles, 

MENGÃO!

PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores      Hoje              Unión la Calera         19h15 Maracanã
Carioca             Sábado             Volta Redonda        21h05 R. de Oliveira

Fla encara o Unión La Calera, hoje, às 19h15, 
em seu primeiro jogo em casa na Libertadores

Após o título da Taça Guana-
bara, o Flamengo não teve 
muito tempo de descanso e 

rapidamente se reapresentou para 
iniciar a preparação para enfrentar 
o Unión La Calera, do Chile, pela 
Libertadores, no Maracanã, ho-
je, às 19h15. O Rubro-Negro terá 
o desfalque do zagueiro Rodrigo 
Caio, com uma fibrose. O atleta 
não participou da estreia contra o 
Vélez, por estar suspenso.

A equipe carioca deverá entrar 
em campo na partida com: Die-
go Alves; Isla, Arão, Gustavo Hen-
rique e Filipe Luís; Diego, Ger-
son, Arrascaeta e Everton Ribeiro, 
Bruno Henrique e Gabigol. Essa 
escalação foi a mesma utilizada 
na estreia vitoriosa na competi-
ção sul-americana.

O Flamengo busca a vitória 
para permanecer com 100% de 
aproveitamento e se manter na li-
derança da competição. A equipe 
do La Calera empatou por 2 a 2 na 

estreia contra a LDU, do Equador, 
em casa. Com isso, apenas o Ru-
bro-Negro tem três pontos e está 
isolado na ponta do seu grupo.

O Rubro-Negro terá o Volta 
Redonda pela frente novamen-
te. Por ter terminado a primei-
ra fase do Estadual em primei-

ro lugar, a equipe de Ceni joga 
por dois resultados iguais para 
avançar para a final do Cario-
ca. O jogo de ida é no próximo 
sábado, às 21h05, no Raulino 
de Oliveira.

Bruno Henrique 
confirmado 
como titular 
para o jogo
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MENGÃO QUER 

MANTER OS 100% DE 

APROVEITAMENTO 

NO GRUPO G

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
HOJE

 FLAMENGO X UNIÓN LA CALERA-CHI 19:15

AMANHÃ

   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

Diego Alves; Maurício Isla, Willian 
Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; 
Diego, Gerson, De Arrascaeta e Ever-
ton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni.

Martin Arias; Simón Ramírez, Christián 
Vilches, Santiago García e Oyanedel; 
Esteban Reyes, Gonzalo Castellani e 
Wiemberg; Vargas, Andrés Vilches e Ri-
vero. Técnico: Lucas Marcogiuseppe.

Local: Maracanã  
Árbitro: Eber Aquino (PAR) 
Assistentes:Milciades Saldivar (PAR) e 
Luis Francisco Onieva (PAR) 
Horário: 19h15 
TV: Fox Sports 

FLAMENGO LA CALERA

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO jogador Gabigol chegou a 
um acordo ontem com a Jus-
tiça e terá que pagar 100 salá-
rios mínimos, cerca de R$ 110 
mil, para não ser processado 
por crime contra a saúde pú-
blica. Ele foi detido no dia 14 
de março em um cassino clan-
destino na Zona Sul da cidade 
de São Paulo, mesmo em meio 
às restrições impostas pela pre-
feitura para conter o avanço da 
Covid-19. A audiência foi reali-
zada de forma virtual, teve iní-
cio por volta das 16h30 e durou 
menos de dez minutos. Duran-
te o encontro, Gabigol evitou 
comentar o ocorrido e se limi-
tou a aceitar as condições da 
proposta das autoridades. O 
processo será extinto.

Gabigol vai 
pagar bolada

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 27/4/2021



O treinador do Botafogo, Mar-
celo Chamusca, gostou do que viu 
na goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, 
domingo, no Nilton Santos. Elimi-
nado da semifinal do Carioca, o 
Glorioso fará a semifinal da Taça 
Rio, o ‘torneio de consolação’, nos 
dois próximos domingos, contra o 
Nova Iguaçu, que terá a vantagem 
de jogar por dois empates, já que 
fez melhor campanha.

“Foi um jogo em que fizemos 
muitas finalizações, sendo que 
acertamos algumas vezes e fi-
zemos quatro gols. A obrigação 
do Botafogo era vencer o jogo e 
vencer com autoridade. Inde-
pendente da fragilidade ou não 
do adversário. E foi isso que nós 
fizemos”, afirmou.

A partida também marcou o 
primeiro gol como profissional do 
atacante Matheus Nascimento. O 
jovem, de 17 anos, é considerado 
uma grande promessa da base do 
Botafogo. Chamusca afirmou que 
o atleta vem sendo utilizado por 

necessidade, já que ainda é muito 
jovem, e que o gol poderá dar mais 
confiança a ele.

“Não era o momento ideal, 
mas na nossa necessidade temos 
que colocar o Matheus. Ele esta-
va ansioso, porque é um jogador 
de muita qualidade técnica e a 
maior virtude dele, ele não estava 
conseguindo transferir para o jo-
go. Acredito que com esse gol, ele 
vai ganhar confiança e a tendên-
cia é ele crescer”, disse o treinador 
Marcelo Chamusca.

A partida entre Indepen-
diente Santa Fe e Flu-
minense, marcada pa-

ra amanhã, em Bogotá, às 21h, 
pode sofrer alteração de local. 
A prefeita da cidade colom-
biana decretou novas medidas 
para conter o avanço da Co-
vid-19, com direito à toque de 
recolher e proibição de eventos 
esportivos na capital.

A proibição para eventos es-
portivos só se inicia no sábado, 
porém, com o toque de reco-
lher previsto, só há permissão 
para circulação em Bogotá até 
20h (horário local).

A Conmebol já teria dado o 
‘ok’ para o jogo acontecer na ci-
dade de Pereira (1.400m de alti-
tude) ou Armênia (1.480m). O 

Santa Fe teria optado pela segun-
da, aguardando apenas o retor-
no da entidade para oficializar a 
mudança de local.

Quanto à altitude, o troca é 
boa para o Fluminense, já que 
Bogotá fica 2.600 metros acima 
do nível do mar.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã     Santa Fe-COL     21h      Bogotá
Domingo  Portuguesa  16h   Luso Brasileiro

PRÓXIMOS JOGOS

Domingo      Nova Iguaçu   18h   Niltão
09/05      Nova Iguaçu     18h    A Definir

O FLUMINENSE JÁ
ESTÁ NA COLÔMBIA 

E AGUARDA 
DEFINIÇÕES DA 

CONMEBOL

Jogo do Flu deve 
sair de Bogotá
Tricolor pode ser beneficiado com a mudança

 L ALTITUDE

Raúl Bobadilla estreou pelo Tricolor, domingo, contra o Madureira

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LA Federação do Rio definiu 
ontem que o Time de Guerrei-
ros enfrentará a Portuguesa da 
Ilha, pelas semifinais do Cario-
cão, nos dois próximos domin-
gos, às 16h. A ida será no Lu-
so-Brasileiro, com o duelo de 
volta sendo disputado no Ma-
racanã. O Tricolor das Laran-
jeiras joga por dois empates.

Ontem, um dia após derro-
tar o Madureira pelo Campeo-
nato Carioca, por 4 a 1, o Flu-
minense realizou o seu último 
treino no Rio, antes da viagem 
para a Colômbia, onde o Trico-
lor vai encarar o Independien-
te Santa Fe. A atividade contou 
com todo o grupo tricolor.

No confronto diante do Ma-

dureira, apenas o volante Yago 
Felipe, que entrou na segunda 
etapa, faz parte do time titu-
lar. O duelo marcou a estreia 
de Manoel e de Raúl Bobadilla 
pelo Tricolor e também a pri-
meira vez de jogadores como 
Samuel Xavier, Cazares e Abel 
Hernández como titulares da 
equipe carioca.

Guerreiros farão semifinal nos dois próximos domingos

Matheus Nascimento, de 17 anos, é a grande promessa do Fogão

VITOR SILVA/BOTAFOGO

MATHEUS
NASCIMENTO 
MARCOU SEU 

PRIMEIRO GOL COMO 
PROFISSIONAL

Goleada para 
dar confiança

 L CALMARIA
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local

Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Taça Rio Sábado           Madureira  15h15 Consel. Galvão

Taça Rio 08/05          Madureira 16h00 São Januário

CAMPEONATO CARIOCA

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)

SEMIFINAIS DO CARIOCA

SÁBADO

 VOLTA REDONDA X FLAMENGO 21H05

DOMINGO

 PORTUGUESA X FLUMINENSE 16H

08/05

 FLAMENGO X VOLTA REDONDA 21H05

09/05

 FLUMINENSE X PORTUGUESA 16H

SEMIFINAIS DA TAÇA RIO

SÁBADO

 MADUREIRA X VASCO 15H15

DOMINGO 

 BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU 18H

08/05

 VASCO X MADUREIRA 16H

09/05

 NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO 18H

F
ora da disputa pelo títu-
lo carioca, o Vasco reto-
ma hoje as atividades no 

CT do Almirante, com o foco 
na preparação na estreia na 
Série B, contra o Operário-
-PR, em São Januário, prova-
velmente no dia 29 de maio. 
O técnico Marcelo Cabo te-
rá todo o grupo à disposição, 
incluindo os nove jogadores 
que ganharam uma folga 
prolongada no início da se-
mana: Lucão, Cayo Tenório, 
Miranda, Ulisses, Matías Ga-
larza, Juninho, Caio Lopes, 
Gabriel Pec e Tiago Reis. 

Após a despedida da Taça 
Guanabara, com a vitória por 
3 a 1 sobre o Resende, o trei-
nador ganhou opções devido 
às estreia de todos os reforços, 

que abrem uma nova disputa 
pela posição de titular. É o ca-
so dos goleiros Vanderlei, ex-
-Grêmio, e Lucão, de Ernan-

do, Ricardo Graça e Leandro 
Castan na zaga, além de Léo 
Jabá, Morato e Gabriel Pec no 
duelo para completar o ata-
que ao lado de Germán Cano.

Entregues ao departamen-

to médico, o apoiador/lateral 
MT e os atacantes Vinícius e 
Talles Magno serão as únicas 
ausências da retomada dos 
treinos com bola no CT.

Como os confrontos com 
o Boavista, pela terceira fase 
da Copa do Brasil, serão em 
junho, o Cruzmaltino usará 
a Taça Rio como o laborató-
rio final de Marcelo Cabo. No 
regulamento do Carioca de 
2021, o torneio terá o forma-
to de semifinal para os clu-
bes que terminaram de quin-
to a oitavo lugar.

Com a vantagem de jogar 
por dois empates, o Vasco en-
frentará o Madureira no sába-
do, às 15h15, em Conselheiro 
Galvão, e no dia 8, às 16h, em 
São Januário.

Vascão encorpado 
para voltar à elite
Técnico Marcelo Cabo ganha opções no elenco

 L MELHOR DO QUE EM 2020

Marcelo Cabo terá todo o grupo à disposição no treino de hoje

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

GIGANTE DA

COLINA JOGARÁ 

POR DOIS EMPATES 

DIANTE DO 

MADUREIRA
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A GATA DA HORA

bem que poderia ser sinônimo de perfeição no 

dicionário. Deslumbrante, a modelo faz muito malandro ficar 

sem fôlego. Aos 23 anos, ela mora em Mogi das Cruzes, Região 

Metropolitana de São Paulo, e concorre ao posto de ‘Musa do 

Brasileirão’ pelo São Paulo. Babe por ela no Insta @maialelee.

LETICIA MAIA

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

DIVULGAÇÃO

 LUm dia depois da derrota no 
clássico com o Corinthians, o 
técnico Ariel Holan pediu de-
missão do Santos. O técnico 
foi anunciado em 22 de feve-
reiro, cumprindo pouco mais 
de dois meses à frente do Pei-
xe. Aos 60 anos, ele comandou 
a equipe da Vila Belmiro em 
apenas 12 jogos, com quatro 
vitórias, três empates e cinco 
derrotas. Ontem, o presiden-
te do clube da Vila Belmiro, 
Andres Rueda, disse que bus-
ca um treinador que goste de 
utilizar as divisões de base. Re-
nato Gaúcho e Fernando Diniz 
são dois dos nomes que já co-
meçaram a ser ventilados nos 
bastidores do Santos.

Ariel Holan deixa o Santos
IVAN STORTI/SANTOS

costarrique-
nho Keylor Navas, de 34 
anos, teve o seu contra-
to com o PSG, da Fran-
ça, ampliado até mea-
dos de 2024. O jogador, 
que chegou ao clube 
em setembro de 2019, 
já atuou em 72 partidas, 
34 delas sem ser vazado.

de saúde do 
técnico da seleção brasilei-
ra masculina de vôlei, Renan 
Dal Zotto, piorou. No último 
domingo, o treinador, que 
está internado no Hospital 
Samaritano, na Zona Sul, ha-
via sido extubado, mas teve 
que repetir o procedimen-
to. Ele luta contra a Covid-19.

 LO GOLEIRO LO ESTADO
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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

 

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

 
RAICA 
Quase mulher,  loiraça, um fura-
ção de sensualidade, esculpida 
pelos deuses, devoradora recém 
chegada  Rio. Atendimento ex-
clusivo motéis/ hotéis. T. 99846-
0238.
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BABADO
ARQUIVO PESSOAL

‘NUNCA COGITEI’

 LRachel Sheherazade 
usou o Instagram para pu-
blicar o antes e depois do 
rosto. “Cinco anos se pas-
saram e lá se foram mi-
nhas bochechas”, disse. 
Essa foi a deixa para elo-
gios e questionamentos 
sobre possível remodela-
ção facial, o que Shehera-
zade negou. “Nunca cogi-
tei fazê-lo.”
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VIIH: ‘TOMEI BANHO PELADA VIIH: ‘TOMEI BANHO PELADA 
COM MEU NAMORADO’COM MEU NAMORADO’

 LEliminada do BBB 21, com 96,67% 
dos votos, domingo, Viih Tube par-
ticipou do Mais Você, ontem. Logo 
no início, ela já fez uma declaração 
inesperada sobre uma uma das suas 
primeiras atitudes após deixar a ca-
sa. “Tomei banho pelada com meu 
namorado e foi tudo”, revelou a 
youtuber, que também falou sobre 
sua falta de banhos no confinamen-
to, motivo de muitos memes nas re-
des sociais. “É ‘uó’ tomar banho na-
quela casa com todas as câmeras te 
olhando. Já paguei peito e sei que 
paguei outras coisas também. Mas 

eu tomava banho em um banheiro 
reservado. Era um banho de gato. 
Um dia, era banho de gato e, um dia, 
era banho normal. Eu odiava tomar 
banho naquela casa”, explicou.

No papo com Ana Maria Braga, 
Viih disse que, se fosse o público, 
também votaria pela sua elimina-
ção. “Se eu fosse o público, faria a 
mesma coisa. Me tiraria.” A apre-
sentadora questionou a política 
da boa vizinhança de Viih no jogo. 
“Chegou um momento que passei 
do ponto e joguei demais. Não sou-
be medir e esse foi o problema.”

‘FAÇO 300 ABDOMINAIS POR DIA’

 LGretchen rebateu co-
mentários de internautas 
sobre sua barriga chapa-
da. A cantora negou ter 
feito cirurgia plástica e 
garantiu que o corpo é 
fruto de exercícios físicos. 
“Aí está o segredo da bar-
riga chapada. A intriga da 

oposição diz que é plásti-
ca. Mas plástica sem exer-
cício não funciona. Faço 
300 abdominais por dia. 
Vou passar uma sequência 
do que faço para mostrar 
para vocês que essa barri-
ga não é de plástica, é de 
abdominal”, afirmou ela.

THAÍS SENSUALIZA NA PRAIA
 L Thaís Braz arrancou suspiros dos seus seguidores no Ins-

tagram ao postar fotos na praia. Nas imagens, a ex-BBB 
está de biquíni, toda trabalhada na sensualidade. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

BABADINHO

 LA GLOBO divulgou, domin-
go, o nome dos 16 participan-
tes do No Limite, que contará 
somente com ex-BBBs e estreia 
dia 11 de maio. Os participan-
tes são: Paula Amorim, Marco 
Aurelio Viegas, Angélica Ra-
mos, Arcrebiano Araújo, Ariad-
na, Guilherme Napolitano, 
Carol Peixinho, Kaysar, Elana, 
Lucas Chumbo, Gleici Damas-
ceno, Mahmoud, Iris Stefanelli, 
Marcelo Zulu, Jéssica Mueller e 
André Martinelli. 

EM ALTA EM BAIXA
 LIvete Sangalo apresen-

tará reality show com 
cantores famosos. 

 LGabigol foi fotografado 
passeando sem máscara 
com amigos na Lagoa. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO -  SONHOS A VIDA DA GENTE SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS CHIQUITITAS IMPÉRIO

18H. GLOBO: Karina se passa por 
menino e consegue se inscrever no 
campeonato, e Pedro teme a reação 
de Gael. Santiago tenta convencer 
Sol a priorizar sua carreira solo. Co-
bra reconhece Karina no ringue e 
ajuda a menina a vencer a luta.

18h25.  GLOBO: Lúcio se emociona ao 
confirmar que Ana esta se recuperando. 
Rodrigo avisa a Manuela que eles irão 
viajar. Manuela conversa com Iná sobre 
seu casamento com Rodrigo. Rodrigo 
orienta Maria a cuidar dos negócios 
enquanto ele estiver viajando. 

19h30. GLOBO: Luna/Fiona fica 
desconcertada com o beijo de Téo, 
e decide se afastar do rapaz. Úrsula 
chega à casa do namorado. Isaac 
aparta a briga entre Tarantino e Erick. 
Kyra incentiva Luna a ficar com Téo e 
investigar Helena. 

21H. RECORD: Massá fica mexido 
com as palavras de Lúcifer. Ayla se as-
susta com o parecer de Ló sobre Sodo-
ma. Abrão chega para conhecer Gael, 
filho de Adália. Agar fica chocada com 
a notícia sobre o general Bakari. Adália 
faz uma revelação sobre Massá. 

21H. SBT: O treino do mestre Chen 
termina. No orfanato, Bia e Pata 
questionam se foi Marian que jo-
gou a rosa branca no chafariz. Ma-
rian diz que jamais faria isso e finge 
ser inocente. Marian fala ainda que 
Bia ter inveja dela. 

21H. GLOBO: Maria Marta diz a Jo-
sé Pedro para esperar a hora certa de 
assumir seu lugar na empresa. Maria 
Marta manda Merival tirar o irmão de 
Cristina da prisão. Cristina conversa com 
Merival sobre o seu irmão. Cristina diz 
para Elivaldo que vai tirá-lo da prisão. 

 L COLOU O PÊNIS COM ESPARADRAPO

Olha o passarinho!
Gil e Fiuk dão selinho e pulam peladões na piscina

F
iuk e Gilberto provaram que 
promessa é dívida no Big Bro-
ther Brasil 21, da Globo. É que 

os dois pularam completamente 
pelados na piscina ao voltarem do 
Paredão de domingo, contra Vihh 
Tube, como haviam dito anterior-
mente. E não foi só isso! Andes do 
‘tibum’, eles ainda deram um seli-

nho, causando a maior comoção 
dentro e fora da casa.

Assim que a youtuber saiu da 
casa, o cantor e o economista saí-
ram sem roupas e de mãos dadas 
do Quarto do Líder. Fiuk cobriu 
as partes íntimas com um cha-
péu, enquanto Gil usou apenas as 
mãos. Eles deram um selinho no 
meio do gramado e depois pula-
ram na piscina.

Camilla, Pocah e Juliette, que 
estavam na área externa, foram 
ao delírio. Pocah, no entanto, co-
briu os olhos para não ver os dois 
peladões. Juliette gritou: “Eu não 
estou vendo isso, não”. Já Camilla 
de Lucas caiu na gargalhada. 

Para não correr o risco de ter o 
nude vazado em rede nacional, o 
filho de Fábio Jr disse que colou o 

pênis com um esparadrapo, para 
evitar que ele balançasse e apare-
cesse nas câmeras.

Após o resultado do Paredão, 
houve uma Prova do Líder que 
exigiu boa memória dos brothers. 
Gil foi vencedor e indicou Camilla. 
A casa emparedou Arthur e Pocah. 
De acordo com enquetes, a elimi-
nação está entre Arthur e Camilla. 

Gil e Fiuk levaram o público ao delírio com momento inusitado

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

ELES PROMETERAM 

QUE, SE VOLTASSEM 

DO PAREDÃO, 

MERGULHARIAM 

SEM ROUPA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O ódio é parcial, mas o amor é ainda mais.”

(Goethe)

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

 LAs contas vão chegar e ba-
gunçar o seu orçamento hoje. 
Cuidado. Decepções com ami-
gos podem surgir. No amor, al-
tas expectativas.
Cor: preto. 
Números da sorte:94, 58 e 13.

 LVocê pode se frustrar em suas 

parcerias profissionais. Há si-

nal de desavenças com a famí-

lia. Cuidado. 

Cor: azul-marinho.

Números da sorte:41, 05 e 59.

 LMuito perfeccionismo pode 
te deixar inflexível. Controle o 
seu lado exigente e foque no 
bem-estar. Há sinal de insegu-
rança no amor.
Cor: mostarda. 
Números da sorte: 96, 06 e 87.

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

 LCompras desnecessárias vão 
te dar prazer. Contudo, pode 
ter problemas com dinheiro. 
Então, se controle. No amor, 
mistério. 
Cor: pérola.
Números da sorte: 52, 07 e 34. 

 LSeu humor vai oscilar e pode 
sobrar para as pessoas queri-
das. Tente se acalmar. Terá di-
ficuldades para os contatos, 
inclusive, na paquera.
Cor: abóbora.
Números da sorte:08, 35 e 98.

 LO pessimismo pode te abalar. 
Os estudos e o trabalho podem 
sofrer com isso. Busque refletir 
com calma. Pode se magoar na 
relação.
Cor: vermelho. 
Números da sorte:36, 09 e 81. 

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

 LA vulnerabilidade pode te 
forçar a ficar longe das pes-
soas. Também pode se sentir 
insatisfeito com as suas metas. 
No amor, ciúmes à vista.
Cor: preto. 
Números da sorte:37, 01 e 91 

 LCuidado com o que fala para 
os colegas e chefe de trabalho. 
O orgulho pode complicar as 
suas relações. Ceda um pouco. 
A união pode sofrer abalos.
Cor: preto.
Números da sorte:20, 47 e 56.

 LNa saúde, sinais de cansaço 
e esgotamento devem pintar. 
Não terá interesse pelos estu-
dos. A timidez pode atrapa-
lhar na paquera.
Cor: dourado. 
Números da sorte:30, 21 e 93.

SANTA ZITA 
Zita nasceu em 1218, no vilarejo 
de Monsagrati, na Itália. Com ape-
nas 12 anos de idade, ela foi posta 
a serviço da família Fatinelli, uma 
das mais importantes da cidade de 
Lucca, e aceitou com serenidade a 
sua condição social. Em Lucca, Zita 
exerceu durante 30 anos o humilde 
ofício de doméstica, elegeu-a sua 
padroeira. Suas virtudes impunham 
a admiração de todos os que dela se 
aproximavam e, após sua morte, em 
27 de abril de 1278, lhe renderam 
uma grande devoção popular, e gra-
ças são derramadas sobre todos que 
invocam sua intercessão com fé.

SANTO DO DIA

ARAÚJO
Todo dia, quando passava
um avião sobre a casa de
Paulo, ele dizia:
— Boa viagem, Araújo!
Solange, muito intrigada,
pergunta para o marido:
— Paulo, como sabe que é o

Araújo que está lá?
— Ora, quem viaja pelo mar
não é marujo? Então, quem
viaja pelo céu é Araújo, muito 
simples.

COMPUTADOR
O sujeito compra um computa-

dor novinho. É o seu
primeiro contato com o
mundo da informática. E
ele fica cheio de dúvidas na
hora de fazer as configurações. 
Depois de muito quebrar a ca-
beça, resolve ligar
para o suporte técnico. Do

outro lado da linha, um espe-
cialista começa a usar termos 
técnicos, que pareciam
outra língua para o cliente.
O cara se atrapalha todo e
faz o atendente repetir a
mesma coisa várias vezes. O
clima já está ficando pesado

quando o cliente diz:
— Por favor, explique o
que devo fazer como se eu
tivesse apenas 5 anos de
idade, tá bom?
E o técnico:
— Tudo bem. Filho, por favor,
ponha a sua mãe ao telefone!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ossain
MENSAGEM: 
Ossain nos traz a certeza de 
cura e dos milagres através das 
ervas e plantas, nos mostrando 
que é sempre possível grandes 
resultados e benefícios através 
de simples ervas! Momento de 
autoconfiança, de acreditar nas 
próprias capacidades e nos pró-
prios dons.
SAUDAÇÃO: 
Ewé ó 
CORES: 
Verde e Branco
ELEMENTO: 
Terra (matas e florestas)
SIMPATIA: 
Para curar uma alergia, pegue 
um galho de manjericão e ou-
tro de boldo, e bata levemente 
no corpo da pessoa, da cabeça 
aos pés por 7 vezes. Peça que 

leve embora toda alergia e 
mal-estar. Em seguida quebre 
e despache no mato ou mar!

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

 LAlguns prejuízos financeiros 
podem aparecer. Pense, rea-
valie as suas atitudes e se or-
ganize. Evite se envolver com 
um amigo no amor.
Cor: laranja. 
Números da sorte:19, 64 e 46. 

 LUma mudança de cargo tal-
vez aconteça. A relação com a 
família não vai ser das melho-
res. Busque não se preocupar 
muito na vida a dois.
Cor: sépia. 
Números da sorte:92, 02 e 65. 

 LVocê vai ter oportunidades 
de conquistas. Mas as coisas 
não vão muito bem. Terá al-
guns problemas na comunica-
ção no trabalho.
Cor: púrpura. 
Números da sorte:12, 66 e 84. 
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