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SEXUAL DE SEXUAL DE 
MENORES MENORES 

NO FOCO NO FOCO 
DA CIVILDA CIVIL

Polícia suspeita de prostituição de 
adolescentes em festinhas com birita em 
hotéis e faz operação em evento de fotos
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Time de Guerreiros fica no Time de Guerreiros fica no 
1 a 1 com a Lusa e só precisa 1 a 1 com a Lusa e só precisa 
empatar domingo para ir à empatar domingo para ir à 
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       MANUTENÇÃ0 LUZ

Poste em péssimas condições
 LHá oito meses, na Rua Doutor March, no bairro Tenente Jardim, 

em São Gonçalo, o poste encontra-se desse jeito que está na 
foto. A companhia de luz já foi acionada, mas até hoje nenhuma 
providência foi tomada. O poste está localizado em frente ao 
número 1481. Solicitamos urgentemente o reparo. 

Anônimo - Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Light vai 
fazer visita 

 LA Light informa que a Rua 
Marcelo, no bairro São Bento, 
em Duque de Caxias, receberá 
visita técnica da equipe para 
realizar inspeção. 

Assessoria de Comunicação - 
Light
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Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Árvore podre com 
a raiz no esgoto

 L Esgoto a céu aberto na Estrada 
São Pedro de Alcântara, esquina 
com Princesa Leopoldina, em Ma-
galhães Bastos. E ainda tem uma 
árvore podre próximo em que a raiz 
está dentro do esgoto. Ou seja, o 
cheiro é horrível e ainda existe o 
risco de contaminação do solo.

ESGOTO

Assalto a rodo 
na Zona Norte

 L Moradores do Engenho da Ra-
inha reclamam do aumento do 
número de assaltos no bairro. A 
criminalidade já é antiga, mas 
com a pandemia a coisa ficou 
mais complicada. Os policiais 
precisam fazer mais rondas no 
local, principalmente, à noite.

Anônimo 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ASSALTO

Luz acesa de dia e 
apagada de noite

 L Moradores da Rua Guilhermina 
Maia, em São Gonçalo, reclamam 
dos postes de luz que dia após dia 
ficam acesas durante o dia e apa-
gadas à noite. Fora o lixo que está 
exposto ao longo da rua. É impos-
sível andar pela rua e quem paga 
pelo serviço somos nós, o povo.

Pedro Cunha 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Sem sinal no 
cruzamento

 LA Avenida 24 de Maio, esquina 
com a Rua Manuel Miranda, no En-
genho Novo, está sem sinal de trân-
sito. É impossível andar lá durante 
o dia. Está muito perigoso para 
atravessar. É importante a manu-
tenção, pois acontecer um acidente 
a qualquer momento.

Anônimo 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SINAL

Anônimo 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Esgoto a céu 
aberto e fedor

 L Há meses, a Rua Luiz Beltrão, no 
bairro de Vila Valqueire, apresenta 
um vazamento de esgoto. Solici-
tamos o reparo de forma urgente, 
porque o cheiro é insuportável. 
Além disso, o problema pode oca-
sionar em mau cheiro, doenças, 
danos ambientais e infestações. 
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Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

 LA CÁPSULA Crew Dragon da empresa SpaceX, que transportava quatro astro-
nautas de volta à Terra, amerissou (pousou sobre a água do mar) na madrugada de 
ontem, na Flórida, após missão de 160 dias no espaço. O voo durou seis horas e meia 
a partir da Estação Espacial Internacional (ISS), com os americanos Michael Hopkins 
(comandante), Victor Glover e Shannon Walker, além do japonês Soichi Noguchi.

ASTRONAUTAS VOLTAM À TERRA
BILL INGALLS / AFP
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Dcav investiga eventos 
Especializada deu batida em 
hotel na Lapa, após receber 
denúncia de exploração sexual 
de adolescentes

O 
sonho de se tornar uma 
modelo pode virar um 
pesadelo com a rapi-

dez de um flash. A Polícia Ci-
vil apura a denúncia de que 
grupos marcam sessões de fo-
tos com meninas adolescentes 
e, no final do dia, as convidam 
para fazer o que chamam de 
‘resenha à beira da piscina’. Essa 
resenha consiste em uma festa 

com homens convidados para 
o evento. Normalmente, os en-
saios ocorrem em hotéis, que 
já ficam com os quartos reser-
vados para as jovens virarem a 
noite. Há a suspeita de explo-
ração sexual.

Uma denúncia do tipo mo-
tivou a ida de quatro viaturas 
da Dcav (Delegacia de Com-
bate à Adolescente e Vítima), 
com apoio da Core (Coordena-
doria de Recursos Especiais), 

DE FOTOS

Convite para sessão de fotos atraíam meninas adolescentes, segundo investigações da Dcav

DANIEL CASTELO BRANCO

 L BRUNA FANTTI

CONVITE PARA SER

MODELO ACABARIA 

SEMPRE COM 

‘RESENHA À BEIRA 

DA PISCINA’ DEPOIS 

DO EXPEDIENTE

na noite de sábado, até o Hotel 
Granada, na Lapa, localizado a 
cerca de 150 metros da da Se-
cretária de Polícia Civil. A re-
portagem flagrou a ação com 
exclusividade. Operação teve 
apoio do Ministério Público do 
Trabalho, que foi verificar ir-
regularidades trabalhistas dos 
funcionários do evento. 

Por volta das 20h, a polícia 
chegou. Nenhum hóspede po-
de entrar ou sair do hotel, cujo 

evento já ocorria desde às 7h, 
segundo o pai de uma maquia-
dora contratada para embele-
zar as meninas para as fotos. “É 
o primeiro trabalho dela do ti-
po. Ela foi chamada por esse 
grupo, no Whatsapp. O acor-
dado seria ela trabalhar, sem 
receber, para alavancar o port-
fólio”, disse o homem, que es-
perava a filha. A jovem, maior 
de idade, foi levada para a dele-
gacia como testemunha.

 LAssim que chegaram ao terra-
ço, os policiais flagraram uma 
menor, sentada em um móvel, 
tirando um foto em pose sen-
sual. De acordo com o Sind-
Model-RJ (Sindicato dos Mo-
delos Profissionais do Estado 
do Rio de Janeiro), há horário 
específico para menores tra-
balharem e, mesmo acompa-
nhados de responsáveis, tirar 
fotos a partir das 22h seria irre-
gular. Além disso, havia bebida 
alcoólica e maconha - essa, em 
pequena quantidade, no local. 

“O menor não pode partici-
par de eventos e resenhas que 
contenham bebida alcóolica 
nem com exposições desses 
menores à imoralidade como, 
por exemplo, presenciar mo-
delos maiores seminus”, dis-
se Rogéria da Silva, presidente 
do SindModel, que completou: 
“Eventos de moda que envol-
vam menores devem apresen-
tar o alvará da infância e juven-
tude de cada menor”.

 L O homem responsável pelo 
evento, que se identificou ape-
nas como Paulo, disse que não 
se tratava de um evento oficial. 
“Era aniversário de uma me-
nina. Alugamos o espaço. To-
das as meninas se conhecem. 
Não há ganho comercial: elas 
tiram as fotos e as ganham 
de brinde, o fotógrafo ganha 
portfólio. Elas que pagam pe-
los quartos”, afirmou Paulo.

De acordo com informa-
ções do titular da Dcav, dele-
gado Adriano França, foram 
encontradas fotos sensuais, 
mas nada pornográfico e 
instaurado um inquérito. 
“Este mês é importante pa-
ra a conscientização contra o 
abuso e exploração de crian-
ças e adolescentes e a DCAV 
vai realizar operações duran-
te todo o mês para combater 
esses crimes”, disse.

O hotel na Lapa citado foi 
procurado pela reportagem, 
mas não retornou aos contatos.

‘Erva’ e bebida 
alcoólica

Operações vão 
se repetir
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Presa há quase um mês, 
Monique Medeiros pas-
sou a escrever cartas a 

familiares, ao ex-marido e 
ao delegado que investiga a 
morte de Henry Borel, de 4 
anos. Nelas, a professora e ex-
-namorada do vereador Jairo 
Souza Santos Junior (sem par-
tido), o Dr. Jairinho, se mostra 
arrependida pela morte do fi-
lho e pede para que seja ouvi-
da novamente. 

Em uma das cartas, escri-
ta em 26 de abril, endereçada 
ao engenheiro Leniel Borel, 

pai de Henry, Monique afir-
ma que não sabia o que o filho 
estava passando e pede per-
dão. “E se eu pudesse voltar 
atrás, fazer tudo novo, para 
tê-lo conosco, até no fundo 
da casa dos meus pais, tendo 
uma vida simples, mas com 
sorrisos dele iluminando to-
das as nossas manhãs, eu fa-
ria! Me perdoe por não ter si-
do mais do que eu pude ser. 
Pra você e para ele”, afirma a 
professora. 

No mesmo dia, Monique 
Medeiros escreveu para o de-
legado Henrique Damasce-
no, da 16ª DP (Barra da Ti-
juca), e admitiu que mentiu 
durante o depoimento.

Monique pede 
perdão pro ex
Mãe de Henry Borel diz que foi manipulada

 L NOVAS CARTAS REVELADORAS

Monique enviou cartas a familiares, ao ex-marido e a delegado

REPRODUÇÃO

‘ME PERDOE POR
EU NÃO TER SIDO 
MAIS DO QUE EU 
PUDE SER. PARA 

VOCÊ E PARA ELE’

Um médico, de 43 anos, foi en-
contrado morto dentro do ba-
nheiro de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) em Volta Re-
donda, no Sul Fluminense. O caso 
aconteceu no bairro Volta Grande, 
na manhã de ontem.

A PM foi acionada pelo Centro 
Integrado de Operações de Segu-
rança Pública (CIOSP) para veri-
ficar a ocorrência. Na chegada ao 
local, PMs encontraram a vítima 
com uma seringa aplicada ao pul-
so. Ampolas de Fentalina, medica-
mento usado para aliviar dor crô-
nica, dor muito forte ou para ser 
usado como anestesia) estavam ao 
redor do corpo.

Depois da realização da perícia 
na unidade, o cadáver foi removi-
do para o Instituto Médico Legal 
(IML), no bairro Três Poços, tam-
bém na cidade . A ocorrência foi 
registrada na 93ª DP (Volta Re-
donda), que investiga o caso.

Médico achado 
morto em UPA

 L CORPO ESTAVA EM BANHEIRO

Caso aconteceu na UPA de Volta Grande, em Volta Redonda

REPRODUÇÃO

VÍTIMA ESTAVA 
COM SERINGA 

APLICADA AO PULSO, 
DE ACORDO COM A 

POLÍCIA MILITAR

Dois baleados 
em ‘São Gonça’

 LDuas pessoas foram baleadas, 
ontem, no Jardim Catarina, em 
São Gonçalo. As vítimas, um 
homem e uma mulher, deram 
entrada no Hospital Estadual 
Alberto Torres (HEAT).

PMs do 7ºBPM (São Gon-
çalo) foram acionados para 
verificar a entrada dos feridos 
na unidade e confirmaram a 
causa. Não há registro sobre 
o motivo dos disparos. O caso 
foi encaminhado para a 74ª DP 
(Alcântara).

RAPIDINHAS...

Caçado pela 
Interpol roda

 LA Polícia Federal pren-
deu ontem, em Caxias, 
um colombiano procu-
rado pela Interpol. O ho-
mem, de 36 anos, havia si-
do condenado por tráfico 
e associação para o tráfi-
co, após levar drogas da 
Colômbia para os EUA. 
Ele coordenava, ainda, a 
logística de compra e ven-
da de diversas drogas.

 LEm outro trecho, Monique 
escreve: “Preciso dar a versão 
verdadeira do que aconteceu! 
Esse relato é apenas um desa-
bafo de uma mãe que clama pe-
la verdade. Há muito a ser di-
to e esclarecido! Sem mentiras, 
sem treinamentos, sem inver-
dades. Estava sendo manipula-
da sem perceber; todas as vezes 

que tentava procurar uma ma-
neira de me desvencilhar e ten-
tar contar a verdade, era impe-
dida... E foram muitas vezes.”

Ela implora para ser ouvida 
novamente. “Não quero fugir 
das minhas responsabilidades, 
mas quero ser julgada pelo que 
é certo. Me dê mais uma chan-
ce. Eu imploro!”, diz.

‘Me dê mais uma chance. Imploro’
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 L CONFUSÃO DENTRO DE VAGÃO DO METRÔ

Cobrou máscara e 
acabou agredida
Depois de ser hostilizada por manifestantes, 
jornalista contou que teve o cabelo puxado

U
ma mulher foi agredida 
num vagão do metrô após 
pedir que outra passageira 

colocasse a máscara. A jornalis-
ta Maria Clara Pedroso, 33 anos, 
contou que estava indo para ca-
sa, no Leblon, na Zona Sul, no sá-
bado, quando entrou num vagão 
com manifestantes a favor do go-

verno Bolsonaro. A confusão ro-
lou às 11h, no sentido Zona Sul, 
enquanto atos em defesa do pre-
sidente agitavam Copacabana. 

“No momento em que eu esta-
va passando por eles, ela [a agres-
sora] estava sem a máscara e eu já 
tinha falado: ‘coloque a máscara, 
você está em local público’. Quan-
do perceberam que eu não pen-

sava igual a eles, já começaram a  
me chamar de comunista”, con-
tou Maria Clara, que ainda teve o 
cabelo puxado ao tentar sair para 
chamar seguranças. 

Leonardo Novaes, 26 anos, gra-
vou tudo: “Todos já estavam gri-
tando ali, no pique de Copa, com 
bandeira do Brasil, sem máscara.”

Em post no Instagram, o Me-
trôRio reafirmou que usar más-
cara é um gesto “de cidadania e 
proteção coletiva”. A empresa dis-
ponibilizará as imagens internas 
às autoridades policiais.

Confusão com manifestantes foi no último sábado, no metrô

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LBastante abalada após o sus-
to, Maria Clara Pedrosa reve-
lou que perdeu a prima, que es-
tava grávida, uma tia e um tio 
durante a pandemia. Ela tam-
bém voltou a lamentar a pos-
tura da agressora. “Temos 400 
mil mortes [por covid-19]. Eu 

acabei sendo hostilizada por 
uma pessoa que simplesmente 
debocha da dor de milhares de 
famílias. Perdi uma prima que 
estava grávida de 8 meses. Ela 
ficou duas semanas intubada 
no hospital. Ela e o bebê morre-
ram. Minha tia e meu tio tam-

bém. Eu fui agredida. Uma pes-
soa se achou no direito de puxar 
meu cabelo dentro do metrô, 
porque eu pedi que colocasse a 
máscara no rosto, algo obriga-
tório”, desabafou a jornalista, 
que afirmou, ainda, que regis-
traria o caso na delegacia.

Vítima perdeu prima grávida, tia e tio na pandemia

 L TATIANE GOMES*

‘TODOS ESTAVAM

GRITANDO ALI, NO 
PIQUE DE COPA, COM 
BANDEIRA DO BRASIL, 

SEM MÁSCARA’

*Estagiária sob supervisão de 

Gustavo Ribeiro 
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Drama da CoronaVac 
No Rio, 21 municípios sofrem com a suspensão da 2ª dose do imunizante  

 L ESTADO LIBEROU MAIS 650 MIL VACINAS, SENDO A MAIORIA DA ASTRAZENECA

A vacinação para a segun-
da dose do imunizante 
CoronaVac segue sus-

pensa ou com poucas reservas 
em pelo menos em 21 municí-
pios do Rio. O governo do esta-
do, contudo, manteve a conti-
nuidade da entrega das vacinas, 
ontem, mas apenas 54.160 são 
de fabricação do Instituto Bu-
tantan dentro das 650 mil uni-
dades ofertadas. O restante é de 
AstraZeneca.

Na última sexta-feira (30), 
a nova remessa foi levada pa-
ra a capital. No sábado, Maricá, 
Niterói e São Gonçalo tiveram 
acesso aos imunizantes, e hoje, 
88 prefeituras receberão o res-
tante dos 650 mil imunizantes. 
Com a escassez da CoronaVac, 
a recomendação feita pelo esta-
do é para que as prefeituras uti-
lizem o imunizante apenas co-
mo segunda dose, com exceção 
dos municípios que tenham re-
servas e estejam completamen-
te em dia com a campanha de 
imunização.

Em São Gonçalo, a distri-
buição da segunda dose da 
CoronaVac foi retomada após 
a chegada de 3.260 unidades. 
As aplicações serão destinadas 
às pessoas que foram vacina-
das a partir dos últimos 21 dias. Estado liberou 650 mil doses, sendo apenas 54.160 da Coronavac

DIVULGAÇÃO

 L JORGE COSTA*

SÃO GONÇALO
JÁ RETOMOU 

APLICAÇÃO DA 
VACINA PRODUZIDA 

PELO BUTANTAN 

 LNo mês de abril, a covid-19 
causou 41,95% das mortes 
naturais no Rio. Esse percen-
tual se tornou o maior desde 
o início da pandemia, de acor-
do com os dados do Portal da 
Transparência do Registro Ci-
vil. Os números apontam que 
16.232 das mortes registradas 
no mês, 6.809 delas foram cau-
sadas pelo vírus.

O mês de maio de 2020 era o 
período de maior registros de 
morte em relação ao total de 
óbitos desde o início da pan-
demia, com 6.778 casos. 

Durante todo 2020 e o início 
de 2021, os valores das mortes 
em comparação ao total sem-
pre variou entre 14% a 30%.

 LApós um mês de restrições, 
Niterói continuará a flexibili-
zar atividades não essenciais a 
partir de hoje. Serão permiti-
dos o funcionamento de bares 
e restaurantes, além do acesso 
às praias para esportes indivi-
duais e coletivos. Aulas presen-
ciais também estão liberadas.

O município retornou ao 
estágio amarelo do Plano de 
Transição para o Novo Nor-
mal. O indicador de monito-
ramento da covid-19 caiu para 
9,00. Apesar da flexibilização, 
seguem vetados boates e casas 
com com música, além da per-
manência nas areias, em qual-
quer horário do dia, exceto pa-
ra prática de esportes.

Casos recordes 
na pandemia

Niterói retoma 
atividades

*Estágiário sob a supervisão de 

Yuri Hernandes

O município de Três Rios 
também confirmou que 280 
unidades da CoronaVac foram 
entregues pelo estado, ontem, e 
anunciou a retomada da ofer-
ta da segunda dose para idosos 
das Unidades Básicas de Saú-
de que ainda não receberam a 
nova aplicação do imunizante. 

Em Caxias, a Prefeitura in-
formou que, em função do bai-
xo quantitativo de doses da va-
cina Coronavac entregues pelo 

Ministério da Saúde, a SMS en-
trará em contato com aqueles 
que receberam a primeira dose 
em 24 de março e datas ante-
riores, para prestar mais infor-
mações. A Prefeitura ressalta 
ainda que aguarda a chegada 
de novas doses de Coronavac 
para normalizar a vacinação 
no município.  
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 LTENHO 73 anos de idade e sou 
jornaleiro há 20. Moro em Vaz Lobo 
e gosto das amizades que fiz aqui, 
só precisa melhorar a sinalização 
no bairro. Antes de ser jornaleiro, 
eu era supervisor de produção. 
Torço para o Vasco e, nas minhas 
horas vagas, gosto de descansar. 
Gosto de ler o caderno de esportes 
no MEIA HORA.

SEBASTIÃO DA SILVA — Colégio

ANDRESSA 
DE JESUS 
DA SILVA
t e m  a t u a l -
m e n t e  1 2 
anos. Ela de-
sapareceu em 
27 de novem-
bro de 2017, 
em São Paulo 
(SP), vítima de 
subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Mestre Mug 
é extubado

 LInternado desde 12 de mar-
ço, no Hospital Pedro Ernes-
to (HUPE), em Vila Isabel, 
o sambista Mestre Mug foi 
extubado, mas segue no CTI 
em recuperação devido a 
uma bactéria no pulmão.

RAPIDINHA...

 L PREFEITURA NÃO QUER PASSAGEIROS NA PISTA 

Impasse continua
Rodoviários da Acari farão assembleia amanhã 

O 
Sindicato dos Rodoviá-
rios do Rio agendou pa-
ra amanhã uma assem-

bleia com todos os motoristas 
e cobradores da Viação Acari, 
que anunciou encerramento 
das atividades na última quar-
ta-feira. No encontro, serão 
discutidos os salários e benefí-
cios, que estão atrasados.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Transportes (SMTR) 
informou que recebeu ofício 
do Internorte sobre a assem-
bleia. “A SMTR ressalta que 
cabe ao consórcio a responsa-
bilidade pela operação das li-
nhas e pelo gerenciamento das 
empresas que integram o gru-
po. Os itinerários deverão ser 
supridos para não deixar os 
usuários desassistidos. O cum-
primento do contrato será fis-
calizado”, afirmou a SMTR.

A reunião também deve in-
cluir a discussão da homologa-
ção das rescisões dos 600 pro-

fissionais da empresa. Com 150 
ônibus, a Acari transporta 40 
mil passageiros por dia.

Funcionários da Viação Acari estão sem salários e benefícios

REGINALDO PIMENTA

Totalmente desassistidos por 
conta do cancelamento do car-
naval e da paralisação das ati-
vidades das escolas de samba, 
integrantes de agremiações do 
Grupo Especial e do Acesso re-
ceberam cestas básicas, ontem, 
na Marquês de Sapucaí. 

A ação, que contemplou 
mais de 300 pessoas, é fruto 

de uma parceria envolvendo 
os projetos sociais Ritmo So-
lidário, Barracão Solidário e 
Bailado Solidário, através da 
campanha Rio Contra a Fome, 
desenvolvida pelas secretarias 
municipais da Juventude, de 
Saúde e de Ação Comunitária.

Interessados em doar po-
dem levar alimentos à Mar-
quês de Sapucaí (setor 10), de 
segunda a sábado, de 8h às 17h.

Samba é nota 10 
em ação social

 L TREZENTAS CESTAS BÁSICAS NA SAPUCAÍ

 L ALBERTO JOÃO

Distribuição de alimentos foi realizada na Praça da Apoteose
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Libertadores  Amanhã LDU  21h30 Equador

Carioca 08/05 Volta Redonda 21h05 Maracanã

Ceni confirma Arão
Substituído no último jogo, volante não preocupa no Mengão para pegar a LDU

A
lém de não poder con-
tar com Rodrigo Caio, 
o técnico Rogério Ce-

ni não terá Gerson, com le-
são na coxa esquerda, e ainda 
não definiu o seu substitu-
to para o duelo de amanhã, 
contra a LDU em Quito, pe-
la Libertadores. Pelo menos, 
o Flamengo não corre o ris-
co de também perder Willian 
Arão, que saiu de campo na 
vitória por 3 a 0 sobre o Volta 
Redonda, pelo Campeonato 
Carioca, com dores na per-
na direita.

“O Arão se colocou à dis-
posição. Era um dos jogadores 
que eu ia segurar para descan-
sar, porque vinha jogando se-
mana a semana, mas ele estava 

um pouco mais inteiro que o 
Bruno (Viana). Depois tomou 
uma pancadinha na perna, na-
da que preocupe para o próxi-
mo jogo, mas eu preferi tirá-lo 
e já dar um pouco de ritmo ao 
Bruno”, explicou Rogério.

Em relação a Gerson, o trei-
nador rubro-negro não deve 
contar com ele por pelo me-
nos mais três partidas, já que 
a expectativa de recuperação é 
de 10 a 15 dias, em princípio.

“Gerson tem um edema na 
posterior da coxa. Para esta 
partida não vai estar presente 
com a gente”, completou Ceni. Arão sentiu dores na coxa durante a partida contra o Voltaço

ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO

 L O Flamengo ar recadou 
R$175 mil com o leilão das 23 
camisas utilizadas pelos jo-
gadores na final da Superco-
pa do Brasil. O bicampeonato 
foi conquistado na disputa de 
pênaltis contra o Palmeiras. O 
valor arrecadado será destina-
do à “Nação Solidária”, progra-
ma da área de responsabilida-
de social do clube. Foram 18 

camisas vendidas para torce-
dores e colecionadores do Bra-
sil, quatro dos Estados Unidos 
e uma da Alemanha. A cami-
sa mais cara foi a de Diego Al-
ves, por 3.888 mil euros, cerca 
de R$ 25 mil. Além de ter sido 
o herói do título, com a defe-
sa de três pênaltis, foi a última 
vez que o goleiro usou o mo-
delo amarelo.

Fla levanta R$ 175 mil com leilão

DOIS DESFALQUES:

O ZAGUEIRO 

RODRIGO CAIO E O 

APOIADOR GERSON 

ESTÃO FORA

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 3/5/2021
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Libertadores     Quinta    Junior Barranquilla     19h00 Colômbia

Carioca               9/05           Portuguesa               16h00 Maracanã

Flu fica só no empate
Chay e Abel Hernández, ambos de pênalti, marcaram os gols no Luso-Brasileiro

 L SÓ DOIS TITULARES

C
om nove titulares poupa-
dos, o Fluminense empa-
tou ontem com a Portu-

guesa, por 1 a 1, no primeiro 
duelo pela semifinal do Cam-
peonato Carioca, no Estádio 
Luso-Brasileiro. De pênalti, 
Chay e Abel Fernández marca-
ram os gols na Ilha do Gover-
nador. No próximo domingo, 
às 16h, no Maracanã, o Tricolor 
das Laranjeiras joga pelo em-
pate para avançar à final.

De olho no compromisso 
contra o Junior Barranquil-
la, da Colômbia, quinta-feira, 
no Metropolitano, pela Liber-
tadores, Roger Machado con-
firmou apenas dois titulares 
na semifinal: o goleiro Mar-
cos Felipe e o lateral-esquerdo 
Egídio, que cumprirá suspen-
são em Barranquilla.

Embalada pela melhor cam-
panha no Carioca em seus 97 
anos, a Portuguesa mostrou a 
razão de ter deixado concor-
rentes como Botafogo e Vasco 
para trás e garantido a inédita 
classificação. A equipe da Ilha 
do Governador abriu o placar 
logo aos 14, com Chay cobran-
do pênalti com maestria.

A falta de entrosamento não 
ajudava o Tricolor, mas, aos 
poucos, as oportunidades fo-
ram criadas. Abel Hernández 
perdeu duas após as boas joga-

das do garoto Gabriel Teixeira. 
No fim do primeiro tempo, o 
goleiro Neguete mostrou ser-
viço e fez belas defesas em fina-
lizações de Abel e Ganso.

Nos primeiros minutos do 
segundo tempo, o Fluminen-
se voltou desligado e Chay pa-
rou em Marcos Felipe. Após 
o susto, o alívio veio após um 
novo pênalti marcado no jo-
go. Desta vez, a favor do Tri-

color. Firme na batida, Her-
nández empatou, aos 11. O 
jogo ficou aberto, mas a Lu-
sa é quem tinha as melhores. 
Marcos Felipe, por diversas 
vezes, foi decisivo.

Com a entrada de Kayky, 
Bobadilla e Caio Paulista, o 
Fluminense ficou mais ofensi-
vo, porém foi o goleiro Marcos 
Felipe quem brilhou no Está-
dio Luso-Brasileiro. No fim, o 
Flu esboçou uma pressão, po-
rém não teve êxito. O uruguaio Abel Hernández fez o seu segundo gol com a camisa do Fluminense em três jogos

MAILSON SANTANA/ FLUMINENSE F.C.

FLUMINENSE
COBRA DO JOGO
Marcos Felipe

BOLA CHEIA
Gabriel Teixeira, Egídio, 
Wellington, Cazares, 
Ganso e Caio Paulista

DEU PRO GASTO
Manoel, Samuel Xavier, 
Abel Hernandez, 
Bobadilla e Kayky

BOLA MURCHA
Matheus Ferraz, Yago 
Felipe e Martinelli

PERNA DE PAU
Hudson

TÉCNICO
Escalou um time 
alternativo e teve 
dificuldades

ATUAÇÕES

O FLUMINENSE

TEM A VANTAGEM 

DO EMPATE NO 

SEGUNDO JOGO DA 

SEMIFINAL

Neguete, Watson (Muniz), Pedro, 
Guerra e L. Gustavo; Wellington, Mau-
ro Silva e Cafu (Eskilo); Romarinho 
(Andrezinho), Chay (Pernão) e Jhulliam 
(Everton). Técnico: Felipe Surian

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, 
M. Ferraz e Egídio; Wellington (Yago), 
Hudson (Martinelli), Cazares (Kayky) 
e Ganso (Caio); Gabriel Teixeira e Abel 
(Bobadilla). Técnico: Roger Machado 

Local: Estádio Luso-Brasileiro Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus 
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Cardoso Souza 
Gols: 1º tempo: Chay, aos 14. 2º tempo: Abel Hernández, aos 11 minutos 
Cartões amarelos: Watson, Chay, Diego Guerra, Wellington Cézar; Hudson e 
Bobadilla.

PORTUGUESA 1 FLUMINENSE 1
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O Flamengo praticamente 
garantiu presença na fi-

nal do Cariocão, conseguin-
do a vantagem com equipe 
mista onde se destacaram 
Michael, que além de fazer 
sua melhor performance, 
coroou a atuação com duas 
arrancadas fulminantes que 
terminaram em gols, e Pedro 
(foto), autor dos três gols do 
jogo. Michael não me sur-
preendeu e fez o que sempre 
esperei que fizesse: usou a ve-
locidade e facilidade de dri-
blar com inteligência, pro-
curando entender o jogo 

coletivo, sabendo usar as vir-
tudes, deixando de ser previ-
sível. Vai crescer se continuar 
trabalhando as deficiências. 
Pedro é típico atacante que 
só pensa no gol, conhece ca-
minhos e atalhos. Surge co-
mo um fantasma na área ad-
versária levando pânico aos 
defensores. Vale lembrar que 
falo de dois jogadores reser-
vas que responderam pelos 
titulares poupados por Rogé-
rio Ceni para estarem frescos 
amanhã contra a LDU, em 
Quito, em jogo válido pela 
Copa Libertadores.

 L Briga por Leonel Mes-
si esquenta: sem reve-
lar valores, o PSG confir-
ma interesse em juntar a 
dupla Neymar-Messi no-
vamente. Dirigentes do 
Barcelona, de tão aflitos, 
ofereceram contrato de 

10 anos ao argentino: 
pararia de jogar e segui-
ria recebendo.

 L Alef Manga, 26, atacan-
te destaque do Volta Re-
donda, é alvo de vários 
clubes, entre eles o Flu-
minense.

 LA Portuguesa marca presença no 
Cariocão pela organização da equi-
pe comandada por Felipe Surian. No 
empate com o Fluminense, mostrou 
que não está na semifinal por acaso.

 L Insatisfeito cm criticas internas, Pao-
lo Guerrero pede rescisão de contrato 
no Internacional. Pouco aproveitado, 
Guerrero tem contrato vigente até o 
fim do ano.

PEITO DO PÉ DO PEDRO É PERFEITO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

BOM JOGO 
NA ILHA 

 LPortuguesa e Fluminense empa-
taram ontem na Ilha do Governa-
dor em 1 a 1 num bom espetácu-
lo, em que brilharam os goleiros 
Neguetti e Marcos Felipe. Jogo 
franco, com a busca permanente 
pelo gol, o que resultou em 37 ar-
remates, sendo 21 dos tricolores 
e 16 da Lusa. O Fluminense man-
teve a vantagem do empate para 
a decisão de domingo, às 16h, no 
Maracanã, mas sacou que não vai 
encontrar moleza. Com vitória 
do Fluminense ou novo empate 
e teremos um Fla-Flu na final do 
Campeonato Carioca.

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Ganso vai 
bem no Flu
Como falso 9, ele teve boa 
participação mais centralizado

 L OPÇÃO PARA O ATAQUE

D
e volta à função de fal-
so 9, Paulo Henrique 
Ganso não desequili-

brou, mas teve boa participa-
ção no empate de ontem, por 
1 a 1 com a Portuguesa, no Lu-
so-Brasileiro, no primeiro jo-
go da semifinal do Campeo-
nato Carioca. Credenciado 
pela apresentação, o camisa 10 
avaliou o seu momento como 
positivo e se credenciou para 
ganhar um lugar entre os ti-
tulares. O próximo compro-
misso do Tricolor será com o 
Junior Barranquilla, da Co-
lômbia, quinta-feira, pela Li-
bertadores.

“Estou super preparado. 
Nosso elenco é muito forte, 
recebemos jogadores para me-
lhorar ainda mais a qualidade. 
Mas quem entrar em campo 

vai estar preparado”, disse.
Após cometer um pênal-

ti, confirmado pelo VAR após 
um desvio com a mão, o cami-
sa 10 participou da jogada que 

originou a penalidade a favor 
do Tricolor, desta vez após o 
desvio de Diego Guerra. Gan-
so tem três gols na temporada, 
todos pelo Campeonato Cario-
ca, atuando como falso nove.

Ganso atuou por 87 minutos no empate contra a Portuguesa

MAILSON SANTANA/ FLUMINENSE F.C.

GANSO COMETEU

UM PÊNALTI 
E PARTICIPOU 

DO LANCE QUE 
ORIGINOU OUTRO
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Domingo Nova Iguaçu 18h Nilton Santos
29/05 Vila Nova A definir Goiânia 

Bota não sai do zero
Equipes voltam a se enfrentar no domingo para definir o finalista da Taça Rio

 L FALTOU TUDO!

B
otafogo e Nova Igua-
çu entraram em cam-
po ontem pelo primeiro 

jogo da semifinal da Taça Rio. 
No Nilton Santos, as equipes ti-
veram poucas oportunidades 
claras de gol e não saíram do 0 
a 0. Nas escassas oportunida-
des que criaram, pararam nos 
goleiros Douglas Borges e Luis 
Henrique. Os times voltam a se 
enfrentam no próximo final de 
semana para definir o finalista 
da Taça Rio.

A primeira boa chance do 
jogo ocorreu para o lado do 
Alvinegro. Aos seis minutos, 
Felipe Ferreira fez um cruza-
mento na cabeça de Marco 
Antônio, mas o meia finalizou 
para fora. Até a parada técnica, 
aos 20’, o Botafogo dominou o 
meio-campo e comandou as 
ações do jogo, mas não con-
seguiu transformar a posse 
de bola em chutes ao gol. Pe-
dro Castro assustou Luis Hen-
rique com um forte chute de 
fora da área aos 23’, que passou 
rente a trave.

A chegada de mais perigo do 
Nova Iguaçu só aconteceu aos 
32 minutos, quando Anderson 
Kunzel arriscou um chute de 
fora da área, que passou perto 
do gol de Douglas Borges. Já na 
reta final da etapa inicial, o ata-
que do Botafogo levou perigo 

mais uma vez. Após uma tabe-
la entre Matheus Nascimento e 
Marco Antônio, a bola sobrou 
para Pedro Castro, que chutou 
de primeira, mas a bola pas-
sou pelo lado da meta do gol 
do Nova Iguaçu.

O segundo tempo come-
çou sem grandes emoções, até 
que aos 15 minutos, Anderson 
Kunzel recebeu cruzamento na 
área e cabeceou para a grande 
defesa de Douglas Borges. Na 

volta da parada técnica da eta-
pa final, Matheus Nascimento 
arriscou chute da entrada da 
área, mas Luis Felipe defendeu.

Na reta final de jogo, nenhu-
ma das equipes levou muito 
perigo e o placar não se alterou 
até o apito final. Para o próxi-
mo jogo, o Botafogo precisará 
atacar com mais agressividade 
a meta do Nova Iguaçu, já que 
o time da Baixada tem a vanta-
gem do empate.

Matheus Nascimento, de 17 anos, foi o jogador que mais incomodou a defesa do Nova Iguaçu

VITOR SILVA/ BOTAFOGO

O BOTAFOGO

PRECISA VENCER 
O SEGUNDO JOGO 
PARA AVANÇAR ÀS 
FINAIS DA TAÇA RIO

Douglas; Jonathan (Warley), Kanu, Da-
vid e PV; Rickson (Marcinho), M. Frizzo, 
P. Castro (Romildo), M. Antônio (Ro-
nald), Felipe Ferreira (Ênio); M. Nasci-
mento. Técnico: Marcelo Chamusca

Luis Henrique; André, Leonardo, 
Rafinha, Mezenga; Abuda, Vandinho 
(Riquelme), Kunzel (Andrey), Diegui-
nho (Gabriel); Yan (João Pedro), Luã 
(Canela). Técnico: Carlos Vitor

Local: Estádio Nilton Santos 
Juiz: Rejane Caetano da Silva 
Auxiliares: Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá e Fabiana Nóbrega Pitta 

Cartões amarelos: Pedro Castro, Rickson, Anderson Kunzel e Gabriel.

BOTAFOGO 0 NOVA IGUAÇU 0
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Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS

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

E aí, já fez o seu VasPix?
Preocupada com dívida de R$ 832 milhões do clube, torcida cria campanha de doação

 L SEMPRE TÃO LINDA

A abertura da ‘caixa-preta’ 
do Vasco revelou na sex-
ta-feira uma dívida esti-

mada em R$ 832 milhões. Ao 
divulgar a gravidade da situa-
ção financeira do clube, a di-
retoria, comandada pelo pre-
sidente Jorge Salgado, que tem 
executado uma série de ações 
para cortar custos, conta com 
o movimento espontâneo da 
torcida que está se mobilizan-
do para doar dinheiro para a 
conta bancária do Vasco. 

As hashtags #VascoPix e 
#VasPix viralizaram nas redes 
sociais, no sábado, juntamente 
de uma chave pix que perten-
ceria ao Vasco da Gama. Algu-
mas horas depois do alvoroço 
causado pelo vazamento deste 
dado bancário do clube, a di-
retoria soltou uma nota oficial 
confirmando a veracidade.

“O PIX está correto, é, sim, 
do Vasco. Gostaríamos de re-
forçar que este NÃO é um mo-
vimento do Clube, NÃO é uma 

campanha oficial do Vasco. A 
torcida viralizou a conta e o 
clube já identificou os aportes. 
Acionamos nosso Financeiro, 
que fará a prestação de contas 
das doações dos torcedores”, 
disse o Vasco.

Poucas horas após a confir-

mação da conta bancária vas-
caína, o depósitos feito por 
torcedores teria ultrapassado 
a marca de R$ 200 mil. Nas re-
des sociais, o presidente Jorge 
Salgado se disse orgulhoso da 
iniciativa da torcida. “Essa tor-
cida é demais”, postou.

O presidente Jorge Salgado, em seu primeiro mandato no clube, se mostra orgulhoso da torcida

DIVULGAÇÃO

TORCIDA JÁ
DEPOSITOU MAIS 
DE R$ 200 MIL NA 
CONTA DO VASCO 

ATRAVÉS DO #VASPIX
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A GATA DA HORA

é tão bela e tem gente que a critica nas redes 

sociais. Pasmem! A modelo diz que já foi chamada de ‘centauro, 

balão e balde de óleo’. A gata de 126 cm de bumbum não se aba-

la com o ódio gratuito e não responde aos xingamentos: “Tudo 

que foge do padrão da sociedade as pessoas criticam”.

VANESSA ATAÍDES

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

DIVULGAÇÃO

 LTorcedores do Manchester 
United, da Inglaterra, invadi-
ram ontem o gramado do es-
tádio Old Trafford, antes da 
partida com o Liverpool, pe-
la 34ª rodada do Campeona-
to Inglês, em protesto contra 
os donos dos clubes, a família 
americana Glazer. Por conta da 
manifestação, o duelo marca-

do para 12h30 foi adiado por 
determinação da Premier Lea-
gue. Ainda não ainda há infor-
mações sobre uma nova data 
para a disputa do jogo. A ma-
nifestação começou por volta 
das 10h da manhã nas proxi-
midades do estádio da equipe 
da cidade de Manchester e ter-
minou no fim da tarde.

Jogo adiado após protesto

A
FP

virou o 
principal alvo do Santos 
para assumir o comando 
da equipe. Depois da re-
cusa de Renato Gaúcho, o 
presidente do clube, An-
dres Rueda, trata Diniz 
como prioridade. Lisca e 
Guto Ferreira seriam ou-
tras opções para o cargo.

s a -
grou-se campeã italiana, 
ontem, com quatro roda-
das de antecedência. Após 
cumprir o seu papel no sá-
bado, vencendo o Crotone 
por 2 a 0, a Inter comemo-
rou o empate em 1 a 1 en-
tre Sassuolo e Atalanta, o 
que deu o título à equipe.

 LFERNANDO DINIZ LA INTER DE MILÃO
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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
 

MECÂNICO V/TEXTO
De caminhão a diesel, qua-
lificação na área, Ensino 
Fundamental, experiência 
01 ano caminhão.  Salá-
rio + benefícios. Contato: 
Tel.:(21)2597-1824  Evandro/ 
Philipe

 

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.
 

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

 

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

 

ANINHA CENTRO 
Morenaça, massagista habilido-
sa   aparelhada toques perfeitos. 
Linda , cheirosa, carinhosa apa-
relhada.
Atendo  somente senhores dis-
cretos.Local higienizado.confira. 
T.21-97314-1082

 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando re-
laxar? Companhia para seu pra-
zer, liberal, sensual, aparelhada, 
massagem relaxante diferencia-
da. Largo Machado. 97299-7841

 

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

NORONHE-SE
 LLudmilla e sua mulher, 

Brunna Gonçalves, es-
tão curtindo uns dias de 
descanso em Fernando 
de Noronha. A cantora 
e a dançarina postaram 
muitas fotos da viagem 
no Instagram. “Noro-
nhe-se”, escreveu Lud-
milla na legenda das 
imagens. “Nada além 
disso”, disse Bruna nas 
fotos em que postou.

MC MIRELLA MC MIRELLA 

DEPÕEDEPÕE
 LMC Mirella foi intimada e prestou 

depoimento em uma investigação 
da polícia federal em andamento 
na 1ª Vara da Justiça Federal de So-
rocaba (SP), contra uma quadrilha 
de exploração sexual, com suposto 
envolvimento de  Nubia Oliiver. À 
revista Quem, a advogada de Mi-
rella, Adélia Soares, declarou que a 
artista “já contribuiu com seu teste-
munho, e várias outras pessoas tam-
bém vítimas da quadrilha foram ou-
vidas”. Wissam Nassar, um poderoso 
empresário, dono de um dos maio-
res shoppings do Paraguai, é inves-
tigado por explorar sexualmente 
menores de idade, agenciadas por 
Rodrigo Otávio Cotait a pedido de-
le pelas redes sociais.
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 LGiovanna Ewbank encantou os seguidores ao publicar uma 
foto na noite de sábado. No registro, a atriz aparece ao lado 
dos filhos, Titi e Bless.  “Uma boa noite quentinha e cheia de 
amor para vocês”, declarou a artista na legenda da rede social.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LZezé Di Camargo se der-
rete pelos netos: “Amor 
maior da vida”.

 LGusttavo Lima se irrita 
com músicos durante live: 
“Toca, filho da p*”.

 LPaolla Oliveira aproveitou o 
domingo de sol para colocar a 
marquinha em dia. Em fotos 
no Instagram, a atriz mostrou 
que curtiu o fim de semana em 
sua piscina. Nos comentários, 
os seguidores foram só elo-
gios à musa. “Aff, que mulhe-
rão linda da peste!”, escreveu 
um. “Perfeição total”, decla-
rou outra.

PISCININHA, AMOR

‘UMA NOITE CHEIA DE AMOR’

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM



RESUMO DAS 
NOVELAS

CELEBRIDADES

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER 

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

CHIQUITITAS

IMPÉRIO

18H. GLOBO: Pedro não consegue se 
esconder de Gael. Gael se surpreende 
ao saber que Dandara também ajudou 
Karina e Pedro a se encontrarem. Dois 
policias abordam o carro de Rico e aca-
bam prendendo o menino e BB. Gael 
e Dandara terminam o namoro. Duca 
se emociona ao falar de Alan com Nat. 

19H25. GLOBO:Téo e Luna/Fiona se 
beijam e declaram sua paixão. Hugo 
e Verônica planejam a sabotagem da 
inauguração do restaurante de Micaela. 
Luna/Fiona garante a Téo que não sente 
mais nada por Juan. Micaela fica tensa 
ao ver o restaurante vazio. Mário decide 
ir para o Brasil com Juan. 

21H. RECORD: Agar se entriste-
ce ao ouvir as palavras de Abrão. 
O acampamento de Ló é invadido. 
Quedorlaomer entra em Sodoma. 
Cloé se assusta com a atitude de 
Jaluzi. Massá captura Ayla. Alom re-
cebe uma boa notícia de Mila. Cloé 
é enganada por Jaluzi. 

18H25. GLOBO: Julia fica aliviada 
quando Rodrigo afirma que ele e Ma-
nuela sempre cuidarão dela. Ana se 
emociona depois de conversar com 
Lúcio e decide ler o blog que Manuela 
criou em sua homenagem.O médico 
avisa Ana que que ela está prestes a ser 
liberada do hospital.

21H. SBT: Dani responde a todas as 
questões da assistente social, mas fi-
ca com medo do pai que escuta tudo. 
Ela gostaria de morar com Carol, mas 
diz que gosta de morar com Bruno. 
Vivi liga para Carol e conta que sur-
giu mais um trabalho no Rio Grande 
do Sul. Carol autoriza Vivi.Começa o 
torneio de Artes Marciais.

21H. GLOBO: Fernando dá um ulti-
mato em Vicente. Cristina descobre que 
Fernando foi atrás de Vicente. Érika pede 
para Téo não se vingar de Cláudio. Brigel 
vai à delegacia e inocenta José Pedro 
da acusação de atropelamento. Cristi-
na decide falar com Fernando sobre o 
noivado. Vicente finge não ver Cristina. 
Xana aconselha Juliane.

Duda Beat em nova era:  
‘É a vez do amor próprio’
Artista lança novo disco com título inspirado na cantora Thalía

 L ‘TE AMO LÁ FORA’

Q
uando Duda Beat lançou 
Sinto muito, em 2018, pou-
co se sabia sobre Eduarda 

Bittencourt. Com letras que fala-
vam sobre o amor e uma mistu-
ra única de ritmos, a cantora logo 
ganhou o título de “rainha da so-
frência pop”. Em pouco tempo, ela 
acumulou prêmios, lotou shows e 
acumulou uma legião de fãs.

Três anos se passaram, muita 
coisa aconteceu, mas uma é certa: 
ela continua à flor da pele. E é isso 
que ela mostra em Te Amo Lá Fora.

O álbum é o resultado de um 
amadurecimento, que, ao longo 
das faixas, traz uma mistura de 
brega, trap, pagodão baiano e até 
pisadinha. “Tem muita sofrência, 
mas não só isso. Em Meu Pisêro, já 
tinha dado essa dica. É uma músi-
ca sobre sofrer pelo amor não cor-
respondido, mas no fim tá tudo 
bem. Tem música de amor corres-
pondido, de felicidade. Um álbum 
maduro, profundo e que dialoga 
com todas as fases do amor. Tema 

principal da minha vida”, diz. 
A inspiração para o nome do 

álbum veio de uma maneira inu-
sitada, uma lembrança da infância 
de Duda. Mais precisamente, do 
programa Domingo Legal, do SBT.

“O nome desse disco tem a ver 
com Thalia. Lembro de uma vez 
que ela veio ao Brasil, participou 

do programa do Gugu. Ele mos-
trou que tinha uma multidão fora 
do estúdio falando que as pessoas 
que estavam lá fora a amavam. Ela 
respondeu: “Te amo lá fuera”. Ca-
sava bem com o que quero dizer: te 
amo de longe, aqui dentro eu sou 
mais eu, é a vez do amor-próprio. 

Após três anos de espera, Duda Beat lança segundo álbum da carreira

DIVULGAÇÃO

TEMA DA VIDA

‘O ÁLBUM É MADURO 
E DIALOGA COM 

TODAS AS FASES DO 
AMOR’, DIZ DUDA

 LEsse amadurecimento de Du-
da é perceptível não somente 
na ousadia de apostar em mis-
turas de novos gêneros musi-
cais como, também, nas letras 
que a artista canta. Ela expli-
ca. “Trago algo um pouco mais 
dark para este novo momento, 
tanto nas letras, em que estou 
mais debochada, mais ranco-
rosinha às vezes (risos), quanto 
no visual. Foi um álbum feito 
durante a pandemia e mesmo 
que eu não cante sobre isso nas 

letras, essa atmosfera do mo-
mento me atravessou e encon-
trou eco ali”, reflete. 

As participações de Dona 
Cila do Coco e Trevo deixam o 
álbum ainda mais interessante 
e mostram a abertura musical 
de Duda. “Escolho artistas que 
admiro, que dialogam com mi-
nhas músicas, que estão dispo-
níveis para criar, para colabo-
rar. Acredito profundamente 
na criação coletiva e estou sem-
pre aberta a ouvir”, conclui.

‘Trago algo um pouco mais dark’

 L NATHALIA DUARTE
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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

 LDesafios e aborrecimentos 

podem prejudicar o seu dia. 

Há grande chance de se decep-

cionar com parcerias. Arrasará 

na paixão.

Cor: verde-musgo. 
Números da sorte:35, 08 e 98. 

 LAmor e carreira vão ser o 

seu foco. Projetos e objetivos 

ambiciosos vão dar certo. No  

relacionamento, precisará res-

peitar as diferenças.

Cor: bordô.
Números da sorte:81, 27 e 72. 

 LHoje você vai ter problemas 

para cumprir seus compromis-

sos. Mantenha a calma diante 

dos desafios. Tensões vão difi-

cultar as suas relações.

Cor: escarlate. 
Números da sorte:01, 37 e 64

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

 LAlguns gastos inesperados 

podem te preocupar. Tente 

guardar dinheiro para emer-

gências. Na paixão, o seu char-

me será irresistível.

Cor: terracota. 
Números da sorte:74, 56 e 29. 

 LVários astros estimulam par-

cerias profissionais. Aposte no 

diálogo para obter frutos. No 

amor, sentirá vontade de com-

promisso.

Cor: dourado. 
Números da sorte:57, 12 e 84. 

 LA comunicação com chefes, 

colegas e clientes pode apre-

sentar problemas. Evite brin-

car com assuntos sérios. Na 

união, seja prestativa. 

Cor: grafite.
Números da sorte:04, 40 e 13. 

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

 LControle bem os seus gastos 

para não ficar no vermelho. 

Suas ideias podem ser muito 

criativas. Controle o ciúme na 

relação.

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

 LOs astros vão gerar tensões 

na sua vida pessoal. Imprevis-

tos podem pintar. Confie no 

seu sexto sentido. O romance 

exigirá calma e cautela. 

Cor: azul-celeste.
Números da sorte:15, 87 e 06. 

 LPode surgir um desânimo e 

vai ser difícil se concentrar. Evi-

te ambientes agitados para se 

concentrar. O amor vai ficar 

em segundo plano.

Cor: lilás. 
Números da sorte:25, 88 e 70.

SÃO TIAGO
São Tiago, que o evangelista Marcos 
chama de “O Menor” para distin-
gui-lo de Tiago, irmão de João, entra 
em cena como bispo de Jerusalém, 
após o martírio de Tiago, “O Maior”, 
no ano 42, e depois do afastamento 
de Pedro de Jerusalém. Sua imagem 
austera se destaca, principalmente 
pela carta que dirigiu, como encícli-
ca, a todas as comunidades cristãs. 
Sua coragem em testemunhar Je-
sus Cristo a ponto de dar a própria 
vida por Ele, o tornou patrono dos 
exércitos de Portugal e Espanha. O 
apóstolo teria sido condenado ao 
apedrejamento no ano 61 ou 62.

SANTO DO DIA

MENINO JESUS
A mãe de um menino chamado 
Jesus lhe fez um pedido:
— Filho, vá até a padaria e
me compre 10 pães.
O menino, meio distraído,
pegou o dinheiro e foi.
Alguns minutos depois, Jesus 

ainda não havia encontrado 
a padaria, até que viu uma 
igreja e, achando interessan-
te, entrou nela. Chegando lá, 
no meio de uma missa, o pa-
dre anunciou:
— Jesus veio para nos salvar.
E o menino disse:

— Não! Eu só vim comprar
pão.

NO ÔNIBUS
Um louco dentro do ônibus
esbarra numa mulher. Ela
diz, incomodada:
— Você é idiota ou o quê?

O louco prontamente respon-
de:
— Se for pra escolher, eu sou
o quê!

QUESTIONAMENTO
Um homem que estava se
confessando na igreja decide 

perguntar algo ao padre.
— Seu padre, o senhor acha
justo ganhar dinheiro com a
desgraça dos outros?
— Claro que não, meu filho.
Isso é muito errado.
— Então devolva logo o dinhei-
ro do meu casamento.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Evite festas, Exú nos traz a 
proteção e a defesa. Exú tam-
bém nos pede o controle nas 
bebidas alcoólicas e cuidado 
com brigas. Cuidado com 
roubos e perdas financeiras 
é de grande importância.
SAUDAÇÃO:  
Laroyê Exú, mojubá 
CORES: 
Preto e vermelho
ELEMENTOS: 
Fogo e Terra
SIMPATIA: 
Pegue 1 saquinho de pano 
preto, e dentro coloque: 1 
semente (olho de boi), 1 pe-
dacinho de carvão, 1 imã e 
7 pedrinhas de sal grosso. 
Amarre com uma fita verme-
lha escrita proteção. Ande 

sempre com esse patuá, pe-
dindo a Exú caminhos aber-
tos e proteção. Lave as mãos 
e pés com cachaça.

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

 LControlar os gastos será seu 

grande desafio. Não esbanje 

demais, pode contrair dívidas. 

Tenha cautela com o ciúmes na 

vida a dois.

Cor: preto. 
Números da sorte:41, 59 e 14. 

 LExplore a sua inovação no mun-

do profissional. Alguns desenten-

dimentos entre você e os paren-

tes podem surgir. Na paquera, a 

fase vai andar meio devagar.

Cor: salmão. 
Números da sorte:60, 24 e 78. 

 LFuja de fofocas e mal-entendi-

dos. Proteja bem os seus segre-

dos. Evite revelar seus planos. No 

romance, fortaleça a confiança.

Cor: pérola.

Números da sorte:70, 16 e 88.
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