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Jairinho agora é acusado 
de torturar outra criança

FILHA DE EX-NAMORADA 6

DOIS GARIS FICAM 
NO FOGO CRUZADO 
E SÃO BALEADOS

HORTA TEM CARRÃO 
ROUBADO E VÊ A 
MORTE DE PERTO

NA ZONA NORTE 01 DA UNIDOS DA TIJUCA5 6

DESSA VEZ, 
QUEM DEU 
CALOTE NO 
BUSÃO FOI 
O PATRÃO

Viação perde a linha ao atrasar o salário e o 13º. 
Sem rumo e direção, rodoviários botam o pé no 
freio e fazem greve. E o passageiro, coitado, fica 
em clima de barata-voa sem saber pra onde ir

ASSEMBLEIA NA GARAGEM DECIDE PELA PARALISAÇÃO 3

TOMOU IMPEACHMENT 4
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‘É a minha 
bichona’, diz 

Popó sobre 
filho gay

BABADO

PÁGINA 12

Após 33 anos 
na Globo, 

Fausto Silva 
vai pra Band

ESSA FERA, AÍ

PÁGINA 12

Agora 
descobri 
que não 
tem 
ônibus, 
tenho 
que ver como vou 
voltar pra casa

Não 
posso 
andar 
muito 
porque 
tenho 
perda de cartilagem 
nos dois joelhos

Carmelita Reis, passageira Sr. Messias, passageiro

TIRO NA TIRO NA 
CABECINHA CABECINHA 
SAIU PELA SAIU PELA 
CULATRACULATRA
Por 10 votos a 0, Por 10 votos a 0, 
Witzel é afastado Witzel é afastado 
de vez do cargo de vez do cargo 
de governador de governador 
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NO PEITO NO PEITO 
DO PÉ DO DO PÉ DO 
PEDRO É PEDRO É 

Mengão pega Mengão pega 
o Voltaço pela o Voltaço pela 
semifinal do semifinal do 
Carioca. Já o Carioca. Já o 
Vascão joga Vascão joga 

em Madureira em Madureira 
pelo torneio pelo torneio 

dos eliminadosdos eliminados

GOLGOL
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LIXO

Anônimo
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Terrenos repletos de 
lixo em Cosmos

 LHá terrenos com muito lixo na 
Rua da Castanha, no bairro de Cos-
mos. Tem mais de mil crianças que 
estudam e passam por essa via. 
Corremos risco de pegar dengue, 
zika e outros tipos de doença. Mui-
tas mães já fizeram o pedido para 
a prefeitura limpar a rua, mas não 
tivemos retorno. A fiscalização pre-
cisa bater nesses terrenos e multar 
os proprietários.

LIXO

Ônibus não param 
no ponto correto

 LOs ônibus das linhas 692 e 693, 
que passam por trás do BarraSho-
pping, não param nos pontos certos 
da Av. Luis Carlos Prestes, na Barra 
da Tijuca. Eles param na entrada do 
shopping, para os passageiros sal-
tarem ali, mas o ponto é mais para 
frente. Quem está ali aguardando 
acaba perdendo, porque eles param 
no local errado e passam direto pelo 
ponto correto.

Ricardo Marques
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Falta água em 
Rio das Ostras

 LQuase todo o município de Rio das 
Ostras está passando por uma seca 
de água terrível e muitas pessoas 
não tem condições de comprar água 
mineral. Apenas algumas casas do 
município tem poço ou cisternas 
grandes. A prefeitura e o governo 
poderiam se juntar para arranjarem 
uns carros pipas e abastecerem os 
locais mais afetados por essa falta 
de água. Precisamos de ajuda!

Renato Plácido
Por e-mail

ÁGUA

Ônibus só anda 
todo apagado

 LOs ônibus da linha L485 (Caxias-
-Pilares) estão circulando com os 
interiores dos carros apagados e o 
letreiros são quase imperceptíveis. 
Tive que perguntar para a motorista 
se era mesmo a linha L485 e ela foi 
super grosseira. Isso é um descaso 
com o trabalhador. Ficamos até tar-
de da noite esperando no ponto e é 
isso que acontece. Estou indignada 
com essa situação!

Thaís Pereira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Falta coleta de 
lixo em Curicica

 LA esquina da Avenida Canal Arroio 
Pavuna com a Rua Caminho Outei-
ro, em Curicica, está cheia de lixo. 
São grandes pilhas de lixo e entu-
lho que os moradores colocam na 
beira da avenida principal, porque 
o caminhão da coleta não entra no 
Caminho Outeiro. Mas parece que 
não recolheram nada nas últimas 
semanas, porque o local parece um 
grande lixão.

Anônimo
Curicica

ÁGUA                                                                                                                                                                                   BURACO

Rua esburacada em Curicica
 LA Rua São Quintiliano, em Curicica, está assim há dois meses. 

O buraco, que fica depois de um quebra-molas, atrapalha a 
passagem de carros, ciclistas e até pedestres. A rua precisa urgen-
temente ter este problema solucionado. Não pode ficar assim, 
pois está causando prejuízos aos moradores locais. O buraco 
está localizado na altura do número 220. 

Amauri Carvalho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reparo 
realizado

 LSobre a falta de água em al-
guns bairros da Zona Oeste, a 
Cedae informa que já realizou 
um reparo em uma adutora em 
Senador Camará e o abasteci-
mento está normalizado em 
Bangu, Campo Grande, Santa 
Cruz, Santíssimo e S. Camará.

Assessoria de Comunicação da 
Cedae

LOTERIA$

QUINA concurso 5553
30/04/2021

05 31 63 64 78

Quina: acumulou (R$ 8.301.099,99)

Quadra: 58 (R$ 13.093,18)

Terno: 6.236 (R$ 183,12)

Duque: 165.845 (R$ 3,78)
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MEGA-SENA concurso 2367
30/04/2021

05 23 29 34 53 60
Sena: acumulou (R$ 32.459.579,35)
Quina: 63 (R$ 40.222,88)
Quadra: 4.551 (R$ 795,44)
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Rodoviários ficam na

Motoristas e 
cobradores da 
Viação Acari, 
que vai fechar, 
exigem salários 
atrasados  

F
uncionários da Viação Aca-
ri cruzaram os braços ontem 
para reivindicar o pagamen-

to de 45 dias de salário atrasado, 
do 13º e de dois meses de cesta bá-
sica. Eles fizeram uma assembleia 
na garagem da empresa para pla-
nejar os rumos do movimento. A 
empresa anunciou fechamento na 
quarta-feira, mas ressaltou que 
manteria os serviços até o próxi-
mo dia 21 de maio, quando encer-
raria as atividades. 

Rodrigo Lisboa, motorista 
há três anos, disse que a direto-
ria vem falhando com os funcio-
nários e que tentativas de acordo 
foram frustradas pelos atrasos 
de salários. A empresa tem as li-
nhas 607, 677 
e 686 no con-
sórcio Trans-
carioca e 254, 
277, 456, 457 
e 650 no In-
ternorte.

“Estamos 
com três me-
ses de salários 
atrasados, a 
cesta básica 
com dois me-
ses de atraso. 
Nunca  me-
lhorava. Estamos passando difi-
culdade financeira, eu pago pen-
são, corro risco de chegar uma 
intimação e ser preso porque não  
consigo pagar as despesas, muito 
menos com a pensão”, reclamou.

O motorista também alegou 
que, segundo a empresa, a crise 
vem se agravando desde o início 
da pandemia, mas que teve início 
há pelo menos quatro anos. Ele 
explica que o reflexo no número 
de passageiros foi notado logo no 
primeiro momento da redução na 
circulação nas ruas, motivado pe-
los decretos de isolamento social.

O prefeito Eduardo Paes afir-
mou ontem que o contrato do 
município para o serviço de 
transportes é com o consórcio 
InterNorte. Segundo ele, o grupo 
informou que as linhas da Viação 
Acari seriam atendidas por outras 
empresas do conglomerado, sem 
causar prejuízo aos passageiros, 
que sentem a falta dos ônibus.

A Rio Ônibus também con-
firmou que, em conjunto com os 
consórcios, faz o remanejamento 
das linhas para que os passageiros 
antes atendidos pela Viação Acari 
não fiquem desassistidos.

Questionado se o sindicato 
entraria com uma ação na Justiça 
para que a prefeitura arque com 
os custos, a Rio Ônibus respon-
deu que aguarda a “sensibilidade 
do governo municipal”.

Destino das linhas 
é uma incógnita

PISTA

REGINALDO PIMENTA

 L JENIFER ALVES

GREVISTAS

DIZEM QUE 
NÃO RECEBEM 
CESTA BÁSICA 
DA EMPRESA 

HÁ DOIS 
MESES

 LNo meio da confusão entre empresa, 
rodoviários e a prefeitura, quem sofre 
são os passageiros. Um passageiro que 
se indentificou apenas como Messias, 
usuário da linha 607, disse que precisa 
andar um trajeto maior para conseguir 
embarcar em um coletivo que vá até seu 
local de trabalho.

“Esse era o único ônibus que levava 
pro Rio Comprido, o 607 me deixava no 
meu local de trabalho, agora eu tenho 
que me locomover até o fórum a pé uns 

40 minutos. Eu não posso andar muito 
porque tenho perda de cartilagem nos 
dois joelhos”, lamenta.

Carmelita Reis, de 81, estava ontem 
em Cascadura e foi pega de surpresa 
com a paralisação na Viação Acari.

“Eu sempre pego ônibus aqui. Fazia 
um tempo que eu não vinha em Casca-
dura e fui tomada pela surpresa ao des-
cobrir que o meu ônibus não vai passar 
mais. Tenho que ver como vou voltar 
para casa”, disse, preocupada.

Passageiros sem direção nos pontos de ônibus

Funcionários 
iniciaram 
ontem uma 
paralisação 
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A venda da Cedae, que acon-
teceu ontem em São Paulo, ar-
recadou R$ 22,69 bilhões. A 
concessão foi dividida em qua-
tro blocos. A expectativa é que 
os investimentos alcancem R$ 
30 bilhões ao longo de 35 anos, 
sendo que quase metade des-
se valor deve ser investido nos 
cinco primeiros anos.

Quatro consórcios parti-
ciparam da disputa: Aegea, 
da corretora Ativa; Iguá proje-
tos, da BTG Pactual, Rio Mais 
Saneamento, do Itaú, e Re-
dentor, da corretora XP Inves-
timentos. Elas devem assumir 
no segundo semestre.

Cedae sai 
por R$ 22 
bilhões 

 L LEILÃO

 L CAROLINA FREITAS

CONSÓRCIO 
DE EMPRESAS DEVE 

ASSUMIR ÁGUA 
E ESGOTO NO 

SEGUNDO SEMESTRE

Detran inicia 
campanha hoje 

 L  O Detran-RJ inicia hoje as 
celebrações do Maio Amarelo, 
programa que tem como obje-
tivo desenvolver ações de cons-
cientização para reduzir o nú-
mero de acidentes de trânsito 
em todo o mundo. A ideia é se-
guir o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), que vai 
coordenar as ações em parceria 
com os demais órgãos do Siste-
ma Nacional de Trânsito (SNT).

RAPIDINHA...

Tribunal aprova saída de 
Wilson Witzel por 10 a 0
Por unanimidade, ex-juiz é afastado do cargo de governador 

 L INÉDITO NA HISTÓRIA DO RIO

Wilson Witzel está oficial-
mente destituído do 
cargo de governador do 

Rio de Janeiro. O Tribunal Espe-
cial Misto (TEM), por unanimi-
dade (10 votos a 0), condenou o 
ex-juiz. O caso é inédito na his-
tória do Rio. Ele também perdeu 
seus direitos políticos. Não pode 
concorrer a qualquer cargo pú-
blico pelo período de cinco anos. 
Com a decisão do Tribunal Es-
pecial Misto (TEM), o atual go-
vernador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro, assume defini-
tivamente hoje, às 10h, na Alerj, 
o governo do Estado do Rio. 

Todos os  membros do 
TEM acompanharam o vo-
to do relator do processo, 

deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PT), à exceção do 
deputado Alexandre Freitas 
(NOVO), que votou pela per-
da dos direitos políticos pelo 
período de quatro anos, mas 
foi voto vencido pelos outros 
membros do Tribunal.

Segundo o desembargador 
Fernando Foch, Witzel “dei-
xou-se envolver em uma qua-
drilha que tomou de assalto a 
administração pública de for-
ma espúria”.

Wilson Witzel, eleito em 2018, está definitivamente afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro

LUCIANO BELFORD

 L BERNARDO COSTA

WITZEL NÃO PODE
CONCORRER A 

QUALQUER CARGO 
PÚBLICO PELO 

PERÍODO DE 5 ANOS

 LOs dois pontos principais da 
denúncia contra Wilson Wit-
zel se referiam à requalificação 
da OS Unir por decisão do ex-
-governador, em 23 de março de 
2020, após a organização social 
ter sido impedida de contratar 
com a administração pública e 
ter tido contratos rescindidos 
para a gestão de unidades de saú-

de no Rio, por irregularidades no 
contratos, em setembro de 2019.

Outro ponto refere à contra-
tação da OS Iabas por mais de 
R$ 800 milhões para construir e 
administrar os hospitais de cam-
panha do Rio, sem que empre-
sa tivesse condições de realizar o 
serviço. A denúncia aponta que 
as organizações sociais Unir Saú-

de e Iabas pertencem ao empre-
sário Mário Peixoto. 

“Setores da administração 
pública foram loteados pe-
los empresários Mário Pei-
xoto e o político Pastor Eve-
raldo para o direcionamento 
de contratos superfaturados”, 
destacou o desembargador 
Fernando Foch.

Desembargador diz que setores públicos foram loteados

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 1/5/20214
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Miliciano pego 
após 10 anos

 LPoliciais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos (DRF), por meio 
da Força-Tarefa de Combate às 
Milícias, prenderam anteontem 
um miliciano que estava foragi-
do da Justiça há mais de 10 anos. 
Ele foi localizado em Bento Ri-
beiro, Zona Norte do Rio. De 
acordo com as investigações, o 
acusado integrava uma associa-
ção criminosa que atuava nos 
bairros da Abolição, de Vila Val-
queire e em Jacarepaguá.

RAPIDINHAS...

Policial toma 
tiro na testa

 LUm policial do 7º BPM 
(São Gonçalo) foi feri-
do, na manhã de ontem, 
com um tiro de raspão na 
testa, durante patrulha-
mento no bairro Guaxin-
diba, em São Gonçalo. Se-
gundo a PM, a equipe foi 
atacada a tiros por crimi-
nosos. O agente foi socor-
rido e passa bem.

Um cavalo vítima de maus-
-tratos foi encontrado agoni-
zando no bairro Parada Angé-
lica, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, na ma-
nhã de ontem. Um vídeo mos-
tra o animal deitado no asfalto 
com ferimentos da cabeça até 

a barriga, perfurações e fratu-
ras expostas. A suspeita é que 
ele tenha sido arrastado por 
3km por um caminhão.

Acionados por jornalistas, 
os veterinários Márcia Rolim 
e Flávio Graça foram ao local 
por volta das 8h e fizeram a 
eutanásia do animal. Segundo 

Márcia, o cavalo já não tinha 
condição de sobreviver, então 
para diminuir o sofrimento foi 
necessário realizar um proce-
dimento de analgesia profun-
da antes de sacrificá-lo. Ela de-
nunciou o caso em suas redes 
sociais e pediu justiça.

“O cavalo caído estava 
com muitas escoriações, já 
sem pele, com múltiplas fra-
turas, perfuração intestinal 
e um sofrimento absurdo de 
maus-tratos. Segundo relatos 
dos vizinhos, esse animal foi 
arrastado por 3km. Eu tenho 
um vídeo com a marca de san-
gue pelo asfalto e ele foi lar-
gado na rua por volta de 2h, 
3h da manhã, então ele ficou 
sofrendo da madrugada até 
a nossa chegada ao local”, la-
mentou a veterinária. 

Em nota, a Polícia Civil in-
formou que policiais vão apu-
rar o suposto crime de maus-
-tratos. O caso será investigado 
pela Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente (DPMA).

Cavalo todo 
quebrado é 
achado na rua

 L ARRASTADO POR 3 KM

ANIMAL

 TERIA SIDO VÍTIMA 
DE MAUS-TRATOS E 

FOI SACRIFICADO EM 
DUQUE DE CAXIAS

N
em os profissionais que 
cuidam da limpeza dos 
logradouros públicos 

do Rio de Janeiro estão livres 
da violência que assola a cida-
de. Dois garis da Companhia 
Municipal de Limpeza Urba-
na (Comlurb) foram baleados, 
na manhã de ontem, ao ficarem 
no meio do fogo cruzado em 
Piedade, na Zona Norte. Um 
PM havia reagido a uma ten-
tativa de assalto no local. 

Os garis Wellington Resen-
de e Roberto Marcolino foram 
socorridos no Hospital Muni-
cipal Salgado Filho, no Méier. 
Roberto, de 54 anos, foi atingi-
do na barriga. Segundo a dire-
ção do hospital, ele passou por 

cirurgia para retirada da ba-
la. Já Wellington, de 34, foi al-
vejado na perna e recebeu alta 
ontem mesmo.

De acordo com a PM, um 
agente que havia acabado de 
sair do serviço reagiu a uma 
tentativa de roubo do seu carro 
atirando nos dois assaltantes. 

Os garis trabalhavam na var-
rição e acabaram sendo atingi-
dos. Eles chegaram a entrar em 
uma casa para tentar se prote-
ger da saraivada de tiros.

A dupla de criminosos inva-
diu uma van e, fazendo o mo-
torista refém, o obrigou a se-
guir com eles. Uma equipe do 
3º BPM (Méier) interceptou 
o veículo na esquina das ruas 
Antônio Vargas e Xisto Bahia. 
Os dois bandidos foram presos 
pelos policiais militares, um 
deles baleado. O acusado tam-
bém foi levado para o Salgado 
Filho, onde ficou sob custódia. 
A identidade deles não foi re-
velada. O caso foi registrado na 
21ª DP (Bonsucesso).

Violência não 
livra nem garis
Em tiroteio, trabalhadores são feridos na Piedade

 L NO MEIO DO FOGO CRUZADO

Moradores ficaram atônitos com a movimentação. No detalhe, um dos feridos é acudido por colegas 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

FOI BALA

PARA TODOS OS 
LADOS QUANDO UM 
PM REAGIU A UMA 

TENTATIVA DE ROUBO
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O vereador Dr. Jairinho foi 
indiciado por tortura no in-
quérito que investiga a agres-
são contra a filha de uma ex-
-namorada. A Delegacia da 
Criança e do Adolescente Ví-
tima (DCAV) investiga o caso 
paralelamente à morte de Hen-
ry Borel, pela qual ele e a mãe 
do menino, Monique Medei-
ros, estão presos. 

As agressões contra a me-
nina ocorreram entre 2010 e 
2013, quando ela tinha entre 3 
e 5 anos. A mãe não foi respon-
sabilizada. “Era uma série de 
violências e sessões de tortura, 
que comprovadamente acon-
teceram. Isso reforça o perfil 
violento do Dr. Jairinho”, dis-
se o diretor do Departamento-
-Geral de Polícia Especializada 
(DGPE), delegado Felipe Curi.

Tortura na 
conta de 
Jairinho

 L ‘PERFIL VIOLENTO’

Vereador foi preso no último dia 8

REPRODUÇÃO 

ACUSADO 

DA MORTE DE HENRY 
É INDICIADO POR 
AGREDIR FILHA DE 

EX-NAMORADA
Uma falsa médica, cúmpli-

ce da massoterapeuta Patrícia 
Silva dos Santos, a Paty Bum-
bum, acusada da morte de mo-
delo após cirurgia estética, foi 
presa na manhã de ontem em 
Itaguaí. Valéria dos Santos Reis 
tinha contra si um mandado de 
prisão preventiva por homicí-
dio qualificado, exercício ilegal 
da medicina e associação cri-
minosa. Ela vinha sendo moni-
torada por agentes da Polinter.

Segundo a unidade, as in-
vestigações apontam que Va-
léria, na companhia de Paty 

Bumbum e de um enfermeiro, 
praticava os procedimentos es-
téticos em clínicas clandestinas 
e em hotéis, locais sem nenhu-
ma condição para as cirurgias. 

Os autores utilizavam silicone 
industrial, que era aplicado nos 
glúteos, seios e em outras re-
giões das vítimas. Uma delas, 
a modelo Mayara Silva, de 24 
anos, morreu em 2018.

Valéria estava sendo moni-
torada há pouco mais de dois 
meses pelos investigadores da 
Polinter. Na semana passada, 
as investigações demonstra-
ram que ela estaria trabalhan-
do normalmente em uma pa-
daria de sua propriedade, onde 
foi localizada por meio de um 
trabalho de inteligência.

Falsa médica presa em Itaguaí
 L ESTÉTICA DO RISCO

Valéria: monitorada há 2 meses

DIVULGAÇÃO

CÚMPLICE 

DE PATY BUMBUM, 
ELA FAZIA CIRURGIAS 
PLÁSTICAS EM LOCAIS 

CLANDESTINOS

O 
presidente da Unidos 
da Tijuca e empresá-
rio Fernando Horta foi 

assaltado, na noite de quinta-
-feira, na Rua Dona Delfina, 
na Tijuca, Zona Norte do Rio. 
O crime ocorreu por volta das 
23h50. Horta estava sozinho e 
sem seus seguranças. Ele teve o 

seu carro, avaliado em R$ 150 
mil, roubado, além do telefone 
celular e de outros pertences. 

Em depoimento à Polí-
cia Civil, o dirigente da esco-
la de samba disse que dirigia o 
seu carro, um Mercedes Benz 
350E, quando dois homens ar-

 L NA MIRA DE ASSALTANTES

Horta, da Tijuca, sambou  
Presidente da escola de samba tem seu carro de luxo roubado

Fernando Horta foi rendido por homens armados quinta à noite

RAFAEL NASCIMENTO

A MERCEDES

DO DIRIGENTE, 
AVALIADA EM 

R$ 150 MIL, NÃO TEM 
RASTREADOR 

mados em um outro veículo, 
que ele não conseguiu identi-
ficar o modelo, bloquearam a 
rua. Dois homens saíram do 
carro e renderam o sambista. 
Um deles embarcou no veículo 
de Horta e exigiu os pertences. 
O presidente da Tijuca disse 
que um dos assaltantes aparen-
tava ter  25 anos. A dupla fugiu 
do local levando os dois car-
ros. Fernando Horta disse que 
o seu carro não tem rastreador, 
o que vai dificultar a sua loca-
lização. A ocorrência foi regis-
trada na 19ª DP (Tijuca).

Por meio de uma nota ofi-
cial, a assessoria da Unidos da 
Tijuca confirmou o crime. A 
escola informou que “no inte-
rior do carro havia documen-
tos pessoais e da agremiação, 
além de alguns produtos da es-
cola, tais como camisas de en-
redo. Mais informações sobre a 
investigação e até mesmo sobre 
a possibilidade de recuperação 
do material levado devem ser 
divulgados pela polícia”.
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Libertadores Terça LDU 21h30 Equador
Carioca                08/05       Volta Redonda 21h05 Maracanã
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Andrey Ventura; Júlio Amorim, Heitor, 
Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno 
Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; 
MV, Alef e João Carlos. 
Técnico: Neto Colucci

Diego Alves, Isla, Willian Arão, Bruno 
Viana e Renê; João Gomes, Diego, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Pedro. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Raulino de Oliveira 
Árbitro: Rafael Martins Sá  
Assistentes: Michael Correia e Wallace 
Santos 
Horário: 21h05  
TV: TV Record e PPV 

VOLTA REDONDA FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 L Após faltar ao treino da últi-
ma quinta-feira e aparecer em 
um vídeo de uma festa supos-
tamente no dia anterior, o za-
gueiro Léo Pereira se reapre-
sentou no Ninho do Urubu na 
tarde de ontem. O jogador foi 
submetido a um teste de Co-
vid-19, que apontou resulta-
do negativo, e será multado 
pelo Flamengo. 

Por conta da polêmica, o 
zagueiro não será relacio-
nado para a semifinal do 
Campeonato Carioca, hoje, 
contra o Volta Redonda. No 
entanto, ele não será afasta-
do e continuará trabalhando 
normalmente com o grupo 
rubro-negro.

Léo alegou aos médicos do 
clube que a ausência no trei-
no da última quinta-feira se 
deu por conta de um mal es-
tar. Porém, vídeos do jogador 
em uma festa na Zona Oeste 
do Rio surpreendeu a diretoria.

Léo Pereira será 
multado no Fla

Uma semana após a Uma semana após a 
vitória do Rubro-Negro, vitória do Rubro-Negro, 

equipes voltam a se equipes voltam a se 
enfrentar pela semifinal enfrentar pela semifinal 

do Cariocãodo Cariocão

Uruguaio é a garantia de Uruguaio é a garantia de 
muito talento no meio do muito talento no meio do 
Mengão. Ataque deve ter Mengão. Ataque deve ter 
Bruno Henrique e PedroBruno Henrique e Pedro

MENGÃOMENGÃO  
duela com o Voltaçoduela com o Voltaço

Após golear o Unión 
La Calera por 4 a 1 na 
terça-feira, o Flamen-

go volta as atenções para o 
Campeonato Carioca. Hoje, 
o Rubro-Negro encara o Vol-
ta Redonda, no primeiro jo-
go da semifinal, no Raulino 
de Oliveira, às 21h05. Após 
a vitória pela Libertadores, 
o técnico Rogério Ceni deu 

a entender que pode rodar o 
elenco diante do Voltaço. Ele 
não terá o meio-campo Ger-
son, o atacante Gabigol e o 
lateral-esquerdo Filipe Luís 
à disposição logo mais.

“Jogamos sempre com 
o melhor Flamengo possí-
vel, buscando as vitórias 

e seguindo o planejamento 
do começo do ano, quando 
começamos o Carioca qua-
se que com um time sub-20. 
Usamos o time completo 
em três, quatro jogos… Sa-
bemos o quanto é importan-
te ser campeão carioca, ser 
campeão pelo Flamengo, e 
vamos rodar o elenco, usar 
todos os jogadores”, disse 
Rogério Ceni.

Gerson sentiu dores 
na parte posterior da 
coxa esquerda no trei-
no de ontem. O ca-
misa 8 deve reali-
zar exames mais 
detalhados ho-
je, mas não en-
cara o Voltaço. 
Já Gabigol e Filipe 
Luís foram poupados visan-
do ao jogo contra a LDU, pe-
la Libertadores, terça-feira. 
Além do trio, o técnico Ce-
ni não terá Rodrigo Caio, em 
recuperação de lesão.  

CRAQUE JOGA
ARRASCAETA ESTÁ 

RELACIONADO PARA 
O JOGO CONTRA O 
VOLTA REDONDA
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Amanhã Portuguesa 16h 

Quinta Junior Barranquilla 19h

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00

Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Amanhã Nova Iguaçu 18h 

09/05 Nova Iguaçu 18h

T
itular desde novembro de 
2020, quando assumiu a 
vaga de Muriel, Marcos 

Felipe acostumou os torcedo-
res do Fluminense com sua se-
gurança e frieza em momen-
tos decisivos. Mas quando 
cometeu pênalti bobo contra 
a equipe do River Plate, na es-
treia na Libertadores, houve 
quem duvidasse dele. Só que o 
goleiro não se abalou e rapida-
mente se recuperou, ajudando 
a garantir a vitória por 2 a 1 
sobre o Santa Fe, fora de casa, 
com defesas importantes.

Ao todo, Marcos Felipe de-
fendeu cinco finalizações dos 
colombianos, sendo a prin-
cipal delas já nos acréscimos, 

quando o time sofria pressão 
com um a menos. E a frieza 
nos lances decisivos renderam 
o apelido de “Homem de Gelo” 
nas redes sociais.

“Procurei ser o mais frio 
possível até porque, princi-
palmente depois da expulsão 
(do Egídio), a gente vivenciou 

momentos bem pesados. Pro-
curei ser frio para segurar o re-
sultado”, disse o goleiro ao site 
Globoesporte.com.

Com Marcos Felipe, o Flu-
minense ainda conta com óti-
mo retrospecto. Afinal, des-
de que virou titular, o goleiro 
jogou 32 partidas, com 19 vi-
tórias, 8 empates e 5 derrotas, 
com média de gols sofrida in-
ferior a 1 por jogo (levou 30).

“A gente enfrentou muita 
dificuldade, mas consegui-
mos vencer tudo isso. Fred fez 
dois gols e fico feliz de ter par-
cela de ajuda para a gente se-
guir fazendo uma boa campa-
nha”, disse Marcos Felipe após 
o jogo de quarta-feira.

Paredão decisivo 
no gol do Fluzão
Marcos Felipe teve ótima atuação pela Liberta

 L FLUMINENSE

Contra o Santa Fe, Marcos Felipe fez cinco defesas, sendo a principal nos acréscimos da partida

LUCAS MERÇON/DIVULGAÇÃO FLUMINENSE

O zagueiro Kanu, do Bota-
fogo, é um dos alvos do Atléti-
co-MG para reforçar sua defe-
sa. Segundo o portal UOL, após 
buscar informações sobre o joga-
dor, o clube estuda se fará ou não 
uma investida.

O Centro de Inteligência do 
Galo (CIGA) colheu todos os 
dados do atleta e passou ao dire-
tor de futebol Rodrigo Caetano. A 
partir de então, ele buscará infor-
mações comportamentais sobre 
o defensor. Ex-treinadores, diri-
gentes e pessoas que conviveram 
com Kanu estão sendo ouvidas.

Para negociar 50% dos direi-
tos econômicos de Kanu, o Bo-
tafogo pretende embolsar en-
tre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões. 
No início da temporada, o São 
Paulo esteve perto de fechar com 
o jogador por R$ 5 milhões, mas 
o negócio melou de última hora.

A reunião entre dirigentes do 
Botafogo e representantes de tor-

cidas organizadas realizada na úl-
tima quinta-feira, na sede de Ge-
neral Severiano, promete não ter 
sido a única entre as partes. No en-
contro, ficou combinado que ha-
verá uma conferência entre repre-

sentes do clube e pessoas ligadas 
aos torcedores a cada dois meses.

A decisão foi para que haja 
uma reaproximação da diretoria 
com a torcida. Os representantes 
do Botafogo na reunião foram o 
presidente Durcesio Mello e o vi-
ce Vinícius Assumpção.

Kanu desperta 
interesse do 
Atlético-MG

 L BOTAFOGO

Kanu é destaque no Fogão e pode sair em breve para o Atlético-MG

VITOR SILVA/BOTAFOGO

COFRE ALVINEGRO

DIRETORIA PROJETA 

RECEBER QUASE 

R$ 7 MILHÕES PELO 

ZAGUEIRO KANU

TITULAR NO FLU

MARCOS FELIPE 

JOGOU 32 PARTIDAS 

E SOFREU APENAS 

CINCO DERROTAS
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Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

PRÓXIMOS JOGOS

Taça Rio 08/05          Madureira 16h00 São Januário
Série B 29/05          Operário-PR A definir São Januário

Vascão encara o Madura 
PELA TAÇA RIO

Eliminado 
das semifinais 
do Carioca, 
Gigante usa o 
torneio como 
preparação 
para a Série B

E
liminado precocemen-
te da luta pelo título do 
Campeonato Carioca, 

resta ao Vasco disputar a Ta-
ça Rio com o pensamento na 
preparação para a Série B. Em 
evolução sob o comando de 
Marcelo Cabo, que está invic-
to, o Cruzmaltino terá mais 
alguns jogos para encaixar de 
vez e o primeiro será o Madu-
reira, hoje, às 15h15, em Con-
selheiro Galvão.

Com a vantagem do empa-
te nos dois confrontos, o Vasco 
também pode encarar a Taça 
Rio como uma forma de ga-
nhar mais confiança. Afi-
nal, apesar da in-
vencibilidade 
sob o coman-
do de Marcelo 
Cabo, foram 
apenas cinco 
vitórias e ou-
tros seis empates 
em 11 jogos (os dois primei-
ros foram com time alternati-
vo sub-20 e o treinador ainda 
não tinha assumido).

Além do acerto em campo, 
o Vasco também dará atenção 
especial a alguns jogadores na 
parte física. O objetivo da co-
missão técnica é dar maior in-
tensidade ao time para a dis-
puta da Série B. A recuperação 
de jogadores lesionados, como 
Talles e MT, e o reforço mus-
cular de outros, como Marqui-
nhos Gabriel, visa a deixar todo 
o grupo homogêneo.

Por isso, os dois jogos contra 
o Tricolor Suburbano e a pos-
sibilidade da final da Taça Rio 
ajudarão nesse objetivo físico 
e também a manter o ritmo de 
competição para o time do téc-
nico Marcelo Cabo chegar bem 
já na estreia da Série B, contra 
o Operário-PR, no fim do mês.

RAFAEL RIBEIRO/DIVULGAÇÃO VASCO 

Felipe Lacerda, Rhuan, Mauricio, Ed-
mário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri 
e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz 
Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio

Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, 
Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Bruno 
Gomes (Marquinhos Gabriel); Léo Jabá, 
Morato e Cano. Técnico: Marcelo Cabo

MADUREIRA

VASCO

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

 LPela primeira vez, o Vasco apre-
sentou seu balanço patrimonial 
em uma coletiva e a real situação 
das contas do clube não é boa. A 
dívida líquida vascaína é de R$ 
832 milhões, sendo R$ 314 mi-
lhões a curto prazo.

Houve aumento na dívida 
em relação a 2019, pois o balan-
ço de 2020 apontou um déficit de 
R$ 64,4 milhões. O salto foi ain-
da maior devido à descoberta em 

outubro de dívidas trabalhistas de 
cerca de R$ 80 milhões que não es-
tavam contabilizadas.

“Dívida muito alta, a gente não 
deveria ter chegado nela. Patamar 
muito ruim para podermos tratar. 
O pior dela não é ser só grande, o 
pior é dela vencer R$ 350 milhões 
no curto prazo. Falamos de 40% 
vencendo no ano seguinte, que é o 
atual”, explicou o vice de finanças 
do Vasco, Adriano Mendes.

Dívida ultrapassa os R$ 800 milhões

Vanderlei se 
prepara para 
a Série B do 
Brasileiro 
e disputa o 

primeiro jogo da 
semi da Taça Rio

Local: Conselheiro Galvão 
Árbitro: João Batista de Arruda  
Assistentes: Diego Luiz Couto Bar-
celos e André Roberto Smith Silveira 
Horário: 15h15 
TV: PPV 
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A GATA DA HORA
SAMUEL MELIM / DIVULGAÇÃO

 LO Paris Saint-Germain po-
de ter um importante des-
falque diante do Manchester 
City, terça-feira, na Inglater-
ra, pela partida de volta das 
semifinais da Champions 
League. O clube francês in-
formou ontem que o ata-
cante Kyllian Mbappé teve 
constatada uma “contratu-
ra na panturrilha direita”, 
sofrida na derrota por 2 a 1 
para os ingleses, quarta-fei-
ra, na cidade de Paris.

Quem sentirá falta de 
Mbappé é Neymar. O cra-
que brasileiro exaltou o 
companheiro de ataque. 
“Nosso relacionamento 
sempre foi muito bom des-
de sua chegada”.

Mbappé pode desfalcar o PSG na Champions

 LO inglês Lewis Hamilton 
dominou o segundo treino 
livre do GP de Portugal de 
Fórmula 1, no Autódromo 
Internacional do Algarve, 
ontem, na cidade de Por-
timão. Mas, curiosamente, 
não cravou o melhor tem-
po do dia na sessão. Com 
1min19s837, o piloto inglês 
foi o mais veloz do treino, 
mas não do dia. A melhor 
marca foi registrada por 
seu companheiro de Mer-
cedes, Valtteri Bottas, ain-
da na primeira sessão, com 
1min19s648. A largada pa-
ra a prova será amanhã, às 
11h (de Brasília).

Hamilton 
voando A

FP

ainda não 
jogou a tolha para manter 
o seu camisa 10 na Catalu-
nha. Segundo o jornal bri-
tânico Times, o clube está 
disposto a oferecer ao ar-
gentino Messi um contra-
to de dez anos e um cargo 
de executivo quando deci-
dir pendurar as chuteiras.

voltou a 
criticar a presença de 
técnicos estrangeiros 
no Brasil. Em entrevis-
ta ao canal Camisa 21, 
o treinador afirmou 
que contratar técni-
cos gringos “está uma 
doença” e questionou 
a qualidade de Cres-
po, do São Paulo.

 LO BARCELONA

 LJOEL SANTANA

é musa do Corin-
thians e arrasa nas redes sociais. 
Ao mesmo tempo, cita dificulda-
de de se relacionar amorosamen-
te devido às fotos e vídeos sen-
suais para seus assinantes no Ins-
tagram. “Compra quem quer. O 
que há de errado nisso?”, disse a 
ex-participante do ‘Bela do Ve-
rão’, reality da RedeTV! 

PAULA LIMA

Gatas, mandem fotos e fone para 
agatadahora@meiahora.com
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 LTENHO 62 anos de idade e sou jor-
naleiro há um. Antes eu fazia manu-
tenção de ar-condicionado. Moro em 
Cascadura e o que eu mais gosto aqui 
são as opções de transporte, porém 
precisa melhorar a segurança. Torço 
para o Botafogo e, nas minhas horas 
vagas, gosto de mexer com eletrôni-
ca. Gosto do caderno de esportes do 
MEIA HORA.

JOSÉ GALDINO — Cascadura

VINICIUS 
DA SILVA 
BARRETO
t e m  a t u a l -
m e n t e  2 9 
anos. Ele de-
s a p a r e c e u 
no dia 12 de 
outubro  de 
2002, em São 
João de Meriti (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Rogério de 
Andrade

 LA juíza Viviane Ramos de 
Faria, da 1ª Vara Criminal 
do Rio de Janeiro, negou o 
pedido de anulação da pri-
são preventiva solicitada 
pela defesa do contraven-
tor Rogério de Andrade.  

RAPIDINHA...

 L ONG RIO DE PAZ

Memória e luto
Protesto contra 400 mil mortes pela Covid-19

A ONG Rio de Paz fez uma 
manifestação em memó-
ria aos mais de 400 mil 

brasileiros mortos pela covid-19, 
na manhã de ontem, nas areias 
da Praia da Copacabana, na Zo-

na Sul do Rio. Eles também pro-
testaram contra a administração 
do poder público durante a pan-
demia do novo coronavírus. 

Quatrocentos sacos de óbi-
to com a bandeira do Brasil fo-

ram colocados sobre as areias 
da Praia de Copacabana. 

“Somos o segundo país em 
números absolutos de mortes, 
o 13º em números de óbitos 

proporcionais à população e o 
58º em número de doses admi-
nistradas em relação à popula-
ção”, disse Antonio Carlos Cos-
ta, presidente da ONG.

Sacos de óbitos foram colocados pela Rio de Paz em Copacabana

REGINALDO PIMENTA

MANIFESTAÇÃO
ONG PROTESTOU 

CONTRA A ATUAÇÃO 
DO PODER PÚBLICO 

NA PANDEMIA

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) informou 
que registrou, ontem, 742.615 
casos confirmados e 44.406 
óbitos por coronavírus no es-
tado. Nas últimas 24 horas, 
foram contabilizados 4.771 

novos casos e 441 mortes, o 
que significa o segundo maior 
números de óbitos no estado 
desde o início da pandemia. O 
recorde havia sido no dia 17 de 
abril, com 446 mortes.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, fez um novo decreto 
ontem  que estende até o dia 
10 de maio as medidas restri-
tivas no município. 

Mais de 4 mil 
casos no estado

 L 441 MORTES EM 24 HORAS

Paes estende restrições até dia 10

DIVULGAÇÃO

TAXA  
DE OCUPAÇÃO DE 

UTI NO ESTADO É DE 
86,4% E 64,6% PARA 

ENFERMARIA 
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BABADO

GEROU POLÊMICA

 LAcelino Popó Freitas divi-
diu opiniões durante uma 
entrevista o podcast No 
Flow ao falar sobre a re-
lação com o filho, Juan, de 
21 anos, que revelou ser 
gay. “É a minha bichona. 
E, antes que venham me 
criticar, essa é a maneira 
carinhosa que eu chamo 
ele”, disse.

NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

NOVA NOVA 
CASA DE CASA DE 
FAUSTÃOFAUSTÃO

 L A Band confirmou que está em nego-
ciações para receber Faustão de volta. Se-
gundo nota da emissora, o resultado das 
conversas será divulgado na semana que 
vem. Em janeiro, foi revelado que o apre-
sentador decidiu não renovar o contrato 
com a Globo, que vence no final deste ano, 
após 33 anos de trabalho na casa. “Em rela-
ção às notícias publicadas hoje que anun-
ciam o retorno de Fausto Silva à Band em 
janeiro, a emissora informa que, uma vez 
confirmado, trata-se de um sonho antigo 
do Grupo Bandeirantes, que sempre admi-
rou seu caráter ético, seu talento e seu jei-
to de inovar e fabricar sucesso”, diz a nota.

‘NÃO GOSTEI’

 LKarol Conká participou 
do ‘Encontro’ de ontem 
para falar sobre o docu-
mentário “A Vida Depois 
do Tombo”. Na conversa, 
o que chamou a atenção 
foi um comentário feito 
por Fátima Bernardes so-
bre o jogo da artista no 
reality. “Quero dizer que 
sempre fui admiradora do 
seu trabalho, da sua car-
reira, não gostei do jogo 
que você fez, mas eu preci-
so dizer que sou veemen-
temente contra os ata-
ques e ameaças que você 
e sua família receberam”.

REPRODUÇÃO

PAOLLA TODA NATURAL
 L Paolla Oliveira encantou 

os seguidores ao publicar 
uma série de fotos com um 
buquê de flores, ontem, no 
Instagram. Nas imagens, 
além das flores, Paolla apa-
rece sorrindo e com os ca-
belos naturais. Na legenda, 

a atriz usou alguns emojis, 
mas nos comentários os se-
guidores não pouparam 
palavras para elogiar a ar-
tista. “A mulher mais lin-
da do Brasil”, escreveu um. 
“Uma deusa natural”, co-
mentou outra.

EM ALTA EM BAIXA

 LFábio Assunção se derre-
te por filha: ‘É maravilho-
so. Veio para somar’.

 LRaissa Barbosa desabafa 
sobre críticas: ‘Parem de 
querer me moldar’.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2/ 600m2. Ideal para 
Moradia/ Investimento/ Lazer. 
RGI, Licença Ambiental, Projeto 
aprovado PMS. Partir R$398,00 
mensais (+pequena entra-
da facilitada) . "RJ-106/  Km. 
54". Próximo  Praias, Lagoas, 
Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21)99768-6196/ (21) 98513-2155 
(WhatsApp) . Cj. 4967-0.
 

PADARIA V/TEXTO
Passo ponto de Padaria e Mi-
nimercado com entregas de 
Rua em ótima localização, São 
Cristóvão próximo Praça Ar-
gentina. Tel.:(21)99372-3257/ 
3860-2342
 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
 

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.
 

OLGA DE OGUM 
Joga-se Buzios e Cartas,  faz/ 
desfaz qualquer tipo de traba-
lho rápido e garantido. Amar-
ração para o Amor. Consulta 
R$20,00. Tel.:(21)3819-3414/ 
98184-5003 Whatsapp
 

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
 

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 re-
laxar? Companhia para seu pra-
zer, liberal, sensual, aparelhada, 
massagem relaxante diferencia-
da. Largo Machado. 97299-7841
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”

(Hegel)

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

 LBusque se reunir seus ami-

gos e familiares, mesmo que 

virtualmente. A conversa ren-

derá. Uma amizade pode se 

tornar um romance.

Cor: azul-claro. 
Números da sorte:60, 06 e 96 

 LExcelente momento para re-

paginar o visual. Novas metas 

profissionais podem surgir. Na 

paquera, invista em pessoas 

que você conhece.

Cor: violeta. 
Números da sorte:88, 25 e 07.

 LVocê deve sentir um interesse 

maior por conhecimento. Se 

aperfeiçoará no trabalho. A 

Lua pode render boas novida-

des na paquera. 

Cor: verde-oliva. 
Números da sorte:44, 98 e 62.

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

 LA responsabilidade pelo lar e 

pela família vai estar em alta. 

Planeje uma mudança de casa 

ou inicie uma reforma. Você 

vai ser irresistível hoje.

Cor: bordô.
Números da sorte: 00, 45 e 27.

 LA Lua te deixará mais falante 

com as pessoas ao seu redor, 

mas tome cuidado com isola-

mento. Um romance pode se 

transformar em casamento.

Cor: púrpura. 
Números da sorte:10, 46 e 64. 

 LPoderá fazer horas extras 

hoje. Cumpra as suas responsa-

bilidades com disciplina e fatu-

re no trabalho. No amor, apoie 

os projetos do par. 

Cor: nude
Números da sorte:83, 02 e 38.

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

 LVocê vai pensar mais na car-

reira. A sua ambição vai te aju-

dar a realizar os seus sonhos. 

Na paixão, estará ainda mais 

confiante.

Cor: violeta.
Números da sorte:66, 03 e 30. 

 LA Lua proporcionará novas 

experiências. As saudades po-

dem pintar. Aposte em chama-

das de vídeo. Na união, terá 

muita afinidade com o par.

Cor: branco. 
Números da sorte:94, 13 e 85.

 LReflita sobre a sua vida nes-

te dia. Busque resolver aquilo 

que vem lhe incomodando.

Procure dar mais atenção à sua 

saúde e ao amor. 

Cor: azul-marinho.
Números da sorte: 86, 14 e 68.

SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Para ressaltar a nobreza do traba-
lho, a Igreja Católica propõe uma 
meditação sobre São José Operá-
rio. José era de família real, unido 
em matrimônio com a mais santa 
e a maior entre todas as mulheres, 
considerado o pai do Filho de Deus, 
mas passou a vida a trabalhar e tirar 
do seu trabalho de artesão tudo o 
que era necessário para o sustento 
da família. Quando Jesus começou 
sua vida pública, lá pelos 30 anos, 
provavelmente, José já era morto. 
Jesus teria banhado e ungido com 
bálsamo o corpo de José, pronun-
ciando sobre ele uma bênção.

SANTO DO DIA

CHEFE
Gabriel passou a madrugada
na farra e acabou pegando no
sono quando estava no escri-
tório trabalhando. De repente, 
ele acorda, com o chefe já
entrando. Então, Gabriel volta
a fechar os olhos e diz:

— Como eu estava dizendo:
abençoe o meu chefe, nos
dê sabedoria para executar
o nosso trabalho, amém.

LENHADOR
Geraldo se apresenta para
um emprego de lenhador

numa empresa madeireira,
gabando-se de ser o melhor
lenhador do mundo.
O entrevistador olha para a
sua figura meio franzina e
pergunta, desconfiado:
— Onde o senhor já trabalhou 
como lenhador?

— No Saara.
— Mas o Saara é um deserto!
— Agora é!

OVOS
Era manhã de Natal e, como
de costume, os ovos das gali-
nhas foram todos decorados e, 

em seguida, colocados
novamente no galinheiro.
Algum tempo depois, o galo
entra no galinheiro, observa
os ovos e sai furioso, gritando 
pelo quintal:
— Cadê aquele pavão desgra-
çado, miserável?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Ewà
MENSAGEM: 
Ewá vem trazendo um sá-
bado de bastante sucesso e 
boas concretizações... Mo-
mento de agradecer e come-
morar as graças alcançadas.
SAUDAÇÃO: 
Hi hó Ewá
CORES: 
Vermelho, rosa, amarelo e 
coral
ELEMENTOS:
Florestas e matas virgens
SIMPATIA: 
Para atrair sucesso e boas 
conquistas, faça um banho 
com 3 cravos da índia, 3 rosas 
brancas, 3 rosas amarelas, 3 
pitadas de wagí e três colhe-
res rasas de açúcar mascavo... 
Macere tudo com as mãos. 
Em seguida, acenda 1 vela 

verde e 1 amarela... e deixe 
o banho descansar. Quando 
as velas acabarem tome o ba-
nho da cabeça aos pés!

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

 LO astral está perfeito para 

relaxar. Utilize a criatividade 

para curtir a vida sem descui-

dar da saúde. No amor, seu 

charme será irresistível. 

Cor: dourado. 
Números da sorte:21, 12 e 84. 

 LDescanse reponha as suas 

energias. Ouça uma música re-

laxante ou leia um bom livro. 

No relacionamento, aposte na 

confiança. 

Cor: grafite.
Números da sorte:76, 49 e 67. 

 LSaudades de pessoas queri-

das vão surgir. Faça vídeo cha-

madas e por mensagens aos 

amigos. No amor, conhecerá 

novas paqueras. 

Cor: preto.
Números da sorte:23, 77 e 05.
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