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MARCENEIRO 
É MORTO E 

CAIXA FICA FERIDA

ESPORTES

Mais 206 mil 
famílias estão 

na próxima 
leva do auxílio

DINDIM 8

PARTE DA 
BAIXADA 
FICA SEM 
SEGUNDA 

DOSE

COVID 7

Polícia não 
passa pano 
e prende 5 
flanelinhas

R$ 100 A VAGA 6

Confronto tira vida do inocente Gemerson, que estava a caminho do trabalho. 

Funcionária de supermercado, Bruna é atingida no pescoço na van. PÁGINAS 3 E 4

                                                               24 HORAS DE TERROR EM TIROTEIOS PELA CIDADE

Com dois de Gabigol, 
Fla goleia La Calera 

por 4 a 1 e dispara na 
liderança da Liberta

‘OI, SOGRÃO’ 17

APROVA 
A NORA, 

FÁBIO JR.?

Andressa Urach 
é criticada 

por religiosos e 
solta o verbo

‘PAREM DE JULGAR’

PÁGINA 16
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LEITOR-REPÓRTER
Quer reclamar? Tô Alceu 

Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 28/4/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

ILUMINAÇÃO

Carlos Abreu
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Buraco a rodo em 
via de Nilópolis

 LA Avenida Presidente Costa e Sil-
va, em Nilópolis, está com muitos 
buracos em toda a sua extensão. A 
via é muito importante para o mu-
nicípio, mas ela não é bem cuidada 
pelos gestores. Pagamos vários 
impostos e muito caros para não 
termos quase nenhum serviço de 
qualidade para a população. Não 
só essa via, mas muitas outras estão 
péssimas aqui na região!

BURACOS

Árvores correndo 
risco de queda

 LQuatro árvores gigantescas po-
dem cair a qualquer momento 
próximo a um terreno na Rua Jorge 
Alberto, na altura do número 75, 
no bairro Caonze, em Nova Iguaçu, 
Baixada Fluminense. Se uma delas 
cair, pode causar uma tragédia. Elas 
já estão emaranhadas com a fiação, 
podendo deixar a rua inteira sem 
energia elétrica. Além de que algu-
mas casas podem ser atingidas.

Mário Sodré
Por e-mail

ÁRVORES

Novo vazamento 
em ruas de Bangu

 LNa esquina da Rua Cobe com a 
Rua da Feira, em Bangu, a Cedae 
realizou um trabalho de conserto 
em um vazamento, mas alguns 
dias depois a água voltou a jorrar 
pelas ruas. Além disso, a companhia 
deixou muitos buracos após essas 
obras realizadas nessas ruas. Aqui 
na região também sofremos com 
falta de iluminação nas vias. Algu-
mas estão num breu total.

Max Freitas
Por e-mail

ÁGUA

 Rua esburacada 
em Nova Iguaçu

 LA Rua Abre Alas, no bairro de Co-
mendador Soares, em Nova Iguaçu, 
está com as calçadas inadequadas 
para os pedestres. Do número 210 
aos 300, é impossível andar! Está 
cheia de tapa buracos, tapumes e 
muitos buracos. Alguém precisa 
resolver esse problema o quanto 
antes! Estamos sofrendo bastante 
para transitar na região. Por isso, 
faço este apelo à prefeitura.

 Anônimo 
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACOS

Via de Mesquita 
está muito escura

 LA Rua Carlinhos, em Santa Terezi-
nha, Mesquita, precisa de lâmpadas 
em toda a sua extensão. À noite, o 
local tem ficado assustador por con-
ta dessa escuridão e dos possíveis 
assaltos que podem acontecer. O 
local até que é tranquilo, mas nesse 
breu, ninguém quer arriscar. Preci-
samos que mais postes de luz sejam 
colocados e as lâmpadas queima-
das, trocadas.

Sandra Lima
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO                                                                                                                                                                                   BUEIRO

Bueiros entupidos com lixo
 LUma grande quantidade de lixo está amontoada nos 

bueiros da Rua Campos da Paz, no Rio Comprido, na altura 
do número 54. Ao longo da rua é possível encontrar outros 
bueiros entupidos, além de grelhas e tampas também jo-
gados nos bueiros. Até quando? Quando chove, tudo fica 
alagado, por conta desses bueiros que estão obstruídos. 
Precisamos de limpeza!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Buraco é 
tapado

 LGostaria de agradecer ao 
MEIA HORA, pela publica-
ção das minhas reclamações 
informando sobre um bura-
co na Estrada dos Três Rios, 
na altura do número 354, na 
Freguesia, em Jacarepaguá. O 
buraco já foi tapado.

Solange de Paula
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2216
27/04/2021

01 02 03 04 06
09 10 13 14 15
17 19 21 22 25

QUINA concurso 5550
27/04/2021

23 24 26 31 44
Quina: acumulou

Quadra: 66 (R$ 8.557,85)

Terno: 6.155 (R$ 137,99)

Duque: 145.651 (R$ 3,20)
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GERAL

Doze horas de 
Confrontos 
entre policiais 
e bandidos 
deixam nove 
mortos e 19 
feridos em 
diferentes locais 
do Rio

N
ove pessoas morreram 
e 19 ficaram feridas em 
um intervalo de 12 ho-

ras, durante confrontos entre 
policiais e bandidos em comu-
nidades do Rio de Janeiro, en-
tre a noite de segunda-feira e a 
manhã de ontem. Seis foram 
mortos no Morro do Juramen-
to, em Vicente de Carvalho, 
dois no Morro dos Prazeres, 
no Rio Comprido, e uma pes-
soa morreu no Morro da Pro-
vidência. Segundo o porta-voz 
da Polícia Militar, Rafael Ba-
tista, informou ao RJTV, da 
Globo, seis mortos nas ações 
eram criminosos. Houve ti-
roteio também no Morro da 
Mangueira e no Complexo do 
Lins, sem vítimas fatais.

No Morro dos Prazeres, a 
polícia matou um dos che-
fes do tráfico na comunidade, 
Marcelo da Silva Guilherme, 
o Marcelinho dos Prazeres, e 
um comparsa do traficante, 
conhecido como Gabriel GB. 

Uma mulher de 39 anos, 
identificada como Bruna Bar-

ros, estava em uma van quan-
do foi atingida no pescoço por 
uma bala perdida e socorrida 
para o Hospital Souza Aguiar, 
no Centro. A caixa de super-
mercado estava a caminho da 
casa da filha de 19 anos, no Rio 
Comprido, que fez aniversário 
ontem. Bruna está com estado 
de saúde estável.

No Juramento, segundo 
a PM, o confronto começou 
quando equipes do 41º BPM 
(Irajá) em patrulhamento fo-
ram atacadas por criminosos 
armados atravessando uma 
passarela na Avenida Martin 
Luther King Junior. Uma das 
vítimas fatais foi o marce-
neiro Gemerson Patrício de 
Souza. Ele estava descendo a 
passarela para ir ao trabalho 

Moradores do Morro do 
Juramento, em Vicente de 
Carvalho, sofreram os im-
pactos do confronto que 
deixou seis mortos. Dez pes-
soas ficaram feridas, segun-
do a Polícia Militar, e foram 
levadas para o Hospital Esta-
dual Carlos Chagas, em Ma-
rechal Hermes, e o Hospital 
Municipal Salgado Filho, no 
Méier. 

Por conta do tiroteio entre 
policiais e traficantes, moto-
ristas começaram a voltar na 
contramão na Avenida Pastor 
Martin Luther King Junior.

Durante ação policial na co-
munidade, foram apreendidos 
quatro fuzis, uma pistola, gra-
nada e entorpecentes.

Os confrontos no Jura-
mento, Prazeres e Providên-
cia fecharam três unidades 
de saúde e impediram a cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19. Não funcionaram 
o Centro Municipal de Saúde 
José Messias do Carmo, no 
Santo Cristo, a Clínica da Fa-
mília Herbert de Souza, em 
Tomás Coelho, e a Clínica da 
Família Nelio de Oliveira, na 
Gamboa.

Pânico em 
avenida

Tiros impedem 
a vacinação

Ação no Morro dos Prazeres matou o chefe do tráfico e comparsa

DIVULGAÇÃO

TERROR

Policiais militares socorrem baleados em passarela da Avenida Martin Luther King, no Juramento

REPRODUÇÃO DE TV

CONFRONTOS

NAS COMUNIDADES 

DO RIO DE JANEIRO 

DEIXARAM 19 

PESSOAS BALEADAS

 LO confronto entre policiais e tra-
ficantes no Morro dos Prazeres 
aconteceu na Rua Barão de Petró-
polis, no Rio Comprido, na noite de 
segunda-feira, quando uma equipe 
da UPP foi atacada por criminosos, 
segundo informações da PM.

Policiais militares da UPP 
apreenderam um fuzil, uma pisto-
la, dois carregadores e drogas. Um 
homem identificado como Alce-
mir Joaquim Santana, conhecido 
como Baby, de 30 anos, foi baleado 
no abdômen e encaminhado para 
o Hospital Souza Aguiar, no Cen-
tro do Rio.

Drogas e armas 
apreendidas

Mais sobre os confrontos no 
Rio na página 4
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O 
marceneiro Gemerson 
Patrício de Souza está 
entre os seis mortos du-

rante um intenso tiroteio en-
tre criminosos e policiais mi-
litares, no começo da manhã 
de ontem, no Morro do Jura-
mento, em Vicente de Carva-
lho, Zona Norte do Rio de Ja-
neiro. De acordo com a Polícia 
Militar, pelo menos sete pes-
soas foram baleadas. 

Gemerson Patrício foi atin-
gido quando passava na passa-
rela localizada acima da Aveni-
da Pastor Martin Luther King 
Jr., na altura da estação do me-
trô de Tomás Coelho. Ele foi so-
corrido para o Hospital muni-
cipal Salgado Filho, no Méier, 

mas não resistiu e morreu. De 
acordo com amigos, que pres-
taram homenagens ao traba-
lhador nas redes sociais, ele es-
tava a caminho do trabalho.

“A gente que trabalhava ali 
via como era perigoso porém 
a gente nunca espera que vai 
acontecer sai de lá já em 2019 
e vejo que foi um livramento”, 
escreveu um colega da vítima. 
Ele deixa esposa e dois filhos.

Uma imagem divulgada nas 
redes sociais mostra a passare-
la onde Gemerson estava com 
sangue no chão. 

Marceneiro morre 
por bala perdida
Gemerson Patrício foi atingido no Juramento

 L TRAGÉDIA

Gemerson Patrício estava a caminho do trabalho quando foi baleado 

REPRODUÇÃO

VÍTIMA

DO CONFRONTO 
ENTRE POLICIAIS E 

TRAFICANTES DEIXA 
ESPOSA E FILHOS

A caixa de supermercado Bru-
na Barros Viana, de 39 anos, ba-
leada na noite da última segun-
da-feira, passa bem e já consegue 
conversar com a família. Ela foi 
atingida no pescoço durante um 
tiroteio na Rua Barão de Petró-
polis, no Rio Comprido, quando 
estava dentro de uma van, retor-
nando do trabalho. Bruna foi uma 
das vítimas da noite tensa marcada 
pela morte do traficante Marcelo 
da Silva Guilherme, o Marcelinho 
dos Prazeres. 

Informações iniciais aponta-
vam que ela não conseguia mover 
as pernas e os braços. No entan-
to, segundo a família da baleada, 
o quadro de saúde foi estabiliza-
do e Bruna já consegue realizar 
pequenos movimentos. O mé-
dico informou à família que por 
muito pouco ela não faleceu. A 
bala ficou alojada em seu pescoço 

mas ela não corre o risco de ficar 
tetraplégica.

Ela estava a caminho da casa 
da filha de 19 anos para o aniver-
sário da jovem, quando foi atin-
gida. Um áudio que circula nas 
redes mostra o motorista da van 
avisando sobre a mulher balea-

da. No fundo é possível ouvir um 
disparo. “Tiro na Barão, rapaziada. 
Mulher está baleada dentro da mi-
nha van!”, alerta. 

*Estagiária sob supervisão de 
Thiago Antunes

Baleada está 
lúcida e bem

 L DENTRO DA VAN

Bruna foi atingida por bala perdida quando voltava do trabalho

REPRODUÇÃO

 L *THALITA QUEIROZ

MÉDICO DIZ QUE

MULHER BALEADA 
NÃO CORRE O 

RISCO DE FICAR 
TETRAPLÉGICA

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 28/4/20214



RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 28/4/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

F
amiliares e amigos se despe-
diram do menino Kaio Gui-
lherme da Silva Baraúna, de 8 

anos, na tarde de ontem, no cemi-
tério Jardim da Saudade, em Sula-
cap, Zona Oeste do Rio. O garoto 
morreu no sábado, após ser atingi-
do por bala perdida 
durante uma festa 
na Vila Aliança. 

Muito emocio-
nada, a avó mater-
na de Kaio chegou 
a desmaiar duran-
te o velório. O avô, 
Fabio da Silva, fa-
lou sobre o sonho 
do neto de ser jo-
gador de futebol. 
“Tiraram a vida do 
meu neto, cheio de sonhos. O so-
nho dele era ser jogador de futebol, 
eu levava ele para os clubes, mas o 
sonho foi interrompido por causa 
de uma fatalidade dessa.”

Fabio fez um apelo pelo fim da 
violência nas comunidades. “Peço 
a todos, nas comunidades, que não 

 L DESPEDIDA

Dor no adeus a Kaio
Menino de 8 anos atingido por bala perdida é enterrado 

Parentes e amigos de Kaio se emocionaram no enterro, ontem, no Jardim da Saudade  

DANIEL CASTELO BRANCO

 L ALINE CAVALCANTE

‘TIRARAM A

VIDA DO MEU 

NETO, CHEIO 

DE SONHOS’, 

DESABAFA AVÔ

Uma infiltração, causada 
pela chuva no feriado de Ti-
radentes, fez cair parte do teto 
do laboratório de toxicologia, 
do Instituto de Criminalística 
Carlos Éboli (ICCE), e parali-
sou processos, entre eles o lau-
do que pode constatar se havia 
algum tipo de droga no sangue 
de Henry Borel, morto no dia 8 
de março, na Barra.

O laudo, no entanto, não é 
essencial para a conclusão do 
inquérito, que já possui pro-

vas robustas da autoria do cri-
me, segundo a Polícia Civil. O 
resultado do 
exame para 
saber se Hen-
ry estava ou 
não dopado 
quando so-
freu as 23 le-
sões , que é 
feito nesse la-
boratório, po-
derá ser en-
viado para o 
Ministério Público, posterior-
mente. A previsão é que o in-

quérito seja concluído até o fim 
da semana.

A suspei-
ta do uso de 
algum remé-
dio foi corro-
borada após 
u m a  te s te -
munha afir-
mar à polícia 
que Monique 
M e d e i r o s , 
mãe de Hen-
ry, ministra-

va, diariamente, três vezes 
ansiolíticos ao filho, além de 

um xarope de maracujá, para 
a criança dormir. A reporta-
gem apurou com agentes que, 
para o exame toxicológico ser 
feito, é necessária a instalação 
de um ar-condicionado cen-
tral no laboratório. Para isso, 
não há falta de dinheiro e, sim, 
mão de obra qualificada para 
agilizar o processo de compra 
do equipamento. 

Ontem, finalmente, a cor-
poração passou a vislumbrar 
uma luz no fim do túnel: um 
novo concurso com 400 vagas 
foi autorizado pelo governo.

Problema atrasa laudo
 L CASO HENRY BOREL

 L BRUNA FANTTI

EXAME

PODE CONSTATAR 

SE HAVIA ALGUM 

TIPO DE DROGA NO 

SANGUE DA VÍTIMA

Um grupo de cinco pessoas 
foi preso na manhã de on-
tem, pela Delegacia Especial 
de Atendimento ao Turismo 
(Deat), por extorquir turis-
tas na Praça São Judas Tadeu e 
nos arredores do Bondinho do 
Corcovado, no Cosme Velho. 
As prisões fazem parte de uma 
operação da distrital contra 
flanelinhas que atuam na re-
gião da Zona Sul do Rio.

Segundo a delegada titular 
da Deat, Patricia Alemany, os 
flanelinhas costumavam co-
brar dos turistas o valor de R$ 
100 para estacionar. O valor 
do rotativo na região é de R$ 2. 
A ação, batizada de Operação 
Redentor, conta com 10 man-
dados de prisão contra os sus-
peitos, que moram na comu-
nidade Cerro-Corá. Todos têm 
diversas passagens pela polícia, 
segundo as investigações.

“Por muito tempo, aque-
las praças foram ocupadas por 
aqueles flanelinhas, que abor-
davam de modo violento”, ex-
plicou Patricia Alemany.

Presos por 
extorquir 
turistas

 L EM CANA

Corpo de tenente 
é encontrado

 LO Corpo de Bombeiros do Rio 
encontrou, na manhã de on-
tem, próximo ao Grupamento 
Marítimo da Barra da Tijuca, o 
corpo do tenente Ítalo José Pe-
reira dos Santos, de 30 anos. Ele 
realizava a prova de arrebenta-
ção do curso de especialização 
de guarda-vidas, na sexta-fei-
ra, quando se afogou na Praia 
da Barra. Ítalo era lotado no 2º 
Grupamento Marítimo da Bar-
ra (2º GMar) e estava na corpo-
ração há oito anos.

RAPIDINHA...

mandem tiro pro alto porque tem 
muita gente do bem, trabalhado-
res, crianças que gostam de brin-
car nas praças com os pais e avós. 
Por favor, parem com esta violên-
cia. A polícia também, se entrar 
na comunidade atrás de bandido, 

não cheguem atirando, porque 
atrás daqueles tijolos existe muita 
gente de bem.” 

A família optou pela doação 
dos órgãos após ser constatada 
a morte encefálica do menino, 
como uma maneira de manter 

Kaio vivo em outras pessoas. A 
cirurgia de captação ocorreu no 
próprio Hospital Municipal Pe-
dro II, em Santa Cruz, onde ele 
ficou internado, depois de ter 
sido transferido do Hospital Al-
bert Schweitzer, em Realengo.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 28/4/20216
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O
s municípios de No-
va Iguaçu, Duque de 
Caxias e Mesquita, na 

Baixada Fluminense, suspen-
deram ontem a vacinação da 
segunda dose da CoronaVac 
por falta de entrega do imuni-
zante. Na cidade do Rio, a mes-
ma vacina foi reservada para a 
segunda dose, mas para a pri-
meira só havia a AstraZeneca.

A Secretaria de Saúde da ca-
pital informou que a manuten-
ção do calendário de vacinação 
na cidade do Rio depende da 
chegada de novas remessas de 
vacinas, previstas no cronogra-
ma do Ministério da Saúde.

Outros municípios do inte-

rior fluminense também anun-
ciaram a suspensão da apli-
cação da CoronaVac, como 
Mangaratiba e Maricá.

O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, admitiu proble-
mas na distribuição da vacina. 
Segundo ele, o atraso é resulta-
do de problemas no envio dos 
insumos pela China.

Sem vacina para 
segunda dose
Três cidades da Baixada suspenderam aplicação

 L CORONAVAC 

O guarda municipal do Rio Neivaldo Nei de Santana foi vacinado 

REGINALDO PIMENTA

 L JENIFER ALVES

NA CAPITAL,

MANUTENÇÃO DO 
CALENDÁRIO DE 

VACINAÇÃO DEPENDE 
DE NOVAS REMESSAS

 LCom a inclusão de novos pro-
fissionais entre os grupos priori-
tários, os guardas municipais do 
Rio começaram a ser vacinados 
ontem. Os agentes estão sendo 
imunizados na sede da corpora-
ção, em São Cristóvão.

Um dos guardas que recebeu a 
primeira dose foi Neivaldo Nei de 
Santana, que tem 29 anos de car-

reira. Ele esperava há mais de um 
ano para receber a vacina contra a 
Covid-19 e diz que agora vai traba-
lhar mais seguro. “A Guarda Mu-
nicipal, a partir de hoje, terá um 
trabalho com mais tranquilidade 
nas ruas, visto que estamos na li-
nha de frente em todas as ativida-
des da cidade do Rio”, comemorou 
o guarda municipal.

Hoje, começa a funcionar 
um posto de vacinação especial 
no Estádio de Atletismo Célio 
de Barros, no Maracanã, para 
atender somente maiores de 
18 anos com autismo, paralisia 
cerebral e Síndrome de Down. 
As doses, aplicadas em forma-
to drive-thru, são direcionadas 
para residentes da capital.

Guardas municipais do Rio começam a ser imunizados

A dois dias do fim do prazo 
dado pela Prefeitura do Rio às 
empresas para reativação de 40 
linhas de ônibus, o drama de 
milhares de passageiros con-
tinua. Um balanço da Secreta-
ria Municipal de Transportes 

(SMTR) aponta que 12 das 20 
linhas de alta prioridade vol-
taram a operar, mas nenhuma 
em conformidade com os cri-
térios do município.

O pedido de reativação, feito 
em fevereiro, não foi integral-

mente cumprido pelas con-
cessionárias de transporte. O 
retorno, prometido pelas em-
presas, seria em dois grupos: o 
de alta prioridade, com 20 li-
nhas, até 30 de março, e o de 
média, com mais 20 linhas, até 
esta sexta-feira. 

A SMTR informou que no-
vos encontros com os consór-
cios estão previstos e que está 
fazendo a revisão do sistema 
de ônibus, além de um mapea-
mento que apontou a criação 
de 77 linhas, a alteração de 60 
e a extinção de 196 desde 2010.

Enquanto uma solução de-
finitiva não chega, o passagei-
ro sofre por toda a cidade. “Os 
ônibus 010 sumiram desde o 
início da pandemia. Antes, 
já existiam bem poucos, mas 
quando chegou a Covid-19, 
eles pararam de vez”, lamen-
tou Janícia Batista, de 57 anos, 
moradora do Bairro de Fátima.

Sufoco que não 
é passageiro

 L DRAMA PARA PEGAR CONDUÇÃO

Passageiros continuam sofrendo sem transporte na cidade do Rio

REGINALDO PIMENTA

PROMESSA DE

REATIVAR 
40 LINHAS DE ÔNIBUS 

AINDA NÃO FOI 
CUMPRIDA
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 LTENHO 43 anos de idade e sou jor-
naleiro há 13 anos. Moro aqui mesmo 
em Copacabana e gosto da vizinhan-
ça do bairro, mas precisa melhorar a 
segurança. Antes, eu era copeiro e, 
na minha atual profissão, gosto do 
atendimento ao público. Torço para o 
Flamengo e, nas minhas horas vagas, 
gosto de andar de bicicleta. Eu adoro 
ler esportes no MEIA HORA.

ROGÉRIO RODRIGUES — 
Copacabana

MICHEL 
TASSINARE 
SANTOS
tem hoje 20 
anos. Ele de-
sapareceu em 
24 de março 
de 2017, na 
P o s s e ,  e m 
Nova Iguaçu 
(Baixada Fluminense), após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O Governo Federal anun-
ciou que mais 206.126 
famílias serão contem-

pladas com o auxílio emergen-
cial este ano. Elas receberão o 
benefício seguindo o calen-
dário do próximo pagamen-
to, com início em 16 de maio, 
para nascidos em janeiro e tér-
mino em 16 de junho, para os 
aniversariantes de dezembro.

Segundo o Ministério da 
Cidadania, o valor total in-
vestido nas parcelas para es-
te novo público é de R$ 40,26 
milhões. Dos mais de 206 mil 
beneficiados, 142.531 têm di-
reito à cota de R$ 150 (pes-

soas que moram sozinhas), 
39.719 receberão R$250 e 
23.876 são mulheres chefes de 

família que sustentam a casa 
sozinhas e receberão R$350. 
No site www.cidadania.gov.

br/auxilio, o interessado po-
de conferir se está elegível pa-
ra receber o benefício.

O Congresso Nacional auto-
rizou um investimento de R$ 
44 bilhões nesta etapa do pro-
grama. Além de poder usar o 
auxílio para pagar contas e fa-
zer compras, a partir de sexta-
-feira, o beneficiário poderá fa-
zer operações por meio do Pix 
(exceto para contas de mesma 
titularidade do beneficiário).

O auxílio emergencial foi 
criado pelo Governo Federal 
para ajudar a combater os efei-
tos econômicos provocados 
pela pandemia da Covid-19.

Ajuda para mais 
206 mil famílias
Novo grupo recebe parcelas a partir de maio 

 L AUXÍLIO EMERGENCIAL

BENEFICIÁRIOS
PODERÃO USAR 
OS VALORES EM 

OPERAÇÕES NO PIX A 
PARTIR DE SEXTA

A Cedae informou que vai 
realizar amanhã um serviço 
de manutenção em uma adu-
tora na Avenida Santa Cruz, 
na altura de Senador Camará, 
na Zona Oeste do Rio. A ope-
ração começará às 9h e deve 
ser concluída até meia-noite. 
Neste período, o abastecimen-
to ficará reduzido em parte 
dos bairros de Bangu, Campo 
Grande, Jabour, Padre Miguel, 
Realengo, Santa Cruz, Santíssi-
mo e Senador Camará, na Zo-
na Oeste, e em Guadalupe, que 
fica na Zona Norte.

Segundo a companhia, o 
fornecimento de água será re-
tomado logo após a conclusão 
do reparo, mas pode levar até 
24h para se restabelecer por 
completo nas partes mais al-
tas. Imóveis que tenham sis-
tema de reserva (cisterna e/ou 
caixa d’água) não deverão ter 

problemas no abastecimento.
Mesmo assim, a Cedae 

orienta os moradores dos bair-
ros afetados a usar de forma 
equilibrada os reservatórios 
internos (caixas d’água e cis-
ternas), reprogramando as ta-

refas não essenciais que repre-
sentem grande consumo de 
água. Clientes da estatal podem 
solicitar o envio de caminhão-
-pipa, em caso de necessidade, 
pelo telefone 0800-282-1195.

Hora de fechar 
as torneiras 

 L MANUTENÇÃO EM ADUTORA

SERVIÇO SERÁ
REALIZADO AMANHÃ. 

ABASTECIMENTO 
FICARÁ REDUZIDO EM 

ALGUNS BAIRROS 

 LO PRESIDENTE Jair Bolsonaro 
assinou as duas Medidas Provi-
sórias (MPs) que mudam as re-
gras trabalhistas para o enfren-
tamento da crise provocada pela 
pandemia da Covid-19. Uma das 
medidas prevê a reedição do pro-
grama que permite redução de 
jornada e salários ou suspensão 
de contratos. A outra vai permitir 
a nova edição do BEm (Benefício 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda). 

OLHO VIVO
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 Hoje Santa Fe-COL 21h Centenário de Armenia

Domingo Portuguesa 16h Luso Brasileiro
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Leandro Castellanos; Alexander Por-
ras, Jeisson Palacios, Fainer Torijano e 
Dairon Mosquera; Giraldo, Velásquez, 
Herrera e Seijas; Diego Valdés e Jorge 
Ramos. Técnico: Harold Rivera.

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe 
e Nenê (Juan Cazares); Luiz Henrique, 
Kayky (Wellington) e Fred. Técnico: 
Roger Machado.

Local: Estádio Centenário de Armenia 
Árbitro: Andrés Cunha (URU) 
Assistentes: Andrés Nievas (URU) e 
Pablo Llaren (URU) 
Horário: 21h 
TV: Conmebol TV 

SANTA FÉ FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

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
ONTEM

 FLAMENGO 4 X 1 UNIÓN LA CALERA-CHI

HOJE

   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

Atitude na Atitude na 
ALTITUDEALTITUDE

Fluzão joga Fluzão joga 
hoje a 1.480 hoje a 1.480 
metros acima metros acima 
do nível do do nível do 
mar, em busca mar, em busca 
da primeira da primeira 
vitóriavitória

M
esmo com o empate em 
casa, diante do River Pla-
te, o Fluminense deixou 

uma boa impressão em sua estreia 
na Libertadores, e agora precisará 
confirmar que pode ser uma das 
forças do grupo D. Com duas parti-
das seguidas fora de casa, o Tricolor 
encara hoje o Independiente Santa 
Fe (COL), às 21h (de Brasília), na ci-
dade de Armenia, em busca da pri-
meira vitória, que o deixa em situa-
ção mais confortável na busca por 
vaga no mata-mata.

O desafio poderia ser ainda mais 
complicado na altitude de 2.640 
metros de Bogotá. Afinal, o Flu-
minense, em competições oficiais, 
perdeu quatro vezes jogando na al-
titude, só venceu duas e empatou 
uma. Mas a missão tornou-se me-
nos problemática com a proibição 
de jogos na capital colombiana por 
causa do aumento de casos de co-
vid-19 na cidade.

Agora, o Tricolor jogará a ‘ape-
nas’ 1.480 metros do nível do mar, 

o que impede uma 
grande vantagem do 
rival. Ainda assim, a 
mudança em cima da 
hora tornou a logística 
mais difícil e cansativa 
para os jogadores, que 
tiveram que fazer no-
vo deslocamento até 
Armenia, a 280 quilô-
metros da capital. O clube treinou 
em Bogotá e teve dificuldades para 
conseguir um voo fretado.

Após a goleada do 
Fluminense sobre o 
Madureira, por 4 a 1, 
pelo Carioca, alguns 
jogadores tiveram 
boas atuações e sur-
gem como opções, 
como Raúl Bobadilla, 
Abel Hernandez, Ga-
briel Teixeira e Ganso, 

que serão opções no banco. O meia 
Cazares mais uma vez agradou e 
briga por posição com Nenê.

O TRICOLOR

PERDEU 

QUATRO DOS 

SETE JOGOS 

NA ALTITUDE

Cazares corre por fora Cazares corre por fora 
e pode ser novidade na e pode ser novidade na 
escalação titular para o escalação titular para o 
jogo contra o Santa Fejogo contra o Santa Fe
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A partir de agora e até o fim 
do calendário em dezem-

bro, os clubes envolvidos em 
competições paralelas não te-
rão descanso. Será uma su-
cessão de jogos e viagens que, 
a curto prazo, provocará can-
saço físico e mental nos jo-
gadores, comprometendo o 
desempenho e provocando 
queda na qualidade dos espe-
táculos, sejam nacionais ou 
internacionais. Pior fatia da 
maçã envenenada tocará aos 
paulistas, obrigados a jogar a 
cada 48 horas, acelerando pa-
ra poder fechar o Estadual no 

tempo previsto, sem registros 
de protestos dos atletas ou do 
Sindicato da Classe. Até o fim 
do ano será assim: no Cam-
peonato Brasileiro (foto), os 
eliminados prematuramen-
te nos torneios e os poucos 
entre 20 times participantes 
com menos compromissos 
sofrerão menos, fato que fa-
vorecerá o surgimento dos 
“fantasmas”, as chamadas ze-
bras, aquelas equipes que se 
intrometem no pelotão dos 
favoritos de sempre. É o fute-
bol sul-americano descendo 
a ladeira e sem freios.

 LO Flu, após empatar na es-
treia em 1 a 1 em casa com o 
River Plate, precisa trazer três 
pontos da Colômbia, onde 
enfrentará hoje o Santa Fé.

 LDepois que o técnico ar-
gentino Ariel Holan jogou a 

toalha no Santos, fugindo da 
fúria da galera, ficará mais 
difícil a importação de outros 
gênios das táticas.

 LO técnico Cuca, do Galo, diz 
que não adianta o Hulk ficar 
verde, pois ele é daltônico.

 LFábio, goleiro do Cruzeiro, serve de 
exemplo para os jovens. É um pro-
fissional competente, consagrado, 
reverenciado por companheiros e 
adversários.

 LÔnibus da delegação da Ponte Preta 
que retornava após a derrota para a 
Inter de Limeira por 1 a 0 foi apedreja-
do por torcedores/bandidos, deixando 
jogadores feridos.

VAI SER RIPA NA CHULIPA

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

O DEVER DE 
CASA DO FLA

 LVeja o que espera o Flamengo até 
a estreia no Brasileirão. Após jogar 
ontem com o La Calera, joga no 
sábado pelas semifinais do Cario-
cão com o Volta Redonda, no dia 
4 com a LDU, no dia 8 com o Vol-
ta Redonda e no dia 11 novamente 
com o La Calera. No dia 16, tem o 
jogo 1 da final do Carioca (se che-
gar), no dia 19 pega a LDU mais 
uma vez, no dia 23 terá a final do 
Carioca, no dia 27 encara o Vélez 
e, no dia 30, estreia no Brasileirão 
contra o Palmeiras. Ceni sabe o ris-
co que corre nessa dura sequência: 
se consagra ou vai para a panela.

CBF / DIVULGAÇÃO

Braz vê Ceni 
na Seleção
Vice de futebol do Flamengo 
fez elogios ao comandante

 L COM MORAL

O 
vice de futebol do Fla-
mengo, Marcos Braz, 
participou ontem do 

programa Os Donos da Bola, 
da rádio Bandeirantes. O trei-
nador Rogério Ceni, que re-
cebe críticas de parte dos tor-
cedores do Rubro-Negro, foi 
objeto de análise. O dirigente 
elogiou o comandante e pro-
jetou um futuro dourado para 
o ex-goleiro.

“Quando eu entrei em con-
tato com o Rogério, fizemos 
da melhor maneira possível 
porque ele estava empregado. 
O Rogério foi muito hones-
to com a gente. Eu posso falar 
por mim, é um cara que tem 
uma metodologia de trabalho 
que funciona. É um cara que 
eu posso te afirmar que será 
um técnico que terá oportuni-

dade, mais na frente, em uma 
seleção brasileira”, afirmou o 
dirigente do Fla.

Braz também criticou o 
pouco período que os treina-

dores têm para trabalhar. “An-
tes de a gente chegar, nos úl-
timos seis anos, o Flamengo 
teve 13 técnicos. Eu te afirmo 
que isso em nenhum lugar do 
mundo funciona”, afirmou.

Rogério Ceni e Marcos Braz possuem boa relação nos bastidores

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DESDE NOVEMBRO

DE 2020 NO 
FLAMENGO, O 

TÉCNICO JÁ GANHOU 
TRÊS TÍTULOS

10
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Carioca             Sábado             Volta Redonda        21h05 R. de Oliveira

Libertadores     Terça              LDU         21h30 Equador

Goleada no Maracanã
Mengão vence por 4 a 1, pela Liberta, com gols de Gabigol (dois), Arrasca e Pedro 

 L COM FACILIDADE

O 
Flamengo goleou ontem o 
Unión La Calera, do Chi-
le, por 4 a 1, no Maracanã, 

pela segunda rodada da Liberta-
dores, mantendo a invencibilida-
de na competição. Os gols foram 
marcados por Gabigol, duas vezes, 
Arrascaeta e uma pintura de Pe-
dro. Sáez descontou. Com a vitó-
ria, o Flamengo é o líder no Grupo 
G, com seis pontos em dois jogos.

O primeiro tempo foi em cli-
ma de treino para o Flamengo. Aos 
30, Gerson encontrou Arrascaeta 
na esquerda da área. O meia tocou 
de primeira para o meio, e Gabi-
gol apareceu livre para chutar de 
primeira e estufar a rede. Aos 34, o 
Flamengo ampliou. Após con-
tra-ataque, Bruno Henrique to-
cou para Arrascaeta, na entrada 
da área, marcar.

Para o segundo tempo, o Fla-
mengo voltou desligado. E, aos 11 
minutos, o La Calera diminuiu o 
placar e botou emoção no jogo, 
com Sáez. A pressão chilena não 
durou muito. Aos 33, Bruno Hen-
rique lançou Gabigol na área, que 
bateu cruzado e fez o seu 14º gol 
em Libertadores.

No fim, Pedro, que havia acaba-
do de entrar, cortou dois defenso-
res, deu uma “cavadinha” e mar-
cou um golaço no Maracanã.

O Flamengo volta a campo no 
sábado para pegar o Volta Redon-
da, às 21h05, no Raulino de Olivei-
ra, pelo jogo de ida das semifinais 
do Campeonato Carioca.

Gabi comemora com Filipe Luís, após marcar gol no Maracanã

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Diego Alves; Maurício Isla, Willian Arão 
(Léo Pereira), Bruno Viana e Filipe Luís; 
Gerson, Diego (João Gomes), Éverton 
Ribeiro (Vitinho) e De Arrascaeta 
(Michael); Bruno Henrique (Pedro) e 
Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Martin Arias; Simón Ramírez, Christián 
Vilches, Santiago García e Oyanedel; 
Castellani (Liuzzi), Valencia (A. Mar-
tínez) e Wiemberg; Vargas (Valdívia), 
Andrés Vilches e Cavalleri (Sáez). Téc-
nico: Lucas Marcogiuseppe.

Local: Maracanã Juiz: Eber Aquino (PAR) Auxiliares: Milciades Saldivar (PAR) e 
Luis Francisco Onieva (PAR) Gols: 1º tempo: Gabigol, aos 30 e Arrascaeta, aos 
34; 2º tempo: Sáez, aos 11, Gabigol, aos 33 e Pedro, aos 39. Cartões amarelos: 
Valencia e Vitinho.

FLAMENGO 4 UNIÓN LA CALERA 1

GABIGOL

ESTÁ A DOIS GOLS DE 

SE IGUALAR A ZICO 

NA ARTILHARIA DO 

FLA NA LIBERTA
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to tempo. Eles me fizeram 
me sentir importante. A sen-
sação que eu tinha no San-
tos, quando subi para o pro-

fissional, abraçado, querido, 
eu voltei a sentir aqui”, desa-
bafou Zeca em entrevista ao 
MEIA HORA.

PRÓXIMOS JOGOS

Taça Rio Sábado           Madureira  15h15 Consel. Galvão
Taça Rio 08/05          Madureira 16h00 São Januário

Zeca ganhou 
confiança e já se 
sente à vontade 
com a camisa do 
Vasco da Gama
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‘OS TORCEDORES
ME FIZERAM 

SENTIR ALGO QUE 
NÃO SENTIA HÁ 
MUITO TEMPO’

Lateral elogia Lateral elogia 

trabalho de trabalho de 

psicologia no psicologia no 

clube e dispara: clube e dispara: 

‘Jogador é ser ‘Jogador é ser 

humano, e humano, e 

não robô’não robô’

O começo de tempora-
da de Zeca pelo Vas-
co tem sido o melhor 

possível. Titular absoluto, re-
conhecimento dos vascaí-
nos e sorriso largo no dia a 
dia do clube. Quem vê o jo-
gador atualmente nem acre-
dita que ele precisou passar 
por momentos complica-
dos na vida pessoal há pou-
cos meses, em outubro de 
2020, quando teve que con-
viver com a perda precoce da 
mãe, Dona Lucimara Neves, 
vítima de câncer aos 44 anos.

Ao término da tempo-
rada 2020, Zeca decidiu 
aceitar um novo proje-
to e fez esforço. Rescindiu 
com o Internacional e assi-
nou contrato com o Vasco, 
clube que lhe fez sentir al-
go que não experimentava 
desde os tempos de Santos.

“Os torcedores do Vas-
co me fizeram sentir algo 
que eu não sentia há mui-

 L VENÊ CASAGRANDE

VASCÃOVASCÃO

 LMarcelo Cabo ganhou 
mais uma opção. Com a 
publicação do nome no 
Bira da Federação de Fu-
tebol do Rio e do BID da 
CBF, o volante Rômulo, 
de 30 anos, foi regulari-
zado na segunda-feira e, 
portanto, está à disposição 
para o jogo com o Madu-
reira, sábado, em Conse-
lheiro Galvão, no primeiro 
jogo da semifinal da Taça 
Rio. Rômulo disputa po-
sição com Andrey, Bruno 
Gomes, Galarza e Caio.

Rômulo já 
pode estrear

 LCom moral desde a chega-
da de Marcelo Cabo, o vo-
lante Andrey, de 23 anos, es-
tá próximo de renovar com 
o Vasco. O jogador e o clu-
be desejam a ampliação do 
vínculo que no momento 
vai até o fim de 2021. O atle-
ta chegou a ser ventilado no 
Santos, porém, não houve 

interesse do Cruzmaltino 
em liberá-lo. O próprio An-
drey já deixou claro em en-
trevistas que deseja conti-
nuar defendendo as cores 
do Gigante da Colina. O jo-
gador atuou em dez jogos, 
fez um gol na atual tempo-
rada e tem se destacado nas 
cobranças de falta.

Renovação de Andrey está próxima

Zeca deu samba noZeca deu samba no  
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A
pós a fraca campanha no 
Carioca, o Botafogo está 
a um mês da estreia na 

Série B, contra o Vila Nova, em 
Goiás. Até lá, o lateral-direito 
Jonathan acredita que o tem-
po será essencial para o técni-
co Marcelo Chamusca acertar 
o time, que iniciará a semifinal 
da Taça Rio no domingo, con-
tra o Nova Iguaçu. 

“Tivemos muitos jogos e 
pouco tempo de trabalho, is-
so também fez as coisas não 
acontecerem da maneira que 
a gente quer. Temos muito a 
evoluir, muito a trabalhar. É o 
momento que não temos que 
falar muito e temos que focar 
bastante no dia a dia”, afirmou.

O atleta se colocou em po-
sição de análise. Para ele, que 

chegou ao clube em março e 
assumiu a titularidade, é pre-
ciso evoluir para ficar 100% sa-
tisfeito com suas atuações.

“Sou um cara que me cobro 

bastante, nas fases ofensiva e 
defensiva. Tem um pouco de 
falha, precisamos de trabalho 
para corrigir. Ofensivamen-
te, estou precisando mostrar 

mais, sei que estou devendo. 
Vou trabalhar no dia a dia e as 
coisas vão acontecer natural-
mente”, completou.

Reforços à vista
O volante André, de 19 anos, 

que pertence ao Fluminense, se 
aproximou de um acordo com 
o Botafogo. A diretoria trico-
lor autorizou o empréstimo do 
jovem ao Glorioso até o fim da 
temporada. No entanto, o joga-
dor ainda não foi comunicado.

O Botafogo segue negocian-
do com o atacante Anselmo 
Ramon, de 32 anos. O jogador 
havia sido liberado pela Cha-
pecoense para conversar com 
o Glorioso, porém já voltou a 
treinar com o elenco da equipe 
de Santa Catarina.

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

JONATHAN VEM

SE TORNANDO UM 

DOS LÍDERES DO 

ELENCO ALVINEGRO E 

JÁ SOMA 12 JOGOS

Lateral Jonathan 
evolui no Fogão
Jogador espera ficar tinindo para voar na Série B

 L ‘ME COBRO BASTANTE’
VITOR SILVA / BOTAFOGO

Jonathan Jonathan 
chegou ao chegou ao 
Botafogo Botafogo 
esse ano, esse ano, 
vindo do vindo do 
CoritibaCoritiba

PRÓXIMOS JOGOS
Domingo Nova Iguaçu 18h Niltão
09/05 Nova Iguaçu 18h A Definir
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              A GATA DA HORA

adora fazer cliques 
que valorizam sua boa forma. Focada na 
rotina de treinos e alimentação, a musa 
fitness e do Flamengo é o retrato da vida 
saudável. “Recebo muitas mensagens di-
zendo que sou motivação para começar a 
treinar e se alimentar melhor.” Inspire-se 
mais no Instagram @fernandaalvesamaral 

FERNANDA AMARAL 

Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com
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 LO Chelsea do técnico Thomas 
Tuchel se caracteriza por qua-
se não sofrer gols atuando em 
Stanford Bridge, na Inglaterra. 
Se a defesa não for vazada mais 
uma vez em seu estádio, no dia 
5 de maio, significará a ida pa-
ra a final da Liga dos Campeões 
após o ótimo empate de ontem, 
em 1 a 1, diante do Real Madrid, 
no Alfredo Di Stefano. O Real  
entrou em campo com uma 
legião de brasileiros: Eder Mi-
litão, Marcelo, Casemiro e Vi-
nícius Jr., mas foram os ingle-
ses quem marcaram primeiro, 
com o camisa 10 Pulisic. No se-
gundo tempo, Benzema empa-
tou para os espanhóis.

Real e Chelsea ficam no 1 a 1
AFP

ex-Vasco, Flu-
minense e Flamengo, 
foi anunciado oficial-
mente na manhã de on-
tem como o novo treina-
dor do Bangu. Agora, o 
Maestro tem como fun-
ção preparar a equipe 
para a Série D.

segue interessado 
em Lionel Messi. De acor-
do com o jornalista Marce-
lo Bechler, da TNT Sports, o 
clube francês ofereceu um 
contrato de dois anos, com 
opção de renovação por 
mais uma temporada ao 
argentino. Os valores se-
riam “insuperáveis”.

 LFELIPE,

 LO PSG
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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.
 

VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Niterói. 
Primeiro emprego. Salário 
+comissão, +passagem, +plano 
odontológico, +plano Saúde 
+Vr + Ajuda custo. Segunda/ 
sábado. Enviar currículo:
curriculo@admladela.com.br
 

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
 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom sa-
lário +benefícios.  Endere-
ço  Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira 1.584 Recreio Ban-
deirantes. Tels.:2437-4777/ 
98139-8339 Whatsapp

 

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

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro

.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
-condicionado. Praça Li-
berdade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 

ADMITE-SE V/TEXTO
Moças acima 18anos. com/ sem 
experiência, para trabalhar 
melhor casa massagem Centro. 
Inicio imediato com excelente 
remuneração semanal. whatsa-
pp 96654-4828

 

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

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
 

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
NATHALIA DUARTE (INTERINA)nathalia.duarte@meiahora.com 
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‘PAREM DE JULGAR 
AS PESSOAS’

 LAndressa Urach rebateu críticas de seguidores 
no Instagram. Alguns internautas reclamaram 
do fato de a modelo, que era evangélica, não 
falar mais sobre sua fé e postar apenas fotos 
sensuais. “É tão ridículo ver pessoas que julgam 
o exterior das pessoas. Na época, eu tinha ca-
belo escuro e usava óculos e era um robozinho 
que dizia amém para tudo que me mandavam! 
Aí para eles eu era de Deus. Os fariseus (religio-
sos), eles acham que são salvos porque olham 
o exterior das pessoas! Julgam, machucam em 
nome de Deus. Destilam ódio e maldade nas 
palavras. Vocês afastam as pessoas de Deus, 
em vez de falar do amor de Cristo. Pregam o 
ódio e a separação de irmãos. Já vi mulher com 
roupas longas traindo os maridos e arrotando 
santidade. Já vi mulheres que se dizem santas 
e virtuosas humilhando as pessoas, matando 
elas espiritualmente. Parem de julgar as pes-
soas pelo exterior”, respondeu Urach. 

TAPA NO VISUAL

 LRafaella Santos, de 25 anos, 
esteve em clínica de estética, 
ontem, para dar uma repa-
ginada no visual. “A gente 
vai fazer o botox dela. Va-
mos dar uma retocada na ri-
nomodelação dela, que ela 
gosta do nariz bem empina-
dinho. E o lábio, que ela gos-
ta, um lábio bem carnudo”, 
disse o profissional em vídeo 
divulgado nas redes sociais 
da irmã de Neymar. 

REPRODUÇÃO DA INTERNET

É MENINA!

 LJunior Lima usou as re-
des sociais, ontem, para 
revelar que o bebê que 
sua esposa, Monica Be-
nini, espera é uma meni-
na. “Passando aqui pra 
atualizar vocês da nossa 
novidade! Descobrimos 
que estamos esperando 
uma menina. Aaaaai, meu 
coração. Sugestões de no-
mes?”, escreveu o músico. 
Junior e Monica já são pais 
de Otto, de 3 anos. 

BABADINHO

 LSIMONE Medina, mãe de Gabriel Medina, tirou os nomes do sur-
fista e do irmão, Felipe, da biografia no Instagram. Ela só escreveu 
“mãe da Sophia Medina”. Com a repercussão da exclusão deles da 
lista de filhos, a empresária apagou também o nome da filha. Há 
rumores de que Medina se desentendeu com a mãe e o padrasto.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MARAVILHOSA
 L Rafa Kalimann está curtin-

do uma viagem romântica 
com o namorado, Daniel 
Caon, na Bahia. Nas redes 
sociais, a influenciadora di-
gital tem compartilhado re-
gistros do passeio. Em uma 
das fotos, a ex-BBB apare-
ce toda gata, de vestidinho 
branco, numa praia. “Que 
noite linda”, escreveu ela.

EM ALTA EM BAIXA

 LRegina Casé recebeu a 
segunda dose da vacina 
contra a Covid-19.

 LKelly Key diz sofrer precon-
ceito por psoríase: “Acham 
que é contagioso”.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS SALVE-SE QUEM PUDER CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE GÊNESIS IMPÉRIO

18h. Globo: Nat finge estar provocan-
do Duca. João, Nando e a turma da ban-
da preparam a vingança contra Edgard. 
Wallace vence Luiz. Sol perde a luta de 
Wallace, que expressa sua mágoa para 
a menina. Pedro se declara para Karina. 

19h30. Globo: Luna/Fiona diz para 
Helena que Ermelinda é sua mãe. Hele-
na se arrepende de ter ido à casa de Lu-
na/Fiona e fica desconcertada quando 
a fisioterapeuta deixa claro que deseja 
o bem de Téo e da empresária.

21h. SBT: A vizinha leva Dani de 
volta para o apartamento e expli-
ca o que aconteceu para Bruno. 
Matilde recebe mais uma carta 
de Miguel, que pede para ela se 
encontrar com ele na igreja.  

18h30. Globo: Lúcio explica para 
Manuela e Iná como será a rotina da 
recuperação de Ana. Manuela con-
fessa para Iná que está com medo 
de contar para Ana sobre seu rela-
cionamento com Rodrigo.

21h. Record: Massá se espanta 
diante de Lotam e tem seu destino 
traçado por Tauro. Helda fica triste. 
Adália e Tauro se entendem. Ayla e 
Ló discutem. Quatro anos depois, 
Sarai canta para Gael.

21h40. Globo: José Alfredo elogia 
a entrada servida no restaurante de 
Enrico. Lorraine aguarda ansiosa 
pela encomenda de Maria Marta. 
Xana conta para Juliane que Anto-
ninho já foi garimpeiro.

CORAÇÃO

CORAÇÃO

BRINDE NO ALMOÇO DO LÍDER
 LGil pediu e a produção do BBB 21 au-

torizou. Ontem, ele pôde convidar to-
dos os participantes que ainda estavam 
na casa para o Almoço do Líder. No car-
dápio, comida brasileira e italiana. Os 
grupos VIP e Xepa precisaram seguir as 
regras e fazer a refeição separados. Eles 
comemoram com um brinde.

I Q U RÔ D R E M OO

‘Oi, sogrão’
Juliette brinca sobre como será quando conhecer Fábio Jr.

Os participantes do Big 
Brother Brasil 21 ti-
veram uma conversa 

animada durante o Almoço 
do Líder, na tarde de ontem. 
Os confinados falaram sobre 
a vida de Fiuk e, claro, sobre 
Fábio Jr., pai do ator e cantor. 

Na brincadeira, Juliette 
disse como vai se comportar 
quando conhecer o pai de 
Fiuk. “Oi, sogrão”, afirmou a 
advogada. Entrando na zoei-
ra, o ator emendou: “Já vou 
avisar, vou sair daqui com vo-
cê e Gil atrás”.

Juliette não perdeu tem-

po e foi direta. “Cismou que 
quer levar Gil também. Eu 
quero você sozinho. Gil é 
meu irmão, não preciso le-
var”, disparou Ju para Fiuk.

O al to-astra l  e  o  je i to 

brincalhão de Juliette, po-
rém, sumiram na noite de 
segunda-feira, após a dinâ-
mica feita pelo apresentador 
Tiago Leifert com os confi-
nados. Depois de Gil elogiar 
a calma de Fiuk na hora de 
destacar qualidades de ou-
tros participantes durante o 
programa ao vivo, a advoga-
da ficou chateada e admitiu 
para o economista que es-
tava com ciúme. “Eu fiquei 
mal. Calma do Fiuk? Fiuk vi-
ve dilacerado, coitado. Cal-
ma de quê? Calma de falar?”, 
questionou ela.

Fiuk entrou no clima da zoeira durante as brincadeiras feitas por Juliette na casa do ‘BBB 21’
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‘EU QUERO
VOCÊ SOZINHO’, 

DIZ JULIETTE PARA 
FIUK DURANTE 
PAPO ANIMADO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O primeiro amante de uma mulher nunca é o 

último.” (A. Dupuy)

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

 L Excelente dia para desaba-

far com seus amigos. Suas 

relações vão ficar mais pro-

fundas. No amor, pode ficar 

flexível e prestativo.

Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 14, 32 e 95. 

 L Seja dedicado e responsável 

para solucionar empecilhos 

no seu dia. Na saúde, pode 

pintar uma cura. O diverti-

mento anima a relação.

Cor: abóbora. 
Números da sorte: 87, 33 e 24. 

 LAproveite a sua criatividade 

hoje. Só cuidado para não se 

distrair demais. Redobre a 

atenção com o seu corpo. No 

romance, relaxe.

Cor: branco. 
Números da sorte: 52, 61 e 43. 

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

 LAs suas contas vão melhorar 

e beneficiar você e a sua famí-

lia. Não seja imprudente com 

os boletos. Na conquista, seu 

bom papo vai dar frutos.

Cor: branco. 
Números da sorte: 62, 44 e 98. 

 L A sua habilidade na comu-

nicação vai te aproximar dos 

seus planos no dia de hoje. 

Em casa, pode ficar descon-

tente com os parentes. 

Cor: magenta. 
Números da sorte: 00, 99 e 72. 

 LUtilize a criatividade para en-

cher os bolsos de dinheiro. Vai 

se sentir atraído com facilida-

de por outras pessoas.

Cor: coral. 

Números da sorte: 10, 55 e 28. 

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 sua determinação vai es-

tar em alta. Nos negócios, 

demonstre a sua integridade  

que vai se dar bem.

Cor: branco. 

Números da sorte: 11, 02 e 74. 

 LPode perder algumas oportu-

nidades no mercado de traba-

lho. Os seus objetivos vão ter 

dificuldades. Na intimidade, 

terá ótimos momentos.

Cor: mostarda. 
Números da sorte: 03, 30 e 75.

 L Mantenha o foco no am-

biente profissional. Vai ga-

nhar um novo cargo ou sair 

do desemprego. Na saúde, 

adote hábitos saudáveis. 

Cor: areia.
Números da sorte: 22, 76 e 40. 

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT
Nascido na França, em 1673, em 
uma família numerosa, Luís sentiu 
bem cedo o desejo de seguir o sa-
cerdócio e, assim, percorreu o cami-
nho dos estudos. Devoto da Virgem 
Maria, ao ser crismado, resolveu 
acrescentar Maria ao seu nome. Foi 
grande pregador, homem de oração. 
São Luís evangelizou e combateu na 
França os jansenistas, que estavam 
afastando os fiéis da misericórdia 
do Senhor. É reconhecido por sua 
pregação e como escritor, com 
diversos livros amplamente lidos 
atualmente. Morreu em 1716.

SANTO DO DIA

TESTE DO BAFÔMETRO
Um sujeito é parado na blitz:
— Assopre o bafômetro — soli-
cita o agente de trânsito.
— Sinto muito, mas não vai dar. 
Eu sofro de uma asma terrível. 
Se eu soprar esse troço, terei 
uma crise e vou acabar morren-

do — responde.
— Certo, então, vamos para o 
hospital mais próximo para co-
lher seu sangue.
— Também não vai dar. Eu sou 
hemofílico. Se fizer esse exame, 
vou sangrar até morrer.
— Muito bem! Então, desça 

do carro e caminhe sobre 
essa linha branca.
— Não vai dar...
— Por quê?
— Porque eu estou bêbado!

O VENDEDOR DE LIVROS
O gago quer vender livros. 

No primeiro dia, o supervi-
sor lhe dá 10 livros para ven-
der. No fim do dia, ele volta 
para a empresa de mãos 
vazias. O supervisor, então, 
dá mais 20 livros para que 
o funcionários vendesse no 
dia seguinte. Mais uma vez, 

ele vende tudo. O supervi-
sor pergunta:
— Como você faz para vender 
tantos livros?
— Eeeeu bababato na poporta 
da peeessoa e peeergungun-
to: Vavavai cooomprar ou quer 
que eeeeeeu leleia?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Obá.
MENSAGEM: 
Obá nos ensina os grandes 
valores da vida. Lembra 
que precisamos acreditar 
mais no potencial do próxi-
mo, dar chances e mostrar 
o caminho da evolução e 
crescimento.
SAUDAÇÃO: 
Obá sirê.
CORES: 
Coral e vermelho.
ELEMENTOS: 
Fogo e águas paradas.
SIMPATIA: 
Para adoçar uma pessoa, dis-
solva colheres de açúcar em 
um copo de água. Em segui-
da, coloque um papel com 
nome da pessoa que deseja 
adoçar. Acenda uma vela 
branca e reze três Pai-nosso 

e três Ave-Maria, oferecendo 
ao anjo da guarda da pessoa. 
Mentalize a pessoa doce e  
carinhosa com você.

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

 LSeu signo deve ficar mais ge-

neroso e aprofundar as rela-

ções hoje. Perigo de péssimos 

investimentos. 

Cor: branco. 

Números da sorte: 20, 47 e 92.

 LEncare as suas ansiedades e 

não desanime. Pode descui-

dar do corpo. Busque prati-

car exercícios físicos em casa. 

Chance de se apaixonar hoje.

Cor: preto. 
Números da sorte: 03, 39 e 57. 

 LO convívio social tende a 

crescer. Contacte as pessoas 

queridas por videochamadas. 

Vai atrair muitas pessoas na 

paquera e arrasar.

Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 94, 31 e 04. 
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