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O MAIS LIDO DO RIO

ESPORTES

ACIDENTE 
SINISTRO NA 

ALAMEDA 
COM MORTO 

E FERIDOS

NITERÓI 8

BALA VOA NO 
MORRO DOS 
PRAZERES 

E PORTEIRO 
É ATINGIDO

TIROTEIO 4

MONSTRO MONSTRO 
JOGA A EXJOGA A EX
VIVA DA VIVA DA 
PONTE PARAPONTE PARA
A MORTEA MORTE
Mãe de duas filhas, Ingrid optou 
em abril pelo fim do namoro com 
Miguel, que não aceitou. Corpo foi 
encontrado na Ilha da Madeira

ATIROU DA ANTIGA RIO-SÃO PAULO PARA O RIO GUANDU 3

SUPER-HERÓIS DO 
FLA ENCARAM HULK
Isla, Piris e Arrascaeta reforçam hoje o Mengão 
contra o Atlético-MG. Já o Fluzão pega o Ceará

NA MARÉ 4
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Pau quebra em 
reportagem 

com ‘Grávida 
de Taubaté’

DEU RUIM

PÁGINA 17

Protagonista 
Gabigol vira 
coadjuvante 

Gabibanco 

APOLINHO

PÁGINA 10
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Morreu ao cair 
nos trilhos

MANGUEIRA 7
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Veja lá dentro 
quem é a nova 
Miss Bumbum

É CAMPEÃ! 16

Coronel do 
TCP aparece 
na capa do 

BatmanlBOTAFOGO PERDE DO CRB: 2 A 1
lVASCÃO QUER DIEGO SHOWZA

PEGO  PRA  CRISTO, PEGO  PRA  CRISTO, 
JESUS  TÁ  FORA JESUS  TÁ  FORA 

DA  FINAL  CONTRA DA  FINAL  CONTRA 
A  ARGENTINAA  ARGENTINA
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MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 7/7/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

ILUMINAÇÃO

Anônimo
Duque de Caxias

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

MEIA HORA multimídia

Violência que não 
tem fim em Caxias

 LOs bairros Paulicéia e 25 de Agos-
to, em Duque de Caxias, sofrem com 
assaltos a qualquer hora do dia e da 
noite, e só roda uma viatura em toda 
a região. Precisamos de mais policia-
mento aqui no local. Quem sabe o 
policiamento comunitário não resol-
va essa questão? Um patrulhamento 
mais ostensivo? Precisamos de um 
reforço por aqui neste quesito. A vio-
lência está piorando a cada dia.

ASSALTOS

Poda solicitada na 
Barra da Tijuca

 LSolicitamos a poda de uma árvore lo-
calizada na Avenida Érico Veríssimo, na 
altura do número 600, na esquina com a 
Avenida João Carlos Machado, na Barra 
da Tijuca. Animais estão subindo pelo 
tronco e galhos da árvore e entrando 
nos apartamentos da região. Insetos, 
ratos, gambás e saguis já invadiram as 
casas dos moradores. Quem resolve o 
problema? Precisamos que a poda seja 
feita de forma regular nas árvores.

Lucas Mussel
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE

Vans sem leitor 
para bilhete único

 LFaço uso do bilhete único, porém tenho 
que pagar a passagem das vans em di-
nheiro, porque simplesmente além de 
não ter um ônibus decente, as vans não 
aceitam cartão na passagem. Durante a 
pandemia, retiraram a linha 850 (Men-
danha-Campo Grande) de vez. O que 
estava ruim, ainda pode piorar! Ficamos 
à mercê de vans piratas que não têm 
estrutura nenhuma. No Mendanha não 
tem uma linha de ônibus decente!

Pedro Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRANSPORTE

Poste quase caindo 
em Copacabana

 LUm poste de luz está quase caindo 
na esquina da Rua Miguel Lemos com 
Avenida Atlântica, em Copacabana. 
Só de encostar no poste ele balança e 
parece que vai cair a qualquer momen-
to. Precisamos de reparos urgentes no 
local, antes que aconteça um acidente 
maior. O bairro precisa de obras de mo-
dernização de algumas ruas. Poderiam 
começar pela substituição dos postes 
que estão danificados.

Meire Lemos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

REPARO

Energia cortada 
em São Gonçalo

 LSou morador de Alcântara, em São 
Gonçalo, e a Enel cortou a minha luz 
sem motivo algum. Minha conta de luz 
venceu pois eu não consegui efetuar 
o pagamento pelo débito automático. 
No aplicativo da Enel só diz que a conta 
está atrasada, mas não consigo pagar 
com cartão de crédito e nem emitem um 
boleto para eu pagar. Como é que fica? 
Não debitaram o pagamento de forma 
automática e não tem como pagar.

Anônimo
Por e-mail

POLÍCIA                                                                                                                                                                                   BUEIRO

Ralo furtado no Pechincha
 L Um ralo foi furtado há mais de 45 dias, na Rua Retiro 

dos Artistas, em frente ao número 1.504, no Pechincha, 
em Jacarepaguá. Eu fiz a denúncia para a prefeitura, 
um fiscal foi até o local, mas até agora não repuseram 
a tampa do ralo. O que era pra ser um bueiro virou um 
buraco e existe o risco de um carro entrar com a sua 
roda e causar um sério acidente no local. 

Osias Barreto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Agentes 
presentes

 LAgradeço ao MEIA HORA 
pela publicação da minha 
reclamação pedindo mais 
policiamento para a Avenida 
Pastor Martin Luther King Jr., 
na Zona Norte. Nesta sema-
na já vi agentes de trânsito e 
policiais na via. Valeu, Alceu!

Carlos Augusto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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POLÍCIA

Covarde atira ex viva de

Homem mata 
jovem de 26 
anos por não 
aceitar fim do 
relacionamento

P
oliciais civis prenderam 
ontem Miguel Ângelo 
Maia Pinho, feminici-

da confesso da ex-namorada, 
Ingrid Silva, de 26 anos, em 
Itaguaí. Ele foi localizado em 
Realengo. A jovem foi atirada 
ainda viva de uma ponte sobre 
o Rio Guandu, e o corpo foi en-
contrado na última sexta-feira 
na Ilha da Madeira.

O caso era investigado pela 
Delegacia de Descoberta de Pa-
radeiros (DDPA). “Ele decla-
rou em depoimento que pagou 
um mototaxista para que le-
vasse a Ingrid ao seu encontro. 
Ele não voltou para o bairro 
onde morava porque o crime 
teve grande repercussão e ele 
estava sendo jurado de mor-
te pela milícia”, disse a delega-
da Ellen Sou-
to, diretora 
da unidade 
especializada.

M ã e  d e 
duas filhas, 
Ingrid esta-
va sumida há 
duas sema-
nas e a famí-
lia chegou a 
reg is t rar  o 
seu desaparecimento na 35ª 
DP (Campo Grande). Na últi-
ma vez em que foi vista, estava 
indo encontrar Miguel na es-
tação ferroviária de Inhoaíba.

Segundo a delegada, os dois 
iniciaram um relacionamen-
to em janeiro deste ano e, em 
fevereiro, passaram a morar 
juntos. Em abril, a jovem op-
tou pelo término do relaciona-
mento, mas o namorado não 
aceitava e os dois passaram a 
se encontrar de forma esporá-
dica, após a Justiça determinar 
medida protetiva para ela. 

Miguel Ângelo vai respon-
der pelos crimes de homicídio 
triplamente qualificado e ocul-
tação de cadáver. 

UMA PONTE

Miguel Ângelo foi preso 
ontem em Realengo e 
confessou o crime. Ele foi 
jurado de morte onde mora

REPRODUÇÕES

Delegada disse que o safado jogou a jovem da passagem sobre o Rio Guandu durante discussãoIngrid Silva deixou duas filhas

VÍTIMA ESTAVA

SUMIDA HÁ DUAS 
SEMANAS, E CORPO 

FOI ACHADO NA ILHA 
DA MADEIRA
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POLÍCIA

U
ma troca de tiros en-
tre PMs e traficantes 
no Morro dos Prazeres, 

no Rio Comprido, deixou um 
morto e duas pessoas feridas, 
na manhã de ontem. Entre os 
feridos está o porteiro Francis-

co Antônio de Andrade, de 59 
anos. Ele saía do prédio onde 
trabalha quando foi alvejado.

O morto foi identificado co-
mo Wagner Maurício de Oli-
veira Macário, de 28. A Polícia 
Civil informou que ele era sus-
peito de participar de uma in-
vasão à Favela Cidade Alta, em 
2017. O outro ferido é Lucas 
Rodrigues, de 19 anos. A PM 
disse que ele seria suspeito de 

Prazeres sem paz
Tiroteio termina com um morto e dois feridos

 L PORTEIRO É UMA DAS VÍTIMAS

Moradores da favela botaram a boca no trombone na internet

AGÊNCIA BRASIL

Uma foto obtida pela Polícia 
Civil mostra Bruno da Silva Lou-
reiro, o Coronel, quilos mais ma-
gro. Há informação de que o cri-
minoso estaria em tratamento da 
Aids numa clínica do Complexo 
da Maré, na Zona Norte. O trafi-
cante é apontado pela Delegacia 
de Combate às Drogas (DCOD) 
como um dos fornecedores de fer-
ro furtado de trilhos da SuperVia 
para os pilotis das construções ir-
regulares de milicianos nas favelas 
Rio das Pedras e Muzema.

Coronel tem nove anotações 
criminais e seria o chefe máximo 
da sua facção criminosa. Uma in-

vestigação identificou a possível 
presença dele num carro usado 
na execução do sargento PM Cí-
rio Damasceno Santos, de 51 anos. 
Ele foi baleado em outubro numa 
viatura na Avenida Brasil. O Jeep, 
apreendido, tinha uma impressão 
digital de Coronel.

Apesar de ser preso duas vezes 
por tráfico, Coronel sempre saiu 
pela porta da frente da cadeia. A 
última saída foi em 2017, quando 
o Tribunal de Justiça determinou 
sua soltura, mesmo com o depoi-
mento de dois PMs atestando que 
ele confessou ser chefe do tráfico 
do Muquiço ao ser preso, em 2015.

Chefão da Maré 
está internado

 L DA BOCA PRO ESTALEIRO
DIVULGAÇÃO

Coronel pode estar em clínica do complexo se tratando da Aids  

PM DISSE QUE

PAPA MYKES DA UPP 
LOCAL ‘BRINCARAM’ 

DE GATO E RATO COM 
A VAGABUNDAGEM

Pau podre 
na Via Dutra

Pego com a 
mão na carne

 LA Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu on-
tem um homem que le-
vava 404,4kg de maconha 
na caçamba de uma ca-
minhonete, na Rodovia 
Presidente Dutra, em Pi-
raí, no Sul Fluminense. O 
motorista, de 32 anos, foi 
preso e levado para a de-
legacia da Polícia Federal 
(PF) de Volta Redonda.

 LUm homem foi preso na 
segunda-feira ao tentar 
furtar três peças de con-
tra filé e duas de picanha 
num supermercado na 
Rua Marechal Deodo-
ro, Centro de Niterói. De 
acordo com a PM, a car-
ne foi recuperada. Com 
outras sete passagens por 
roubo e furto, ele foi leva-
do para a 76ª DP (Centro).

RAPIDINHAS...

Arrastão em 
São Gonçalo

Mulher com 15 
furtos nas costas

 LHomens armados fizeram um 
arrastão e espalharam o pânico, 
ontem de manhã, na Rua Mare-
chal Floriano Peixoto, em frente 
ao número 2.656, na Covanca, 
em São Gonçalo. Pelas imagens 
registradas por um morador, é 
possível ver os assaltantes le-
vando celulares e roubando um 
carro. O 7º BPM (São Gonça-
lo) informou que não foi acio-
nado e, até o fechamento desta 
edição, não houve registro de 
queixa na 73ª DP (Neves).

 LPoliciais da 78ª DP (Fonseca) 
prenderam anteontem uma 
mulher acusada de furto quali-
ficado. A prisão foi em São Lou-
renço, Niterói, após monitora-
mento do setor de inteligência 
da Polícia Civil. A acusada, que 
não teve a identidade revela-
da, tinha 15 passagens por fur-
to, a maioria foi praticada em 
estabelecimentos comerciais. 
Segundo a Polícia Civil, contra 
ela foi cumprido mandado de 
prisão expedido pela Justiça.

atuar no tráfico dos morros 
dos Prazeres e Escondidinho.

Segundo a PM, equipes da 
Unidade de Polícia Pacificado-
ra (UPP) Escondidinho/Praze-
res estavam em policiamento 
pelo Morro dos Prazeres quan-
do foram atacadas em três pon-
tos distintos da comunidade e 
houve confronto. Após a tro-
ca de tiros, policiais foram até 

o Hospital Souza Aguiar para 
verificar se algum dos feridos 
participou dos ataques.

Quem mora no local usou 
as redes sociais para desaba-
far sobre os confrontos na re-
gião. “Nós moradores pedimos 
paz!!!! Até quando vamos viver 
esse dia de inferno? Morro dos 
Prazeres pede paaaz!!”, escre-
veu uma moradora.
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Familiares do motorista de 
transporte de passageiros por apli-
cativo Gabriel Leite da Silva Mon-
teiro, de 25 anos, buscam desespe-
radamente por informações sobre 
o seu paradeiro. O jovem está de-
saparecido desde a última sexta, 
quando foi sequestrado em Vigá-
rio Geral, na Zona Norte do Rio.

A mãe de Gabriel, Célia Regi-
na, diz que o filho teve seu carro 
cercado por bandidos e foi levado 
por eles. O sequestro foi flagrado 

pelas pessoas que estavam na rua. 
“Chegaram falando “é ele, é 

ele”. Não levaram nem o carro, 
apenas meu filho. Estou deses-
perada”, desabafou a mãe. 

Gabriel mora com a mãe, 
tem uma filha de 5 anos e a na-
morada está grávida de 8 me-
ses. Ele não tem envolvimento 
com tráfico de drogas.

POLÍCIA

Família 
busca por 
motorista

 L SEQUESTRO

Gabriel Leite da Silva, de 25 anos

REPRODUÇÃO

 L ANDERSON JUSTINO

PILOTO TEM

UMA FILHA DE 
5 ANOS E SUA 

NAMORADA ESTÁ 
GRÁVIDA DE 8 MESES

Pais de alunos da escola Ge-
túlio Vargas, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio, denunciam casos 
constantes de furtos na unidade. 
Segundo eles, criminosos vêm 
furtando uma série de equipa-
mentos como cabos, fios, refleto-
res, canos de alumínio e até mes-
mo as câmeras de segurança. 

“Toda semana tem um rou-
bo. A unidade escolar sofreu o 
décimo furto na semana pas-
sada”, disse uma mãe de aluno.

A Secretaria Municipal de 
Educação disse que questões co-

mo furtos são de responsabilidade 
dos setores de Segurança Pública 
e, por isso, a direção da escola re-
gistrou boletim de ocorrência so-
bre o furto de fios de ar-condicio-
nado, localizados nas instalações 
da parte externa do prédio. Ainda 
segundo a SME, quatro casos de 
furto foram registrados este ano.

A Polícia Militar diz que gran-
de parte dos crimes de furto são 
praticados por pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade e que vol-
tam a cometê-los por conta da 
sensação de impunidade.

Escola é alvo de ladrões em Bangu
 L SEM SEGURANÇA NA EDUCAÇÃO

Cabos de ar-condicionado são um dos itens cobiçados por criminosos

REPRODUÇÃO

C
om o envio de uma sim-
ples mensagem, a 52ª DP 
(Nova Iguaçu), na Baixa-

da Fluminense, tem combatido 
roubos de celulares. De acordo 
com informações obtidas com 
exclusividade pelo MEIA HO-

RA, a delegacia já recuperou 

mais de 100 aparelhos, de janei-
ro a junho de 2021, e prendeu 15 
pessoas por roubo e receptação.

Ao localizar um celular rou-
bado, a Polícia Civil envia uma 
mensagem para o aparelho e 
solicita que o usuário compare-
ça à delegacia num prazo de 24 
horas para comprovar a posse.

“O número de celulares que 

recuperamos é expressivo. Além 
disso, a partir do momento que 
o usuário entrega o celular na 
delegacia, ele nos ajuda a iden-
tificar os receptores e os rouba-
dores”, explica Celso Gustavo, 
delegado titular da 52ª DP.

Caso não tenha a nota fiscal, 
mas o usuário tenha se pron-
tificado a entregar o celular, a 
pessoa evita ser condenada por 
receptação. “Essa pessoa, ao en-
tregar o aparelho, não será res-
ponsabilizada por crime de re-
ceptação”, garante o delegado.

Apesar dos bons resultados, 
muitas pessoas visualizam e não 
devolvem o aparelho. A partir 
daí, a polícia começa a rastrear 
o telefone até que se chegue ao 
indivíduo que está com o celu-
lar. Pelos IMEIS dos aparelhos 
— um número único de identi-
ficação —, as operadoras telefô-
nicas conseguem saber onde ele 
se encontra, mesmo que o chip 
tenha sido mudado.

Para que este trabalho se-
ja feito, é importante registrar 
ocorrência na delegacia sem-
pre que um celular é roubado.

 L SIMPLES MENSAGEM AJUDA NO COMBATE AO CRIME

Ação com inteligência
Delega recupera uma penca de celulares roubados sem dar um tiro

Carga avaliada em R$ 300 mil seria vendida em São João de Meriti

DIVULGAÇÃO

 L ALINE CAVALCANTE

MAIS DE 100

APARELHOS FORAM 
RECUPERADOS DESDE 
JANEIRO E 15 PESSOAS 

FORAM PRESAS

 LA Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu mais de 120 celulares 
sem nota fiscal na noite de segun-
da, na Via Dutra, em Itatiaia, numa 
fiscalização na praça de pedágio.

Os aparelhos foram encontra-
dos no porta-malas de um carro 
em uma caixa de papelão, sem 
nenhuma nota fiscal, e a carga foi 

avaliada em R$ 300 mil. O moto-
rista e o passageiro confessaram 
que  haviam comprado os telefo-
nes no Brás, em São Paulo, e que 
a mercadoria seria revendida em 
São João de Meriti, na Baixada.

A ocorrência foi encaminha-
da ao Posto Fiscal da Receita Es-
tadual de Nhangapi, em Itatiaia.

Na Dutra, 120 telefones apreendidos
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GERAL

 L QUEDA FATAL

Morte na estação
Vítima caiu no vão entre o trem e a plataforma

U
m homem morreu na 
manhã de ontem ao fi-
car preso no vão entre o 

trem e a plataforma da estação 
Mangueira, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro. O acidente 
aconteceu por volta das 6h40 
na linha sentido Santa Cruz.

Bombeiros do quartel de 
Vila Isabel foram aciona-
dos dez minutos depois pa-
ra o resgate, mas a vítima 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. A morte 
foi confirmada por volta das 
7h25. O homem ainda não 
foi identificado.

Passageiros que presencia-

ram o momento da queda re-
latam que a vítima carregava 
muitas sacolas e teria se dese-

quilibrado e caído no vão. A 
SuperVia, ressalta que, nesta 
plataforma, não há embarque 
de passageiros e que a estação 

Mangueira é uma das possí-
veis saídas para quem desem-
barca na estação Maracanã.

Por conta do acidente, hou-
ve atraso nos trens do ramal 
Santa Cruz, que trafegaram 
nos dois sentidos por uma só 
linha, já que uma delas esteve 
interditada. Às 10h, a conces-
sionária informou que a cir-
culação foi normalizada.

A concessionária ressalta 
que não há confirmação de 
que o homem estivesse real-
mente na plataforma quando 
o acidente ocorreu e que as 
circunstâncias do óbito ain-
da estão sendo apuradas. Bombeiros e agentes da SuperVia carregam o corpo, na Mangueira

REGINALDO PIMENTA

HOMEM FOI 

SOCORRIDO POR 

BOMBEIROS, MAS 

NÃO RESISTIU AOS 

FERIMENTOS
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DOUGLAS 
ALBINO 
CORREA
tem atual-
mente 30 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 20 de 
setembro 
de 2008, no 
Itanhangá (Zona Oeste), após sair 
de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

DORGIVANIA 
DA SILVA
tem atualmente 
30 anos. Ela de-
sapareceu no dia 
25 de novembro 
de 2002, no Ingá 
(Niterói-RJ), após 
sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Cesta básica 
mais salgada

 LO preço da cesta básica 
aumentou 20,75%, com-
parando junho de 2020 e o 
mês passado, na cidade do 
Rio, segundo pesquisa di-
vulgada ontem pelo Dieese. 
Entre os mais produtos que 
mais subiram estão a carne 
bovina e o leite. Houve que-
da de maio (R$ 622,76) pa-
ra junho (R$ 619,24), mas 
alta de 11,44% em relação a 
maio do ano passado.

RAPIDINHA...

‘Quem aqui tentou me 
matar?”. A pergunta foi 
do consultor de vendas 

João Bento, de 53 anos, ao che-
gar ao Posto Central de Nilópolis, 
ontem, para se revacinar contra a 
Covid-19 após tomar vacina da 
AstraZeneca vencida. Ele foi uma 
das 620 pessoas que receberam a 
dose fora da validade. “É um ab-
surdo ter que passar por isso. Será 
que eles não podiam ver a data de 
vencimento?”, questionou.

Apesar do desabafo, o consul-
tor não quis entregar o cartão com 
a informação da dose vencida para 
os profissionais da triagem. “Não 
vou entregar a prova de que me va-
cinaram errado. Se quiserem, po-
dem ficar com uma cópia, mas o 
original é meu”, justificou.

A insatisfação com a falha na 

checagem dos lotes era a mesma 
da profissional de educação Ma-
noela de Souza, de 40. “É estranho 
não terem checado da primeira 
vez. Agora mostraram tudo”. 

Nilópolis aplicou 620 doses 
vencidas da AstraZeneca: 450 no 
Posto Central, 48 na maternida-
de Domingos Lourenço e 122 no 
Hospital das Clínicas Antônio 
Paulino (Pronil). A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde disse que investi-
ga 727 casos suspeitos.  

 L ‘ESTRAGADAZENECA’

Revacinados indignados
Pessoal que tomou doses vencidas estava uma arara em Nilópolis 

João Bento chegou no posto aflito: “Quem aqui tentou me matar?” 

FÁBIO COSTA

 L LUCAS CARDOSO

MUNICÍPIO TEM
727 CASOS SUSPEITOS 
DE AGULHADA COM 

IMUNIZANTE FORA DO 
PRAZO DE VALIDADE

Um grave acidente deixou 
uma pessoa morta e outras 11 
feridas, na noite de ontem, na 
Alameda São Boa Ventura, em 
Niterói, Região Metropolitana 
do Rio. A colisão ocorreu entre 
dois ônibus, um caminhão, um 
guindaste e um veículo de pas-
seio na subida da comunidade 
da Caixa-D’água. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, os quartéis do 
3º GBM (Niterói) e 20º GBM 
(São Gonçalo) foram aciona-
dos para a ocorrência, por vol-
ta das 18h30. Oito vítimas fo-
ram identificadas como leves, 
três graves e um óbito no local. 

Os três feridos com maior 
gravidade foram removidos, 

mas até o fechamento desta 
edição não havia confirmação 
para qual unidade de saúde eles 
foram encaminhados.

Segundo registro do corpo 
de Bombeiros, às 18h52, todas 
as vítimas já haviam sido reti-
radas dos veículos envolvidos 
no acidente. Duas delas gra-
ves teriam sido resgatadas por 

ambulâncias da rede pública e 
uma de serviços particulares.

Por conta do acidente, A 
NitTrans informou que a via 
em direção a subida da comu-
nidade Caixa D’água foram 
orientadas a mudar de rota, já 
que o grave acidente deixou o 
entorno da via completamente 
congestionado. 

Um morto e 11 feridos em Niterói
 L DESASTRE SINISTRO NA ALAMEDA
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Brasileirão Domingo Chapecoense 18h15 Maracanã
Libertadores Quarta Defensa y Justicia 21h30 Buenos Aires

RUBRO-NEGRO!

FALA,

MAMÃE TÁ COM CIÚME
porque tô falando que o ensopado 
de Galo dela só 
não é melhor que 
o do Arrascaeta. Já 
comprei meu refri 
e tô cheio de fome 
pra vingar aquela 
goleada do ano 
passado.

DADÁ NAÇÃO

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

Everson; Mariano, Igor Rabello, Júnior 
Alonso (Réver) e Guilherme Arana; 
Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, 
Nathan (Vargas ou Hyoran) e Hulk. 
Técnico: Cuca

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gusta-
vo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, 
João Gomes, Michael e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Pedro. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Mineirão  
Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)  
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e 
Rafael Trombeta (PR) 
Horário: 19h30  
TV: Premiere 

ATLÉTICO-MG FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

Arrasca é mestre-cuca
De volta da Copa América, uruguaio é a esperança do Mengão para depenar o Galo

Antes mesmo da bola ro-
lar no Mineirão, hoje, às 
19h, o torcedor rubro-

-negro estará em festa, pois é 
dia de matar a saudade de Arras-
caeta. Após servir a seleção uru-
guaia na Copa América, o mes-
tre-cuca do Mengão está pronto 
para depenar o Galo e preparar 
um belo ensopado diante do 
Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Sem Gabigol e Everton Ribei-
ro, ainda com a seleção brasilei-
ra, o camisa 14 retorna para as-
sumir a chefia do setor ofensivo 

e cozinhar o adversário, entala-
do na garganta desde a goleada 
por 4 a 0 sofrida no ano passado, 
no mesmo palco de hoje. Talvez 
a receita certa seja segredo de 
Arrascaeta, que não atuou na 
ocasião e, em sua única partida 
no Mineirão pelo Flamengo, fez Arrascaeta recebeu ontem o troféu de melhor meia do Cariocão

ALEXANDRE VIDAL /CRF

o gol da vitória por 2 a 1 sobre o 
Cruzeiro, em 2019.

Além de Chef, o uruguaio é 
amuleto do Rubro-Negro, que 
não perdeu com ele em cam-
po na temporada. Foram nove 
vitórias e cinco empates, com 
direito a cinco gols marcados 
e o prêmio de melhor meia do 
Campeonato Carioca.

E se o prato não sair como 
planejado, a batata pode aca-
bar assando para o técnico Ro-
gério Ceni, pressionado após 
a derrota por 1 a 0 para o Flu-
minense na rodada passada. O 
roteiro é parecido com a que-
da de Domènec Torrent, ante-

cessor do ex-goleiro, que vazou 
justamente após a goleada para 
o Galo em 2020.

Para ajudá-lo na missão, Ce-
ni poderá contar com outros 
dois gringos do Mengão: Isla, 
que retorna da seleção chilena 
e treinou na vaga de Matheu-
zinho e deve reassumir a lateral 
direita, e Piris da Motta, da se-
leção paraguaia, que volta após 
empréstimo ao Genclerbirligi, 
da Turquia, e foi relacionado 
pela primeira vez com o trei-
nador, mas deve ficar no banco. 
Já Arrascaeta entrará na vaga 
de Vitinho, suspenso por rece-
ber o terceiro cartão amarelo.

 LO Atlético de Madrid desistiu 
oficialmente de contratar Ro-
drigo Muniz. O time espanhol 
não aumentou a proposta de 5 
milhões de euros (cerca de R$ 30 
milhões) e saiu da jogada por-
que o Flamengo não quis aceitar 
a “merreca” pelo atacante.

A desistência veio depois 
que o Rubro-Negro disse ao 
Atlético de Madrid que toparia 

vender Muniz pelo valor, mas 
desistiu e pede valores maiores 
para liberar o jogador.

Agora, o Al Nasr é o único 
clube que mantém negociação 
com o Flamengo para ter Ro-
drigo Muniz. O time dos Emira-
dos Árabes, inclusive, já tem um 
acordo alinhavado com os repre-
sentantes do atleta, mas falta con-
vencer a diretoria do Mengão.

Espanhóis desistem de Rodrigo Muniz

MEIA ESTÁ
INVICTO PELO FLA 
NA TEMPORADA: 
NOVE VITÓRIAS E 
CINCO EMPATES
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Copa América Sábado Argentina 21h Maracanã
Eliminatórias 02/09 Chile Horário a definir Chile

Poderia ser um choque de 
gigantes se Cuca e Rogé-

rio Ceni (foto) tivessem todos 
os jogadores disponíveis pa-
ra o confronto desta noite, no 
Mineirão. Os desfalques por 
lesões, suspensões, convoca-
ções para seleções e contami-
nação por covid-19 mutila-
ram os elencos, obrigando os 
treinadores a improvisações 
que nem sempre dão certo. E 
se não bastasse tudo isso, ain-
da pesam os cansaços físico e 
mental, causados pelo desgas-
te dessa maratona crimino-
sa com intervalos curtos para 

atender a um calendário alu-
cinante. O Galo entra na 10ª 
rodada em quarto lugar, com 
16 pontos, cinco vitórias, um 
empate e três derrotas. O Uru-
bu, com dois jogos a menos, 
está na 11ª colocação, com 12 
pontos, quatro vitórias e três 
derrotas. A rivalidade garan-
te clima quente, independen-
temente do que mostre o ter-
mômetro e exigirá controle 
dos jogadores e experiência 
da arbitragem para garantir 
que o espetáculo termine co-
mo começou, 11 de cada lado 
e sem sururu no terreiro.

 L A Eurocopa também não 
foi essas coisas, mas está 
furos acima do nível da 
Copa América. Jogos me-
lhores, grandes jogado-
res nas seleções, grama-
dos impecáveis, imagens 
mais bonitas.

 L Bom ver a evolução de 

Lucas Paquetá: ganhou 
força física, confiança e 
personalidade. É outro 
jogador.

 L O gramado do Mara-
canã está recebendo ma-
quiagem para ser palco 
no sábado da decisão da 
Copa América.

 LDudu está de volta, registrado, nome 
publicado no BID da CBF e pronto 
para entrar em ação. Se reaparecer 
jogando no mesmo nível, será um re-
forço giga para o Palmeiras.

 LEssa é das Arábias: analistas de de-
sempenho descobriram que o sistema 
defensivo do Corinthians sofre muitos 
gols em casa porque sente falta da 
torcida. Ah, então tá.

GALO E URUBU NO TERREIRO

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BOLA DENTRO BOLA FORA

GABIBANCO 
NA SELEÇÃO

 LA seleção brasileira ganhou do 
possante Peru por 1 a 0, na segun-
da-feira à noite, no Estádio Nil-
ton Santos, e chegou mais uma 
vez com facilidade a uma final de 
Copa América, fazendo o técni-
co Tite tão feliz que até no pago-
de caiu, mesmo desengonçado. 
Quem não aproveitou a chance 
foi o atacante Gabigol. Tite optou 
por outras soluções e o goleador 
rubro-negro, habituado a ser pro-
tagonista, perdeu espaço, passou a 
coadjuvante e, se não entrar e bri-
lhar na finalíssima, restará guardar 
a camisa como recordação.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Jesus fora 
da decisão
Atacante pega gancho de dois 
jogos por conta da expulsão

 L COPA AMÉRICA

O atacante Gabriel Jesus 
será desfalque da Sele-
ção Brasileira na final 

da Copa América no sábado, 
às 21h, no Maracanã. 

O jogador pegou punição de 
dois jogos de suspensão pela ex-
pulsão contra o Chile, nas quartas 
de final, além de receber multa de 
5 mil dólares, cerca de 26 mil reais. 
Como já cumpriu um, na vitória 
por 1 a 0 sobre o Peru na semifinal, 
o jogador também será ausência 
na final da competição.

Sem Gabriel Jesus, a tendên-
cia é que Everton Cebolinha, que 
atuou de titular na segunda-feira, 
seja mantido na equipe. Quem 
corre por fora por uma vaga no 
time é Everton Ribeiro.

O Brasil, finalmente, deixará de 
atuar no Estádio Nilton Santos. Ao 
todo, foram sete jogos na casa do 
Botafogo. Neste período, o grama-

do foi alvo de reclamações de joga-
dores e da comissão técnica.

A página oficial do estádio nas 
redes sociais provocou: “Agora, fi-
nalmente, vão jogar em outro lu-
gar e a nossa casa está de volta para 
o Botafogo”.

Ontem, em Brasília, a Argen-
tina se garantiu como adversária 
do Brasil na final da Copa Améri-
ca ao bater nos pênaltis a Colôm-
bia após empate em 1 a 1. 

Gabriel Jesus levou o vermelho ao acertar chute no rosto de Mena

AFP

A ADVERSÁRIA
DO BRASIL NA FINAL 
SERÁ A ARGENTINA, 

QUE ELIMINOU A 
COLÔMBIA ONTEM
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Série B Sábado Cruzeiro 16h30 Niltão

Série B 17/07 Brusque  19h Brusque-SC

10ª RODADA 

10ª RODADA

PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA ZONA NEUTRA REBAIXAMENTO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

LIBERTADORES

 5º GOIÁS 16 9 4 4 1 10 4 6
 6º VASCO 13 9 4 1 4 10 10 0
 7º BRUSQUE 13 8 4 1 3 9 11 -2
 8º GUARANI 13 9 3 4 2 16 13 3
 9º BOTAFOGO 12 9 3 3 3 12 11 1
 10º AVAÍ 12 9 3 3 3 9 10 -1
 11º OPERÁRIO-PR 12 9 3 3 3 8 13 -5
 12º VILA NOVA 10 9 2 4 3 5 7 -2
 13º CRUZEIRO 10 10 2 4 4 13 16 -3
 14º CSA 8 8 2 2 4 5 7 -2
 15º CONFIANÇA 8 9 2 2 5 8 12 -4
 16º PONTE PRETA 8 10 1 5 4 5 8 -3

 1º NÁUTICO 21 9 6 3 0 17 4 13
 2º CORITIBA 20 9 6 2 1 10 4 6
 3º SAMPAIO CORRÊA 18 9 5 3 1 9 2 7
 4º CRB 17 10 5 2 3 15 15 0

ZONA NEUTRA REBAIXADOS À SÉRIE C

BRASILEIRÃO - SÉRIE B

ACESSO À SÉRIE A

 17º VITÓRIA 7 9 1 4 4 6 8 -2

 18º BRASIL DE PELOTAS 7 9 1 4 4 6 9 -3

 19º LONDRINA 7 9 1 4 4 6 10 -4

 20º REMO 7 8 1 4 3 5 10 -5

 CLUBES PT J V E D GP GC S

  CLUBE P J V E D GP GC SG

 1º BRAGANTINO 21 9 6 3 0 19 10 9
 2º ATHLETICO-PR 19 9 6 1 2 17 9 8
 3º PALMEIRAS 19 9 6 1 2 16 10 6
 4º ATLÉTICO-MG 16 9 5 1 3 11 8 3
 5º FORTALEZA 15 9 4 3 2 14 9 5
 6º SANTOS 15 10 4 3 3 11 10 1
 7º BAHIA 14 9 4 2 3 17 13 4
 8º ATLÉTICO-GO 13 8 4 1 3 7 7 0
 9º CEARÁ 13 9 3 4 2 11 10 1
 10º FLUMINENSE 13 9 3 4 2 8 9 -1
 11º FLAMENGO 12 7 4 0 3 9 6 3
 12º JUVENTUDE 12 9 3 3 3 7 11 -4
 13º CORINTHIANS 11 9 2 5 2 7 7 0
 14º INTERNACIONAL 10 9 2 4 3 10 14 -4
 15º AMÉRICA-MG 9 9 2 3 4 9 11 -2
 16º SPORT 6 9 1 3 5 4 8 -4
 17º SÃO PAULO 5 9 0 5 4 5 11 -6
 18º CUIABÁ 4 7 0 4 3 4 8 -4
 19º CHAPECOENSE 4 9 0 4 5 8 17 -9
 20º GRÊMIO 2 7 0 2 5 4 10 -6

ONTEM
 PONTE PRETA 0 X 0 AVAÍ 19:00
 CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA 19:00
 CRB 2 X 1 BOTAFOGO 21:30

AMANHÃ
 REMO  X  VILA NOVA 21:00

SEXTA
 VASCO  X  S. CORRÊA 19:00

 LONDRINA  X  GUARANI 19:00

 GOIÁS  X  NÁUTICO 21:30

SÁBADO
 OPERÁRIO-PR  X  BRASIL  11:00

 CONFIANÇA  X  VITÓRIA 19:00

DOMINGO
 BRUSQUE  X  CSA 20:30

ONTEM

 SANTOS 2 X 1 ATHLETICO-PR 19:30

HOJE

 FORTALEZA  X  AMÉRICA-MG 18:00

 BAHIA  X  JUVENTUDE 18:00

 BRAGANTINO  X  CUIABÁ 18:00

 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 19:00

 ATLÉTICO-MG  X  FLAMENGO 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  SPORT 19:15

 FLUMINENSE  X  CEARÁ 21:30

 INTERNACIONAL  X  SÃO PAULO 21:30

AMANHÃ

 CHAPECOENSE  X  CORINTHIANS 21:00

Diogo Silva, Celsinho (Nicolas Careca), 
Gum, Caetano e Guilherme Romão; 
Marthã (Claudinei), Reginaldo e Jean 
Patrick (Wesley), Diego Torres (Renan 
Bressan) e Erick; Hyuri (Calyson). 
Técnico: Allan Aal

Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, 
Gilvan e Rafael Carioca; Barreto (Pedro 
Castro), Luís Oyama e Chay (Marco Antô-
nio); Felipe Ferreira (Ronald) (Marcinho), 
Rafael Navarro (Rafael Moura) e Diego 
Gonçalves. Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Rei Pelé. Juiz: José Mendonça da Silva Júnior (PR) 
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) 
Gols: 1º tempo: Rafael Navarro (29 minutos).  
2º tempo: Nicolas Careca (55 segundos) e Marthã (29 minutos) 
cartões amarelos: Marthã, Wesley e Diego Torres (CRB)

CRB 2 BOTAFOGO 1

A 
sina continua. Num tabu 
de fazer o torcedor arran-
car os cabelos, o Botafo-

go segue sem vencer fora de ca-
sa e tropeçou mais uma vez ao 
perder por 2 a 1 para o CRB, no 
Rei Pelé, em Alagoas. O Alvine-
gro até saiu na frente com Rafael 
Navarro, mas tomou a virada em 
gols de Nicolas Careca e Marthã.

Os vacilos longe do Rio têm 
custado caro ao Glorioso, que 
desperdiçou mais uma chance 
de encostar na zona de acesso e 
permaneceu na nona posição, 
com 12 pontos, mas pode cair na 
tabela com os resultados de hoje.

A atuação da equipe de Mar-
celo Chamusca não foi das pio-
res, principalmente no primei-
ro tempo, quando foi superior 
ao adversário e fez por merecer a 
vantagem até o intervalo. Há três 
jogos sem marcar, Rafael Navarro 
quebrou o jejum aos 29 minutos. 

Mas todo torcedor está careca 
de saber que não pode voltar re-
laxado para a etapa final. E foi o 
que o Botafogo fez. Logo aos 55 
segundos, Nicolas Careca, que 
havia acabado de entrar, empa-
tou o jogo. Aos 29, Marthã, de 
cabeça, decretou a virada. 

Agora, o Alvinegro soma 
três empates e três derrotas em 
seis partidas fora de casa na Sé-
rie B do Brasileiro.

Uma rotina de 

arrancar o cabelo
Com gol de Careca, Fogão perde fora de casa

 L TABU INCÔMODO

Volante Luís Oyama foi um dos destaques positivos do Alvinegro

THALITA CHARGEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

BOTAFOGO ABRIU

O PLACAR COM 

RAFAEL NAVARRO, 

MAS TOMOU VIRADA 

NO SEGUNDO TEMPO
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Brasileirão Sábado Sport 19h Ilha do Retiro

Libertadores Terça Cerro Porteño 19h15 Assunção

Vovô bom tá no Fluzão
Fred e Nenê comandam o Tricolor diante do Ceará, o Vozão, em São Januário

 L COROAS EM ALTA

N
enê, aos 39 anos, entrou 
no segundo tempo e foi 
fundamental na vitó-

ria por 1 a 0 sobre o Flamen-
go. Fred, aos 37, já fez 12 gols na 
temporada e é artilheiro do ti-
me. É no embalo dos coroas que 
o Fluminense vai pra cima do 
Vozão, apelido do Ceará, hoje, 
às 21h30, em São Januário, em 
busca da inédita segunda vitória 
seguida no Brasileirão. 

Cheios de moral, os vovôs 
do Flu são as principais armas 
do Tricolor para engatar uma 
boa sequência. Nenê, que só 
entrou no segundo tempo do 
clássico, deve ser utilizado da 
mesma maneira hoje, enquan-
to o camisa nove será mantido 
entre os titulares. 

Somado ao talento dos co-
roas, a vitória sobre o arquirri-
val, no último domingo, pode 
ser o combustível que faltava 
para embalar de vez no Brasi-
leiro. Diante do Ceará, a equipe 
tenta dar fim à irregularidade 
no campeonato. Ao longo de 
dez rodadas, o time ainda não 
conseguiu engatar duas vitó-
rias seguidas.

Apesar da oscilação, um 
triunfo hoje pode colocar o 
Tricolor, nono colocado, com 
13 pontos, na zona de classifi-

cação para a Libertadores do 
ano que vem e se manter mais 
uma rodada no posto de me-
lhor do Rio de Janeiro.

Além de melhorar a posição 
na tabela, uma boa sequência 
será fundamental para elevar a 
confiança da equipe antes do jo-
go mais importante da tempo-
rada. Na próxima terça, o Trico-
lor encara o Cerro Porteño pelo 
primeiro jogo das oitavas de fi-

nal da Libertadores. Antes, po-
rém, o Tricolor vai a Recife en-
frentar o Sport, sábado, na Ilha 
de Retiro, em mais um compro-
misso pelo Brasileirão. 

Embora deva manter o time 
titular que venceu o Flamengo, 
Roger Machado não vai contar 
com dois nomes importantes: 
os centroavantes Abel Hernán-
dez e Bobadilla, com dores no 
calcanhar direito e na coxa di-
reita, respectivamente. Como no clássico, Nenê deve ser aproveitado no segundo tempo e Fred será mantido no time titular

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

AOS 37 ANOS,

FRED É O ARTILHEIRO 
DO FLUMINENSE NA 

TEMPORADA, COM 12 
GOLS MARCADOS

TRICOLOR!

FALA,

COMO DIZ O DITADO,
Panela velha é que faz comida boa. 
O meu irmão Dadá 
Nação só fala do tal 
do Galo, mas eu tô 
comendo as sobras 
de um ensopado 
de Urubu desde 
domingo que os 
coroas prepararam.

DIDI LARANJEIRAS

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago 
e Cazares; Caio Paulista, Gabriel Tei-
xeira e Fred.  
Técnico: Roger Machado

Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacer-
da e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, 
Marlon e Vina; Lima, Mendoza e Jael 
(Cléber).  
Técnico: Guto Ferreira

Local: São Januário  
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) 
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e 
Helton Nunes (SC) 
Horário: 21h30  
TV: Globo 

FLUMINENSE CEARÁ

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Gerson

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

 LCom o contrato acabando no 
fim deste ano e ainda sem pers-
pectiva de renovação, o meia 
Nenê começa a ver seu nome 
ser ventilado em outros clubes 
árabes e dos Estados Unidos. 
Em entrevista ao portal NetFlu, 
o empresário do jogador falou 
sobre a situação.

“Sempre tem esse tipo de 
sondagem. O Nenê tem pas-

saporte espanhol. Todo mun-
do acaba falando da idade de-
le. Já tem uns três anos que o 
pessoal tá encerrando a carrei-
ra do Nenê e ele sempre sur-
preende. Existe sempre sonda-
gem, mas ele tem importância 
no Fluminense. Ninguém vai 
vir comprar o Nenê, disse o re-
presentante Gilvan Costa, que 
minimizou os 39 anos do atleta.

Empresário minimiza sondagens
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PRÓXIMOS JOGOS
Campetição Dia Time  00h00 Local

Campetição Dia Time 00h00 Local

PRÓXIMOS JOGOS
Série B Sexta Sampaio Corrêa  19h São Januário

Série B 13/07 Coritiba 21h30 Couto Pereira

 LA história entre Vasco e Bru-
no César será encerrada neste 
fim de semana, quando as duas 
partes se comprometeram a as-
sinar o fim do vínculo contra-
tual. O meia tinha contrato até 
maio de 2022 e estava empres-
tado ao Penafiel-POR.

O jogador, desde a última 
temporada, não estava mais 
nos planos da comissão técni-
ca do Vasco, e por isso, entrou 
em comum acordo com o meia 
para acertar a rescisão. Um dos 
motivos deve-se ao salário que 
não estava mais adequado ao 
orçamento do Cruzmaltino.

Além disso, o Vasco tinha 
uma dívida com o Bruno Cé-
sar, que não recebia a parte de 
seu salário, cerca de 70%, des-
de dezembro. No entanto, com 
o acordo conduzido pelo dire-
tor Alexandre Pássaro, a nego-
ciação foi encaminhada com os 
representantes do jogador e re-
solvida de forma amigável. Fo-
ram 41 jogos e 4 gols marcados.

Outro que deu adeus à Co-
lina foi o zagueiro Werley, de 
32 anos e que foi anunciado 
ontem como novo reforço do 
Atlético Goianiense.

Bruno César 
acerta rescisão

P
ressionada por reforços em 
meio à Série B inconsistente, 
o Vasco analisa o mercado. 

O nome de Diego Souza, do Grê-
mio, estaria no radar da diretoria, 
que mantém cautela sobre uma 
possível negociação.

Com os pés no chão, o Vasco 
não irá comprometer suas finan-
ças para contratar nenhum joga-
dor. Diego Souza, que completou 
36 anos no dia 17 de junho, vê com 
bons olhos voltar a São Januário 
para encerrar sua carreira, mas o 
alto salário impede que o nome 
do jogador ganhe força na Colina.

Torcedor vascaíno confesso, 
Diego Souza tem contrato com o 
Grêmio até 2021 e tem sido titular 
na equipe gaúcha.

Outro nome que agrada à tor-
cida e à diretoria é o do zagueiro 
Dedé. Após meses de batalhas ju-
diciais, o defensor, de 33 anos, fez 
um acordo com o Cruzeiro e está 
livre para buscar um novo clube. 
Um dos naturais destinos do atle-
ta seria o Vasco, clube pelo qual o 
jogador começou a se destacar no 
futebol brasileiro.

Em entrevista ao canal do You-
Tube Atenção, Vascaínos!, o advo-
gado de Dedé, Carlos André de 
Freitas Lopes afirmou que os tor-
cedores cruzmaltinos podem so-

É o Vascão 
tipo retrô!
Nomes de Diego Souza e Dedé 
aquecem os bastidores da Colina

 L VELHOS ÍDOLOS NA MIRA

DIRETORIA

BUSCA REFORÇOS, 
MAS NÃO QUER 

COMPROMETER AS 
FINANÇAS DO CLUBE

nhar com a volta do zagueiro ao 
clube de São Januário.

Sócios no alvo

O Vasco está fazendo uma re-
visão nos títulos de sócio concedi-
dos pelo ex-presidente Alexandre 
Campello. O foco da investigação 
são integrantes da antiga gestão 
que passaram a ser considerados 
Benfeitores Remidos.

Segundo Campello, a honraria 
foi concedida por ele a alguns alia-
dos por julgar que eles prestaram 
serviços relevantes ao clube. O ex-
-presidente definiu a revisão dos 
títulos como “perseguição política 
e dor de cotovelo”.

A diretoria cruzmaltina en-
viou um e-mail para pelo me-
nos dez pessoas solicitando o 
comprovante de pagamento de 
R$ 24 mil, valor do título con-
cedido por Campello.

Até o momento, nenhuma 
decisão foi tomada. O clube es-
tá fazendo uma análise jurídica e 
os títulos podem ser cancelados, 
suspensos ou mantidos.

FALA, VASCAÍNO!

FALA,

SÓ COISA BOA ROLANDO!
Vascão ganhou no sábado. O Mito, 
meu xará, e o craque Diego Showza 
podem voltar. Werley vazou e 
Bruno César foi 
dispensado... Isso 
tá bom demais pra 
ser verdade! Tô 
até com medo do 
jogo de sexta-feira 
contra o Sampaio!

DEDÉ COLINA

Vasco monitora a situação de Diego Souza, que está no Grêmio

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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A GATA DA HORA

é estrela de conteúdo sensual e explícito pa-

ra assinantes do Close Friends no seu Instagram @sabrinadm._ 

“Gosto de ir à academia, conversar com meus amigos e cuidar de 

mim, porque isso faz eu me sentir muito mais feliz e viva”, con-

ta a modelo, que já fez ensaio arrasador para o Diamond Brazil. 

SABRINA DE MARTINI

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

MATEO TRANCOSO / DIVULGAÇÃO

 LA Itália bateu a Espanha on-
tem nos pênaltis, em Wembley, 
na Inglaterra, e é finalista da Eu-
rocopa. Os italianos enfrenta-
rão Inglaterra ou Dinamarca, 
que duelam hoje às 16h.

A Azzurri saiu na frente, com 
gol de Federico Chiesa, aos 15 
minutos do segundo tempo e 
a Fúria empatou aos 35, com 
Álvaro Morata. Após a prorro-
gação, Belotti, Bonucci, Bernar-
deschi e Jorginho converteram 
as penalidades para a seleção 
italiana. Pela Espanha, marca-
ram Gerard Moreno e Thia-
go Alcântara (filho do tetra-
campeão mundial Mazinho, 
ex-Vasco), mas Dani Olmo e 
Morata desperdiçaram.

Itália vai à final da Eurocopa

 LHá dois dias, as medalhas dos 
finalistas da Copa América es-
tão retidas pela alfândega no 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. As peças foram 
trazidas através da bagagem 
de um fornecedor chileno da 
Conmebol, sem terem sido de-

claradas. A informação é do site 
GE. O erro da Conmebol foi no 
preenchimento de documen-
tos para a importação das me-
dalhas. Para possibilitar a en-
trada das medalhas, é possível 
que haja pagamento de impos-
tos devidos para a situação.

Medalhas estão retidas

AFP
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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
 

R.MIRANDA R$699,00
Veja hoje! Apartamento tipo 
casa, totalmente reformado, 
sala, quarto, cozinha, área 
serviço, garagem, sem con-
domínio, estuda-se depósito. 
Tel.:(21)3258-8806/ 99985-1533. 
C27268
 

ADVOCACIA T.2220-2679
Consumidor (Empresas de 
água, luz, telefone, Bancos, 
seguradoras, planos saúde), 
direito imobiliário. (condomí-
nios, despejo, locação) etc. Dr. 
Júlio Rodrigues(21)97383-5799/  
WhatsApp
 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada decreto 
57.654-20/01/1966, Portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
Pensão Militar, Direito Fa-
milia. Procure seus direitos,  
(21)98191-8844 Whatsapp,

 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

CAIXA V/TEXTO
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa ven-
dedora, jogos, bolões, expe-
riência em casa lotérica, boas 
referências, enviar curriculo 
para centrolotericoempregos@
gmail.com
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se Costureira Colaretis-
ta com experiência em roupas 
de ginástica. Centro/ Rio. Tel.: 
3100-0016 (das 10:00 às 15:00h)
 
COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confecção de 
cortinas, salário R$1.300,00+ 
produtividade +passagem 
+lanche. Trabalhar 2f a 6f, Anil/ 
jacapaguá. Enviar contato 
whatsapp 96488-8201
 

DIARISTA V/TEXTO
trabalhar Duque de Caxias. 
Gostar de cachorro, diária 
à combinar +cesta básica.  
Currículo no zap ou e-mail:  
aguicrente@icloud.com,  zap 
T.99895-8738
 

AUX. ESCRITÓRIO 
Empresa contrata auxiliar 
de escritório com expe-
riência em telemarketing, 
toda rotina de escritório e 
computação. Trabalhar Jaca-
repaguá. Interessados  ligar 
98427-9371

 

MECÂNICO V/TEXTO
Com experiência. Trabalhar  2ª à  
6ª feira, salário combinar. Tratar 
no local: Rua Visconde de Santa 
Isabel, 161 -  Vila Isabel.
 

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
 
SERRALHERIA V/TEXTO
Toldos e Coberturas. Pagamento 
em até 6x no cartão ou à vista 
com 10% de desconto. Contatos 
Tel.:(21)98174-1920/ 98743-
2172 Whatsapp
 

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

 

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.

 
IMPERIO TRANCARUA 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissional, 
queda de inimigos. Jogo de 
Búzios. Consultas com Entida-
de. Tel 3269-0177/ 98558-9091 
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
 

VALÉRIA DE XANGÔ 
Se vc senti falta de algum  
ente querido que partil para 
plano superior procure  hj 
mesmo Valéria de Xangô ela 
tem com enviar mensagem  
p vc. Atendimento Búzios/ 
cartas. Garrafadas para im-
potência. Trabalho pg após 
resultados. Nao cobramos 
consulta!!! traga um pocote 
vela. Trago seu amo gamado 
ao seus pés.  Tel.: 24525100 / 
980393732

 

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 ALICE 
R$25,00 Loiraça, branquinha, 
cabelão, cintura parando trânsito, 
carinhosa, cheirosa, quentíssima 
totalmente liberal, diferenciada 
.Ambiente discreto, sozinha T. 
97496-2556 Cinelândia.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, liberalisma, sensual, apa-
relhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767/ 97299-78411
 

NOVAS GATAS 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br
 

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

FOTOS FRANCISCO CEPEDA / AG. NEWS

MONIQUE E CACÁ 
SÃO SÓ LOVE

 LMonique Evans e Cacá 
Werneck assumiram que 
estão juntas novamente e 
agora já podem postar fo-
tos nas redes sociais livre-
mente. “Olha como ela es-
tá linda, olha o meu amor! 
Agora sim, assumidamente 
juntas”, escreveu Monique 
na legenda da imagem. Os 
fãs ficaram felizes e come-
moraram a reconciliação. 

REPRODUÇÃO INTERNET

MINEIRA É CAMPEÃ DO 
MISS BUMBUM BRASIL

PEDIU AJUDA AOS FÃS
 LBruno Gagliasso 

revelou que tem 
o desejo de ser pai 
novamente ao 
ser perguntado 
por um fã. “Eu tô 
dentro. Se vocês 
puderem ir lá no 
Instagram da Gio 
e falar: ‘Gio, mais 
um bebê para 
2022’, eu vou ado-
rar a ajuda”.
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M ‘NÃO VOU FICAR 
APONTANDO’

 LSamantha Schmütz fa-
lou sobre a cobrança fei-
ta pelas redes sociais pe-
dindo um comentário 
seu sobre a ida de Mô-
nica Martelli à festa de 
Marina Ruy Barbosa, em 
entrevista à revista Carta 
Capital. “Não vou ficar 
aqui apontando dedo”.

REPRODUÇÃO/GNT

REPRODUÇÃO

TRABALHADA NA 

TRANSPARÊNCIA

 LJuliana Paes voltou a pos-
tar conteúdo com frequên-
cia nas suas redes sociais. A 
atriz tem dividido um pou-
co de sua rotina e fotos de 
ensaios com seus seguido-
res. Pelo Instagram, Ju pos-
tou uma foto usando calça 
jeans e um sutiã com tecido 
transparente. Nos comentá-
rios, não faltaram elogios à 
beleza da atriz.

EM ALTA EM BAIXA

 LFábio Porchat paga inscri-
ções do ENEM para seguido-
res e inspira famosos.

 LZélia Duncan critica Marina 
Ruy Barbosa após festa na 
pandemia: “Fim da picada”.

 LLunna LeBlanc, de Minas Gerais, é a 
grande campeã do Miss Bumbum Bra-
sil 2021. A modelo conquistou o título 
na final do concurso, que aconteceu na 
noite de segunda-feira e contou com a 
apresentação de ninguém menos que 
Andressa Urach. Lunna tem mais de 90 
mil seguidores no Instagram, onde cos-
tuma compartilhar fotos sensuais. A 
votação do Miss Bumbum teve um em-
pate de 131 pontos entre Lunna e Juh 
Campos, candidata de Roraima. An-
dressa Urach, então, foi a responsável 
por escolher a vencedora. Com 116 
pontos, a terceira colocada foi Suzana 
Simonet, de Santa Catarina.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

A VIDA DA GENTE

IMPÉRIO

CHIQUITITAS

17h30. Globo: Karina (foto) fica frustrada com Pedro, que tenta 
se explicar para a namorada. Duca se despede de Alan. Nat pede 
para entrar no esquema de Lobão e Heideguer. Joaquina encontra 
a luva com o pen drive de Alan. Henrique e Duca fazem fotos com 
Bianca. Karina conta para Bianca o que aconteceu com Pedro.

19h10. Globo: Hugo se vangloria por ter conseguido enganar 
Helena (foto). Júlia convoca Alan a se arrumar e sair com ela para 
se distrair. Alejandro teme perder Luna para Téo, caso a fisiote-
rapeuta resolva se mudar para a casa de Helena. Hugo combina 
com Dominique de ameaçar Luna para ela falar sobre as outras 
duas testemunhas. Alexia e Renzo saem para jantar.

21h. Record: Isaque e Rebeca (foto) se decepcionam com Esaú. 
Lia e Jacó sonham com um amor. Esaú debocha de Jacó. Jacó fica 
perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se decepciona com Labão. 
Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é abençoado 
por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

18h. Globo: Rodrigo (foto) fica encantado ao ver Manuela 
arrumada para sair. Lourenco diz que lutara pela guarda de Tiago. 
Moema convence Ina a conversar com Laudelino. Eva se irrita 
com o desempenho de Sofia. Cecilia vence a partida, e Vitoria sorri 
satisfeita. Ana conforta Sofia. Vitoria se preocupa com o estado 
emocional de Cecilia. Lourenço conversa com seu advogado.

20h35. Globo: Maria Clara e José Pedro (foto) são hostis com 
Cristina. Érika confidencia para Téo que Robertão procurou Gian-
carlo sobre um emprego e o blogueiro liga para o publicitário. O 
porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do condomínio. 
Orville repreende Carmem. José Alfredo procura Maurílio.

21h. SBT: Carmen decide averiguar o passado de Marian (foto) 
e vai até a casa do casal que adotou a menina pela primeira vez. 
Armando vai preso por desvio de dinheiro. Os vizinhos encren-
queiros escutam e anotam tudo sobre a reunião da chapa das 
chiquititas. Bia descobre que Juca e Paçoca são colegas.

 L O MEME PERDEU A GRAÇA...

Treta ao vivo!
Marido da Grávida de Taubaté agride equipe do SBT

T
em dia que é melhor ter fi-
cado em casa, né? Que dirá 
a equipe de reportagem do 

Vem Pra Cá, do SBT, que foi agre-
dida durante a procura por Ma-
ria Verônica Aparecida César San-
tos, a famosa Grávida de Taubaté. 
Lembra dela? O programa tentou 

promover o encontro virtual entre 
ela e Chris Flores, que desmasca-
rou a falsa gestação na época, mas a 
brincadeira acabou em violência. 

Tudo começou quando o ma-
rido da falsa grávida impediu a 
abordagem da equipe e bateu na 
câmera, ferindo a mão de uma re-
pórter. Chris, que estava nos estú-
dios do SBT, lamentou a atitude do 
homem. Para quem não lembra, 
Maria Verônica chocou o país ao 
aparecer na mídia com uma falsa 
barriga gigantesca — de silicone 
— , para revelar sua gestação de 
quadrigêmeas, em 2012.  

Fato é que nem o marido da 
mulher sabia da falsidade do caso. 
“Toda essa história deve ter causa-
do um trauma neles. Por isso acho 
que não teve uma má intenção, de 
prejudicar alguém. Acho que ela 
percebeu que só prejudicou a si 
mesma”, declarou Chris. 

A repórter, que apresentava o 
Hoje em Dia, da Record, na épo-
ca em que a mulher foi desmasca-
rada, levantou a hipótese da famí-
lia de Maria ser vítima do próprio 

golpe que ela tentou aplicar. “Tal-
vez, para ela, esteja superado, mas 
o marido pode não ter superado. 
Devem perguntar como ele não 
descobriu a gravidez falsa, devem 
acusá-lo de cúmplice. A pessoa fi-
ca prisioneira da própria mentira”. 

Chris Flores mandou um reca-
do para Maria Verônica: “A gente 
não pode mudar o passado. E eu 
sei que ela é uma pessoa que tem fé. 
Acredite, você pode escrever uma 
nova história”, aconselhou. 

Programa tentou, sem sucesso, reencontro de Maria com Chris Flores

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

MULHER ENGANOU

O PAÍS E O MARIDO 
AO SURGIR COM 

BARRIGA GIGANTE 
DE QUADRIGÊMEAS
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Felicidade é boa saúde e má memória.”

(Ingrid Bergman)

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

 LUtilize a disposição para per-

seguir os seus objetivos. Foque 

em trabalhar sozinha.  No ro-

mance, corre o risco de se ma-

goar com ilusões.

Cor: amarelo-ouro.
Números da sorte: 14, 77 e 68.

 LReforce o laço com amigos 

e colegas. Oportunidades de 

mudar de negócio podem 

pintar. Fique atenta. Pode se 

frustrar na conquista.

Cor: rosa.
Números da sorte: 15, 33 e 24.

 LVocê vai buscar reconheci-

mento hoje. Aposte na agili-

dade e na qualidade do seu 

trabalho. Na vida em casal, o 

tempo deve fechar.

Cor: preto.
Números da sorte: 52, 43 e 88.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LMuita animação com os seus 

planos. Seja mais ágil e conte 

com a ajuda dos amigos para 

se dar bem. Uma relação a dis-

tância não vai dar tão certo.

Cor: marrom.
Números da sorte: 71, 08 e 98.

 LNão fique parada hoje. Per-

siga as suas ambições com 

confiança. Boas chances de 

melhorar de vida. Na paixão, 

decepções e sofrência à vista.

Cor: goiaba.
Números da sorte: 45, 54 e 27.

 LExcelente dia para reforçar as 

relações. Faça chamadas de ví-

deo com a família e os amigos. 

Na conquista, chance de uma 

paixão surgir.

Cor: branco.
Números da sorte: 73, 37 e 55.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê deve se expressar bem. 

Pode fechar novos contratos. 

Momento excelente para pra-

ticar esportes. Se está na pista, 

vai sofrer um pouco.

Cor: branco.
Números da sorte: 20, 38 e 02.

 LBoas chances de iniciar um 

empreendimento de casa. 

Pode formar um negócio lu-

crativo. No amor, tenha caute-

la com a possessividade.

Cor: escarlate.
Números da sorte: 75, 12 e 84.

 LO seu astral favorece diálo-

gos e os estudos. Se arrisque 

com novos clientes e se dedi-

que ao conhecimento. Fuja da 

paquera com um colega.

Cor: areia.
Números da sorte: 58, 85 e 13.

SANTO ADRIANO
Adriano viveu no Século IV. Durante 
a perseguição imposta por Diocle-
ciano aos cristãos, ele chefiava os 
guardas do imperador e, enquanto 
assistia à injusta condenação de 
22 valentes cristãos, gritou: “Acres-
centai também o meu nome a estes 
heróis mártires, pois também eu me 
declaro cristão”. Adriano teve uma 
última chance de declarar seu amor 
à esposa e, em seguida, foi queima-
do vivo, juntamente com os outros 
22 cristãos. Adriano é representado 
armado, com uma bigorna em suas 
mãos ou pés. Seu culto é muito forte 
na Alemanha e no norte da França.

SANTO DO DIA

TEMPO
Na aula a professora pergun-
ta a Joãozinho:
— Joãozinho, qual é o tempo 
da frase “eu cheguei em casa 
molhado”?
Joãozinho responde:
— Tempo chuvoso, profes-

sora — responde o menino.

GRAVIDEZ
Marcela conta para o namo-
rado, toda cautelosa.
— Amor, eu estou grávida de 
você — afirma.
O namorado responde:

— Mentira, pois eu já nasci 
faz tempo!

VENENO
Uma cobra pergunta à outra, 
bastante preocupada:
— Será que eu sou muito ve-
nenosa?

— Achou que sim. Por quê?
— Mordi a língua.

MANICÔMIO
Um médico entra num ma-
nicômio e se depara com um 
louco pendurado no lustre e 
outro deitado no sofá, e diz 

para o que está no sofá:
— Por que ele está no lustre?
— Ele acha que é uma lâmpa-
da! — responde.
— E por que você não tira ele 
de lá? — rebate o doutor.
— Você quer que eu fique no 
escuro? — finaliza o louco.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Caboclo Pena Branca
MENSAGEM:
Sr. Pena Branca vem nos aler-
tando sobre a saúde frágil de 
pessoas próximas de nós. Nos 
avisa também que grandes 
desafios serão superados e 
que alguns acontecimentos 
nos trarão alegria e sucesso 
duradouro.
SAUDAÇÃO:
Okê Caboclo!
CORES:
Branco e verde.
ELEMENTOS:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para fortalecer a saúde de al-
guém, monte uma cesta de 
frutas verdes com seis unida-
des de cada, enfeite com seis 
bandeirinhas e seis fitas bran-
cas. Coloque o nome da pes-

soa e leve até uma árvore bo-
nita. Acenda uma vela branca 
e entregue a Sr. Pena Branca. 
Peça saúde e força para a pes-
soa que está precisando.

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

 LVocê vai ter muita força de 

vontade na profissão. Se de-

dique e seja rápido com as ta-

refas. Nos assuntos do coração, 

clima tenso com intrigas.

Cor: prata.
Números da sorte: 20, 83 e 74.

 LFaça um esforço para ter um 

dia gostoso. Se junte com as 

pessoas queridas e colabore no 

trabalho. Vai arrasar e atrair a 

todos na paquera.

Cor: terracota.
Números da sorte: 39, 30 e 21.

 LVai se dar bem no trabalho 

home office. Pode até apri-

morar a relação com a família. 

Seja realista e tenha cautela 

com as expectativas no amor.

Cor: branco.
Números da sorte: 67, 22 e 85.
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