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O MAIS LIDO DO RIO

Sula Miranda 
revela que 

não faz sexo 
há 14 anos

QUER CASAR

PÁGINA 16

Tiago Abravanel 
fica bravo com 
sua tia Patrícia 

por homofobia

TRETA FAMILIAR

PÁGINA 16

MONSTRO MONSTRO 
MATA MOÇAMATA MOÇA
A FACADASA FACADAS

NO SHOPPINGNO SHOPPING
Matheus Santos, de 21 anos, é 
preso em flagrante em Niterói. 
Amigos contam que ele ‘nutria 
um amor não correspondido’ 

por Vitórya Melissa, de 22

ESTUDAVAM NO MESMO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7

Outro crime absurdo: oficial da Marinha foi atacada por cabo que alegou ter sido prejudicado por ela
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TENENTE ESFAQUEADA DENTRO DO QUARTEL

ESPORTES

Saiu do carro e 
executou dois

BAIXADA 8

BRT da Brasil 
retoma obras

EM AGOSTO 5

Conta de água 
tá atrasada? 

Evento online 
parcela dívida

CEDAE 6

Auxílio chega 
para pessoas 

ligadas ao 
Carnaval

800 PESSOAS 3

Vai te pegar,Vai te pegar,
Romário!Romário! D
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Fluzão faz 2 a 0 no Bragantino e Fluzão faz 2 a 0 no Bragantino e 
Fred está a um gol do recorde do Fred está a um gol do recorde do 

Baixinho na Copa do BrasilBaixinho na Copa do Brasil

lMENGÃO VENDE GÉRSON E FOGÃO TRAZ ‘HE-MAN’



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
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ILUMINAÇÃO

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

UPAs não estão 
funcionando

 LEstive recentemente nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA) de 
Rocha Miranda, Irajá e Penha e em 
nenhum deles havia médicos para 
prestar atendimento. Eu sei que es-
tamos no meio de uma pandemia, 
mas precisamos de atendimento! 
Eu fui a três unidades diferentes e 
nenhuma delas estava funcionando 
direito, não conseguimos nem um 
diagnóstico para saber o que temos.

SAÚDE

Necessidade do 
serviço de poda

 LA Rua Piraí, número 225, em Mare-
chal Hermes, necessita urgentemente 
da pode de duas árvores.  Elas já estão 
causando problemas na fiação de luz. 
É um inconveniente e tanto. Queremos 
manter as árvores porque a finalidade 
é conservá-la, visto que, elas ajudam a 
melhorar a qualidade ambiental urba-
na, mas desse jeito não dá! Ajuda, Al-
ceu. Chame as autoridades. A qualquer 
momento podemos ter problemas.

Sônia
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

IML sem peritos 
para atendimento

 LEstive recentemente no Instituto Médi-
co legal (IML) para realizar uma perícia 
médica e me informaram que não há 
peritos disponíveis para atendimento e 
que não estão nem mesmo atendendo 
ao telefone. Pode isso? Como um lugar 
que empreende um trabalho tão funda-
mental não tem médicos para atender. 
Isso é um absurdo! Alceu, acione as au-
toridades. Isso precisa ser visto o quanto 
antes. Esse é um serviço essencial.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MÉDICOS

Valão abandonado 
em rua de Bangu

 LOi, Alceu! Tenho uma reclamação. O 
valão na Rua Engenheiro Pires Rebelo, 
em Bangu, está entregue ao desgover-
no. Sou moradora no número 1601. Nas 
eleições, sempre tinha funcionários da 
Prefeitura, mas agora o cenário é de 
abandono. Eu gostaria de uma atenção 
maior por parte deles. A sujeira é visível e 
incomoda a todos nós que moramos na 
região. Temos medo de contaminação 
através dos ratos ou insetos.

Jurema Chaves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ESGOTO

Bairros estão há 
vários dias sem luz

 LEm várias regiões dos bairros de Para-
da de Lucas e Vigário Geral estão sem 
luz desde domingo. Ligamos inúmeras 
vezes para a Light, mas eles nada fize-
ram até o momento. Até então, estáva-
mos esperando por eles. No entanto, 
não dá mais porque quanto mais dias 
se passam, mais fica complicado ficar 
sem luz. Alguém precisa fazer alguma 
coisa! Alceu, por favor, fale com alguém 
da Light! Eles precisam vir logo.

Márcio Galo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS                                                                                                                                                                                 MANUTENÇÃO

Poste quase caindo no Méier
 LUm poste inclinado numa das principais vias do Méier. 

Ele pode cair a qualquer momento e ninguém faz nada! 
Gostaria que a Prefeitura e a Light fossem avisadas o quanto 
antes para que possam realizar o reparo o quanto antes for 
possível. Afinal, o poste está apresentando perigo à vida 
dos pedestres em lugar público que todo mundo anda. 
Alceu, por favor, acione as autoridades responsáveis!

Ingrid
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

SMTR 
Responde

 LEm resposta a carta enviada 
pelo leitor sobre as linhas de 
ônibus na Zona Oeste, a Secre-
taria Municipal de Transportes 
(SMTR) informa que está tra-
balhando na revisão de linhas 
de ônibus inoperantes ou com 
pouco atendimento.

 Comunicação da Secretaria 
Municipal de Transportes

LOTERIA$

QUINA concurso 5580
02/06/2021

01 20 51 67 78
Quina: Acumulou (R$ 1.640.543,07)

Quadra: 28 (R$ 17.699,34)

Terno: 3.183 (R$ 234,12)

Duque: 95.907 (R$ 4,27)
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MEGA-SENA concurso 2377
02/06/2021

05 18 29 35 43 44
Sena: Acumulou (R$ 3.302.147,03)
Quina: 35 (R$ 51.216,97)
Quadra: 2.890 (R$ 886,10)



GERAL

Comunidades do samba
Mais de 800 
pessoas que 
atuam no 
carnaval serão 
remuneradas 
com o auxílio 
estadual

A
s escolas do Grupo Es-
pecial e Série Ouro cum-
prindo suas funções so-

ciais foram escolhidas pelo 
Governo do Estado para integra-
rem o programa SuperaRJ, cria-
do pela Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) para o 
combate à pobreza durante a cri-
se causada pela pandemia da Co-
vid-19. Serão mais de 800 pes-

soas das agremiações envolvidas 
e que vão ser remuneradas para 
trabalharem na produção dos 
cartões de benefício. Pela parce-
ria com o governo, cada escola de 
samba receberá R$ 150 mil para 
desenvolver o programa em sua 
quadra de ensaios.

Na primeira etapa, 42.569 
famílias já começam a receber, 
no próximo sábado, o auxílio 
emergencial de R$ 200, com 
acréscimo de R$ 50 para cada 

NO SUPERARJ

Governador esteve reunido com escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro no Salgueiro

REGINALDO PIMENTA

 L ALBERTO JOÃO

PELA PARCERIA

COM O ESTADO, 
CADA AGREMIAÇÃO 

RECEBERÁ R$ 150 MIL 
PARA DESENVOLVER 
O PROGRAMA EM 

SUA QUADRA

filho, limitado a dois menores.
O governador Cláudio Castro 

esteve no lançamento oficial, na 
quadra do Salgueiro, na Tijuca, e 
falou sobre a integração com to-
das as escolas de samba. 

“É muito significativo lançar 
um projeto desse em uma esco-
la de samba. Além de representar 
arte e alegria, elas representam a 
voz de várias comunidades. Eu 
tenho dito sempre que temos 
duas tristes faces: à saúde, onde 

as pessoas estão sofrendo; e a po-
breza. As pessoas estão com fome 
e sem renda. A principal meta do 
Supera Rio é trazer dignidade a 
essas pessoas”, Cláudio Castro.

O presidente da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba (Lie-
sa) celebrou a parceria. “Todas as 
escolas de samba estão de portas 
abertas para recebermos esse pro-
jeto. O carnaval é uma das coisas 
mais importantes dessa cidade”, 
afirmou Jorge Perlingeiro.

 LOs taxistas podem partici-
par do programa de ajuda pa-
ra profissionais autônomos. A 
informação foi confirmada pe-
la assessoria do presidente da 
Comissão de Transportes da 
Alerj, deputado Dionísio Lins 
(Progressistas). Segundo o par-
lamentar, assim como outras 
categorias, os taxistas também 
foram atingidos em cheio pela 
crise econômica intensificada 
pela pandemia da Covid-19.

“Hoje são cerca de 33 mil ta-
xistas que circulam na cidade 
e que se encontram em sérias 
dificuldades financeiras, assim 
como outros trabalhadores. A 
inclusão desses profissionais 
no Supera Rio, lançado pelo 
governo do estado, com cer-
teza trará um alívio, mesmo 
que momentâneo, para uma 
categoria que pode ser consi-
derada como verdadeiros anfi-
triões dos milhares de turistas 
que sempre procuraram a cida-
de”, disse o deputado estadual.

 LO governo do Rio de Janeiro 
divulgou regras para quem po-
de receber o auxílio SuperaRJ. 
O valor é de R$ 200 com acrés-
cimo de R$ 50 para cada filho, 
limitado a dois menores. 

 LAs inscrições já podem ser fei-
tas no site www.superarj.rj.gov.
br - Dúvidas podem ser tiradas 
pelo Call Center: 0800 071 7474. 
Possuem direito ao auxílio: Ins-
critos no Cadastro Único de 
Programas Sociais (CadÚnico) 
nas faixas de pobreza e extrema 
pobreza; Pessoas com renda fa-
miliar per capita igual ou infe-
rior a R$ 178; Morador do Es-
tado do Rio de Janeiro; Maior 
de 18 anos, exceto no caso de 
mães adolescentes; Desempre-
gado pode solicitar o benefício 
no mês inferior à última parce-
la do seguro-desemprego, caso 
se enquadre nas demais exigên-
cias; e quem perdeu o emprego 
formal, com salário de até R$ 
1501, a partir de 13 de março de 
2020, sem fonte de renda. 

Taxistas estão 
no programa

Quem pode 
receber o valor?

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 3/6/2021 · MEIA HORA 3



GERAL

Revolta nas estações
Usuários ficam bolados com anúncio de reajuste nos trens de R$ 5,00 para R$ 5,90

 L AUMENTO EM DIA, SERVIÇO EM FALTA

O 
passageiro e líder ope-
racional Eduardo Ri-
cardo dos Santos, de 23 

anos, desistiu de andar de trem 
há mais de um mês por con-
ta da má qualidade do serviço. 
Morador da Baixada Flumi-
nense, ele utilizava o trans-
porte saindo da estação Gra-
macho, em Duque de Caxias, 
até a Central do Brasil, mas,  foi 
mais um a perder a paciência 
e trocar o meio de transporte. 
Ainda assim, a SuperVia anun-
ciou que vai aumentar a tarifa 
de R$ 5,00 para R$ 5,90.

“Eu até tinha paciência pa-
ra usar o trem, mas desisti por 
completo quando demorei três 
horas para voltar do Centro do 
Rio para casa. Eu faço baldea-
ção e, naquele dia, peguei o 
trem às 20h e cheguei em casa 
quase 23h”, afirmou Eduardo, 
que prefere pagar R$ 8,55 para 
utilizar as vans, o que equivale 
a R$ 17,10 por dia.

Assistente administrativa e 
também moradora da Baixa-
da Fluminense, Patrícia Dan-
tas, de 40 anos, nem tem op-
ção de deixar de andar de trem. 
E agora, para piorar, vai sentir 

no bolso um desconto maior 
no seu contracheque. O preço 
diário do deslocamento até o 
trabalho na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, na Zona Sul, subirá de 
R$ 17,10 para R$ 18,90. 

“Não considero justo o au-
mento em função do serviço. O 
ramal Saracuruna só tem uma 

linha. Se um trem dá defeito, 
para tudo. Desanima precisar 
desse transporte”, lamentou.

Um levantamento feito pe-
lo MEIA HORA verificou o au-
mento da passagem nos últi-
mos sete anos, a partir do final 
de 2014, quando a tarifa cus-
tava R$ 3,20, e constatou que o 
atual reajuste foi o maior rea-
lizado desde então. Ao todo, o 
preço subiu 84,3% durante o 
período analisado. Enquanto o preço aumenta, passageiros detonam a má qualidade do serviço prestado nos trens

DIVULGAÇÃO

TARIFA SUBIU

84,3% NOS ÚLTIMOS 
SETE ANOS. EM 

2014, A PASSAGEM 
CUSTAVA R$ 3,20

 LA organização Casa Fluminen-
se realizou um estudo chamado 
‘Mapa da Desigualdade’ e mos-
trou que trabalhadores podem 
ter que utilizar um terço da renda 
para financiar apenas o transpor-
te neste modal, desconsiderando 
a possibilidade de integração. O 
coordenador geral da iniciativa, 
Henrique Silveira, apontou que 
os menos favorecidos são os mais 
prejudicados pelo reajuste.

“O aumento abusivo na pas-
sagem dos trens vai afetar di-

retamente a população mais 
pobre e que nesse momento 
precisa se deslocar de transpor-
te público. Vivemos um contex-
to de muito desemprego, infor-
malidade, muitas vezes quem 
está trabalhando está em con-
dição de fome”, disse.

A SuperVia informou que o 
ajuste está previsto no contrato de 
concessão e é uma forma de ga-
rantir que a empresa tenha as con-
dições financeiras necessárias pa-
ra continuar prestando o serviço.

Estudo mostra que pesa no bolso
 LA circulação de trens foi sus-

pensa nos trechos entre Gra-
macho e Saracuruna e nas ex-
tensões Vila Inhomirim e 
Guapimirim por mais de três 
horas na tarde de ontem, devido 
ao furto de materiais da via nas 
proximidades da estação Cam-
pos Elíseos. De acordo com a 
SuperVia, a operação foi inter-
rompida por volta das 13h47 e 
normalizada às 16h52, quando 
os grampos foram recolocados 
para evitar descarrilamentos.

Furtos causam mais um perrengue para passageiros

Circulação foi suspensa no trecho entre Gramacho e Saracuruna

DIVULGAÇÃO

Reportagem do estagiário JORGE COSTA 

com supervisão do jornalista YURI HERNANDES
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GERAL

 L MALANDRAGEM NÃO VAI TER MOLEZA

Segurança no BRT
Prefeitura do Rio inaugura programa na Barra

Em um evento com guar-
das, policiais, vereadores 
e subprefeitos, o prefei-

to do Rio, Eduardo Paes, inau-
gurou na manhã de ontem o 
programa BRT Seguro, pro-
jeto vai levar patrulhamento a 
28 estações, no Centro de Con-
trole Operacional do BRT Rio 
(CCO), no Terminal Alvorada, 
na Barra da Tijuca.

Durante o discurso, Paes tam-
bém anunciou que as obras da 
TransBrasil serão retomadas em 
agosto. No entanto, não atendeu 
a imprensa e manteve o silêncio 

sobre a confirmação do Rio co-
mo sede da Copa América.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Brenno Car-

nevale, informou que, por es-
tratégia, as estações que rece-
berão o programa não serão 

divulgadas. A escolha foi fei-
ta a partir de  dados relativos à 
evasão de passageiros, índices 
de violência e desordem. Ain-
da segundo o secretário, vão 
atuar no projeto, inicialmen-
te, 96 policiais militares e 30 
guardas municipais que rece-
beram missões específicas pa-
ra este tipo de patrulhamento.

O projeto foi implantado na 
terça-feira e já houve prisões e 
apreensões. Quatro pessoas fo-
ram detidas praticando roubo 
e receptação nas proximidades 
de Santa Cruz e foram apreen-
didos aproximadamente oito 
metros de corrimão. Eduardo Paes fez discurso no evento, mas não atendeu a imprensa

ESTEFAN RADOVICZ

 L BEATRIZ PEREZ

ESTAÇÕES QUE
RECEBERÃO O 

PROGRAMA NÃO 

SERÃO DIVULGADAS 

POR ESTRATÉGIA
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Por causa das dificuldades 
que consumidores estão ten-
do na pandemia, o Procon-RJ 
vai promover um mutirão com 
a Cedae. Quem estiver deven-
do a conta de água há mais de 
60 dias, poderá participar do 
evento online. A concessioná-
ria também vai analisar a pres-
crição dos débitos com mais de 
cinco anos. As inscrições esta-
rão abertas entre 7 e 9 de ju-
nho, na página https://forms.
gle/Um5k9efvgsJFb7WR6.

De acordo com a autarquia, 
a concessionária de água e esgo-
to comprometeu-se em oferecer 
condições favoráveis aos consu-

midores e pela primeira vez as dí-
vidas poderão ser parceladas sem 
entrada, em até 60 vezes, sem ju-
ros ou multa, dependendo do ca-
so. As negociações acontecerão 
entre 21 de junho e 30 de julho.

“Ficamos muito satisfeitos 
com o acordo fechado com a 
Cedae. Foi a empresa que con-
cedeu o maior prazo para que 
os consumidores parcelassem 
os seus débitos. As dívidas po-
derão ser pagas em até 5 anos”, 
declarou o presidente do Pro-
con-RJ, Cássio Coelho.

Aqueles que desejarem ne-
gociar os seus débitos com a 
distribuidora de gás Naturgy, 
terão até o dia 7 deste mês para 
preencherem o formulário on-
line, que pode ser encontrado 
no site e também nas redes so-
ciais do Procon-RJ.

GERAL

A
pós mais de 13 horas 
de espera, o mestre de 
obras Alexandre Gracia-

no, de 43 anos, conseguiu que 
o corpo de sua mulher fosse re-
movido, por volta de 8h50 de 
ontem, de um ponto de ônibus 
no Caju para o Instituto Médi-
co Legal (IML). Cristiane Pe-
dro Gomes, de 43, passou mal 
por volta de 18h de terça-feira 
e morreu no local. A família diz 
que foi vítima do descaso.

“Ela ia pra casa quando pas-
sou mal. Começaram a resol-
ver os trâmites, a PM deu assis-
tência, o Samu deu assistência, 
mas parou na remoção”, recla-
mou Alexandre. 

O marido e o filho, Harri-
son Leandro, 23, ficaram des-
de às 19h no local aguardando. 
“Minha mãe sempre batalhou 
e não merecia estar nesse esta-
do”, desabafou o jovem.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a remoção de corpos 
deve ser iniciada pela delega-
cia da área, mas até às 7h55 da 
manhã não havia um chamado. 

 L PASSOU MAL NO PONTO DO BUSÃO

Jogo de empurra cruel
Corpo de mulher fica mais de 13h para se removido no Caju

Marido e filho de Cristiane Pedro penaram à espera do rabecão

REGINALDO PIMENTA

A corporação informou que o 
acionamento para remover ca-
dáveres é feito exclusivamen-
te pela DP, que emite a Guia 
de Recolhimento de Cadáver 
(GRC).

“A retirada de um corpo pe-
la equipe de militares depen-
de da emissão da documenta-

ção citada, que, podemos dizer, 
funciona como uma autoriza-
ção legal para o recolhimento”, 
alegou o Corpo de Bombeiros.

Já a Polícia Civil disse que é 
responsável pela remoção ape-
nas nos casos de morte violen-
ta, mas que para ajudar a 17ª 
DP (São Cristóvão) emitiu a 
guia para o corpo de Cristiane.

Parcele 
sua conta 
de água

 L MUTIRÃO DA DÍVIDA

BOMBEIROS

PRECISAM DE GUIA 
DA DELEGA, QUE SÓ A 
LIBERA EM CASO DE 
MORTES VIOLENTAS

COM AJUDA DO

PROCON-RJ, CLIENTE 
DA CEDAE PODERÁ 
DIVIDIR DÉBITO EM 

ATÉ 60 VEZES 

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) in-
formou à Agência Brasil que a 
versão digital do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
deste ano ofertará 101.100 va-
gas e terá novos recursos dispo-
níveis como prova ampliada, 
prova superampliada, prova 
com contraste e locais de pro-
va com acessibilidade para pes-
soas com deficiência.

O Inep anunciou que as pro-
vas do Enem 2021 serão apli-
cadas nos dias 21 e 28 de no-

vembro. Os editais das duas 
versões do exame – impressa e 
digital – foram publicados on-
tem no Diário Oficial da União 
(D.O.U.). O período de inscri-
ções será entre os dias 30 de ju-
nho e 14 de julho.

De acordo com a institui-
ção, que é vinculada ao Minis-
tério da Educação, nesta edição 
as provas da modalidade im-
pressa e digital serão aplicadas 
no mesmo dia. Ainda de acor-
do com o Inep, a participação 
dos “treineiros” na versão im-
pressa está garantida.

Enem Digital terá 100 mil vagas
 L EXAME VAI ROLAR EM NOVEMBRO

Página de acesso na web: inscrição no exame começa em 30 de junho

DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

Esfaqueada no Plaza
Recusa de colega de curso para namorar leva rapaz a matar a jovem toda furada

 L COVARDIA EM NITERÓI

M
ais um crime de femi-
nicídio choca o Es-
tado do Rio. Vitórya 

Melissa Mota, que completou 
22 anos no último domingo, 
morreu ontem à tarde após ser 
esfaqueada por Matheus dos 
Santos da Silva na praça de ali-
mentação do Plaza Shopping, 
em Niterói. O motivo do assas-
sinato seria a recusa da moça 
em namorar o rapaz.

Segundo o delegado da 76ª 
DP (Niterói), Luiz Henrique 
Marques, os dois se conhe-
ceram num curso técnico de 

Enfermagem. Matheus teria 
comprado a faca numa loja do 
próprio shopping minutos an-
tes de cometer o crime. 

Marques disse que, segundo 
amigos de Vitórya, o assassino 
“nutria um amor não corres-
pondido” pela vítima. Matheus 
foi detido por seguranças do 
centro comercial e levado por 
policiais civis à 76ª DP. Ele res-
ponderá por feminicídio. Até o 
fechamento desta edição, não 
havia ainda informações sobre 
o local e a data do enterro do 
corpo de Vitórya Melissa.

Em nota, o Plaza Niterói in-
formou que repudia qualquer 
ato de violência e que segue à 
disposição das autoridades pa-
ra colaborar com as investiga-
ções caso seja necessário.

Desesperadas, algumas pessoas tentam socorrer a moça no chão da praça de alimentação do shopping

REPRODUÇÃO

 L CAROLINA FREITAS

VITÓRYA

MELISSA, QUE TINHA 
ACABADO DE FAZER 22 
ANOS, LEVOU GOLPES 

FATAIS NO LANCHE

 L“Agressão gratuita”. Foi assim 
que Paola Rocha, de 26 anos, 
definiu a cotovelada que sua 
mãe, Michele Dantas, 49, le-
vo quando andava de bicicleta 
na Enseada de Botafogo, em 22 
de maio. A violência, praticada 
por um policial civil que corria, 
foi filmada. O vídeo viralizou.

A Corregedoria da Polícia Ci-
vil está investigando o caso. A 
decisão de publicar o vídeo, de 
acordo com Paola, surgiu da insa-
tisfação com a atitude do homem. 
“Esse cara tinha a opção de chegar 
para o lado, mas preferiu agredir”.

Policial agride 
uma ciclista

Vídeo que viralizou na internet mostra agente da Civil dando cotovelada na moça de bike, em Botafogo 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LTambém em Niterói, uma 
outra mulher foi ferida a faca-
das ontem. Ela é uma oficial da 
Marinha e foi esfaqueada den-
tro da Diretoria de Hidrogra-
fia e Navegação, no bairro Pon-
ta D’Areia. Segundo relatos de 
testemunhas, a violência acon-
teceu por volta das 9h, durante 
um exercício de Treinamento 
Físico Militar (TFM). A tenen-
te foi atacada por um dos ca-
bos, que afirmou ter sido pre-
judicado por ela no quartel.

A vítima foi socorrida e en-
caminhada para o Hospital 
Naval Marcílio Dias e tem es-
tado de saúde estável. O agres-
sor foi preso em flagrante. Em 
nota, a Marinha do Brasil la-
mentou o ocorrido.

“A Marinha ressalta que está 
prestando toda a assistência à 
vítima e aos familiares”, disse.

Uma militar 
leva facadas
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NATHALINA DO 
NASCIMENTO 
LIMA
tem atualmen-
te 24 anos. Ela 
desapareceu em 
24 de junho de 
2010, em Santís-
simo (Zona Oeste 
do Rio), após ser 
sequestrada.

Informações para 2286-8337

KETHELYN 
MOURA DA 
MOTA
tem atualmente 
26 anos. Ela de-
sapareceu no dia 
17 de maio de 
2010, em Maricá 
(Rio de Janeiro), 
após sair de casa 
e não voltar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Tráfico pune 
rapaz na bala

 LUm jovem de 19 anos foi fe-
rido com tiros nas mãos por 
traficantes da Favela No-
va Grécia, em Tribobó, São 
Gonçalo. Teria sido um cor-
retivo do tribunal do tráfico 
por ele ter praticado roubos 
na comunidade. A vítima foi 
socorrida no Hospital Esta-
dual Alberto Torres (Heat). 
A ocorrência foi registrada 
na 74ª DP (Alcântara).

RAPIDINHA...

Vereador e mãe de Henry Borel estão presos pela morte do menino

REPRODUÇÃO

O Ministério Público do 
Rio (MPRJ) pediu o 
bloqueio de bens do ve-

reador Jairo Souza Santos Jú-
nior, o Dr. Jairinho (sem par-
tido), e da professora Monique 
Medeiros, ambos presos pe-
la morte do filho dela, Henry 
Borel. O órgão explicou que a 
decisão tem o objetivo de ga-
rantir uma futura indenização. 

Jairinho e Monique estão 
presos desde 8 de abril. Os dois 
teriam atrapalhado as investi-
gações, ameaçado e combina-
do versões com algumas teste-
munhas. A polícia identificou 
que o vereador agredia o meni-
no com chutes e golpes na ca-
beça, tudo isso com o conheci-
mento da mãe.

Na segunda-feira, o verea-
dor foi indiciado por torturar 
o filho de uma ex-namorada. 
Esse é o terceiro caso em que 

Jairinho é apontado por tortu-
rar uma criança. Além de Hen-
ry, cuja morte foi investigada 
pela 16ª DP (Barra da Tijuca), 
a Justiça já aceitou a denúncia 
de tortura contra uma menina, 
entre 2011 e 2012, também fi-

lha de outra ex-namorada do 
vereador. Esse caso é investiga-
do pela Delegacia da Criança e 
do Adolescente Vítima (Dcav). 
No início das agressões, a víti-
ma tinha 4 anos. A violência te-
ria ocorrido num motel.

 L IDEIA FOI DO MPRJ

Trava no bolso de casal 
Justiça recebe pedido pra bloquear os bens de Jairinho e Monique

SOLICITAÇÃO FOI
FEITA CASO ROLE 
RESSARCIMENTO 
PRA FAMÍLIA DO 
PEQUENO HENRY

Um vídeo que viralizou nas 
redes sociais, ontem, mostra 
dois jovens sendo assassina-
dos por um homem no Mor-
ro do Cotó, em Nova Iguaçu. 
Nas imagens, é possível ver um 
homem armado descendo de 
um Peugeot prata para parar 
os dois jovens que estavam an-

dando na Rua Pastor Martin 
Luther King Junior, no bairro 
Cerâmica.

Em seguida, ele pede para 
que os dois deitem na calçada, 
revista ambos e dispara quatro 
vezes contra eles. Após o crime, 
o autor fugiu no carro.  

Policiais do 20º BPM (Mes-

quita) foram acionados. No 
local, os agentes “encontra-
ram dois corpos com ferimen-
tos provocados por disparos de 
arma de fogo”. As identidades 
das vítimas não foram divul-
gadas. Policiais militares fize-
ram buscas na região para ten-
tar encontrar o atirador.

Dupla executada em Nova Iguaçu
 L SEM DÓ NEM PIEDADE

MATADOR SAIU
DE UM CARRO E 

MANDOU OS DOIS 
DEITAREM ANTES DE 

LARGAR O PREGO
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ESPORTES PRÓXIMOS JOGOS
Copa do Brasil 10/6 Coritiba  21h30 Couto Pereira
Brasileiro 13/6      América-MG 20h30 a definir

Fla mete mão na grana
Clube vende craque Gérson para o Olympique de Marselha por R$ 160 milhões

E
m reunião ontem, Fla-
mengo e Olympique de 
Marselha acertaram os 

últimos detalhes para o con-
trato de venda de Gérson e a 
negociação já está sacramenta-
da, faltando apenas a assinatu-
ra do contrato para o anúncio. 
Segundo o site Ge, o volante 
ainda voltará da Seleção olím-
pica para disputar mais alguns 
jogos pelo Rubro-Negro antes 
da despedida.

 O Olympique está provi-
denciando a logística ainda pa-
ra que Gerson coloque seu “ok” 
no papel direto da Sérvia, on-
de está com a Seleção olímpica.

Gérson assinará um con-
trato de cinco anos com o 
Olympique de Marselha. A 
negociação foi longa, com con-
trapropostas de parte a parte, 
até que se definiu a venda por 
cerca de 25 milhões de euros 
(cerca de R$ 160 milhões) e 
aditivos por metas que podem 
chegar a 30 milhões de euros. 
O Flamengo mantém de 20 a 
25% dependendo do valor de 
uma venda futura

Só depois da Copa América
Pelo acordo, apesar da preo-

cupação do clube francês com 
possíveis lesões, a permanên-

cia de Gérson no Flamengo por 
mais algum tempo dependerá 
das ausências de outros joga-
dores que estarão disputando a 
Copa América no período. So-
mente depois ele será liberado.

Torcida para bater metas
O Rubro-Negro também te-

rá direito a um montante no fu-
turo, caso o volante bata metas 
estabelecidas em contrato, co-
mo atuar em um determinado 
número de partidas no ano, ser 
convocado para Seleção Bra-
sileira, classificação à Liga dos 
Campeões e títulos. O jogador 
receberá três vez mais do que o 
salário atual no Flamengo.

 LRodinei está de volta ao Fla-
mengo. Ontem, o lateral-di-
reito, que esteve emprestado 
ao Internacional por 18 meses, 
se reapresentou no Ninho do 
Urubu e reencontrou seus ve-
lhos companheiros de equipe.

O jogador foi recebido com 
carinho pelo meia Diego Ribas, 

que publicou um vídeo em seu 
Instagram e não deixou a brin-
cadeira de lado.

“Olha quem tá de volta. Sa-
tisfação de receber aqui, meu 
guerreiro. Agora já não vou 
mais reinar sozinho com a mi-
nha beleza”, gargalhou o cami-
sa 10 rubro-negro.

Beleza pura se reapresenta no Ninho

DANIEL CASTELO BRANCO

 LO zagueiro Juan Jesus, de 29 
anos, teve seu contrato com a 
Roma encerrado no último do-
mingo e agora está livre no mer-
cado. Após a despedida do de-
fensor do clube italiano, alguns 
torcedores do Flamengo foram 
às redes sociais pedir sua contra-
tação pelo Rubro-Negro. Alguns 
chegaram até a marcar o perfil 
do vice-presidente de futebol do 
clube, Marcos Braz.

David Luiz tá de paquera
O zagueiro David Luiz cau-

sou euforia entre os torcedo-
res do Flamengo ontem. O de-
fensor publicou uma foto em 
seus stories do Instagram com 
a música “Aquela abraço”, que 
cita em um trecho a torcida ru-
bro-negra.

Após a publicação de David 
Luiz, diversos rubro-negros fo-
ram à Web para repercutir o fa-
to e se animaram com a canção.

Campanha por 
Jesus nas redesFLAMENGUISTA

FALA,

É MUITO BUFUNFA
e Gérson tá certo mesmo em aceitar. 
E, alô, galera! Essa grana vai servir pra 
contratarmos zagueiros. Isso se o tal  
vereador Marcos 
Braz fizer o certo. 
Ah, mudei meu 
sobrenome. Adoro o 
Maravilha, mas eu 
sou da Nação, somos 
uma Nação...! 

DADÁ NAÇÃO

Gérson se 
identificou com 
o Mengão, mas a 
bufunfa falou mais 
alto e ele vai brilhar 
no futebol francês
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PRÓXIMOS JOGOS
Brasileiro               Domingo         Cuiabá         11h          São Januário

Copa do Brasil       09/06        RB Bragantino 21h30 Nabi Abi Chedid 

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, 
Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago 
Felipe e Nenê (Ganso); Caio Paulista (Luiz 
Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel 
Teixeira (Kayky). Técnico: Roger Machado.

Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício 
Bruno e Edimar (Luan Cândido); Ramires 
(Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Cuello 
(Alerrandro); Artur, Ytalo (Pedrinho) e He-
linho.  Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Maracanã 
Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Auxiliares: Felipe Alan Costa de 
Oliveira (MG) e Ricardo Junio de 
Souza (MG) 
Gols: 2º tempo: Fred (15 minutos) 
e Abel Hernández (24) 
Cartões amarelos: Fred e Yago 
Felipe (Fluminense); e Aderlan (Bra-
gantino)

FLUMINENSE 2

RB BRAGANTINO 0

TRICOLOR
FALA,

MEU MANINHO GÊMEO 
DADÁ NAÇÃO
e os outros (Dodô 
General e Dedé 
Colina) estão iguais 
a zumbi. Ninguém 
dormiu. Por que? 
Porque Fred te 
pegou... KKKKK

DIDI LARANJEIRAS

Alô, oitavas, tô Alô, oitavas, tô 
CHEGANDOCHEGANDO

No Maraca, Fluzão não toma conhecimento do 
Bragantino e vence por 2 a 0. Fred está a um gol 
de ser também o maior matador da Copa do Brasil

O 
Fluminense fez uma gran-
de exibição, cumpriu o de-
ver de casa e bateu o RB 

Bragantino por 2 a 0, no Mara-
canã, pelo jogo de ida da tercei-
ra fase da Copa do Brasil. Os gols 
foram marcados por Fred e Abel 
Hernández, ambos na segun-
da etapa. Além disso, o camisa 9, 
com 35 gols, está a um de igualar 
Romário como o maior artilheiro 
da Copa do Brasil.

O primeiro tempo foi anima-
do, com Fluminense e Bragantino 
criando boas chances de gol, ape-
sar do 0 a 0. O Tricolor teve várias 
oportunidades reais de balançar a 
rede. Numa delas, aos 23 minutos, 
com Nenê. O experiente meia re-
cebeu na entrada da área, passou 
por Aderlan, ficou cara a cara com 
Júlio César e chutou cruzado, mas 
a bola foi para a linha de fundo.

No segundo tempo, o Flumi-
nense voltou ainda melhor e avas-
salador. Nos primeiros dez minu-
tos, o Tricolor teve duas chances de 
balançar a rede. A primeira foi aos 
quatro, com Gabriel Teixeira. Após 
cobrança de escanteio de Nenê, o 
jovem cabeceou, mas Júlio César 
conseguiu defender. Aos sete, Fred 
recebeu na entrada da área e chu-
tou, mas não finalizou bem.

Porém, aos 15, o camisa 9 não 
desperdiçou e estufou a rede. Caio 
Paulista roubou a bola e puxou o 
contra-ataque. Fred chegou livre, 
cara a cara com Júlio César, e chu-
tou sem chances para o goleiro.

Muito cansado, Fred foi substi-
tuído, aos 23, por Abel Hernández, 
que na primeira oportunidade, 
aos 24, balançou a rede. Yago deu 
um “totozinho” para o uruguaio, 
que chutou de primeira e ampliou 
o marcador. Na próxima quarta, 
em Bragança Paulista, o Flu pode 
perder até por um gol de diferença 
para garantir a vaga.

Após o gol número 
35 na Copa do Brasil, 
Fred é abraçado por 
Nenê e está a um do 
recorde de Romário

DANIEL CASTELO BRANCO

 LO Grêmio venceu ontem o Bra-
siliense no jogo de ida da 3ª fase da 
Copa do Brasil, em Porto Alegre, 
por 2 a 0. Os gols foram de Ricar-
dinho (foto), no primeiro tempo, 
e Jean Pyerre, no segundo.

Na Arena Condá, a Chape-
coense meteu 3 a 1 no ABC e já es-
tá com um pé nas oitavas da Copa 
do Brasil. O Atlético-MG foi ou-
tro time que deu grande passo na 
competição ao derrotar, fora de 
casa, o Remo, por 2 a 0.

Fortaleza e Ceará empataram, 
em 1 a 1, no Castelão. Já América-
-MG e Criciúma ficaram no 0 a 0, 
no Independência. Enquanto is-
so, o Corinthians, em crise, passou 
vexame em casa. Perdeu por 2 a 0 
para o Atlético-GO.

Grêmio, Chape 
e Galo vencem
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local
Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Série B                  Domingo     Ponte Preta  16h Moisés Lucarelli
Copa do Brasil 09/06            Boavista 16h30 São Januário 

 L DUELO EM CAMPINAS

Macaca dá medo
Volta de jogadores deixam Cabo mais aliviado

É com desconfiança que o 
torcedor do Vasco, exi-
gente, analisa o desempe-

nho nos últimos compromis-
sos. Sob pressão após a derrota, 
em São Januário, no domingo, 
em sua estreia na Série B do 
Brasileiro, o Cruzmaltino rea-
giu na Copa do Brasil, na ter-
ça-feira, em Bacaxá, mas ainda 
não empolgou após a elimina-
ção precoce no Carioca. 

Marcelo Cabo tem cons-
ciência do momento de osci-
lação e poderá promover três 
mudanças para enfrentar a 
Ponte Preta: Leandro Castan, 
Michel e Marquinhos Gabriel.

Em fase final de transição, 
Leandro Castan e Marqui-
nhos estão recuperados de le-
sões musculares na coxa direita 
e esquerda, respectivamente. O 
capitão cruzmaltino não joga 
desde a final da Taça Rio, no dia 
16 de maio, contra o Botafogo.

A ausência de Marquinhos 
Gabriel foi mais prejudicial. 
Após destacar o encaixo do 
trinca formada ao lado de An-
drey e Galarza, Marcelo Cabo 
admitiu a queda de rendimen-
to. Autor do gol da vitória sobre 
o Boavista, o argentino Sarra-
fiore, que ainda não está no au-
ge da forma física e técnica, de-
ve iniciar o jogo contra a Ponte 
Preta, no Moisés Lucarelli, no 
banco de reservas. Marquinhos Gabriel retorna ao time contra a Ponte Preta, domingo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

 LO Vasco fez 1 a 0 sobre o Boa-
vista pela ida da Copa do Brasil, 
mas outra atuação ruim ligou 
o sinal de alerta na torcida. De-
pois das derrotas para Botafogo 
(vitória nos pênaltis) na Taça 
Rio e para o Operário na Série 
B, voltar a vencer pelo menos 
diminuiu a pressão, mas o de-
sempenho ruim ainda preocu-

pa, apesar de o técnico Marcelo 
Cabo ter ficado satisfeito.

“Fiquei satisfeito com mi-
nha equipe, fomos mais en-
corpados no meio de campo. 
Criamos boas oportunidades 
de gol”, analisou o treinador, 
que só ficou incomodado com 
a postura da equipe quando 
passou a jogar com um a mais.

Cabo não fala a mesma língua

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

2ª RODADA
TERÇA

 OPERÁRIO-PR 2 X 5 GUARANI 19H
SEXTA

 GOIÁS  X  CONFIANÇA 17H30
SÁBADO

 LONDRINA   X  BRUSQUE 11H
 CSA  X  SAMPAIO CORRÊA 16H30
 REMO  X   BRASIL DE PELOTAS 19H

 BOTAFOGO  X  CORITIBA 21H
DOMINGO

 PONTE PRETA  X  VASCO 16H
 CRUZEIRO  X  CRB 18H15
   AVAÍ  X  VILA NOVA 20H

SEGUNDA
  VITÓRIA  X  NÁUTICO 20H

  CLUBES PT J V E D GP GC S
 1º BRAGANTINO 3 1 1 0 0 3 0 3
 2º BAHIA 3 1 1 0 0 3 0 3
 3º CEARÁ 3 1 1 0 0 3 2 1
 4º FORTALEZA 3 1 1 0 0 2 1 1
 5º ATHLETICO-PR 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º FLAMENGO 3 1 1 0 0 1 0 1
 7º ATLÉTICO-GO 3 1 1 0 0 1 0 1
 8º CUIABÁ 1 1 0 1 0 2 2 0
 9º SPORT 1 1 0 1 0 2 2 0
 10º JUVENTUDE 1 1 0 1 0 2 2 0
 11º INTERNACIONAL 1 1 0 1 0 2 2 0
 12º SÃO PAULO 1 1 0 1 0 0 0 0
 13º FLUMINENSE 1 1 0 1 0 0 0 0
 14º GRÊMIO 0 1 0 0 1 2 3 -1
 15º ATLÉTICO-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1
 16º AMÉRICA-MG 0 1 0 0 1 0 1 -1
 17º PALMEIRAS 0 1 0 0 1 0 1 -1
 18º CORINTHIANS 0 1 0 0 1 0 1 -1
 19º CHAPECOENSE 0 1 0 0 1 0 3 -3
 20º SANTOS 0 1 0 0 1 0 3 -3

 5º NÁUTICO 3 1 1 0 0 1 0 1
 6º OPERÁRIO-PR 3 2 1 0 1 4 5 -1
 7º REMO 1 1 0 1 0 2 2 0
 8º CRB 1 1 0 1 0 2 2 0
 9º BOTAFOGO 1 1 0 1 0 1 1 0
 10º VILA NOVA 1 1 0 1 0 1 1 0
 11º VITÓRIA 1 1 0 1 0 1 1 0
 12º SAMPAIO CORRÊA 1 1 0 1 0 0 0 0
 13º BRASIL DE PELOTAS 1 1 0 1 0 0 0 0
 14º GOIÁS 1 1 0 1 0 0 0 0
 15º LONDRINA 1 1 0 1 0 0 0 0
 16º PONTE PRETA 0 1 0 0 1 1 2 -1

 1º GUARANI 4 2 1 1 0 6 3 3
 2º CONFIANÇA 3 1 1 0 0 3 1 2
 3º CORITIBA 3 1 1 0 0 2 0 2
 4º BRUSQUE 3 1 1 0 0 2 1 1

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º CSA 0 1 0 0 1 0 1 -1

 18º CRUZEIRO 0 1 0 0 1 1 3 -2

 19º VASCO 0 1 0 0 1 0 2 -2

 20º AVAÍ 0 1 0 0 1 0 2 -2

  CLUBE P J V E D GP GC SG

TORCEDOR

FALA,

JÁ TÔ VENDO QUE O CABO
vai entrar pelo 
Cano. O cara não 
consegue dar um 
padrão tático, ó 
pá! Tá precisando 
comer bolinhos 
de bacalhau da 
mamãe.

DEDÉ COLINA

2ª RODADA
SÁBADO

 ATLÉTICO-GO  X  SÃO PAULO 19H
 SANTOS  X  CEARÁ 21H
 RB BRAGANTINO  X  BAHIA 21H

DOMINGO
 FLUMINENSE  X  CUIABÁ 11H
 AMÉRICA-MG  X  CORINTHIANS 16H
  FORTALEZA                X            INTERNACIONAL        16H

PALMEIRAS  X  CHAPECOENSE 18H15

JUVENTUDE  X  ATHLETICO-PR 18H15

SPORT  X  ATLÉTICO-MG 20H30

A DEFINIR

GRÊMIO  X  FLAMENGO A DEFINIR
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P
elos poderes de Greyskull, 
o Glorioso apresenta He-
-Man, vulgo Rafael Moura, 

que, aos 38 anos, já marcou 175 
gols em jogos oficiais. Além disso, 
recusou propostas de times conti-
nente para jogar a Libertadores e 
Sul-Americana. Tudo em prol do 
Botafogo. Por isso, merece a mu-
siquinha adaptada abaixo: 

“No mundo da Série B  logo 
aqui, bem pertinho / Na luta pelo 
acesso à elite um guardião vai sur-
gir / A força e a coragem, ele nas-
ceu para meter gol / Os músculos 
de aço nosso herói é He-Man...

...Aponta para a estrela a sua 
espada a brilhar / E entre raios 
e trovões um campeão glorioso 
nascerá / Pacato, o seu tigre, vira 
o Biriba Cachorro / Na luta pelos 
gols se entrega por inteiro”.

Lógico, alguns trechos foram 
alterados da música He-Man, do 
Trem da Alegria, mas que casam 
bem com o atual momento do 
Botafogo. Desta forma, o clube 
foi atrás e fechou negócio com 
Rafael Moura, e fica torcendo por 
milagre na Série B do Brasileirão. 

Fazer gols é com He-Man mes-
mo. Por onde passou deixou a sua 
marca com títulos. No tetracam-
peonato (2012/13/14/15) gaúcho 
pelo Internacional eixou 30 vezes 

a sua marca nas redes. Pelo Flu-
minense foi campeão da Copa 
do Brasil (2007), Carioca (2012) 
e Brasileiro (2012). 

Outras vezes em que a espada 
de He-Man falou mais alto com 
títulos: Baiano (2004, Vitória), 
Paraense (2005, Paysandu); Pa-
ranaense (2009, Athletico-PR); 
e Mineiro (2017, Atlético-MG). 

Ataque para brilhar
E para completar o ataque, 

o Alvinegro também anun-
ciou Diego Gonçalves, de 26 
anos, e que disputou o Paulis-
ta-2021 pelo Mirassol (14 jo-
gos e 3 gols). 

Mesmo com um currículo me-
nor, ele já anotou 37 gols, e tem co-
mo característica jogar pelas pon-
tas e dar assistências. De qualquer 
forma, é rodado. Jogou pelo Inter 
e ainda esteve em Portugal e Japão. 
Por ora, eles devem apenas estrear 
na terceira rodada, contra o Remo, 
dia 13/06, no Niltão.

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sábado Coritiba  21h Niltão

Série B 13/6 Remo 18h15 Niltão

RAFAEL TEM 6

QUEDAS NA CONTA: 
FIGUEIRENSE,  VITÓRIA, 
PAYSANDU, GOIÁS (2) E 

AMÉRICA-MG

Nosso herói é He-Man!
Rafael Moura chega como salvador e Fogão traz a tiracolo o atacante Diego Gonçalves

 L PELOS PODERES DE GREYSKULL...

Diego Gonçalves vem animado para jogar ao lado de He-Man, que já fez stories com a estrela do Fogão

DIVULGAÇÃO

 LO Botafogo tem mais um refor-
ço para a Série B do Campeona-
to Brasileiro. O clube anunciou 
ontem a contratação do volante 
Gustavo Barreto. Aos 25 anos, ele 
chega com contrato até o fim da 
temporada para reforçar o meio-
-de-campo.

O jogador é cria do Criciú-
ma e atuou por Red Bull Bra-

gantino e Ponte Preta nos úl-
timos anos. O Botafogo tem 
opção de comprar 70% dos 
direitos econômicos de Barre-
to junto ao Criciúma, até o fim 
do ano, por R$ 1,5 milhão.

Mas esta questão só será re-
solvida se Barreto fizer uma 
boa temporada pelo Glorioso e 
com direito ao acesso à Série A.

Barreto vem aí e o bicho vai pegar
 LComo o Maracanã não será 

o único palco do Rio na Copa 
América, o Estádio Nilton San-
tos terá duas partidas da compe-
tição, que iniciará neste mês de 
junho. Será o terceiro evento de 
cunho internacional do local, de-
pois do Pan-Americano de 2007 
e os Jogos Olímpicos de 2016.

O Botafogo não poderá usar 

o estádio em dois jogos da Sé-
rie B do Campeonato Brasilei-
ro. A CBF bancará os custos de 
locomoção e aluguéis de todos 
esses compromissos para o Al-
vinegro, que estuda levar estes 
duelos para São Januário, caso 
não haja um choque de datas 
com o Vasco, que também dis-
puta a Segunda Divisão.

CBF bancará custos extras, lógico!
TORCEDOR

FALA,

VEM AÍ O NOSSO...
Trem da Alegria. 
Cantei muito a 
música e He-Man 
era o meu herói 
preferido. Agora, 
chupa essa manga, 
maninho gêmeo 
Dadá Nação!

DODÔ GENERAL

 L AURINO LEITE
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PRÓXIMOS JOGOS
Eliminatórias    Amanhã      Equador    21h30                   Beira-Rio
Eliminatórias   Terça        Paraguai   21h30        Defensores Del Chaco

 L PARTIDAS NO RIO DE JANEIRO

Não terá público
Conmebol quer convidados na final do torneio

Com a confirmação do Rio 
de Janeiro como sede da 
Copa América, o prefei-

to Eduardo Paes emitiu um co-
municado  reforçando que par-
tidas com público estão vetadas 
na cidade. No texto, ele relem-
brou que não houve procura 
por parte da Conmebol, mas 
reforçou que o decreto 48.425, 
de 13 de janeiro de 2021, que 
suspende público em estádios 
e ginásios, segue mantido.

O Secretário de Saúde do 
Rio de Janeiro, Daniel Soranz, 
afirmou ontem, que ainda não 
recebeu nenhum contato for-
mal da Conmebol sobre a orga-
nização do evento na cidade, o 
que seria um desrespeito.

“Vamos esperar essa con-
sulta formal para analisar a 
expectativa do que pode ser 
feito. Mas a gente já fez uma re-
comendação clara: os níveis de 
transmissão estão altos. Temos 
que ter cautela com a circula-
ção de pessoas. Que se façam 

Prefeitura do Rio, que não foi consultada, será rígida no Maracanã

DIVULGAÇÃO

ESSA COPA AMÉRICA
aqui no Rio não 
serve pra nada. Os 
gringos vão trazer 
mais covid-19 pra cá 
e eu não vou poder 
assistir aos jogos no 
estádio. Tô p da vida!

CANARINHO

FALA,

O ESTÁDIO
NILTON SANTOS 

TAMBÉM RECEBERÁ 
JOGOS DA COPA 

AMÉRICA

os jogos, e analisaremos as soli-
citações que chegarem. Vamos 
ser rigorosos”, garantiu.

O desejo da Conmebol era 
de que a final da Copa Améri-

ca receba público, pelo menos 
convidados, como aconteceu 
na final da Libertadores, e que 
seja no Maracanã. Entretanto, 
os governos federal e estadual 
também descartam a presença 
de público neste momento, rei-
terando que a fiscalização sani-
tária nos aeroportos, portos e 
acessos das delegações à cidade 
será mais rígida.

Vale lembrar que, no Rio, o 
Nilton Santos também rece-
berá partidas da competição, 
principalmente na primeira 
fase e nas quartas de final.

Recentemente, o primeiro 
jogo da final do Campeonato 
Carioca, entre Flamengo e Flu-
minense, recebeu mais de 100 
convidados sem a autorização 
da prefeitura do Rio, que mul-
tou a administração do estádio 
em apenas R$ 14 mil.

Maracanã, Nilton Santos, 
Arena Pantanal, Mané Gar-
rincha e Estádio Olímpico de 
Goiânia serão as sedes.

 LA Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio (SES) informou que regis-
trou ontem 874.560 casos con-
firmados e 51.096 óbitos por co-
ronavírus no estado. Nas últimas 
24 horas, foram contabilizados 
5.258 novos casos e 256 mortes. 
A taxa de letalidade da covid-19 
no Rio está em 5,84%, a maior do 
país. Entre os casos confirmados, 

809.567 pacientes se recuperaram 
da doença. Segundo o painel de 
dados desenvolvido pela pasta, a 
taxa de ocupação de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) para a co-
vid-19 no estado é de 82,8%. Já a 
taxa de ocupação nos leitos de en-
fermaria é de 59,3%. A fila de es-
pera por um leito de UTI tem 24 
pessoas e enfermaria, 11.

Rio registra 5,2 mil novos casosDUDU BRASIL
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A GATA DA HORA

é atriz e modelo de campanhas publicitárias. 

Fez participação em Destino Rio de Janeiro pela HBO e Até que 

a Sorte nos Separe 3. No Carnaval, foi até o Desfile das Campeãs 

com Vila Isabel (2019) e Salgueiro (2020). Agora, está num curta 

que será lançado nos festivais de cinema. Siga o Insta @larirondon

LARISSA RONDON

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

da Seleção 
Argentina, Lionel Scalo-
ni, disse que o Brasil não 
é uma sede segura para a 
realização da Copa Amé-
rica, em coletiva de im-
prensa realizada ontem. 
“A situação do Brasil, se-
guramente, está igual ou 
pior do que a Argentina.”

d i -
vulgou na terça-feira a lista 
de convocados para a Eu-
rocopa, com três jogadores 
nascidos no Brasil. O zaguei-
ro Rafael Tolói, revelado pe-
lo Goiás, o lateral Emerson, 
que começou no Santos, e o 
meia Jorginho, que nunca 
atuou aqui no país.

 LO TÉCNICO  LA SELEÇÃO ITALIANA

DANIEL PINHEIRO / DIVULGAÇÃO

A
pesar da principal ativi-
dade ter sido fechada, o 
treino de ontem, indi-

cou que Gabigol, do Flamen-
go, deve ser o titular da Sele-
ção Brasileira no confronto de 
amanhã no Beira-Rio, contra 
o Equador, pelas Eliminatórias 
da Copa de 2022. Em compen-
sação, Everton Ribeiro não foi a 
campo. Já Rodrigo Caio voltou 
a treinar normalmente.

No último treino na Granja 
Comary, em Teresópolis, antes 
da viagem a Porto Alegre, Ti-
te realizou um trabalho tático 
fechado. Entretanto, antes de 
a CBF TV encerrar a transmis-
são, foi possível ver o treinador 
conversando com os 11 titula-
res. Gabigol estava entre eles.

Não foi a única mudança. 
Renan Lodi, que vinha sendo 
titular, deu lugar a Alex Sandro, 
assim como a entrada de Fred 
no lugar de Douglas Luiz, sus-
penso. Já Everton Ribeiro, tra-
balhou em separado do grupo.

Tite esboça 
titulares
Artilheiro do Mengão pode 
começar jogando amanhã

 L GABIGOL TÁ PEDINDO PASSAGEM

Gabi se destacou nos treinos

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O time titular que deve co-
meçar contra o Equador será 
formado por: Alisson, Dani-
lo, Éder Militão, Marquinhos 
e Alex Sandro; Casemiro, Fred 
e Lucas Paquetá; Neymar, Ga-
bigol e Richarlison.
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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.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 anos, 
sem contribuição, benefício 
demorando, indeferido, pen-
são  morte, auxilio doença. 
Tel.:(21)98170-8738 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
 
CONCRETO BOMBEADO 
Laje pré-fabricada/ piso concreto 
polido. Parcelamos 
12X cartões, menor taxa mer-
cado. WhatsApp  97006-6176/  
97007-5050/ 96403-1836. Aten-
demos até os domingos.
 

ABENÇOADA CIGANA 
Rosana Estrada e Padilha 
Almas. Jogo cartas. Trabalhos 
fortes/ garantidos. Amor, 
união, amarração, vudú, 
abertura  caminhos. Fregue-
sia/ Jacarepaguá.  T:3272-
7885/  99944-3404.

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitivamente 
sua vida amorosa! Feitiços, Bru-
xarias, Voodus! Amor aos seus 
pés! Outros Fins. Garantia! Pa-
gamento após resultado! 3589-
4335/ 96413-7691

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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

 

RELACIONAMENTO 
Jonas,  56anos,  1,65,  70kg , 
branco,  procuro mulher pra rela-
cionamento sério. De 47/ 56anos,  
não fume nem consuma bebida 
alcoólica.T.(21)99998-7513 zap
 

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
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga seca 
e gelada. Entrega no Gde. Rio e 
Caxias. 2a. a 6a. feira. Carregar 
em Jacarepagua ou Ceasa. What-
sapp  96422-0205. Ronaldo
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BABADO
NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com

REPRODUÇÃO

JEJUM DE 14 ANOS
 LAos 57 anos, Sula Miran-

da surpreendeu seus fãs 
com a revelação de que 
está sem sexo desde 2007. 
Em entrevista ao site “No-
tícias da TV”, ela afirmou: 
“Eu quero compromisso e, 
hoje em dia, ninguém quer. 
As pessoas só querem ficar. 
Essa coisa de ‘dorme na mi-
nha casa, depois durmo na 
sua’... Estou fora! Para mim, 
tem que ser à moda anti-
ga”, disse a artista, que é ir-
mã de Gretchen. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

‘NÃO É QUESTÃO 
DE OPINIÃO’

 LTiago Abravanel se posicionou sobre decla-
rações da tia, Patrícia Abravanel, no programa 
“Vem Pra Cá”. Ao falar sobre casamento gay, 
a apresentadora disse que os homossexuais 
precisam ser mais compreensivos com os “con-
servadores”. Ela ainda zombou da sigla LGBT-
QIA+. “Vamos falar sobre um assunto delicado. 
Minha tia, a Patrícia Abravanel, fez um comen-
tário no programa que me pegou de um jeito 
que não ficou legal. Eu acho que, em primeiro 
lugar, orientação sexual não é questão de opi-
nião. É questão de respeito. Você não precisa 
ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou 
e ponto final. Opinar, você opina se uma roupa 
é bonita ou feia para você. Se você quer café ou 
chá ou se você gosta de doce ou salgado. Orien-
tação sexual não é da opinião de ninguém”.

CLEO DÁ EMPINADINHA EM ENSAIO
 LCleo, mais uma vez, en-

tregou tudo. Na manhã 
de ontem, a atriz e cantora 
postou fotos de um ensaio 
super moderno feito por 
ela. De quatro e com um 
look amarelo, Cleo abusou 
da sensualidade nas poses 
compartilhadas em suas 

redes sociais. Nos comen-
tários da publicação, não 
faltaram elogios à artista. 
“Linda, maravilhosa”, disse 
uma seguidora. “Perfeita, 
meu Deus”, escreveu ou-
tra fã. “Eu sou apaixonada 
por você, mulher”, elogiou 
uma admiradora.

REPRODUÇÃO

MILIONÁRIA

 LMesmo não ganhando o 
“BBB 21”, Thaís Braz não 
deixou de lucrar. A cirur-
giã-dentista revelou que 
tem faturado alto após o 
confinamento com con-
tratos de publicidade e 
trabalhos como modelo e 
disse que já está perto do 
primeiro milhão. Em en-
trevista à Patrícia Kogut, 
a ex-BBB disse: “Acredito 
que estou mais ou menos 
perto. Estou chegando, 
estou chegando”, afir-
mou a gata morena.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

OLHA ELA!
 LAriadna Arantes, ex-

-participante de “No Li-
mite”, causou nas redes 
sociais ao postar um cli-
que bastante ousado. Na 
imagem, a influenciado-
ra aparece usando ape-
nas uma camisola trans-
parente, deixando o 
bumbum à mostra. “Bem 
menininha, já pronta pra 
assistir ao ‘No Limite’. 
Voa, Carcará”, escreveu 
ela na legenda da publi-
cação, declarando tor-
cida para a sua tribo no 
reality de sobrevivência. 
Em seguida, claro, rece-
beu muitas mensagens 
dos seguidores. Bem me-
nininha, bem cheiroso-
na”, brincou a verea-
dora de São Paulo Erika 
Hilton. “Luxo”, destacou 
um fã. “Maravilhosa”, 
escreveu outro.

EM ALTA EM BAIXA

 LSuzy Cortez vai dar des-
conto no OnlyFans para 
quem estiver vacinado.

 LFamília real impedia mino-
rias étnicas de trabalharem 
no palácio, diz jornal.



RESUMO DAS NOVELAS

TELEVISÃO

MALHAÇÃO - SONHOS A VIDA DA GENTE SALVE-SE QUEM PUDER 

GÊNESIS CHIQUITITAS IMPÉRIO

18H. GLOBO: Heideguer impede 
Lobão de ir até o local do encontro 
entre Duca e Alan. Lobão desconfia 
de Nat e apreende o celular da na-
morada. Sol finge para BB que desis-
tiu de Wallace e dá falsas dicas para 
o namoro dos dois. Lobão descobre 
que Nat é a ex-namorada de Alan.

18H30. GLOBO: Manuela se recu-
sa a falar com Rodrigo e deixa sua 
casa. Vitória avisa a Marcos que 
Bárbara passará as férias de janei-
ro com ele. Rodrigo tenta disfarçar 
o sofrimento na frente de Júlia. Dora 
fica tensa com a chegada de Marcos 
e Bárbara.Ana chega à casa de Iná.

19H30. GLOBO:  Renat inha 
despista Rafael, para dar tempo 
de Kyra fugir. Marlene convence 
Bruno a deixar Gael trabalhar no 
restaurante. Rafael fica intrigado e 
volta a ter manias deixando Rena-
tinha irritada.  Bel oferece apoio à 
Zezinho Ermelinda discute Alexia.

21H. RECORD: Sara é firme com Is-
mael. O rei Abimeleque se irrita com 
Omar. Sara manda Abraão fazer uma di-
fícil escolha. Ismael culpa Sara pelo seu 
destino. Abraão encontra o rei. Omar 
revê Leora. No deserto, Agar tenta am-
parar Ismael. Massá surpreende Rafiq. 
Um anjo aparece. Abraão sela aliança.

21H. SBT:Eduarda está feliz que 
voltou a morar no apartamento de 
Maria Cecília, mas se irrita ao perce-
ber alterações no lar, como as fotos 
dela que foram tiradas para colocar 
no lugar as do casal. Samuca presen-
teia Vivi com um colar.Ana, Teca e Tati 
estranham aparição na foto.

21H. GLOBO: Ismael aborda Vicente, 
e Fernando desiste de se aproximar do 
cozinheiro. Tuane discute com Elivaldo. 
Fernando conversa com Cora e faz pac-
to com ela. Amanda provoca Danielle. 
Victor pede que seus pais voltem a mo-
rar juntos. Claudio vê um fotógrafo per-
to de sua casa. Marta vai à casa de Ísis.

 L ‘SALVE-SE QUEM PUDER’

Triângulo de amor
Rodrigo Simas chega agitando a trama das 19h

R
odrigo Simas está em dose 
dupla na telinha da Globo. 
No ar como o Alejandro, de 

Salve-se Quem Puder, o ator tam-
bém faz parte do elenco da Super 
Dança dos Famosos, no Domingão 
do Faustão. Na novela, Simas chega 

à trama para criar um novo triân-
gulo amoroso e mostra um lado 
doce do personagem, que tenta 
conquistar Luna (Juliana Paiva), 
seu amor de infância. 

“Alejandro é um músico ba-
talhador, um cara romântico. Ele 
chega ao Brasil para tentar locali-
zar a Luna e este reencontro pro-

mete grandes emoções”, apresenta 
Rodrigo, que vai disputar o cora-
ção da jovem com Téo, vivdo por 
Felipe Simas, irmão de Rodrigo  na 
vida real. “Foi bem bacana. ‘Estrea-
mos’ na mesma novela e sendo ‘ri-
vais’. A experiência foi rápida, mas 
ficou um ‘gostinho’ de quero mais. 

Temos planos de fazer outros pro-
jetos juntos”, prevê. 

Com a novela gravada, o foco 
está voltado o Dança. “O nível vai 
ser maior ainda, de dificuldade e 
de competitividade, mas apesar 
de ser uma competição, é também 
uma comemoração”.

É a primeira vez que Rodrigo contracena com o irmão, Felipe Simas

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO

 L JULIANA PIMENTA

‘ESTREAMOS NA

MESMA NOVELA E 
SENDO RIVAIS. FICOU 

UM GOSTINHO DE 
QUERO MAIS’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Enquanto a cor da pele for mais importante que o 

brilho dos olhos, haverá guerra.”(Haile Selassie)

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 lua anima o contato com 

pessoas que moram longe. Só 

tome cuidado com mal-enten-

didos. Clima de mistério atiça 

a paquera.

Cor: pink.
Números da sorte:09, 63 e 00. 

 LA lua favorece a concentra-

ção em assuntos financeiros. 

Bom momento para organizar 

tarefas pendentes. Cumplici-

dade na relação amorosa.

Cor: laranja.
Números da sorte:37, 19 e 91. 

 LVocê vai curtir bastante as 

pessoas queridas. O astral é fa-

vorável para se entender com 

colegas de trabalho. A intimi-

dade vai animar o romance. 

Cor: branco.
Números da sorte:65, 11 e 38. 

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

 LNa profissão, o seu esforço 

vai ser notado. Pode assumir 

novas responsabilidades hoje. 

A conquista não vai trazer 

muitos resultados.

Cor: laranja.
Números da sorte:57, 93 e 12. 

 LA lua promete muita diver-

são. Evite brigas pela manhã. 

Você vai esbanjar charme e vai 

divertir aqueles ao seu redor, 

inclusive o par.

Cor: grafite.
Números da sorte:58, 40 e 13. 

 LVocê vai se divertir bastante 

com os seus familiares. Aposte 

no jogo de cintura para não se 

estressar a toa. A paquera vai 

ficar animada.

Cor: azul-marinho.
Números da sorte:50, 59 e 14. 

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

 LCurta os momentos a sós com 

a família em casa. Reequilibre 

as suas energias. Seu charme 

ariano ganha destaque e aju-

da a ter sucesso na conquista.

Cor: ciano.
Números da sorte:69, 33 e 24. 

 LEvite compras ou projetos 

muito ambiciosos. Pode aca-

bar dando um passo maior que 

as pernas. O romantismo vai 

melhorar a vida a dois.

Cor: branco.
Números da sorte:97, 52 e 79. 

 LSerá mais fácil realizar al-

gumas mudanças que vinha 

adiando. Pegue leve nas crí-

ticas no mundo do trabalho. 

Capriche no romance.

Cor: preto.
Números da sorte:89, 98 e 62. 

SÃO CARLOS LWANGA 
Foi um mártir africano, que serviu 
na corte do rei Muanga de Uganda. 
Devido às invasões violentas dos 
homens brancos na África, os pa-
dres encontraram muitas dificulda-
des em palavra de Deus para aquela
região. Porém, alguns conseguiram 
entrar e converter, inclusive, o chefe 
dos pajens do rei, Carlos Lwanga.
Mas Muanga se revoltou, decretou 
pena de morte a todos os que rezas-
sem. São Carlos Lwanga não cedeu
em sua fé e foi queimado vivo. Se-
guindo o irmão na fé, nenhum deles 
renegou, como parte dos corajosos
mártires de Uganda, na África.

SANTO DO DIA

MULTA
Em um sábado de sol, Ma-
riano decide levar a família 
de carro para a praia. Na es-
trada, ele é parado por um 
guarda: — Vou multar o se-
nhor. Estava acima da veloci-
dade permitida!

— Puxa, seu guarda! Não faz 
isso comigo! O senhor vai es-
tragar o meu fim de semana!
— Não seja por isso! Eu colo-
co a data de segunda- feira!

DEUS
O caipira compra um sítio 

no meio de um matagal e 
começa a trabalhar sozinho. 
Capina, cava, constrói um 
galinheiro, um pomar, faz 
uma horta e uma casa de dar 
inveja aos seus vizinhos. Um 
dia, o padre aparece por lá e 
comenta:

— Que belo trabalho vocês 
fizeram aqui!
— Ocês?
— Sim, você e Deus!
— Ah! Mas o Sinhô precisava 
vê como qui tava isso
aqui, na época qui ele cuida-
va sozinho!

CANIBAIS
Dois canibais conversam:
— Eu não sei mais o que fazer 
com a minha mulher!
— Se você quiser, eu posso 
lhe emprestar o meu livro de 
receitas!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi
MENSAGEM:
Oxóssi vem trazendo bas-
tante axé e proteção. Oxóssi 
também nos alerta sobre os 
falsos amigos e pessoas men-
tirosas que estão no nosso 
convívio diário. Cuidado 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 banho com 16 
pétalas de rosas brancas, 16 
folhas de arruda e 1 colher de 
semente de erva doce. Ferva 
em 2 litros de água por 5 mi-
nutos e espere esfriar.

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 comunicação vai estar em 

grande fase. Aposte em parce-

rias. Tome cuidado com distra-

ções. A harmonia vai marcar o 

relacionamento.

Cor: âmbar.
Números da sorte:33, 42 e 60. 

 LBoas energias te ajudarão 

a organizar as contas. A Lua 

deixa o seu lado sociável em 

evidência. Será mais fácil con-

versar com quem ama.

Cor: laranja.
Números da sorte:16, 43 e 88. 

 LA Lua agita a convivência 

com os amigos. Aposte no 

diálogo para resolver possíveis 

problemas. A paquera trará 

novidades. 

Cor: prata.
NÚMEROS DA SORTE:80, 35 E 26.
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