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R$ 1 Juliette vence o 
BBB. Camilla é 
vice e Fiuk fica 
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OBRIGADO POR TUDO, ETERNOOBRIGADO POR TUDO, ETERNO  

PAULO GUSTAVOPAULO GUSTAVO

‘ENQUANTO 

ESSA VACINA 

TÃO ESPERADA 

NÃO CHEGA PRA 

TODO MUNDO, É 

BOM LEMBRAR 

QUE CONTRA O 

PRECONCEITO, A 

INTOLERÂNCIA, 

A MENTIRA E A 

TRISTEZA JÁ EXISTE 

VACINA: 

É O AFETO’

GÊNIO DO HUMOR, 
DA GENEROSIDADE 
E DA HUMANIDADE

INFELIZMENTE, DESSA VEZ NÃO É UMA PEÇA: BRASIL CHORA MORTE DO ATOR DE 42 ANOS POR COVID-19 8

Fla supera a 
LDU por 3 a 2 

na altitude pela 
Libertadores

MENGÃO 100%

PÁGINA 11
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                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

LIXO

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Escuridão na 
Avenida Brasil

 LNa passarela 28 da Avenida Brasil, al-
tura de Coelho Neto, sentido Centro do 
Rio, o ponto de ônibus está há quatro 
meses no escuro. Há vários postes sem 
energia por conta das obras do BRT que 
não foram concluídas, colocando em 
risco a vida de pedestres. Pessoas que 
aguardam a condução no escuro e de 
forma improvisada podem ser assalta-
das a qualquer momento. Alô, Rio Luz! 
Por favor, coloquem a iluminação!

LUZ

 Cadê o ônibus na 
Zona Oeste?

 LAs linhas 866 e 852 (Campo Gran-
de x Pedra de Guaratiba) da viação 
Jabour estão rodando cada vez me-
nos nesta pandemia. É um absurdo 
o que acontece com as pessoas que 
precisam do ônibus para ir e vir. Todos 
os dias ficam à espera e nada. Venho 
aqui deixar claro a minha indignação 
com a linha que desde a pandemia 
nos deixa à mingua esperando mais 
de 40 minutos por uma condução. 

Igor Batista
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Moradores de 
Olaria sem luz

 LA Rua Ministro M de Abreu, em fren-
te ao número 30, em Olaria, sofre com 
falta de luz há semanas. A falta de ilu-
minação pública nos deixa diariamente 
no escuro. Temos dificuldades com o ir 
e vir, visto que, com as luzes apagadas 
fica complicado transitar. A falta de luz 
dificulta a vida de motoristas de carros 
e motos, aumentando o risco de aciden-
tes. Fora o medo de passar pelo local 
depois de certo horário.

João Guimarães
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Ações de melhoria 
em Itaipu, Niterói

 LEm Itaipu, Niterói, a Avenida Central 
Ewerton Xavier precisa melhorar o 
asfalto, o calçamento, pintar as faixas 
de pedestres e as ciclofaixas, além das 
placas com os nomes das ruas trans-
versais à via principal. Essas ações de 
melhoria serão muito bem-vindas em 
nossa cidade e vão garantir a melhoria 
na mobilidade de quem mora e de quem 
anda pelas ruas. O que não pode é con-
tinuar como está.

Daniel Carneiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

URBANIZAÇÃO

 Sujeira total em 
Tubiacanga

 LOlha, o serviço de Parque e Jardim 
realizou a poda das árvores, mas não 
recolheram os galhos no bairro de Tubia-
canga, na Ilha do Governador. Perto da 
Igreja São Sebastião, na Rua Noventa, 
é possível encontrar sujeira deixada há 
aproximadamente três semanas no 
mesmo lugar. E não é só galho de árvore, 
não. Tem entulho e outras coisas. É pos-
sível alguém vir retirar? Como podem 
realizar o serviço pela metade?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Árvore com risco de cair
 LTem uma árvore caindo no bairro de Campo Grande, Zona 

Oeste do Rio, na Estrada do Pedregoso, altura do número 571. 
Com 15 metros de altura, ela corre o risco de cair em cima da casa 
dos moradores a qualquer momento. Ninguém até o momento 
esteve aqui para ver o que está acontecendo. Espero que a 
imagem sensibilize alguém para ver. Solicitamos que a árvore 
seja podada o mais rápido possível!

Maria Letícia
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Viação 
responde

 LEm resposta à carta publicada 
no dia 02/05 sobre a linha 520J, 
a Viação Galo informa que a li-
nha está com o ciclo de viagens 
irregular devido à ocorrência de 
uma obra no bairro do Rocha. 
A viação pede a compreensão 
dos passageiros.

Cezar Marques
Assessor de Comunicação Viação Galo
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POLÍCIA

Rasgou a roupa da Polícia diz 
que reação do 
menino Henry 
prova que ele 
não queria 
ficar perto 
do padrasto, 
Jairinho

A 
troca de mensagens en-
tre a babá do menino 
Henry, Thayná Ferreira, 

e o noivo, foram fundamentais 
para que a investigação con-
cluísse que houve pelo menos 
três episódios de torturas ao 
garoto, de 4 anos, até sua mor-
te em 8 de março. Em um deles, 
segundo a babá, Henry chegou 
a rasgar sua roupa ao agarrá-la 
com força para não entrar no 
quarto com o padrasto, Dr. Jai-
rinho. Depois, o vereador deu 
R$ 100 para Thayná comprar 
uma nova blusa.

“Ela chegou a comentar com 
o noivo que o menino chegou 
a rasgar a blusa dela, desespe-
rado para não ir para o quarto 

com o padrasto”, contou o de-
legado titular da 16ª DP (Bar-
ra), Henrique Damasceno, on-
tem, durante coletiva sobre o 
fim do inquérito.

O delegado lembrou outra 
passagem contada por Thay-
ná: a babá teria percebido Jai-
rinho tapando a boca de Hen-
ry enquanto estavam juntos 
no quarto, em um episódio de 
agressão, em fevereiro. “Parece 
estar tapando a boca do meni-
no, uma doideira de verdade”, 
escreveu a babá para o noivo.

Ela teria ouvido o meni-
no dizendo ‘eu prometo’ para 
Jairinho, o que, para a polícia, 
corrobora a tese de que o ve-
reador ameaçava Henry caso 
ele falasse das agressões à mãe. 
“Foram episódios bastantes sé-
rios”, afirmou Damasceno.

O Ministério Público deci-
dirá se denuncia Jairinho e a 
mãe de Henry, Monique Me-
deiros, à Justiça.

BABÁ
REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

 L ANDERSON JUSTINO, 

BRUNA FANTTI E YURI EIRAS 

MENSAGENS

QUE BABÁ MANDOU 
PARA O NOIVO 

AJUDARAM A POLÍCIA 
NA TESE DAS SESSÕES 
DE TORTURA CONTRA 

O GAROTO

 LPoliciais da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Ví-
tima (Dcav) prenderam em 
flagrante, ontem, uma mu-
lher, que não teve o nome di-
vulgado, após torturar o pró-
prio filho de 3 anos no Morro 
do Urubu, em Pilares.

De acordo com a Dcav, a de-
núncia foi feita por um policial 
militar que é parente da vítima. 
Equipes da delegacia foram até 
o local informado e resgataram 
a criança. O estado de saúde do 

menino, que tinha diversos feri-
mentos no corpo, estado de des-
nutrição e desidratação, chocou 
até mesmo os policiais.

As investigações apontam 
que a agressora também res-
ponde por crimes previstos no 
Estatuto do Idoso por expor a 
perigo a integridade e a saúde 
física e psíquica e apropriar-se 
de bens da mãe. Ela foi autuada 
por tortura majorada em razão 
de a vítima ser criança. A pena é 
de 2 a 8 anos de prisão. 

Outra mãe presa por torturar filho
 LA Polícia Civil abriu inqué-

rito para investigar por falso 
testemunho a babá de Hen-
ry Borel, Thayna de Oliveira 
Ferreira. Segundo o delegado 
Henrique Damasceno, a moça 
mudou o depoimento após a 
descoberta de mensagens tro-
cadas entre ela e Monique Me-
deiros, namorada do vereador 
Dr. Jairinho e mãe de Henry.

O casal está preso tempora-
riamente pelo crime e foram 
indiciados por homicídio du-

plamente qualificado e tortu-
ra. Monique responde também 
por omissão. As penas podem 
chegar a 30 anos de reclusão.

Em sua primeira declara-
ção, segundo a polícia, Thay-
ná omitiu informações, di-
zendo que Jairinho e Monique 
viviam em harmonia e que não 
tinha presenciado qualquer ti-
po de anormalidade dentro da 
casa do casal. No segundo de-
poimento, ela admitiu que foi 
coagida a mentir.

Acusação de falso testemunho

O menino 
Henry Borel e a 
mãe Monique 

Medeiros: 
desfecho trágico
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A 
Polícia Civil descobriu, 
por meio de mensagens 
do WhatsApp, o perfil 

violento de Francimar Jorge 
Cavalcante, de 38 anos, ex-ma-
rido da funkeira Mc Marcelly, 
de 29. O empresário foi preso 
em flagrante domingo após 
deixar a cantora em cárcere por 
quase uma semana. 

Segundo a polícia, Franci-
mar usou o celular de Marcelly 
para mandar mensagens para a 
mãe dela. Ele escreveu: “Se ela 
me traiu, vou pedir perdão pra 
Deus e perdão à senhora, mas 

eu vou matar ela”. Em outra 
mensagem, descreve ameaça: 
“Eu ia picotar ela toda na fa-
ca”. “Fiquei muito nervoso. Ba-
ti muito nela. Por um momen-

to, eu pensei em matar ela”. As 
mensagens foram divulgadas 
pela TV Record.

De acordo com a funkeira, 
o ex-companheiro não aceita-
va o fim do relacionamento de 
mais de dez anos. Ela só conse-
guiu se desvencilhar dele após 
ligar para o irmão, que chamou 
a PM. Os policiais miitares ar-
rombaram a porta do aparta-
mento para resgatar MC Mar-
celly. Francimar foi autuado 
por cárcere privado qualifica-
do, mas poderá responder tam-
bém por outros crimes.

POLÍCIA

Confissão à sogra 
complica agressor 
Ex de MC Marcelly disse que ia ‘picotá-la na faca’

 L ESCANCAROU TUDO NO ZAP
REPRODUÇÃO TV RECORD

EM MENSAGEM 

ENVIADA PARA A 

MÃE DA FUNKEIRA, 

ACUSADO REVELOU: 

‘EU BATI MUITO NELA’  

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) começou a ouvir on-
tem sobreviventes do ataque a 
tiros que deixou cinco mortos 
e três feridos, na madrugada 
de segunda-feira, num bar em 
Mesquita. Uma suspeita é que 
os assassinos seriam milicianos 
irritados com o som alto do es-
tabelecimento.

A hipótese foi revelada 
por uma das testemunhas. A 
DHBF também analisa ima-
gens de câmeras da região 
para identificar o carro dos 
criminosos. De acordo com 

o 20º BPM (Mesquita), o lo-
cal é disputado por trafican-
tes e paramilitares.

Os mortos são Edvaldo Fer-
reira, de 58 anos; Vinícius Bra-
ga, de 29; Bruna Martins, de 35; 
Davi Protásio, de 33, e um ho-
mem identificado como Ryan.

Som alto teria 
irritado milícia

 L BANHO DE SANGUE EM MESQUITA

Cápsulas em frente ao bar: o que sobrou da madrugada de terror

REGINALDO PIMENTA

 L ANDERSON JUSTINO

TESTEMUNHA

CONTOU QUE 

BANDIDOS TERIAM 

IDO ACABAR COM A 

DIVERSÃO NA BALA

Baleado na 
porta de DP 

 LUm homem morreu após ser 
baleado no estacionamento da 
44ª DP (Inhaúma), na na ma-
drugada de ontem. Segundo 
a Polícia Civil, ele e mais um 
suspeito tentavam furtar pe-
ças de veículos no local quando 
um agente flagrou a ação. Ao 
serem presos, um deles reagiu 
à abordagem com um objeto 
não identificado e foi baleado. 
O suspeito morreu no Hospital 
Estadual Getúlio Vargas. 

RAPIDINHAS...

Mulher presa 
por roubos

 L PMs da Coordenado-
ria de Polícia Pacifica-
dora e agentes da 22ª 
DP (Penha) prenderam 
ontem Tatiana Pache-
co da Silva, de 39 anos. 
Ela é acusada de prati-
car saidinhas de ban-
co. A prisão aconteceu 
com apoio do Disque 
Denúncia (2253-1177).

Cantora Cantora 
afirmou que afirmou que 
Francimar Francimar 
Jorge não Jorge não 
aceitou fim do aceitou fim do 
casamentocasamento
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POLÍCIA

No pinote, 
largou o pó

 LDurante um patru-
lhamento de rotina, na 
noite de segunda-fei-
ra, policiais do 30º BPM 
(Teresópolis) flagraram 
um homem suspeito na 
Rua Álvaro Paná, no bair-
ro Fonte Santa. Ao perce-
ber as viaturas, o suspei-
to fugiu, mas deixou para 
trás uma bolsa contendo 
72 sacolés de cocaína.

RAPIDINHAS...

Fornecedor da 
Vintém é preso

PRF vai ajudar 
São Gonçalo

 LPoliciais da Delegacia Especia-
lizada em Armas, Munições e 
Explosivos (Desarme) e da Sub-
secretaria de Inteligência da Se-
cretaria de Polícia Civil (SSIN-
TE) prenderam em flagrante, 
na segunda-feira, um homem 
responsável pelo fornecimen-
to de munições e drogas para a 
Vila Vintém, em Padre Miguel. 
Na sua casa foram apreendidas 
centenas de projéteis, 30 gra-
mas de maconha, 700 gramas 
de crack, uma prensa e 50 tubos 
plásticos para embalar drogas.

 LA Prefeitura de São Gonça-
lo está discutindo com a Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
ações integradas na área da se-
gurança pública. Entre elas, o 
aumento do monitoramen-
to policial, especialmente nos 
acessos à cidade e no trecho da 
Rodovia BR-101, que corta o 
município, com áreas confla-
gradas pelo tráfico de drogas e 
com alto índice de roubos de 
cargas. Também está em estu-
do uma cooperação futura com 
a PRF para que a prefeitura ofe-
reça apoio e atendimento a víti-
mas de pedofilia.

U
ma equipe da Unidade 
de Polícia Pacificado-
ra (UPP) do Morro do 

Salgueiro, na Tijuca, apreen-
deu ontem um menor inves-
tigado pelo assassinato do PM 
Bráulio Cesário das Neves, no 
mês passado, em São João de 
Meriti, na Baixada Fluminen-
se. Conhecido como Piruqui-

nha, ele foi localizado na Favela 
da Quitanda, em Costa Barros, 
após trabalho de inteligência 
de agentes da UPP.

O menor foi levado com a 
mãe para a Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF), responsável pela in-
vestigação da morte do PM. 

 L PIRUQUINHA CAIU NA REDE

Menor pego por morte
Polícia diz que jovem participou do homicídio de PM na Baixada

Bráulio, da UPP Salgueiro, estava com a mulher quando foi baleado

DIVULGAÇÃO

A PARTIR DE

MONITORAMENTO, 
AGENTES ACHARAM 
ADOLESCENTE EM 

COSTA BARROS

O policial estava ao lado da 
mulher quando teve o carro in-
terceptado por bandidos. Ele 
chegou a trocar tiros com os as-
saltantes, mas foi baleado. Ele 
era lotado na UPP do Morro 
do Salgueiro e estava na Polí-
cia Militar desde 2012.

Assassinato em Coelho Neto

Em Coelho Neto, também 
na Zona Norte do Rio, um jo-
vem morreu baleado, ontem de  
madrugada, na Rua Guassupi. 
O rapaz foi identificado pe-
la Polícia Militar como Bruno 
da Silva, de 21 anos. Segundo 
moradores da região, ele teria 
sido alvejado em uma tentati-
va de assalto e morreu no local. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 5h para 
o local. A Polícia Militar tam-
bém foi chamada e policiais 
do 9º BPM (Rocha Miranda) 
encontraram Bruno já sem vi-
da, com várias marcas de tiros. 
A rua foi interditada e agentes 
da Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) fizeram uma 
perícia no local.

Equipe de socorro na porta da unidade, no município de Saudades

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Um rapaz de 18 anos in-
vadiu, na manhã de ontem, 
a Creche Aquarela Berçário, 
que atende crianças de 6 me-
ses a 2 anos, em Saudades, no 
Oeste de Santa Catarina, e ma-
tou três alunos e duas funcio-
nárias. Ele tinha um facão e se 
golpeou, sendo internado em 
estado gravíssimo.

Até ontem não se sabia o 
motivo da matança, e o jovem 
não teria vínculo com a cre-
che. A professora Keli Adria-
ne Aniecevski, de 30 anos, foi 

Jovem faz matança em creche 
 L TRAGÉDIA NO SUL DO PAÍS

uma das vítimas. A polícia con-
seguiu um mandado de busca e 
apeensão para a casa do autor.

A governadora em exercício 
Daniela Reinehr (sem partido) 
decretou luto oficial de três 
dias no estado. “Devastadora 
a notícia da chacina registrada 
no município de Saudades vi-
timando crianças e professores 
de uma creche. Minha solida-
riedade às famílias”, disse.

Com informações  

do Estadão Conteúdo.
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A notícia que o Brasil não 
queria ouvir foi divul-
gada no fim da noite de 

ontem: o ator e humorista Pau-
lo Gustavo, de 42 anos, mor-
reu por complicações causa-
das pela Covid-19, por volta 
das 21h12. Ele estava interna-
do no Hospital Copa Star, em 
Copacabana, na Zona Sul do 
Rio, desde 13 de março.

Em boletim médico divul-
gado por volta das 18h, a equi-
pe médica já havia informado 
que o quadro dele era “irrever-
sível”, mas Paulo apresentava 
“sinais vitais”. Antes da piora, 
no último domingo, ele chegou 
a interagir com médicos e com 
o marido, Thales Bretas, com 
quem tinha dois filhos gêmeos.

De acordo com o último bo-
letim médico, “às 21h12 desta 
terça-feira, 4/05, lamentavel-
mente o paciente Paulo Gus-
tavo Monteiro faleceu, vítima 

da Covid-19 e suas complica-
ções. Em todos os momentos 
de sua internação, tanto o pa-
ciente quanto os seus familia-

res e amigos próximos tiveram 
condutas irretocáveis, transmi-
tindo confiança na equipe mé-
dica e nos demais profissionais 
que participaram de seu trata-
mento. A equipe profissional 
que participou de seu trata-
mento está profundamente 
consternada e solidária ao so-
frimento de todos”.

Ator estava internado desde o dia 13 de março na Zona Sul do Rio

REPRODUÇÃO

EQUIPE MÉDICA
DISSE TER FICADO 

‘PROFUNDAMENTE 

CONSTERNADA’ COM A 

PARTIDA DE PAULO

 LPaulo Gustavo nasceu em Ni-
terói, em outubro de 1978. Ele 
estudou na Casa das Artes de 
Laranjeiras (CAL), onde se 
formou em 2005. Começou a 
ganhar visibilidade em 2004, 
quando participou da peça 
“Surto”. Na ocasião, ele apre-
sentou sua personagem mais 
conhecida e mais querida, a 

Dona Hermínia, inspirada em 
sua própria mãe.

Em 2006, estreou o espetá-
culo “Minha Mãe É Uma Pe-
ça”, que ganhou uma adapta-
ção para o cinema em 2013 e 
duas continuações, em 2016 e 
em 2019. A série de três longa-
-metragens bateu recordes de 
bilheteria em todo o país.

Sucesso nos palcos e na telona

Você foi 
muito 
bravo e 

agora pode 
descansar. 
Eu te amo
Mônica Martelli, 
 atriz

Tá 
doendo 
muito. É 

inacreditável, 
é devastador, 
é injusto
Preta Gil, 
 cantora

O Brasil 
te ama. 
O mundo 

perde um 
gênio do 
humor
Fábio Porchat, 
 humorista

 L LUTO NAS ARTES

Morre Paulo Gustavo
Ator e humorista de 42 anos não resiste às complicações da Covid-19
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ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Libertadores        Amanhã        Junior Barranquilla        19h00        Colômbia

Carioca                Domingo        Portuguesa                     16h00        Maracanã

Partida sob ameaça
Tensão política na Colômbia coloca em risco duelo com o Junior Barranquilla

M
ais um imprevisto na 
Colômbia pode afetar 
os planos do Flumi-

nense na Libertadores. Depois 
de ter problemas com a mudan-
ça de cidade na vitória por 2 a 
1 sobre o Santa Fe, na semana 
passada, o duelo com o Junior 
Barranquilla, amanhã, está sob 
risco. Diante do caos político 
no país, uma torcida organi-
zada do clube colombiano fez 
uma ameaça que pode colocar 
a partida em risco.

Em um comunicado publi-
cado nas redes sociais, a “Frente 
Rojiblanco Sur 1998” ameaça 
não permitir que os jogadores 
de Fluminense e Junior consi-
gam chegar ao Estádio Rome-
lio Martínez, em Barranquilla, 
caso a partida não seja suspen-
sa pela Conmebol.

Uma alternativa é a mudan-

ça do local da partida, como a 
entidade já anunciou que fa-
rá com os times argentinos 
que jogarão em território co-
lombiano — Santa Fe x River 
Plate-ARG, Atlético Nacio-
nal x Argen-
tinos Juniors 
e La Equidad 
x Lanús-ARG 
serão em As-
su n ç ã o, n o 
Paraguai. 

A Colôm-
bia vive uma 
onda de pro-
testos contra a 
reforma tribu-
tária anunciada pelo Governo. 
Até o momento, 19 pessoas mor-
reram durante as manifesta-
ções. Mesmo diante da incerte-
za, o Fluminense embarcou para 
Barranquilla na tarde de ontem.

 LO Fluminense defendeu o apre-
sentador Magno Navarro, do 
SporTV, após uma série de ataques 
de tricolores em redes sociais. Tu-
do começou porque um vídeo do 
humorista imitando o ex-BBB Gil 
do Vigor com o escudo do clube ao 
fundo viralizou, causando a ira de 
torcedores por suposta associação 
do jeito afeminado do pernambu-
cano ao Tricolor.

A relação não passava de um 
mal-entendido, já que Magno 
imitou Gilberto durante grande 
parte do programa. “Fiquei 1h30 
homenageando o Gil, falei de Fla, 
Inter, Grêmio, Galo, Cruzeiro, etc. 
Mas tem alguns torcedores do Flu 
vindo me xingar, ameaçar e pedir 
respeito (?) ao clube”, postou Mag-
no, que é tricolor. “Estamos com 

Flu sai em defesa de apresentador

A CAMINHO

APESAR DO RISCO, O 
ELENCO TRICOLOR JÁ 
EMBARCOU RUMO À 

COLÔMBIA

O centroavante 
Fred é o artilheiro 
do Fluminense 
na Libertadores, 
com três gols em 
duas partidas

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

você, Magno Navarro. Você, assim 
como o Gil do Vigor, leva alegria 
pra dentro da casa de cada um que 
te assiste. Saudações Tricolores!”, 
publicou o clube no Twitter.

REPRODUÇÃO/TWITTER
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E
m situação financeira 
delicada, o Botafogo co-
municou ontem que irá 

realizar uma varredura de fun-
cionários. O clube não infor-
mou o número de demitidos, 
mas disse que haverá uma rees-
truturação interna. Serviços e 

outras estruturas também so-
frerão com a barca.

Os dirigentes confirmaram 
que os cortes vão acontecer de-
vido ao passivo bilionário reve-
lado no último balanço finan-
ceiro. O clube citou a situação 

financeira como “caótica” e 
afirmou que “medidas urgen-
tes e difíceis” em todos os seto-
res precisam ser tomadas.

Na semana passada, a dire-
toria buscou um acordo com 
os funcionários para suspen-
der alguns contratos e dimi-
nuir salários e carga horária de 
trabalho em 25%, mas a medi-
da não foi foi aceita.

Confira trecho da nota ofi-
cial do clube: “O Botafogo tem 
se manifestado publicamen-
te, com transparência, sobre 
a caótica situação financeira 
com um passivo bilionário.

No dia 29 de abril, o Sin-
deClubes (Sindicato dos Em-
pregados em Clubes) realizou 
uma Assembleia Extraordiná-
ria em General Severiano. Mas 
a tentativa, infelizmente, não 
foi aceita pela maioria em vota-
ção. O Botafogo agradece a to-
dos os colaboradores que dei-
xam o Clube”.

Torcedores do Manchester 
United invadiram o Está-

dio Old Trafford (foto) e im-
pediram a realização do jogo 
com o Liverpool pela Liga In-
glesa sob pretexto de que a di-
reção não ouve seus questio-
namentos sobre resultados, 
formato de gestão e participa-
ção no Projeto Superliga. Pe-
dindo a saída dos irmãos Joel 
e Avram Glazer, bilionários 
donos do clube, eles passaram 
por cima dos seguranças, pro-
vocaram danos materiais e se 
defrontaram com a polícia, 
deixando um rastro de des-

 LVencendo o Fluminense 
no domingo, a Portugue-
sa será finalista do Cario-
ca. Se empatar, será elimi-
nada sem perder para os 
grandes.

 LA pandemia se agrava no 
continente complicando 

a programação dos jogos 
programados pela Con-
mebol. O VAR voltou nas 
semifinais do Carioca e, 
com ele, os intermináveis 
minutos de espera até 
que alguém decida o que 
o árbitro deve marcar.

 LHerman Crespo deu o seu jeito, e 
o São Paulo vem crescendo de pro-
dução, jogando com intensidade, 
buscando o gol. Se continuar nessa 
batida vai acontecer no Brasileirão.

 LA Federação Paulista marcou Corin-
thians x São Paulo para domingo, às 
22h15, horário da última eliminação 
do BBB 21. Muitos ainda não sabem 
que houve jogo e foi 1 a 1.

GUERREIROS DE OLD TRAFFORD

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

MARATONA 
TRICOLOR

 LO Fluminense está lembrando a 
dura tarefa do macaquinho que 
namorava a girafa. Subia, dava 
beijinho, descia, subia de novo, 
outro beijinho e terminava exaus-
to. O técnico Roger Machado e 
seus meninos estão nessa onda. 
Foram à Colômbia, ganharam do 
Santa Fé, voltaram ao Rio, empa-
taram com a Portuguesa, e agora 
de novo na Colômbia para o jo-
go com o Junior de Barranquilla 
pela Libertadores. No domingo, 
estarão no Maracanã, decidindo 
vaga para a final do Campeonato 
Carioca. Haja fôlego.

AFP

ESPORTES

NA SEGUNDONA

SERÁ MUITO DIFÍCIL 
OS DIRIGENTES 

MONTAREM UM TIME 
COMPETITIVO

PRÓXIMOS JOGOS
Taça Rio          Domingo           Nova Iguaçu           18h             Nilton Santos
Série B                29/05              Vila Nova            A definir        Goiânia 

Clube não 
tem grana
Em crise sem tamanho, Bota 
tem dívida de bilhões de reais

 L PEGANDO FOGO

Presidente do Glorioso, Durcesio Mello tem tarefa complicada

VITOR SILVA/BOTAFOGO

truição e feridos. Fosse por 
aqui, seriam tratados como 
um bando de baderneiros de-
socupados, marginais traves-
tidos de torcedores. Como foi 
na Inglaterra, Primeiro Mun-
do, são anunciados entre nós 
como manifestantes insatis-

feitos com a administração, 
exercendo seu direito sagrado 
e democrático de demonstrar 
insatisfações contra aqueles 
que, oprimindo pelo poder 
financeiro, usurpam seus di-
reitos. Só nos falta pedir que 
sejam recebidos pela Rainha.
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C
om a emoção que o ru-
bro-negro já está acostu-
mado, o Flamengo bateu 

por 3 a 2 a LDU, no Estádio Ca-
sa Blanca, em Quito, e mante-
ve a invencibilidade na Liberta-
dores, com três vitórias em três 
jogos. Os gols foram de Bruno 
Henrique e Gabigol (dois), que 
de quebra igualou Zico como 
maior artilheiro do clube na 
competição, com 16 tentos — 
Borja e Amarilla descontaram.

Líder isolado do grupo G, 
com nove pontos, o Flamengo 
pode garantir uma vaga nas oi-
tavas já na próxima terça, con-
tra o La Calera, no Chile.

Num primeiro tempo avas-
salador, o Rubro-Negro pare-
cia até acostumado com a al-
titude de 2.800m. Logo aos 

dois minutos, Gabigol abriu o 
placar. O segundo saiu aos 29, 
numa jogada coletiva digna de 
Puskás que terminou com um 
chutaço de Bruno Henrique.

O Flamengo que voltou para 
o segundo tempo parecia ou-
tro time. Aos 15, a LDU já tinha 
igualado o marcador com Bor-
ja e Amarilla. Mas, aos 39, Ar-
rascaeta sofreu pênalti e Gabi-
gol converteu com a categoria 
de sempre para dar a vitória ao 
Mais Querido.

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca             Sábado         Volta Redonda 21h05 Maracanã

Libertadores 11/05 La Calera 21h30 Chile

Gabbarini; Caicedo (Muñoz), Ordoñez 
e Corozo (Quintero); Perlaza, Piovi 
(Espinoza), Alcívar e Cruz (Ayala); Zu-
nino (Amarilla), Arce e Cristian Borja. 
Técnico: Pablo Repetto.

Diego Alves (Hugo), Isla, Arão, Bruno 
Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; 
João Gomes (Hugo Moura) e Diego; 
Éverton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol (Renê). 
Técnico: Rogério Ceni.

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador) 
Juiz: Esteban Ostojich (trio do Uruguai) Auxiliares: Nicolas Taran e Martin Soppi 
Gols: 1º tempo: Gabigol (2 minutos) e Bruno Henrique (29). 2º tempo: Borja (4 
minutos), Amarilla (15 e Gabigol (39). Cartões amarelos: Caicedo, Corozo, Alcí-
var, Piovi e Espinoza (LDU). Diego, Hugo Souza e Gabigol (Flamengo)

LDU 2 FLAMENGO 3

PÊNALTI NO FIM! 

ARRASCAETA FOI 

DERRUBADO, AOS 39, 

E O CAMISA 9 

SELOU A VITÓRIA

Mengão vence a 
LDU com atitude
Gabigol iguala Zico em gols pelo Fla na Liberta

 L ALTITUDE? QUE NADA!

Gabigol se ajoelha e ‘engraxa’ a chuteira de Everton Ribeiro 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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D
esde a eliminação no Ca-
rioca, o Vasco passou a fo-
car na preparação para a 

Série B e tem usado os jogos da Ta-
ça Rio para tal. Em entrevista ao 
canal SporTV, o técnico Marcelo 
Cabo afirmou que o Cruzmaltino 
precisa ser protagonista:

“Venho conversando com 
elenco. Sabemos que o Vasco pre-
cisa ser protagonista na Série B. 
Mas sabemos que vai ser uma das 
edições mais difíceis, pelas equipes 
que estão disputando e pelo de-
senvolvimento da competição. O 
Vasco tem que começar forte e en-

trar no G-4 para não sair mais. O 
maior objetivo do Vasco é o aces-
so. A Série B é muito mais difícil 
do que jogar a Série A. Eu disputei 
as duas e sei do que estou falando”.

O treinador afirmou que con-
seguiu encontrar sua formação 
ideal no meio de campo.

“A entrada do Matias (Galarza) 
deu uma sustentação de intensida-
de para o Andrey. As entradas do 
Matias e do Marquinhos Gabriel 
o ajudaram muito. Meu meio de 
campo não tem volantes e meias. 
São meio-campistas”, explicou.

Até a estreia, prevista para o dia 
29, contra o Operário-PR, o Vasco 
fará de um a três jogos. Afinal, se 
derrotar o Madureira no sábado, 
disputará a final da Taça Rio con-
tra Botafogo ou Nova Iguaçu. 

PRÓXIMOS JOGOS

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

Marcelo Cabo tem apenas uma derrota no comando do Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

‘O VASCO TEM

QUE JOGAR COMO 

PROTAGONISTA, 

ENTRAR NO G-4 PARA 

NÃO SAIR MAIS’

Cabo já mira a Série B
Treinador garante que jogar a Segundona é muito mais difícil do que a Série A

 L PROTAGONISMO

 LVivendo um momento finan-
ceiro delicado, o Vasco poderá ter 
ainda mais problemas em breve. 
De acordo com informações do 
canal no YouTube Atenção, Vas-
caínos!, o Volta Redonda pode ir à 
Justiça contra o Cruzmaltino rei-
vindicar uma dívida a respeito do 
atacante Marrony, hoje no Atlé-
tico-MG. Segundo Flavio Horta, 

dirigente do Voltaço, o Gigante 
da Colina não fez qualquer con-
tato com o clube do Vale do Aço 
para falar a respeito da dívida. O 
valor devido pelo Vasco ao Volta 
Redonda seria de cerca de R$ 5 
milhões. O Vasco tinha 70% dos 
direitos do jogador e o Volta Re-
donda, clube em que Marrony 
começou, tinha 20%. 

Voltaço pode ir à Justiça por Marrony
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A GATA DA HORA

se considera um mar de mistério. “Continue a 

naufragar para desvendá-lo, ou se afogue e morra tentan-

do”, filosofa a gata. O estagiário aqui não segurou o trocadi-

lho, já que a Thaís tá espetacular! Nas horas vagas, a beldade 

curte trilhas e praia. Quer saber mais?  Siga o Insta: @thaisfionda

THAÍS FIONDA

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

ACERVO PESSOAL



Quarta-feira, 5.5.2021 

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15Pág.-

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.
 MAT. CONSTRUÇÃO 

Vendo casa de material de 
construção, porteira fechada, 
loja com 500m2, bem montada, 
aluguel barato, ou vendo com 
´imóvel ou só estoque. Tratar 
99104-7358
 

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.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria com 
experiência. Comparecer Estrada 
dos Bandeirantes, 12993. Vargem 
Pequena.  T. 96419- 6704 pode 
ligar à cobrar.
 

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

 

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

 

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
.
 
ANINHA CENTRO 
Morenaça, massagista habilido-
sa, aparelhada toques perfeitos. 
Linda , cheirosa, carinhosa sen-
sualizando.
Atendo  somente senhores dis-
cretos. Local higienizado. Confira. 
T.21-9731-41082
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalismo, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-7841
 
LINDA VIVIANE 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças
 
RICARDO 
Moreno claro, cinquentão, ex-
tremamente carinhoso. Somen-
te damas. tel: 97491-9312
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga seca 
e gelada. Entrega no Gde. Rio e 
Caxias. 2a. a 6a. feira. Carregar 
em Jacarepagua ou Ceasa. What-
sapp 96419-8521. Vitor.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com
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‘HOMEM DOENTE, 
INSENSÍVEL’

 LMaitê Proença não poupou adjetivos para falar 
da atuação do governo Bolsonaro em relação ao 
combate da pandemia, em entrevista à Quem. A 
atriz, de 63 anos, que está prestes a estrear a peça 
“O Pior de Mim”, não está contente.”Fico indig-
nada porque não precisaria ser assim. Estamos 
no país mais mal administrado do mundo, com o 
volante na mão de ‘um homem doente, insensí-
vel e maldoso’. Não tenho medo da morte, mas 
sinto horror em ver tanta gente sofrendo com o 
descaso”, disse Maitê. Ainda na entrevista, a atriz 
revelou que entendeu que “quem tem o privilé-
gio de ter um teto, comida e saúde tem a obriga-
ção de correr atrás da alegria” e que as pessoas 
precisam espalhar alegria. “Todo mundo já está 
suficientemente atolado nessa desgraça comum 
da Covid, não precisa ser lembrado a toda hora.  
Deixemos isso para os noticiários e vamos tentar 
espalhar bem-estar.  É difícil, mas com treino, é 
possível.  Parece romântico, mas não é! “, refletiu.

‘TÔ MAL’
 LGkay usou as redes so-

ciais para falar sobre as 
críticas que vem rece-
bendo nos últimos tem-
pos. Pelo Twitter, a in-
fluenciadora desabafou 
sobre os memes e pala-
vras negativas que estão 
dizendo sobre ela. “Gen-
te, por favor me deixem 
em paz, tô sumida, tô 
mal, tô enfrentando 
coisas difíceis na minha 
vida que não quero co-
mentar, só quero que is-
so passe”, pediu.
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ELA BRILHA 
MUITO

 LCleo surpreendeu 
os seguidores ao 
publicar uma foto, 
ontem, nas redes 
sociais. No Insta-
gram, a atriz posou 
com uma vestido 
brilhoso pratea-
do. Com uma po-
se poderosa, Cleo 
escreveu na legen-
da: “Um dia eu tô 
de moletom no ou-
tro...”. Nos comen-
tários, os fãs foram 
só elogios. “Deusa”, 
“Musa”, “Inspira-
ção”, foram algu-
mas das respostas.

REPRODUÇÃO DO  INSTAGRAM

EM ALTA EM BAIXA

 LVirgínia se derrete por 
Zé Felipe: ‘Nascemos um 
para o outro’.

 LEduardo Costa conta que 
está sendo ameaçado: ‘An-
do com segurança’.

PISCININHA
 LLarissa Manoela pos-

tou duas fotos na manhã 
de ontem no Instagram. 
A musa teen posou só de 
biquíni preto enquanto 
aproveitava um dia de sol 
na piscina. “Em um peque-
no paraíso”, escreveu na 
legenda. Mas os seguido-
res elogiaram muito. “Ra-
inha”, “linda”, “perfeita” 
e “maravilhosa” foram al-
guns dos muitos elogios 
deixados para a artista.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

CHIQUITITAS

GÊNESISSALVE-SE QUEM PUDER 

A VIDA DA GENTE

IMPÉRIO

18H. GLOBO: Gael obriga Karina e Pe-
dro a limparem a academia. Lobão leva 
Cobra para uma luta clandestina. Jade 
não atende o telefonema de Cobra, e o 
rapaz aceita a ajuda de Karina. Lucrécia 
esconde seu estado de saúde de Jade.  
Gael sabe que Duca esteve com Nat.

21H. SBT: Bruno decide levar Dani 
ao trabalho, mas como a menina 
dorme no carro, ele a deixa sozinha 
no automóvel enquanto vai para 
uma reunião. Bel envia uma carta 
para Rafa com uma antiga foto dos 
dois. Bel pede perdão para Rafa.

21H. RECORD:Sarai desconfia es-
tar grávida. Michal fica mexida com 
as palavras de Lúcifer. Massá se abre 
com Maresca. Abrão traça uma nova 
estratégia. Massá ajuda os homens 
de Abrão. O rei Quedorlaomer faz 
Maresca refém.

19H30. GLOBO:Renatinha segue 
Kyra/Cleyde. Alexia/Josimara e Rafael 
preparam o ambiente para a sessão 
espiritual, e Renatinha chega decidida 
a acabar com a farsa. Helena pensa 
que Luna/Fiona está manipulando Téo, 
e convida Fiona/Luna para um jantar.

18H30. GLOBO:Julia chama Ana 
para conhecer sua casa. Vitoria se ir-
rita ao descobrir que Barbara deixou 
de fazer o dever porque Marcos não 
a ajudou. Celina e Artur conversam 
depois da consulta de João Pedro. 
Ana conversa com Rodrigo.

21H. GLOBO:Maria Marta explica 
presença de Cristina na mansão para 
José Alfredo. Danielle descobre que o 
empreiteiro abandonou obra de seu 
apartamento. Cora deixa a casa de 
Magnólia levando uma peça de roupa 
de Robertão. Érika faz escândalo.

A
os 31 anos, Juliette Freire 
é a mais nova milionária 
do pedaço. Após 100 dias 

de confinamento, a paraibana se 
consagrou como a campeã da 21ª 
edição do Big Brother Brasil, com 
90,15% dos votos. Com uma tra-
jetória intensa - permeada de altos 
e baixos -, Ju sai da casa com mui-
to mais do que R$ 1,5 milhão, mas 
com uma legião de fãs.

Natural de Campina Gran-
de, na Paraíba, com apenas 6 
anos de idade, Juliette já ajuda-
va a mãe em seu salão de beleza. 
A origem humilde, no entanto, 
não impediu a jovem de realizar 
o sonho de seguir a carreira aca-
dêmica. Após cursar alguns anos 
da faculdade de Letras, a parai-
bana se formou em Direito e, até 

entrar no BBB, estudava para ser 
delegada. Para se sustentar du-
rante os estudos, Juliette inves-
tiu em outra paixão: a carreira 
de maquiadora. 

Resta saber se tanto o Direito 
quanto a maquiagem terão espa-
ço na vida da campeã, que faz um 
sucesso estrondoso nas redes so-

ciais e tem tudo o que é preciso 
para seguir a carreira de influen-
ciadora digital. Com mais de 23 
milhões de seguidores no Insta-
gram, Ju já é a segunda partici-
pante mais seguida da história do 
Big Brother Brasil, atrás apenas da 
apresentadora Sabrina Sato, que 
participou do reality em 2003.

Juliette Freire é 
campeã do ‘BBB’
Nordestina embolsa o prêmio de R$ 1,5 milhão

 L ACUMULA MILHÕES DE FÃS POR TODO BRASIL

Para se sustentar durante os estudos, Juliette virou maquiadora

REPRODUÇÃO

O PÓDIO:

CAMILLA DE LUCAS 
FOI VICE (5,23%) 
E FIUK FICOU EM 
TERCEIRO (4,62%)

 LJuliette driblou as adversidades 
no BBB 21. Antes de integrar o 
elenco completo do reality, Juliette 
- e outros cinco colegas - entraram 
na casa já imunes, por decisão po-
pular. No confinamento, Juliette se 
aproximou de Viih Tube e iniciou 
a sua ‘quedinha’ por Fiuk.

Ao se juntar ao restante do elen-
co, Juliette enfrentou seu primeiro 

drama. O jeito tagarela, como ela 
mesma define, e as constantes in-
terrupções durante dinâmicas de 
grupo começaram a incomodar 
a casa. Na época, um funk de MC 
WC viralizou nas redes sociais. 
Calma, Juliette, que tinha como 
refrão “o cara só foi educado”, fa-
zia uma crítica bem humorada à 
empolgação e jeito exagerado da 

sister. E o jogo virou quando os de-
mais brothers escolheram a estra-
tégia errada para lidar com a situa-
ção: com deboche e exclusão. 

Advogada, delegada, maquia-
dora, influenciadora digital… são 
muitas as opções que Juliette po-
derá escolher para a carreira. O su-
cesso é certo e o que não faltam são 
oportunidades.

Paraibana foi vítima de deboche e exclusão na casa
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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

 LCursos, treinamentos e lei-
turas estarão numa excelente 
fase. Aprenda coisas novas. O 
seu poder de sedução vai estar 
em alta.
Cor:preto.
Números da sorte:64, 19 e 10.

 LAlgumas discussões com 
amigos podem ocorrer. Cau-
tela com as suas palavras. Uma 
atração secreta pode mexer 
com suas emoções. 
Cor:branco.
Números da sorte:56, 47 e 11. 

 LRespeite e ouça as pessoas 
com atenção. Isso pode ser 
fundamental para formar 
parcerias. A Lua indica boas 
chances de um romance surgir.
Cor:azul-turquesa.
Números da sorte:39, 84 e 30

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

 LMuita disposição para se de-
dicar aos seus objetivos. Você 
será capaz de se provar compe-
tente no trabalho. Um sonho 
será realizado na relação.
Cor:nude.
Números da sorte:49, 31 e 94.

 LA Lua traz muita sorte, cria-
tividade e entusiasmo. Invista 
no crescimento da sua carreira. 
Na vida a dois, aposte na sen-
sualidade.
Cor:caramelo. 
Números da sorte:32, 50 e 86. 

 LMomento para fortalecer os 
laços familiares. Não tenha 
medo de realizar mudanças 
importantes. A família pode 
dará apoio na conquista. 
Cor:verde-esmeralda. 
Números da sorte:24, 96 e 15. 

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

 LO silêncio será um bom aliado 
na vida profissional. Pode to-
mar uma decisão importante. 
Cuidado com brigas no rela-
cionamento.
Cor:branco. 
Números da sorte:79, 97 e 34. 

 LFoque em trabalhos em equi-
pe. No emprego, as conversas 
serão produtivas. Nos assuntos 
do coração, pode se envolver 
com alguém da turma.
Cor:preto. 
Números da sorte:44, 98 e 89.

 LA Lua desperta em você um 
desejo enorme de brilhar. In-
vista nas suas habilidades e na 
sua profissão. No amor, com-
partilhe seus sonhos.
Cor:ciano. 
Números da sorte:54, 99 e 81. 

SANTO ÂNGELO DA SICÍLIA
Ele nasceu em Jerusalém, em 1185, 
e morreu na ilha da Sicília, no Sul 
da Itália, em 1220. Ainda criança, 
ele quis seguir a Ordem do Carmo.
Já monge,em 1219, foi enviado pela 
Igreja Católica como missionário 
para Licata, na Sicília, para evan-
gelizar. Lá, Ângelo enfrentou muita 
resistência às suas pregações,mas 
conseguiu converter muitos cora-
ções. O fim da epidemia de peste 
no Reino de Nápoles em 1656 foi 
atribuído à sua intercessão. Morreu 
assassinado, como mártir, diante da 
Igreja de São Filipe e São Tiago. Ele 
foi enterrado na própria igreja.

SANTO DO DIA

DESCONFIANÇA
A mulher chega em casa com
uma mala cheia de dinheiro e
começa a dar instruções para
o marido:
— Tire a blusa.
O homem tira a blusa.
— Tire o short.

O homem tira o short.
— Tire a cueca.
O homem tira a cueca. E por
fim a mulher diz:
— Pronto, agora sim pode
pegar uns malotes e me ajudar 
a contar o dinheiro. Não
confio em você.

JOÃOZINHO
A professora chega para o
Joãozinho e diz:
— Joãozinho qual é o tempo
da frase: Eu procuro um ho-
mem fiel?
E então Joãozinho responde:
— É tempo perdido!

CANIBAIS
Dois canibais conversando:
— Eu não sei mais o que fazer
com o meu irmão, ele anda
me estressando muito! Eu
não aguento mais ele!
— Se você quiser, posso lhe em-
prestar o meu livro de receitas.

ANEL
Duas mulheres conversam no
cabeleireiro:
— Nossa, que anel bonito
esse que está no seu dedo! É
diamante?
— Não, ganhei do meu marido 
mesmo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obaluaê
MENSAGEM:
Obaluaê vem abrindo a se-
mana com bastante axé e 
proteção, e também nos 
alerta sobre os falsos amigos 
e pessoas mentirosas que es-
tão no nosso convívio diário. 
Ótimo dia para refletir!
SAUDAÇÃO: 
Atotô Ajuberô
CORES: 
Terracota e palha
ELEMENTO: 
Terra
SIMPATIA:
Para energizar sua casa ou em-
presa com a ajuda de Obaluaê, 
faça um defumador com bas-
tante pó de sândalo e folha de 
louro seca...Passe o defumador 
pedindo a Obaluaê que renove 
as energias do ambiente !!!

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LAlguns mal-entendidos po-
dem pesar no ambiente de tra-
balho. Preste bastante aten-
ção nas suas tarefas. Fase de 
muita sintonia.
Cor:rosa-claro.
Números da sorte:25, 88 e 97.

 LBoas oportunidades de ga-
nhar um dinheiro extra. Apro-
veite e faça uma reserva para 
o futuro. Na paquera, aposte 
em alguém do trabalho.
Cor:chocolate. 
Números da sorte:53, 35 e 71.

 LTensões podem marcar o seu 
dia. Busque entrar em consen-
so e não seja intransigente. A 
paixão está no ar e pode pegar 
de jeito o seu coração. 
Cor: pink.
Números da sorte:09, 90 e 81. 
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