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Tráfico cobrava 
1 galo em lixão 
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Flordelis e mais 
nove encaram 

júri popular

PEDÁGIO DO CRIME RÉUS3 4

NO MÉIER E EM NITERÓI 15

LADRÃO 
INVADE 
CASA NA 
FUGA E 

SOBE NO 
TELHADO

Assaltante faz a limpa no busão, 
é perseguido pela polícia e pula o 

muro de uma residência no bairro de 
Anchieta pra se esconder. Encurralado, 

o cara reage atirando e acaba morto

PASSAGEM PRA CIDADE DOS PÉS JUNTOS 6

Juliette revela 
que flerte com 

Fiuk não vai 
dar namoro

‘ME AFASTEI’

PÁGINA 17

Esquenta briga 
entre Marcius 

Melhem e 
Rafinha Bastos

NA JUSTIÇA

PÁGINA 16
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IL ‘Gargalhone’ (E), 
inimigo de Ecko, está 
perto de sair da prisão 
e deixar a comunidade 
de ‘Bruninho BR’ (D) 
em clima de guerra
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GABIGOL E VITINHO DEIXAM
 O MENGÃO... NÃO, PERA!

Sósias vão jogar no Nova Cidade e sonham imitar gols dos craques 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

ALÔ, 

NILÓPOLIS!

Teatro 
e rua 

podem 
ganhar 
nome 

de Paulo 
Gustavo
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Transtorno grande 
em Brás de Pina

 LNa Rua Bertioga, em frente ao número 
141, no bairro de Brás de Pina, existe um 
poste que precisa ter a lâmpada trocada 
com urgência. A rua, principalmente, 
em frente ao número citado, enfrenta 
diariamente iluminação inconstante. 
É um pisca-pisca que não termina. Re-
centemente, a lâmpada apagou de vez. 
E agora precisa ser trocada. Aciono os 
responsáveis para que possam vir fazer 
a troca.  

LUZ

Confusão danada 
na Zona Oeste

 LUm terreno que para a prefeitura está 
registrado como Praça Geraldo José Ro-
drigues, é, na verdade, um terreno bal-
dio situado atrás da Creche Municipal 
Mário Lombardi. A praça é localizada 
no bairro de mesmo nome, em Cosmos. 
O local é “moradia” de entulho, lixo, 
cobras, ratos, caramujos e mato. Aca-
ba sendo um perigo para as crianças e 
moradores. Meu desejo é ter uma praça 
de verdade para as crianças.

Sidney da Silva 
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

Total abandono no 
Centro do Rio

 LNão tem como passar de chinelo por 
ali. O túnel é acesso entre os bairros do 
Catumbi e a Rua Riachuelo, perto do 
Bairro de Fátima, mas ele encontra-se 
completamente abandonado. É um 
aguaceiro só! Arrancaram os tapumes 
e tem  muito xixi. É impossível de passar 
no local. Solicito uma solução porque 
quem anda por ali a pé, passa por maus 
momentos. Peço uma limpeza, uma ma-
nutenção, que melhore o ir e vir.

Marcelo Chaves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TÚNEL

Calçada que nem 
parece calçada

 LA Estrada Rio-São Paulo, altura da Es-
cola Municipal Jair Tavares, em Campo 
Grande, está em completo abandono. 
Fica inviável para pedestres! A calçada 
divide espaço com o entulho, lixo e mui-
to mato. Dependendo do horário parece 
até que não é uma calçada, mas sim um 
terreno baldio sem passagem. Gostaria 
de uma providência no local. A gente 
paga nossos impostos certinhos. Não 
merecemos ser tratados assim!

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRA

Que fim levou a 
linha 601?

 LA linha 601 (Saens Peña x Taquara) foi 
extinta. Como passageira da Estrada do 
Rio Grande, afirmo: não tem ônibus! Os 
idosos são os que mais sofrem, porque 
passam horas nos pontos, sofrem hu-
milhações com ônibus que não param 
e ainda são obrigados a enfrentar hu-
milhações quando precisam pegar, por 
falta de coletivos, o transporte alterna-
tivo. Isso em dias normais. Nos feriados, 
a situação é pior.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ESGOTO                                                                                                                                                                                   LIXO

É lixo para todos os lados!
 LA Rua Monteiro Caminhoá, no Jardim Gramacho, em Duque 

de Caxias, está há um ano da forma que foto mostra. Além do 
lixo, o local tem entulhos domésticos, queimadas irregulares, 
e a prefeitura, que sempre diz que virá recolher tudo, mas não 
faz. Não dá para ficar desse jeito! Quando fazem queimadas, 
a fumaça é insuportável! Cadê a prefeitura para fazer o dono 
murar o terreno ou pelo menos recolher o lixo?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Reparo já 
foi feito

 LEm resposta à carta publicada 
na última terça-feira (04), sobre 
o problema de esgoto na Rua 
Alcobaça, em Anchieta, na Zona 
Norte, a Cedae informa que en-
viou equipe técnica e que já rea-
lizou o reparo no local.

Cedae
Assessoria de Comunicação 
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POLÍCIA

Guerra anunciada
Prestes a sair 
da cadeia, 
inimigo de 
Ecko pode 
tocar fogo na 
disputa entre 
milicianos

I
nvestigações da Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco) apontam que a 

comunidade Gardênia Azul, em Jaca-
repaguá, na Zona Oeste do Rio, pode 
voltar a sofrer com confrontos e dis-
putas violentas por territórios entre 
grupos paramilitares e traficantes. 
Segundo o que foi apurado até agora, 
atualmente a região é dominada pela 
quadrilha de Wellington da Silva Bra-
ga, o Ecko, considerado o miliciano 
mais procurado do estado.

Os investigadores da unidade es-
pecializada descobriram que Bruno 
Souza Santos, conhecido como Bru-
ninho BR, é hoje um dos chefes da 
milícia de Ecko no 
bairro. Ele é fora-
gido da Justiça. No 
entanto, os agentes 
temem que a imi-
nente libertação de 
Leandro Siqueira, 
o Gargalhone, ini-
migo declarado de 
Ecko, pode provo-
car uma guerra na 
Gardênia Azul. Se-
gundo agentes da 
Draco, Gargalhone 
foi absolvido do ho-
micídio de que foi acusado.

Ontem, policiais da delegacia es-
pecializada fizeram uma operação no 
bairro contra milicianos suspeitos de 
construção, intermediação, venda de 
lotes e apartamentos que foram ergui-
dos ilegalmente na comunidade. Se-
gundo as investigações, há um possível 
envolvimento da milícia na negocia-
ção para autorizar as obras. 

Para a ação, foram expedidos pe-
la Justiça quatro mandados de busca 
e de apreensão na sede de uma cons-
trutora e nos endereços dos sócios e 
do homem apontado como principal 
vendedor dos lotes e apartamentos ir-
regulares na Gardênia. A Justiça tam-
bém bloqueou as contas-correntes dos 
investigados a pedido da Draco.

NA GARDÊNIA

 LEm outra operação, desta 
vez em Queimados, na Baixa-
da Fluminense, a Polícia Civil 
mirou em milicianos que in-
fernizam um condomínio da 
cidade, construído por meio 
de um programa habitacional 
do Governo Federal em parce-
ria com a prefeitura.

Segundo a 55ª DP (Queima-
dos), a quadrilha tomou o con-
trole do conjunto, praticando 
ameaças, extorsões e cobrança 
de taxas indevidas. Há infor-
mações de que moradores que 
dão calote nos milicianos são 
assassinados. O resultado da 
ação não foi divulgado.

Além da operação da Draco, 
as secretarias Municipal e Esta-
dual de Meio Ambiente, com 
o apoio da PM, fizeram uma 
ação para fechar lixões irregu-
lares em Jacarepaguá. O órgão 
municipal informou que trafi-
cantes cobravam R$ 50 para ca-
minhões descartarem resíduos 
nos aterros sanitários ilegal-
mente, valor inferior aos esti-
pulados pelos aterros licencia-
dos pelos órgãos ambientais.

Segundo a pasta, os lixões de 
construção civil e lixo domés-
tico eram equivalentes a cinco 
campos de futebol. Para evitar 
que os caminhões despejem 
material no aterro clandesti-
no, os agentes ambientais fize-
ram valas no terreno.

Milícia na mira 
em Queimados

Pedágio do 
tráfico em lixão 

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

REPRODUÇÃO

Draco, que teme a 
volta de Gargalhone 
(detalhe), fez uma 

operação ontem contra 
obras ilegais no bairro

INVESTIGADORES

DIZEM QUE OS 
ALIADOS DO 

MILICIANO MAIS 
PROCURADO DO RIO 

DEVEM BOTAR AS 
BARBAS DE MOLHO
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POLÍCIA

M
ensagens recupera-
das do celular da pro-
fessora Monique Me-

deiros, mãe do menino Henry 
Borel, morto na madrugada 
de 8 de março, e namorada do 
vereador Dr. Jairinho, fazem a 
Polícia Civil suspeitar de que 
o casal planejava uma fuga do 
Rio dias antes da prisão. Os 
dois foram indiciados por ho-
micídio duplamente qualifica-
do e prática de tortura. 

Nas conversas, divulgadas 
pelo Jornal Nacional, Monique 
e Jairinho se mostram preocu-
pados com a sua localização. A 
professora se preocupa com 
um aplicativo de rede social 
que mostra onde ela estaria. 

“Eu acho que o insta mostra 
a localização”, diz, reforçando: 
“Será que conseguem localizar 
a casa onde dormimos?”.

O delegado Henrique Da-
masceno, da 16ª DP (Barra da 
Tijuca) apreendeu os telefones 
e pediu a quebra dos sigilos te-

lefônicos do casal.
Jairinho e Monique foram 

presos em 8 de abril, um mês 
após a morte de Henry, na ca-
sa de uma tia do político, em 
Bangu. Após a prisão, a polícia 
descobriu um histórico violen-
to do parlamentar contra filhos 
de ex-namoradas. 

Monique e Jairinho ainda 
decidiram trocar de advoga-
dos. A nova defesa da mãe de 
Henry pediu que ela fosse ou-
vida novamente, mas a polícia 
negou o pedido. Para a Polícia 
Civil, diferente do que escreveu 
em uma carta, Monique não 
era manipulada por Jairinho. 
O delegado disse que ela deve-
ria proteger o filho do agressor.

Casal planejava 
meter o pé do Rio
Monique e Jairinho mostraram intenção no zap

 L CASO HENRY BOREL

OS DOIS PRESOS

PELA MORTE DO 

MENINO ESTAVAM 

BOLADOS DE SEREM 

LOCALIZADOS

A deputada Flordelis dos 
Santos (PSD) criticou, ontem, 
o pedido de indenização feito 
pela família do pastor Ander-
son do Carmo por conta do seu 
assassinato. Numa ação, o pai, a 
irmã e a tia dele pedem R$ 800 
mil por danos morais. A viú-
va de Anderson e outras noves 
pessoas que respondem por 

sua morte irão enfrentar júri 
popular, de acordo com deci-
são da Justiça.

Em nota sobre o pedido 
de indenização, a assessoria 
de Flordelis, acusada de ser a 
mandante do assassinato do 
marido, diz que o pedido da 
família dele tem caráter opor-
tunista, visando apenas o lucro 
em cima de uma tragédia.

“A deputada expressa sua 
tristeza de que eventos tão gra-
ves que ceifaram a vida do Pas-
tor Anderson e avassalaram a 
sua família, signifique e se tra-
duza apenas em uma indeni-
zação pecuniária”, diz a nota.

Todos os réus permanecem 
presos, menos Flordelis, que 
tem imunidade parlamentar. 

Flordelis vai 
a júri popular

 L MORTE DO PASTOR ANDERSON

Deputada nega o assassinato

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

JUSTIÇA

AINDA NÃO DECIDIU 

SE LIBERA R$ 800 

MIL A FAMÍLIA DO 

PASTOR MORTO 

Chacina: vítima 
foi testemunha

 LUm dos mortos na chacina de 
Mesquita, na última segunda-
-feira, chegou a ser testemunha 
num inquérito da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), em 2015, que 
envolvia a milícia. Na época, ele 
prestou depoimento contra tra-
ficantes da Favela do Sebinho. O 
atentado a tiros, praticado em um 
bar, deixou cinco pessoas mortas 
e outras três feridas. Nenhuma ví-
tima teria ligação com bandidos.

RAPIDINHAS...

Agressor de 
MC fica preso

 LA Justiça negou o pedido 
de liberdade da defesa do 
ex-marido da Mc Mar-
celly. A juíza Rachel As-
sad da Cunha converteu 
a prisão em flagrante de 
Frank Cavalcante em pri-
são preventiva. Ele é acu-
sado de agredir e manter a 
cantora em cárcere priva-
do no Engenho de Dentro.

Vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros foram presos um mês após o crime que chocou o Brasil

FOTOS REGINALDO PIMENTA
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U
m assaltante não identi-
ficado foi morto duran-
te uma perseguição por 

policiais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Automóveis 
(DRFA), na noite de terça-fei-
ra, em Anchieta, Zona Norte do 
Rio. Depois de assaltar passa-
geiros de um ônibus, ele fugiu 
correndo para uma casa, su-
biu num telhado e foi baleado, 
caindo lá de cima. 

De acordo com a DRFA, os 
agentes da especializada faziam 
uma ronda para reduzir rou-
bos e furtos de veículos quando 
foram abordados por duas víti-
mas do roubo no ônibus. Uma 
mulher chegou e disse que um 

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) fizeram 
anteontem a maior apreensão 
de drogas do estado neste ano. 
Mais de 300 quilos de cocaína 
foram apreendidos na Rodo-
via Presidente Dutra (BR-493), 
em Seropédica, na Baixada Flu-
minense. A apreensão totaliza 
mais de R$ 12 milhões em pre-
juízo ao crime organizado.

O flagrante ocorreu duran-
te uma abordagem a um veí-
culo de carga. O motorista de 

38 anos, morador de Belo Ho-
rizonte (MG) se contradisse 
diversas ve-
zes durante 
a conversa 
com a equi-
pe. Quando 
os policiais 
iniciaram a 
rev ista  no 
ve ícu lo, o 
motorista confessou que o ca-
minhão estava carregado com 
drogas em um compartimento 

preparado especialmente para 
malocar o entorpecente.

A PRF so-
licitou apoio 
a  C C R  N o -
va Dutra para 
cortar a carro-
ceria, onde fo-
ram enontra-
dos 300 tabletes 
de cloridrato de 

cocaína. Todos tinham o sím-
bolo da marca Ettore Bugatti, 
fabricante francesa de automó-

veis de alto desempenho.
O motorista foi preso em 

flagrante e informou que ini-
ciou a viagem num posto no 
anel rodoviário de Belo Hori-
zonte e desviou das rodovias 
federais por rotas alternativas 
em estradas estaduais para ten-
tar se esquivar da fiscalização 
da PRF. Ele disse que receberia 
R$ 5 mil e que o destino seria 
o primeiro posto da BR-040. 
A ocorrência foi para a Polícia 
Federal de Nova Iguaçu.
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LUCAS 
MATHEUS 
DA SILVA
t e m  a t u a l -
mente 8 anos 
de idade. Ele 
desapareceu 
em 26 de de-
z e m b r o  d e 
2020, em Bel-
ford Roxo (Baixada Fluminense), após 
sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

FERNANDO 
HENRIQUE 
RIBEIRO 
SOARES
tem atualmen-
te 11 anos de 
idade. Ele de-
sapareceu em 
26 de dezem-
bro de 2020, 
em Belford Roxo (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Linha chilena 
leva um cerol

 LA Polinter fez ontem no 
estado uma operação con-
tra o comércio ilegal de li-
nha chilena, que os pipeiros 
usam com cerol, a mistura 
de cola e vidro que é fatal. Fo-
ram apreendidos milhares 
de metros de linha, potes de 
cerol e balões, que também 
são proibidos. Dois homens 
foram presos na ação.

RAPIDINHA...

DIVULGAÇÃO

DROGA ESTAVA

MALOCADA EM UM 

BAÚ SECRETO

Agentes da DRFA, que 
perseguiram o larápio, 
disseram que ele estava 
com um revólver velho

 L TOMBOU NA FUGA

Ladrão voa para a morte
Após meter ônibus, homem tomou vários pipocos em telhado 

Carreta recheada de pó na Dutra 
 L MAIOR APREENSÃO DO ANO

homem armado havia invadi-
do a sua casa e pulado um mu-
ro de cinco metros. O bandido 
foi perseguido e encurralado 
pelos policiais. Os agentes dis-
seram que ele atirou, por isso 
reagiram. Baleado, ele acabou 
caindo do telhado.

Os policiais civis disseram 
que o local era de difícil aces-
so para o socorro, mas acio-
naram os bombeiros para o 
resgate. Quando os militares 
chegaram, o criminoso já ha-
via morrido. Um revólver foi 
apreendido. Nenhum inocen-
te foi atingido. O caso foi regis-
trado pelos agentes na 31ª DP 
(Ricardo de Albuquerque).
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GERAL

 L COMBATE À COVID-19

Não liberou geral
TJ veta decisão de juíza contra restrições no Rio

O 
presidente do Tribu-
nal de Justiça do Rio 
(TJRJ), Henrique Car-

los Figueira, suspendeu on-
tem à noite a decisão da juíza 
Regina Lucia Chuquer, da 6ª 
Vara da Fazenda Pública, que 
anulava todas as restrições es-
tipuladas nos decretos da Pre-
feitura do Rio em prevenção à 
Covid-19. O pedido de suspen-
são partiu do município.

A juíza havia argumenta-
do que as determinações do 
prefeito Eduardo Paes seriam 
abuso de poder e usurpação 
de competência do Legislativo 
municipal. Mas, na decisão do 

presidente do TJRJ, ele ressalta 
que o município pode definir 
as medidas restritivas.

Figueira ainda ressaltou que 
a suspensão dos decretos mu-
nicipais conduzem a “uma ver-

dadeira anarquia” e a ausência 
do mínimo controle por parte 
da prefeitura, uma vez que es-
te é um dever constitucional. 
“Deixar a sociedade sem regra-
mento propiciará inadmissível 
aglomeração e contribuirá pa-
ra a veloz e indesejável trans-
missão do vírus provocados 
pela pandemia”.

Com a decisão, voltam a fi-
car proibidos a permanência 
na areia da praia nos fins de 
semana e em vias públicas en-
tre 23h e 5h, o funcionamen-
to de boates, salões de dança e 
casas de espetáculos, e eventos 
em áreas públicas ou privadas. Permanência na areia da praia continuará proibida nos fins de semana

LUCIANO BELFORD

MAGISTRADA

HAVIA FLEXIBILIZADO, 

MAS CHEFE DELA NO 

TRIBUNAL MANTEVE 

DECRETO EM VIGOR 
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O armador, que vivia má fase, deu bela O armador, que vivia má fase, deu bela 
assistência para Gabigol abrir o placarassistência para Gabigol abrir o placar
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PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00

Dia Time 00h00
PRÓXIMOS JOGOS

Carioca             Sábado         Volta Redonda      21h05 Maracanã

Libertadores 11/05 La Calera       21h30 Chile

 LO Nova Cidade ganhou dois 
reforços de peso para a disputa 
da Série B1 (terceira divisão) do 
Campeonato Carioca: Gabigol e 
Vitinho. Mas calma, torcedor do 
Flamengo. Tratam-se dos sósias 
dos craques do Rubro-Negro, 
que assinaram contrato com o 
clube de Nilópolis ontem. 

Conhecidos nas redes sociais 
pela semelhança com os origi-
nais, Gabigol da Torcida e Viti-
nho da Torcida — assim devem 
ser chamados — vão repetir no 
Nova Cidade um modelo seme-
lhante à parceira de Cartolou-
co com o Resende. A intenção é 
usar suas imagens para alavan-

car o marketing do clube duran-
te a disputa da Série B1, de se-
tembro a dezembro, mas a dupla 
também quer entrar em campo.

“Queremos mostrar os 
bastidores, mas eu vou jogar. 
O presidente falou que só de-
pende de mim”, disse Jeferson, 
o Gabigol da Torcida.

Sósias de Gabigol e Vitinho vão jogar Série B1 do Carioca

V
itória dramática na altitude de 
Quito, marca histórica de Ga-
bigol e melhor 

início numa fase de 
grupos da Libertado-
res. Não faltam mo-
tivos para deixar o 
rubro-negro empol-
gado após o triunfo 
por 3 a 2 sobre a LDU, 
na terça. Mas um de-
les, em especial, deixa 
o torcedor com a con-
fiança lá no alto pelo 
sonho doo tri: a volta do bom futebol 
de Everton Ribeiro, que estava sumido 
há um bom tempo.

Fundamental nas conquistas dos 
grandes títulos recentes - dois Brasileiros 
e uma Libertadores, principalmente -, o 
camisa 7 vive um de seus piores momen-
tos com a camisa do Flamengo e escutava 
até pedidos pela entrada de Vitinho, ou-

trora perseguido, em sua vaga no time ti-
tular. A grande atuação no Equador, po-
rém, serviu para mostrar que Everton, aos 
32 anos, ainda dá um bom caldo.

A bela assistên-
cia para Gabigol, logo 
aos dois minutos, foi 
o ponto alto da parti-
da quase impecável do 
meia, que celebrou sua 
recuperação na chega-
da ao Rio de Janeiro.

“Acredito que quan-
do a gente joga bem fi-
ca muito feliz. Comigo 
não é diferente. Espero 

continuar fazendo o meu melhor para 
ajudar o Flamengo. Foi um jogo muito 
difícil”, comemorou o meia.

Everton Ribeiro também comentou os 
100% nas três primeiras rodadas da Liber-
ta, feito inédito para o Rubro-Negro. “É um 
processo que o Flamengo veio formando. 
Hoje está colhendo os frutos. Esperamos 
continuar nesta pegada”, destacou.

ER7 espanta as ER7 espanta as 

CRÍTICASCRÍTICAS

AINDA DEVENDO

COM NOVE JOGOS, 

EVERTON RIBEIRO 

NÃO MARCOU GOLS 

NESTA TEMPORADA

 L DANILLO PEDROSA
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PRÓXIMOS JOGOS
Libertadores        Hoje        Junior Barranquilla        21h00        Guayaquil 
Carioca              Domingo        Portuguesa                 16h00        Maracanã

Flu pega outra pedreira
Jogo com o Junior Barranquilla, pela Libertadores, será em Guayaquil, hoje, às 21h

 L SAI PRA LÁ, URUBU!

A onda de protestos na 
Colômbia fez o Flumi-
nense sofrer mais uma 

mudança de local de um jogo 
pelo Grupo D da Copa Liber-
tadores. A partida entre Junior 
Barranquilla e Fluminense foi 
transferida da cidade colom-
biana e irá acontecer em Gua-
yaquil, no Equador, hoje, às 
21h (horário de Brasília). 

A exemplo do que aconte-
ceu na última semana, quando 
enfrentou o Santa Fe, o Flumi-
nense fretou um avião para se 
deslocar de Barranquila para 
Guayaquil, em voo de 5h30m 
de duração. Na primeira oca-
sião, a mudança aconteceu de-
vido a restrições por conta da 
pandemia na cidade de Bogo-
tá. Desta vez, os conflitos po-
líticos na Colômbia foram os 
responsáveis.

Para manter o mínimo da 
programação, a equipe tricolor 
realizou um treinamento ainda 
na Colômbia. Tanto Guayaquil 
quanto Barranquilla são cida-
des ao nível do mar. A equato-
riana fica a aproximadamente 
2.200 km da colombiana. Em 
dois jogos pela competição, o 
Fluminense empatou com o 
River Plate-ARG (1 a 1) e ga-
nhou do Santa Fe-COL (2 a 1).

Apesar deste transtorno to-

do, um jogador tem o que fes-
tejar antes de a bola rolar. Se 
na semana passada, contra o 
Independiente Santa Fe, Ni-
no completou 100 jogos com 
a camisa tricolor, hoje será a 
vez de seu companheiro de za-
ga alcançar outra marca. Luc-
cas Claro chegará a 50 partidas 
pelo Fluminense.

“Será muito importante 
completar 50 jogos em um clu-
be como o Fluminense. Não é 
fácil, é uma marca importan-
te para mim e estou muito fe-

liz. Espero atingir marcas ain-
da maiores, sempre ajudando 
o Fluminense a buscar títulos 
e conquistar coisas grandes. E 
espero ajudar com mais 50, 100 
jogos... o máximo possível e fa-
zendo sempre o meu melhor 
dentro de campo”, afirmou o 
zagueiro em entrevista ao site 
oficial do clube.

O elenco do Fluminense teve que sofrer mais um deslocamento em partida pela competição sul-americana

DIVULGAÇÃO / FLUMINENSE

 Sebastián Vieira; Viafara, Daniel Valen-
cia, Willer Ditta e Gabriel Fuentes; 
Moreno e Vásquez; Pajoy, 
Luis Gonzáles e Hinestroza; Borja. 
Técnico: Luís Peréa.

Marcos Felipe; Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Danilo Barcelos; 
Matheus Martinelli, Yago Felipe, 
Kayky, Nenê e Luiz Henrique; Fred. 
Técnico: Roger Machado.

Local: Guayaquil, no Equador  
Árbitro:  Julio Bascuñán (Chile) 
Assistentes: José Retamal (Chile) e 
Miguel Rocha (Chile) 
Horário: 21h (horário de Brasília) 
TV: Fox Sports 

JUNIOR BARRANQUILLA FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé, o Aranha

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

NA HISTÓRIA?
 LUCCAS CLARO TEM 

O QUE COMEMORAR: 

VAI COMPLETAR 50 

PARTIDAS PELO FLU
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GOLEIRO
QUER VER O TIME 

PARANDO DE SER 

VAZADO EM JOGADAS  

DE BOLA AÉREA

Carli vêCarli vê
Fogão noFogão no  

Anunciado pelo Vasco no 
início de abril, Vander-
lei chegou à Colina com a 

missão de honrar a tradição de-
baixo das balizas. O goleiro, de 37 
anos, revelou, em entrevista à ‘Rá-
dio Brasil’, que quer deixar o no-
me gravado na história no clube 
de São Januário.

“Fui muito bem recebido por 
todos. A torcida me deu um gran-
de apoio. Tem sido um prazer ves-
tir essa camisa... Quero deixar 
meu nome na história do Vas-
co e a cada oportunidade fa-
zer o meu melhor”, disse.

O goleiro já teve a chance 
de disputar três jogos pelo 
Campeonato Carioca, mas 
a disputa com Lucão, de 20 
anos, ainda está aberta.

“O Vasco está contra-
tando jogadores que que-
rem vestir a camisa do clu-
be, que querem estar aqui. 
Acho que o plantel está ficando 
muito bom e tem tudo para fazer 
um grande ano”, destacou.

Sobre os problemas defensi-
vos, que vem gerando uma dor 
de cabeça para a comissão técni-
ca do Vasco, sobretudo nas bolas 
aéreas, Vanderlei disse que acredi-
ta na força do trabalho.

“Temos que corrigir essas si-
tuações. Vamos parar de tomar 
esse gols. É questão de trabalho 
no dia a dia para corrigir. Não 
tem outra coisa a fazer a não ser 
trabalhar”, encerrou.

Após a rápida passagem pe-
lo Aldovisi-ARG, o zagueiro 
Joel Carli voltou ao Botafo-
go para disputar a Série B do 
Campeonato Brasileiro. Ape-
sar do retorno já há quase dois 
meses, o defensor ainda não te-
ve oportunidades com Marce-
lo Chamusca. Em entrevista ao 
canal ‘Botapress’, o experiente 
jogador de 34 afirmou que ain-
da pode ajudar.

“Não sou de estipular uma 
meta de jogos, mas sim um ob-
jetivo. Nossa principal meta é 
conquistar o acesso à Série A. 
O torcedor já me conhece den-
tro do campo. O tempo pode 
passar, mas continuo sendo a 
mesma pessoa, o mesmo joga-
dor e acho que posso contri-
buir muito”, disse Carli.

O zagueiro argentino tam-
bém comentou que sabia o que 
acontecia no clube, no período 
em que esteve fora.

“Acompanhei muito o que 
aconteceu no ano passado, 
conversava com as pessoas 
dentro do clube e tenho vis-
to uma diferença muito gran-
de esse ano. O Botafogo passa 
por uma reestruturação, mas 
acho que está no caminho cer-
to”, ressaltou.

O Botafogo encara o Nova 
Iguaçu, no domingo, às 18h, no 
Nilton Santos, pela semifinal 
da Taça Rio. O Glorioso pre-
cisa vencer para chegar à final.

ESPORTES
PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

Dia Time  00h00
Dia Time 00h00

PRÓXIMOS JOGOS

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

PRÓXIMOS JOGOS

Taça Rio      Domingo      Nova Iguaçu           18h
Série B        29/05             Vila Nova   A definir

O ZAGUEIRO
QUER AJUDAR NA 
REESTRUTURAÇÃO 

DO GLORIOSO E 
VOLTAR À SÉRIE A

Paredão quer 
FAZER HISTÓRIA
Vanderlei garante um firme Vascão na Série B  

Vanderlei 
conquistou 
a confiança 
do treinador 
Marcelo Cabo

RA
FA

EL
 RI

BE
IR
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ASC

O

Defensor 
ainda não teve 
oportunidades 
com Chamusca

VITOR SILVA/ BOTAFOGO

O técnico Marcelo Cabo ain-
da não divulgou a escalação pa-
ra o confronto com o Madurei-
ra, sábado, pela semifinal da Taça 
Rio, em São Januário, onde o Vas-
co precisará vencer para avançar.

Ontem, pelo jogo de ida das 
oitavas da Copa do Brasil Sub-
20, o Vasco venceu o São Rai-
mundo-RR por 3 a 1, em Boa-
vista-RR, com gols de Caio 
Eduardo, Marcos Dias e Andrey 
Santos. A volta será domingo, 
às 15h, no Nivaldo Pereira, em 

Nova Iguaçu. caminhocaminho  
CERTO CERTO 
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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.
 
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.
 

LEILÃO ARTES 
E Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida:

Felipe Barra 02 /05/20 as 16:00  
Felipe Barra 30 /05 as 16:00.  
Mais informações: www.casa-
grimaldi.com.br
 
LEILÃO ARTES 
E Antiguidades. Casa Grimaldi  
convida: 
Felipe Barra 11 /04/20  as 16:00. 
Mais informações:
www.casagrimaldi.com.br

 
LEILÃO ARTES 
E Antiguidades. Casa Grimal-
di convida: Felipe Barra 24,25 
/03/20 as 19:30  Mais informa-
ções:
www.casagrimaldi.com.br

 

MARCENEIRO V/TEXTO
E Meio Oficial com experiên-
cia. Comparecer com docu-
mentos 4F  05/05 E 5F 06/05 às 
13:00h  Rua da Regeneração, 
89 - Galpão - Bonsucesso.   
Tel.:98762-0267/ 99611-4697

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

 

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
.
 

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
 

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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A GATA DA HORA

conta como mantém o glúteo durinho e lisi-

nho. “Faço musculação 3 vezes por semana, com 1 hora de 

musculação e o mesmo tempo de cardio. Em dias que não 

malho, faço pelo menos o aeróbico”, conta a blogueira de 

moda e beleza, que tem 108cm de glúteos e 68cm de cintura.

DINE AZEVEDO

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

DIVULGAÇÃO
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GERAL

A 
morte de Paulo Gus-
tavo, aos 42 anos, pro-
vocou uma gigantesca 

comoção entre fãs famosos 
e anônimos no Brasil e no 
exterior. Ontem, a cantora 
Beyoncé, idolatrada pelo 
ator, fez uma homena-
gem em seu site. “Des-
canse em paz”, escreveu a 
diva. O corpo do humo-
rista será cremado, hoje, 
em uma cerimônia restri-
ta a familiares. O horário e 
o local não foram divulga-
dos, como forma de evitar 
aglomerações. 

Na porta do Hospi-
tal Copa Star, onde Pau-
lo morreu na última ter-
ça-feira, às 21h12, por 

complicações da covid-19, 
após 52 dias de internação, fãs 
se emocionaram ao lembrar 
do ator. O estudante Antônio 

Teixeira, 24 anos, deixou flores. 
“Essa perda representa um sen-
timento de dor. Ele me alegrava 
bastante”, lamentou.

Já Rosa Maria de Olivei-

ra destacou a trilogia de fil-
mes “Minha Mãe É uma Peça”. 
“(Ele) Queria ressaltar a im-
portância de uma estrutura fa-
miliar que tem acima de tudo o 
amor”, analisou.

Nascido em Niterói, o ator, 
que sempre exaltou a cida-
de em seus trabalhos, poderá 
ser eternizado em Icaraí. On-
tem, a Prefeitura abriu consul-
ta pública para avaliar a troca 
do nome da Rua Coronel Mo-
reira César, uma das mais im-
portantes do bairro, para Rua 
Ator Paulo Gustavo. Ele tam-
bém poderá dar nome ao tea-
tro que fica no Imperator, no 
Méier, Zona Norte do Rio, se-
gundo projeto de lei que será 
analisado pela Câmara.

HUMORISTA PODE

VIRAR NOME DE  
RUA EM BAIRRO 
 DE NITERÓI E DE 
TEATRO, NO RIO

Ele será 
sempre 
um 

referencial 
como ser 
humano

Fernanda  
Montenegro, atriz

Eu ainda 
não sei 
como vai 

ser a vida 
sem você.  
Te amo!

Ingrid  
Guimarães, atriz

Pai de Romeu e 
Gael, de 1 ano e 

nove meses, 
Paulo Gustavo era 
o maior nome do 
humor no Brasil

Paulo Gustavo, 

 LMarido de Paulo Gustavo, o 
dermatologista Thales Bretas 
usou o Instagram para se despe-
dir. “Nossa caminhada tinha tu-
do pra ser longa! Espero poder 
passar um pouco do seu lega-
do de generosidade, afeto, ale-
gria e amor. Você é um furacão! 
Uma estrela que brilhou muito 
aqui na Terra, e vai brilhar ainda 
mais no céu, olhando pela nossa 
família! Eu te amarei pro resto 
da minha vida!, escreveu.

Thales e Paulo Gustavo são 
pais de Romeu e Gael, de 1 ano 
e nove meses, que foram gera-
dos de barrigas de aluguel, nos 
Estados Unidos, em 2019.

‘Te amarei pro 
resto da vida’

Despedida comove Brasil. Corpo será cremado

PRESENTE!
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BABADO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

RAFINHA RAFINHA BASTOS X MARCIUS MELHEMBASTOS X MARCIUS MELHEM

 L Marcius Melhem terá que identificar uma 
suposta publicação contra ele feita por Ra-
finha Bastos no Twitter. A decisão, publica-
da, ontem, pela juíza Tonia Yuka Koroku, 
da 13ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, faz parte do processo movido 
pelo ex-diretor do núcleo de humor da TV 
Globo contra o humorista. No processo, a 
defesa de Rafinha alega que não se trata 
de uma publicação dele, e que ela apenas 
fazia referência à uma matéria de um site. 
     Em janeiro deste ano, a mesma juíza ha-
via determinado que Rafinha teria que apa-
gar vídeos contra Melhem. Caso não cum-
prisse com a medida, o humorista teria que 
pagar R$ 500 de multa diária.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

FÁTIMA BERNARDES DESABAFA E CHORA 

 LNo Encontro, on-
tem, Fátima Ber-
nardes chorou 
e desabafou 
sobre a morte 
de Paulo Gus-
t a v o :  “ N ã o 
adianta hoje 
você chorar pelo 
Paulo, pela morte 
de pessoas queridas, 
e sair na rua sem máscara, 
aglomerar. Não estamos 

falando do traba-
lhador dos ôni-

bus. Estamos 
falando das 
pessoas que 
estão fazen-
do festas. O 

que falta pa-
ra esse país dis-

tribuir máscara? 
Não tem vacina, en-

tão precisamos de másca-
ra. Estamos revoltados.”

BONINHO 
EMOCIONADO

 LO diretor do “Big Brother Bra-
sil 21”, Boninho, ficou emotivo 
ao celebrar o final da tempora-
da mais longa da história. “Aí, 
chorão, tarefa cumprida. Gale-
ra aí, parabéns aí pra Ju. Para-
béns pra todos: Projota, Lucas e 
essa galera toda que se jogou. 
Me diverti e me emocionei mui-
to. Mais do que tudo, vocês não 
entendem o que é ter um time 
pra fazer essa coisa ficar no ar, 
esse projeto ficar no ar. Muita 
gente. Estou chorando porque 
uma parte disso eu nem vi, por-
que eu estava gravando o ‘No 
Limite’. Obrigado a vocês que 
fizeram isso possível”, postou 
o diretor, no Instagram.

FIUK RECLAMA 

 L Terceiro colocado do 
“BBB 21”, Fiuk não se 
preocupou em fazer mé-
dia após a final. No Bate 
Papo com Eliminado, no 
Gshow, o cantor questio-
nou a edição do progra-
ma. Ao rever o vídeo em 
que deixa o macarrão cair 
na pia, ele ficou chateado 
com um corte. “Triste por 
ter se passado como “su-
jinho”. Não gosto de des-
perdiçar comida. A hora 
que caiu o macarrão lá, 
eu lavei e provei. Vocês 
cortam o que vocês que-
rem. Vocês cortaram eu 
lavando o macarrão”, re-
clamou o galã.

 LMarco Pigossi publicou foto 
tomando vacina contra a co-
vid-19, nos EUA. Ele explicou 
que decidiu mostrar o mo-
mento para provocar uma re-
flexão nos brasileiros: “Dian-
te de tantas perdas no nosso 
país, decidi postar, porque o 

intuito é mesmo gerar indig-
nação.” Nos EUA, a vacinação 
já atingiu 44% da população.

 L“Indignação com um líder 
que ignorou uma doença e é 
diretamente responsável pela 
morte de mais de 400 mil bra-
sileiros, criticou o ator.
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EM ALTA EM BAIXA

 LTiago Leifert fica emo-
cionado após fim do ‘Big 
Brother Brasil 21’

 LKim Kardashian é citada 
em investigação por roubo 
de estátua de R$ 4 milhões

MARCO PIGOSSI É VACINADO NOS EUAMARCO PIGOSSI É VACINADO NOS EUA

REPRODUÇÃO/TV GLOBO



RESUMO DAS 
NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER 

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

IMPÉRIO

18H. GLOBO: Bianca e Duca come-
çam a se entender. Gael afirma a Heide-
guer que descobrirá quem estava com 
Duca na foto. Gael tenta se desculpar 
com Dandara. Sol conversa com Walla-
ce, mas esquece o namorado ao receber 
um telefonema de Santiago. Duca sai de 
carro com Bianca.

19h30. GLOBO: Kyra inventa para 
Renatinha que se fingiu de morta 
porque sentiu um pavor repenti-
no de se casar. Renatinha ameaça 
Kyra. Alexia/Josimara liga, e Kyra 
pede para deixar tudo pronto para 
sessão. Renatinha supervisiona a 
suposta sessão espiritual.

21H. SBT: Mosca, Binho e Thiago 
jogam futebol no pátio do orfanato. 
Carmen chega ao pátio e leva uma 
bolada no nariz, que fica roxo. A vilã 
fica nervosa por achar que quebrou 
o nariz. Miguel fica com medo que 
Gabriela esteja namorando o rapaz 
com quem estava no parque.

18H30. GLOBO: Lúcio pede para dar 
uma carona para Ana e diz que está feliz 
em poder conhecê-la melhor. Alice dá 
uma câmera fotográfica de presente 
para Renato. Lourenço vê Celina e Artur 
juntos. Julia pede que Ana vá buscá-la 
no colégio. Lúcio confessa a Celina que 
esta encantado por alguém especial. 

21H. RECORD: Quedorlaomer é 
surpreendido por Maresca. Ló agra-
dece a ajuda de Abrão. Mila discute 
com Michal e passa mal. Lúcifer tenta 
prejudicá-la. Abrão e seus homens 
comemoram a vitória. A caravana 
encontra com Melquisedeque. Ayla 
é pega roubando. O rei Bera faz uma 
proposta a Abrão.

21H. GLOBO: Danielle garante a Jo-
sé Pedro que não se intimidará com a 
chegada de sua rival, Amanda. João 
Lucas conta para Du que José Pedro e 
Amanda foram namorados. Enrico pede 
para Cláudio explicar por que Téo publi-
cou uma notícia sobre ele em seu blog. 
Orville é solto e Juliane flagra o marido 
beijando Carmem. 

‘Sinto minha alma lavada’, 

FESTEJA JULIETTE
Campeã do ‘BBB 21’ fala da vitória e descarta romance com galã

J
uliette Freire foi a campeã do 
“Big Brother Brasil 21” com 
90,15%, mas a ficha da no-

va milionária ainda não caiu. Em 
entrevista ao “Mais Você”, da TV 
Globo, ontem, a paraibana con-
tou que ainda não processou sua 
vitória no reality show. “Até agora 
não estou entendendo. Não deu 
tempo de ver muitas coisas, só vi 
uns vídeos”, revelou, feliz da vida. 

Após trajetória conturbada 
no programa, Ju foi excluída e 
sofreu xenofobia no game. O 
sentimento é de volta por cima. 
“Agora eu tô com muito frio na 
barriga, coração agoniado. Sin-
to minha alma lavada. Eu não 
sei explicar”, revelou.

Dentro da casa, ela mencionou 
o astro Luan Santana como um de 
seus ídolos. Aqui fora, o cantor res-
pondeu através de mensagem pri-
vada no Instagram. 

“Não li ainda. Não vi nem mi-
nha mãe ainda. Eu só vi uns vídeos 
que meus amigos me mostraram. 
Assim que eu vir, vou mostrar. 
Brincadeira, vou ler primeiro, não 
sei o que ele tá dizendo”, brincou.

O flerte com Fiuk não ficou de 
fora do papo. Porém, ela disse que 
não vai rolar. “Fiuk é muito paque-
rador. Já estava perdida na vida, se 
me apaixonasse, enlouqueceria. 
Me afastei pra não acontecer”, con-
fessou, citando o cantor e Bil como 
os mais bonitos da casa.

Tá podendo! Juliette Freire revelou que ainda não leu mensagem enviada por Luan Santana

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

“FIUK É MUITO

PAQUERADOR. JÁ 
ESTAVA PERDIDA, SE 
ME APAIXONASSE, 
ENLOUQUECERIA”

 LMilionária em todos os senti-
dos. Após conquistar 90,15% 
dos votos na final do BBB 21 
e o prêmio de R$ 1,5 milhão, a 
carismática Juliette ultrapas-
sou a marca de 25 milhões de 
seguidores no Instagram. Só 
ontem, a advogada, maquia-
dora (e cantora) ganhou mais 
de um milhão de fãs.

Com isso, ela se tornou a 
segunda participante da his-
tória do reality a contabilizar 
mais seguidores, ultrapassan-
do Grazi Massafera, do BBB 5, 
que tem cerca de 23 milhões. 
Agora, só fica atrás da apresen-
tadora Sabrina Sato, que parti-
cipou do BBB 3 e possui mais 
de 29 milhões de admiradores.

Ela ainda quebrou um re-
corde mundial nas redes so-
ciais. Assim que foi anunciada 
campeã, a paraibana se tornou 
detentora da foto que mais rá-
pido alcançou a marca de 1 mi-
lhão de curtidas, com apenas 3 
minutos. O posto pertencia à 
cantora americana Billie Eilish, 
com 6 minutos.

Tem mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais
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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

 LA curiosidade vai te atacar 
hoje. Inspire-se nos colegas 
mais experientes e aprenda 
coisas novas. Na relação amo-
rosa, a parceria será forte.
Cor: branco.
Números da sorte:29, 11 e 47. 

 LBusque novas oportunidades 
profissionais. Não vai ter difi-
culdade para achar um empre-
go. O sexo vai ser incrível no 
romance.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte:75, 66 e 03.

 LOs astros indicam que você 
deve se aventurar. Aprenda, 
tenha novas experiências e 
evolua. No amor, o seu charme 
vai ser irresistível.
Cor: terracota.
Números da sorte:94, 22 e 76.

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

 LHoje vai sentir uma vontade 
de iniciar uma reforma em 
casa. Cuidado com a saúde. Na 
união, desejos estarão à flor 
da pele.
Cor: preto.
Números da sorte:50, 23 e 77.

 LNo trabalho ou nos estudos, 
invista na cooperação. Se es-
tiver com problemas, utilize a 
criatividade para resolvê-los. 
Aposte no romantismo.
Cor: preto.
Números da sorte:60, 51 e 33.

 LO seu empenho pode garan-
tir mais dinheiro. Então, muito 
foco e pouca conversa no ser-
viço. A paquera pode ficar em 
segundo plano hoje.
Cor: grená.
Números da sorte:34, 07 e 88. 

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

 LÓtimas vibrações para as suas 
finanças. Um trabalho extra 
ou uma promoção no empre-
go podem pintar. Cuidado 
para não se iludir na paixão.
Cor: preto. 
Números da sorte:80, 44 e 17.

 LMuita determinação e es-
forço vão marcar o seu dia. 
Isso vai te ajudar a cumprir as 
suas metas. No amor, bastante 
companheirismo.
Cor: vermelho. 
Números da sorte:09, 90 e 36. 

 LFoque em planejar o seu fu-
turo. Reflita sobre o que você 
pode fazer para evoluir. Mu-
danças lhe farão bem. Muito 
carinho no romance.
Cor: laranja.
Números da sorte:73, 82 e 55.

SANTA BENEDITA DE ROMA
Santa Benedita de Roma foi freira
em um convento fundado na Cidade 
Eterna por Santa Galla durante o sé-
culo VI. Dedicava sua vida a ajudar 
os pobres e doentes. Certa vez, uma 
de suas companheiras de convento 
viu um anjo realizando suas tarefas, 
que não podiam ser atrasadas,en-
quanto Santa Benedita estava do 
lado de fora cuidando de uma pes-
soa doente. Quando morreu, uma 
luz brilhante e um perfume forte de 
incenso encheram seu quarto. Seu 
túmulo passou a ser local de roma-
ria e vários milagres são creditados 
à sua intercessão.

SANTO DO DIA

FAMÍLIA
Pouco antes do casamento o 
pai se aproximou do noivo e 
perguntou:
- Meu rapaz, o senhor tem 
condições de sustentar uma 
família?
- É claro - respondeu.

E o pai já mais tranquilo:
- Ótimo, somos 9!
A TROPA
- Comandante Joaquim es-
tou a avistar uma tropa que 
se encaminha diretamente 
ao nosso forte.
- São amigos ou inimigos, 

sentinela Manuel?
- Olha, eu acho que são ami-
gos, vêm todos juntos.
O EXAME
Durante o exame geral o mé-
dico pergunta para o caipira:
— Você sabe qual o seu tipo 
sanguíneo? Pode falar?

O caipira responde meio he-
sitante:
— Oia dotô, eu acho que é do 
tipo vermeio!
AMOR
A esposa estava lavando a 
louça, enquanto seu marido 
tomava uma cerveja sentado 

no sofá. De repente o marido 
se vira para esposa e pergun-
ta:
- Amor, o que você fazia an-
tes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas 
vezes, responde:
- Eu vivia!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Oxóssi
MENSAGEM:
Oxóssi vem trazendo bastante 
axé e proteção. Oxóssi também 
nos alerta sobre os falsos amigos 
e pessoas mentirosas que estão 
no nosso convívio diário. Cuida-
do com fofocas e falsidades.
SAUDAÇÃO:
Oke arô, Arolê
CORES:
Verde e azul turquesa
ELEMENTO: 
Terra (matas e florestas)
SIMPATIA:
Para afastar fofocas e falsi-
dades, tome um banho de 16 
pétalas de rosas brancas, 16 
folhas de arruda e 1 colher de 
semente de erva doce... Fer-
va tudo em 2 litros de água 
por 5 minutos, espere esfriar 
e jogue da cabeça aos pés!

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LA Lua vai te deixar mais ex-
trovertida. Explore a sua boa 
lábia no trabalho. A intuição 
estará em alta. A simpatia vai 
estimular os flertes.
Cor: chocolate.
Números da sorte:35, 71 e 62.

 LO convívio com a família rece-
be estímulos. Ótimo momento 
para quem trabalha em home 
office. Programas caseiros se-
rão muito românticos.
Cor: pink.
Números da sorte:54, 81 e 09.

 LVocê conquistará aliados 
e terá ótimas conversas no 
mundo dos negócios. Ideias 
criativas vão chamar atenção. 
A paquera não vai fluir bem.
Cor: branco.
Números da sorte:10, 01 e 82.
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