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Milícia do 
cosmético 
se borra na 
Zona Oeste

15 PRESOS 5

Escolas 
abrem vagas 
na Baixada

FIRJAN SESI 8

Pedágio sobe 
na ponte a 

partir de hoje
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PAREM DE 
MATAR AS 
MULHERES

Mais um pai chora 
a morte da filha 

vítima de feminicídio. 
Segundo Helton (E), 
Hevelyn, de 17 anos, 

foi covardemente 
assassinada com tiro na 

testa por um canalha que 
não aceitava a separação 

em Campo Grande

NENHUMA A MENOS 3

Quadrilha do Ecko 
‘maquiou’ o crime, 
mas foi descoberta

Vivi Araújo 
não negaria o 

convite 
para o ‘BBB’
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Conhece alguma  
mulher vítima de 

agressão? Não se cale! 

META A COLHER!
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E MENGÃO SE 

QUEIXA
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CARTA DO LEITOR

Planos de saúde  
são muito caros

Carros param onde 
querem no Centro

Galhos podem cair 
em São Gonçalo

Ponte do Anil está 
cheia de poças

Ônibus 397 demora 
e está no bagaço

Trabalhadores são 
assaltados direto

 LSeria uma ajuda e tanto se o governo 
fizesse um acordo para reduzir os va-
lores das mensalidades dos planos de 
saúde. Ajudaria pessoas mais pobres 
que, no desespero, recorrem aos hospi-
tais públicos. Muitas vezes as unidades 
não têm os equipamentos necessários 
e a população acaba morrendo.

 L As ruas Riachuelo e Gomes Frei-
re precisam de choque de ordem 
urgente. Tem muito estaciona-
mento irregular no local. Fica hor-
rível para passar de carro nessas 
vias, os motoristas precisam des-
viar dos carros mal parados. Cadê 
a Guarda Municipal?

 L Galhos de árvore estão amea-
çando cair na rede elétrica, na 
Rua Marechal Deodoro, no pon-
to final dos ônibus linha 56, em 
Neves, São Gonçalo. Um acidente 
pode ocorrer a qualquer momen-
to. Está muito perigosa a situação 
no local. Alô Enel, vamos agir!

 LA ponte de pedestres do Anil, que 
fica em frente à Praça Soldado Má-
rio Kosel Filho,  está abandonada, 
com poças de água dos dois lados 
e uma bem no meio. Ao atravessar, 
molhamos os nossos pés. Um ver-
dadeiro absurdo!

 L A linha 397 (Campo Grande—
Candelária) tem poucos ônibus, e 
a situação deles é precária. Mui-
tos estão caindo aos pedaços e 
só vivem lotados. O trabalhador 
não tem paz para ir e vir. Cadê a 
prefeitura pra trocar os carros?

 LOs coletivos da empresa Trel que 
circulam pelo Jardim Anhangá, em 
Imbariê, Duque de Caxias, estão 
sendo alvos constantes de assal-
tos. Criminosos não perdoam nem 
os trabalhadores. Alguém precisa 
tomar providências. 

Aroldo Gomes Martins
Itaboraí

Lucas Alves
Por e-mail

Laudelino Siqueira
Por e-mail
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 LTENHO 45 anos e 
sou jornaleiro há 22. 
Antes de ser jorna-
leiro, estudava. Na 
minha profissão, gos-
to do convívio com 
os clientes. Moro em 
Nova Iguaçu, torço 
pelo Vasco e, nas horas 
vagas, gosto de curtir 
minha família e fazer 
academia. No MEIA 
HORA, gosto de ler o 
caderno de esportes.

FLÁVIO SILVA 
SCOFANO —
 Nova Iguaçu

THADEU 
MACHADO 
DA SILVA  
tem atual-
mente 29 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 05 de 
agosto de 
2008, em 
Campos dos Goytacazes (Rio de Janei-
ro), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

LUCIANO BELFORD

Morta na Zona Oeste
Jovem de 17 anos assassinada na Carobinha teria sido vítima de feminicídio

 L COVARDIA

U
ma jovem de 17 anos 
morreu após ser ba-
leada na cabeça em 

Campo Grande, na noite 
de quinta-feira. Hevelyn da 
Sant’Anna Rosa teria sido 
vítima de feminicídio. Se-
gundo o pai dela, Helton da 
Sant’Anna Rosa, o ex-com-
panheiro da filha não aceita-
va o fim do relacionamento. 

O pai de Hevelyn compare-
ceu ontem ao Instituto Médi-
co Legal (IML) e pediu justiça 
pela filha. “Minha filha foi co-
vardemente assassinada com 
um tiro na testa por um cana-
lha, que não aceitava a separa-
ção. Ela nunca quis ficar com 
ele”, desabafou Helton.

O ex-companheiro da jo-
vem, identificado pelo pai 
da vítima como Alexandre 
Soares, o Novinho, teria ati-
rado na cabeça de Hevelyn, 
enquanto a moça segurava o 
filho no colo. O crime acon-
teceu na Favela da Carobinha, 
em Campo Grande, Zona Oes-
te do Rio, onde ela morava.

Hevelyn deu entrada na 
UPA de Campo Grande I, na 
quinta-feira, às 20h27, com 
perfuração de arma de fo-
go na região frontal, já com 
pressão arterial inaudível e 
sem pulso. Apesar dos es-
forços da equipe médica, ela 
morreu às 20h35.

Hevelyn da 
Sant’Anna Rosa 

morreu após 
ser baleada na 

cabeça

DIVULGAÇÃO

‘MINHA FILHA FOI 

COVARDEMENTE 

ASSASSINADA 

POR UM 

CANALHA’
 L De acordo com informa-

ções preliminares da Polí-
cia Militar, a vítima teria si-
do socorrida com uso de um 
carro. A partir das caracte-
rísticas indicadas, policiais 
militares do 40º BPM (Ira-
já) localizaram o veículo na 
região da Carobinha.

Segundo informações da 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC), as investi-
gações estão em andamen-
to para apurar a morte de 
Hevelyn da Sant’Anna Ro-
sa. Diligências estão sendo 
realizadas para esclarecer as 
circunstâncias do caso.

Ainda não há informa-
ções sobre a data e o local 
do sepultamento da jovem.

Carro 

localizado

Pai de Hevelyn, Helton da Sant’Anna Rosa pede justiça pela filha
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POLÍCIA

 L OPERAÇÃO

Mais pressão em 
milícia da Baixada
Polícia Civil caça paramilitares suspeitos 
de assassinar candidato a vereador

A 
Polícia Civil realizou on-
tem operação para com-
bater a milícia liderada 

por Wellington da Silva Braga, 
o Ecko. Foram expedidos 10 
mandados de busca e apreen-
são em bairros dos municípios 
de Nova Iguaçu e de Duque de 
Caxias, um deles na casa do 
candidato a vereador Germa-
no Silva de Oliveira, conheci-
do como Maninho de Cabuçu. 

A milícia de Ecko tem Dani-
lo Dias Lima, conhecido como 
Tandera, como responsável por 
parte da organização.

As buscas tiveram por obje-
tivo arrecadar provas nas inves-
tigações que apuram a morte 
do candidato a vereador de No-
va Iguaçu Domingos Barbosa 

Cabral, o Domingão, assassi-
nado no dia 10 de outubro.

Domingão era irmão do 
policial militar André Bar-

bosa Cabral, conhecido co-
mo Cabral, que foi preso 
pela polícia em julho, apon-
tado como chefe de milícia 
que atua em Nova Iguaçu.

A milícia de Cabral teria en-

trado em conflito com o bando 
do Ecko. Uma das hipóteses in-
vestigadas pela polícia é de que 
o assassinato de Domingão te-
ria sido uma resposta da milí-
cia do Ecko ao grupo de Cabral.

Denúncias apontam que 
Maninho de Cabuçu teria si-
do escolhido pela milícia que 
atua no local e também que in-
tegrantes do grupo criminoso 
passaram a restringir a atuação 
de outros candidatos em cam-
panha eleitoral. Além das in-
vestigações sobre homicídios, 
a ação teve como objetivo bus-
car provas que indiquem a par-
ticipação da milícia em cam-
panhas eleitorais feitas com 
financiamento de candidatos 
por eles apoiados.

Investigações da DH apontam que milicianos impedem rivais de fazer campanha nas áreas onde atuam

REPRODUÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

RAPIDINHA...

Dois baleados na Vila Kennedy
 LDuas pessoas foram baleadas 

na Vila Kennedy, Zona Oeste 
do Rio, na madrugada de on-
tem. De acordo com a Polícia 
Militar, o 14º BPM (Bangu) foi 
acionado e localizou dois fe-
ridos na UPA de Vila Kenne-
dy. A ocorrência foi encami-
nhada para a 34ª DP (Bangu). 

As vítimas teriam sido balea-
das por criminosos ao entrar 
por engano na comunidade. A 
Polícia Civil não deu detalhes 
sobre o caso. Como os nomes 
das vítimas não foram infor-
mados, até o fechamento desta 
edição, não havia informações 
sobre seu estado de saúde.

Operação conjunta das po-
lícias Civil (Core) e Federal, 
além de agentes da Receita Fe-
deral (DIREP), apreendeu on-
tem mais de 770 kg de cocaína 
pura no Porto do Rio e em Por-
tos Secos, no bairro do Caju, na 
Zona Norte da cidade.

Segundo os agentes, até on-
tem, inúmeros contêineres ain-
da passavam por inspeção no 
Terminal da MultiRio, inclusi-
ve com o auxílio de cães fareja-

dores da Core. Além disso, pro-
dutos destinados à exportação 
estavam sendo verificados por 
agentes em Portos Secos.

Grande parte da droga esta-
va escondida em malotes gran-
des, utilizados para enviar mi-
nério de silício para a Europa.

Ainda conforme os policiais, 
o prejuízo ao crime organizado 
já ultrapassa a cifra de R$ 300 
milhões apenas com a quanti-
dade de cocaína já apreendida.

Cocaína a rodo 
no Porto do Rio
Tráfico leva preju de R$ 300 milhões

 L MAIS DE 770 KG DE DROGA

A cocaína estava escondida em carga de minério de silício

DIVULGAÇÃO

POLICIAIS 
CUMPRIRAM 

10 MANDADOS 
DE BUSCA E 
APREENSÃO
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POLÍCIA

PM aperta 
milicianos
Dois bandidos foram mortos 
e cinco presos em operação

 L PRAÇA SECA E CAMPINHO

P
oliciais militares dos 18º 
BPM (Jacarepaguá) e 
9° BPM (Rocha Miran-

da) realizam ontem operação 
contra a milícia que domina 
as comunidades nos bairros 
da Praça Seca, na Zona Oeste, 
e Campinho, na Zona Norte. 
Com a chegada dos PMs, mo-
radores relataram nas redes so-
ciais um intenso confronto na 
localidade do Morro do Fubá. 

Dois suspeitos de integra-
rem a criminalidade local fo-
ram baleados e morreram. 
Cinco milicianos foram pre-
sos. A PM também apreendeu 
fuzis, granadas e uma pistola. 
Dezesseis veículos roubados 
foram recuperados e 32 boti-
jões de gás foram apreendidos.

Na comunidade da Chacri-
nha, na Praça Seca, a polícia 
estourou um depósito usado 
como central clandestina de 

internet. Houve apreensão de 
vários equipamentos, mas ne-
nhum presono local.

A operação ocorre após 
criminosos usarem as redes 
sociais para divulgar videos 
mostrando o poderio local. Se-
gundo investigações, soradores 
relatam diariamente o abuso 
da milícia que atua na região. 

Na quinta-feira, a Força-
Tarefa prendeu um crimino-
so apontado como segurança 
do chefe da milícia do Campi-
nho. Edmilson Gomes de Me-
nezes, o Macaquinho, e Leo-
nardo Luccas Pereira, o Leleu, 
são acusados de comandar o 
crime na região. Segundo in-
vestigações, a dupla faz parte 
da narcomilícia, resultado da 
união entre milicianos e trafi-
cantes. A ocorrência desta sex-
ta-feira (6) foi registrada na 29ª 
DP (Madureira).

Policiais militares apreenderam fuzis na ação contra milícia

DIVULGAÇÃO

Cosméticos da milícia
Operação estoura fábrica clandestina e prende 15

 L QUADRILHA DO ECKO

A Força-Tarefa da Polí-
cia Civil, por meio das Dele-
gacias do Departamento Ge-
ral de Polícia Especializada 
(DGPE) prendeu nesta sexta-
feira 15 pessoas em uma ope-
ração contra braço financeiro 
da milícia chefiada por Wellin-
gton da Silva Braga, o “Ecko” 
em Santa Cruz e Guaratiba, na 
Zona Oeste do Rio. A ação tem 
como objetivo encerrar as fon-
tes de renda e interromper co-
mércios e serviços ilegais, que 
geram grande lucro para a or-
ganização criminosa.

Foram fechadas em Santa 
Cruz uma fábrica de gelo da 
milícia, uma fábrica clandes-
tina de cosméticos, uma cen-
tral clandestina de TV a cabo 
e internet e lojas de roupas pi-
ratas. Já em Guaratiba foram 
fechadas uma central clandes-
tina de TV a cabo e de internet 
e lojas com material pirata, se-
gundo informações do delega-
do Felipe Curi.  Na operação 
também foi apreendida uma 
placa em homenagem ao mi-
liciano morto “Carlinhos Três 
Pontes”, irmão de Ecko.

Entre os crimes investiga-
dos estão: comercialização de 
produtos falsificados; contra-
bando; descaminho; transpor-
te alternativo irregular, entre 
outras ilegalidades.

Fábrica clandestina produzia cosméticos sem nenhum controle

REPRODUÇÃO POLÍCIA CIVIL

 LA operação conta com as 
equipes dos Departamentos 
de Polícia Especializada e teve 
apoio de informações do Dis-
que-Denúncia.

A operação conta com in-
vestigações da Delegacia de 
Defesa dos Serviços Delega-
dos (DDSD); Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Contra a 

Propriedade Imaterial (DR-
CPIM); Delegacia do Consu-
midor (Decon); Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA); Delegacia de Roubos 
e Furtos de Automóveis (DR-
FA) e Divisão de Capturas da 
Polícia Interestadual (DC-Po-
linter) e teve apoio do Disque-
Denúncia (21 2253-1177).

Setores envolvidos na ação
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GERAL

Viadutos viram teto 
Moradias erguidas em áreas precárias retratam falta de políticas habitacionais

 L LONGE DOS CARTÕES-POSTAIS

N
o Rio de Janeiro profun-
do, longe dos cartões
-postais e da assistência 

do poder público, famílias ba-
talham como podem por um 
teto. Centenas de moradias 
foram construídas debaixo 
de viadutos nos últimos anos, 
pondo em risco quem circula 
por cima e quem vive embai-
xo. Boa parte das casas são bem 
construídas, de alvenaria, com 
rede de água e luz. Na Avenida 
Dom Hélder Câmara, na altu-
ra de Benfica, um movimenta-
do comércio foi instalado, há 
anos, sob o viaduto do metrô. 
Retratos de um desenvolvi-
mento que custa a ser erguido.

Dezenas de casas foram er-
guidas nos últimos anos debai-
xo do Viaduto Ana Néri, em 
Triagem, e também sob a linha 
do metrô que cruza o bairro. 
O local foi batizado como Vi-
la Triagem. Os primeiros mo-
radores chegaram há cerca de 
oito anos, pela promessa de um 
apartamento no conjunto po-
pular Bairro Carioca. Sem va-
gas, famílias acabaram subindo 
casas no espaço, imprensadas 
sob as estruturas dos viadutos e 
pela linha do trem, ao lado. “Se 
eu tivesse opção, não moraria”, 
resumiu uma moradora.

Casas e comércios também 
foram erguidos sob a estrutu-

ra do metrô na Avenida Dom 
Hélder Câmara, em Benfica. 
Ali, habitações bem construí-
das se misturam a outras pre-
cárias, de plástico e papelão.

Coordenador do movimen-
to União por Moradia Popular 
do Rio, o arquiteto e urbanista 
Felipe Nin denuncia que a ci-
dade e o Brasil não têm polí-
ticas habitacionais suficientes. 
“Os governos estaduais e mu-
nicipais abdicaram de ter um 
programa próprio”, afirma.

“A questão da moradia no 
Rio é resultado da desigualda-
de. Eles merecem um projeto 
de política habitacional do es-
tado e do governo federal”.

Casas construídas debaixo da linha do metrô na Av. Dom Hélder Câmara, no Jacaré

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

 LA Casa Fluminense, coletivo 
que debate políticas públicas, 
lançou há dois meses a ‘Agenda 
Carioca 2030’, com propostas pa-
ra a cidade. “O incremento das 
desigualdades foi acentuado pe-
la pandemia. Não foi apenas uma 
tragédia de saúde, mas mostrou 
onde estão as populações mais 
vulneráveis e que são mais viti-
madas pela pandemia. Há pro-
blema com um tema que é pou-
co discutido, que é a assistência 
social. Temos dificuldade de ter 
uma construção de política de 
assistência que dê conta de trazer 

uma renda mínima para a popu-
laçao em geral. Um projeto como 
uma renda básica municipal ia 
aumentar a efetividade”, explica 
Vitor Mihessen, coordenador da 
Casa Fluminense e da publicação 
da ‘Agenda Carioca 2030’.

O documento tem a habita-
ção como tema central: duas das 
propostas são produzir uma ba-
se de informações públicas sobre 
o déficit habitacional na Região 
Metropolitana, e promover assis-
tência técnica para melhorias ha-
bitacionais, principalmente em 
favelas e periferia.

Pandemia agrava desigualdade

Em Triagem, habitações irregulares ficam imprensadas entre a ponte e o metrô
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 L REAJUSTE DE TARIFA

Pedágio mais 
caro na Ponte
Preço da tarifa básica para carros sobe para 
R$ 4,60. Motociclistas terão de pagar R$ 2,30

A 
travessia da Ponte Rio 
Niterói fica mais cara a 
partir de hoje. A tarifa 

básica de carros, por exemplo, 
terá reajuste de R$ 0,30 centa-
vos, passando de R$ 4,30 para 
R$ 4,60. Motociclistas passam 
a pagar R$ 2,30. Para cami-
nhões leves e ônibus, o pedá-
gio vai custar R$ 9,20. 

O reajuste foi publicado nes-
ta quinta-feira no Diário Ofi-
cial da União. A autorização é 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), por 
meio da Deliberação nº 454.

Em agosto deste ano a 

ANTT autorizou o reajuste e 
manteve a antiga tarifa do pe-
dágio na Ponte. O ultimo au-
mento foi em 2018. O reajuste 
é válido para várias categorias 
de veículos autorizados a fazer 
a atravessar a Ponte.

Automóvel, caminhonete e 
furgão (rodagem simples) pas-
sam a pagar R$ 4,60. A tarifa 
para motocicletas e triciclos 
sobe para R$ 2,30.

Para caminhão leve, cami-
nhão trator, ônibus e furgão 
(rodagem dupla), o pedágio é 
de R$ 9,20. Para automóvel com 
semi-reboque e caminhonete 

com semi-reboque, R$ 6,90. 
Para ônibus, caminhão, ca-

minhão trator, caminhão tra-
tor com semi-reboque (roda-
gem dupla) a tarifa sobe para 
R$ 13,80. Para automóvel com 
reboque e caminhonete com 
reboque, R$ 9,20

Para Caminhão com rebo-
que e caminhão com semi-re-
boque (4 eixos), o pedágio é de  
R$ 18,40. Caminhão com re-
boque e caminhão com semi
-reboque (5 eixos): R$ 23,00. 
Caminhão com reboque e ca-
minhão com semi-reboque (6 
eixos): R$ 27,60.

DANIEL CASTELO BRANCO
RAPIDINHA...

HFB: 12 mortes confirmadas
 L Subiu para 12 o número 

de pacientes mortos após 
o incêndio que atingiu o 
prédio 1 do Hospital Fede-
ral de Bonsucesso, na Zo-
na Norte do Rio, há qua-
se duas semanas. Quatro 
idosos que estavam inter-
nados na unidade e pre-
cisaram ser transferidos 
para outros hospitais tive-
ram morte confirmada na 
quarta e na quinta-feira. 

Segundo a Secretária de 

Estadual de Saúde, o apo-
sentado Jorge Luiz Alves de 
Araújo, 63 anos, estava in-
ternado no Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas (HE-
GV), na Penha. Ele morreu 
na madrugada de quarta-
feira. Ele estava em trata-
mento contra um câncer.

Outras três idosas que es-
tavam internadas em estado 
grave em unidades de saú-
de municipais também tive-
ram morte confirmada. 
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GERAL

 L EM TODO O ESTADO

Caixa abre 76 agências
Hoje serão atendidos beneficiários dos auxílios de R$ 600 e R$ 300 

A 
Caixa Econômica abre 
hoje 76 agências no Es-
tado do Rio, das 8h às 

12h, para atendimento aos be-
neficiários do auxílio emer-
gencial de R$ 600 e também 
da extensão de R$ 300. Os be-
neficiários nascidos em janeiro 
e fevereiro dos ciclos 3 e 4 po-
derão sacar em espécie. Hoje, o 
dinheiro vai estar liberado para 
cerca de 6,9 milhões de pessoas.

Nascidos de janeiro a outu-
bro também poderão sacar da 
poupança social digital os re-
cursos ainda não utilizados do 
saque emergencial do FGTS. A 
relação de agências está no si-
te do banco: www.caixa.gov.br/
agenciasabado.

Todas as pessoas que procu-
rarem as agências no horário 
de funcionamento serão aten-
didas. Não é preciso chegar an-
tes do horário de abertura.

Foram creditados R$ 5,7 bi-
lhões para beneficiários de to-
do o país. Hoje, terão sido pa-
gos R$ 245,4 bilhões do auxílio 

emergencial para 67,8 milhões 
de brasileiros, em um total de 
393,9 milhões de pagamentos.

Continua disponível a uti-
lização dos recursos credita-
dos na Poupança Social Digi-
tal para compras com cartão 

de débito virtual e QR Code, 
pagamento de boletos, contas 
de água, luz, telefone, entre ou-
tros. Com o aplicativo ‘CAIXA 
Tem’, também está disponível a 
funcionalidade para pagamen-
tos sem cartão nas lotéricas.

Caixa afirma não ser preciso chegar antes da abertura para evitar filas

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

 LEm setembro, a Caixa Econô-
mica lançou a campanha Vo-
cê no Azul para regularização 
de dívidas de contratos comer-
ciais em atraso. Para reforçar o 
atendimento, cinco caminhões 
Você no Azul têm percorrido 
desde então os estados do país 
durante a campanha. A partir 
desta segunda-feira e até o dia 
19, a cidade do Rio recebe a uni-
dade móvel, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h, no Largo da 
Carioca, no Centro.

No Caminhão é feito o 
atendimento necessário para 
a regularização das dívidas. A 
campanha oferece condições 
especiais a clientes do banco 
para pagamento de dívidas co-
merciais em atraso, para bene-
ficiar pessoas físicas e empresas. 
A regularização da dívida tam-
bém pode ser feito nas lotéricas.

Regularização 
de dívidas

Cartões de 
alimentação

 LA prefeitura de Nova 
Iguaçu realizou ontem a 
entrega de benefícios atra-
vés da recarga de cartões 
alimentação para mais de 
65 mil estudantes da rede 
municipal. Os cartões-a-
limentação foram recarre-
gados, dispensando os pais 
de irem às escolas buscar 
novos cartões. A recarga é 
de R$ 110 por aluno. O be-
nefício só pode ser usado 
com despesas alimentícias 
na rede credenciada.

RAPIDINHA...

Continuam abertas aas 
matrículas e rematrículas pa-
ra 2021 nas escolas Firjan SE-
SI de Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias, para alunos da Educa-
ção Infantil, do Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio (3º 
ano). O processo inicial poderá 
ser realizado virtualmente pe-
lo site da Escola Firjan SESI. A 
rematrícula nas unidades para 
alunos regularmente matricu-
lados em 2020 vai até 30 de de-
zembro. Para alunos da Edu-
cação Básica Articulada com 
Educação Profissional (EBEP) 
com gratuidade regulamentar, 
a rematrícula está sendo feita. 
A pré-matrícula poder ser fei-
ta de forma remota, mas a re-
novação é efetivada mediante 
assinatura do contrato.

Firjan SESI: 
matrículas 
abertas
Escolas de Caxias 
e Nova Iguaçu 
oferecem vagas

 L EDUCAÇÃO

‘Baile de favela’ nos EUA
Apoiadores de Biden dançaram funk de Mc João

 L VÍDEO NA INTERNET

Em um vídeo que virali-
zou na internet, na tarde desta 
sexta-feira, apoiadores de Joe 
Baiden, candidato democrata à 
Casa Branca, apareceram dan-
çando ‘Baile de favela’ durante 
um protesto a favor do candi-
dato à presidência dos Estados 
Unidos, Joe Biden e pela conta-
gem de todos os votos nas elei-
ções norte-americanas. Nas 
imagens compartilhadas por 
Renê Silva e gravadas pela jor-

nalista Heloisa Villela, norte-a-
mericanos se divertem ao som 
do funk do Mc João.

O vídeo foi gravado duran-
te um ato que ocorre na Fila-
délfia, que fica no estado da 
Pensilvânia, um dos decisivos 
na reta final da apuração dos 
votos. Até o fechamento des-
ta edição, o candidato Biden 
liderava o número de votos 
contra o atual presidente dos 
EUA, Donald Trump, candida-

to à reeleição. O estado pode 
determinar quem será o pró-
ximo presidente do país. 

“Consegue ouvir isso? Baile 
Favela na festa aqui, em por-
tuguês?”, disse a jornalista en-
quanto gravava o vídeo.

“Não acredito! Botaram pra 
tocar ‘Baile de Favela’ na Fila-
délfia!Hahahahaha”, publicou 
Rene Silva em sua conta numa 
rede social ao ver as imagens 
dos americanos dançando. Gringos dançam ‘Baile de favela’ 

REPRODUÇÃO 
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Tem reforço no Vascão
Zagueiro Jadson, de 29 anos, estava em Portugal e chega com aval do técnico Pinto

H
á oito rodadas sem vencer 
no Brasileiro, o Vasco cor-
re contra o tempo e apro-

veita os últimos dias da janela de 
transferências, que vai fechar na 
segunda-feira. Com os jovens ta-
lentos Miranda (1,82m) e Ricardo 
Graça (1,83m) como opções para 
atuar ao lado do capitão Leandro 
Castan (1,86m), o clube elevou a 
estatura da zaga e acertou ontem a 
contratação por empréstimo até o 
fim do Brasileirão do zagueiro Jad-
son, de 29 anos e 1,86m. Ex-capi-
tão do Portimonense, de Portugal, 
o defensor chega ao Rio hoje com 
o aval do técnico Ricardo Sá Pinto.

Depois de cinco anos anos na 
Europa, Jadson está empolgado 
com a chance de voltar para casa. 
Potiguar, o zagueiro iniciou a car-
reira no América-RJ e teve uma 
passagem pelo Bonsucesso antes 
da transferência para Portugal, em 
2015. Pelas redes sociais, ele se des-
pediu da torcida, mas empolgado 
com a nova fase.

“Vivemos coisas incríveis, vive-
mos juntos! Foi minha primeira 
vinda à Europa. Era uma incerte-
za. Era um sonho. Virou verdade. 
Virou uma vida. Aqui construí 

amigos, construí histórias e ainda 
mais, construí uma família. Vivi 
uma verdade de vitórias e derro-
tas. De aprendizado e evolução. 
Até braçadeira de capitão eu tive 
a honra de ter em meus braços, 
pela primeira vez na vida”, afir-
mou o zagueiro, que completou: 
“A sensação é de dever cumprido 
e com muita gratidão no coração. 
Tenham a certeza que o Portimo-
nense e Portimão estarão comigo 

sempre. Para sempre Malta.”
Antes de Jadson, chegaram o 

volante argentino Leo Gil (Al It-
tihad, da Arábia Saudita) e o la-
teral-direito Léo Matos (PAOK, 
da Grécia), além do colombiano 
Gustavo Torres (Atlético Nacional 
de Medellín) e do angolano Toko 
Filipe, ambos atacantes.

Jadson se despediu do Portimonense, onde atuava desde 2015

DIVULGAÇÃO/PORTIMONENSE

JOGOS PELA SULA 
COM O DEFENSA 
Y JUSTICIA: 26/11, 
NA ARGENTINA, 
E 3/12, NO RIO

 LDesde a saída de Bruno César, 
que foi emprestado ao Penafiel, de 
Portugal, a direção do Vasco pre-
tende preencher a lacuna deixada 
na criação do meio-campo. Além 
de um armador, uma peça de re-
posição para o ataque segue em 
pauta. Um dos nomes pretendi-
dos é o atacante Maximiliano Lo-
vera, do Olympiakos, da Grécia. 
O argentino viria para ocupar a 
vaga deixada por Guilherme Pare-
de, que retornou ao Talleres-ARG. 

Porém, apesar do desejo de con-
tar com o jogador por emprésti-
mo até o final de 2021, os euro-
peus não pretendem negociá-lo. 
Na temporada passada, o Olym-
piakos contratou o atleta, de 21 
anos, por 3 milhões de euros (cer-
ca de 19 milhões) junto ao Rosá-
rio Central, da Argentina. Ele é um 
atacante, que atua pelos lados, e já 
teve passagem pela seleção de base. 
Em 2019, fez dois gols em 29 parti-
das pela equipe grega.

Argentino fica mais distante

 LO Vasco apresentou uma pro-
posta de empréstimo até o fim 
de 2021 pelo meia Yeison Guz-
mán, do Envigado, de 22 anos, 
mas os colombianos recusaram, 
pois desejam vendê-lo de forma 
definitiva. Outra negociação que 
melou foi com o meia Patrick, do 
Grêmio, de 21 anos. Já o meia-a-
tacante ganês Latif Blessing não 
foi liberado pelo Los Angeles FC 
(EUA), assim como não houve 
acordo pelo lateral-direito/pon-
ta equatoriano Antônio Valen-
cia. Na quarta-feira passada, o 
Vasco entrou em acordo com o 
Independiente-ARG para com-
prar o meia argentino Martín 
Benítez, de forma parcelada. 

Negócio melou 
com Guzmán

 LUm acordo de parceria com a 
MBDA, empresa do Mercado 
Bitcoin, já deu R$ 10 milhões ao 
Vasco e vai permitir ao torcedor se 
tornar um investidor. Serão vendi-
dos tokens (moedas digitais que 
representam ativos reais), com va-
lor inicial de R$ 100. Cada um des-
ses tokens representará uma par-
te do que o clube tem a receber via 
mecanismo de solidariedade de 
12 atletas formados no clube. A 
expectativa do clube é arrecadar 
R$ 50 milhões, tendo em vista que 
terão disponíveis 500 mil tokens à 
venda. O torcedor que comprar 
um token fará um investimento 
e receberá o rendimento quando 
houver negociação dos jogadores.

Torcedores e 
investidores

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Amanhã Palmeiras  16h00 São Januário

Brasileirão 14/11 Sport 16h30 Ilha do Retiro
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Brasileirão Amanhã Atlético-MG  18h15 Mineirão
Copa do Brasil Quarta São Paulo A definir Maracanã

Só pedreira sem Pedro
Tite convoca atacante do Mengão, que vai jogar desfalcado na Copa do Brasil

 L A VOLTA SERÁ NO MORUMBI

O 
atacante Pedro foi convo-
cado por Tite para defen-
der a Seleção Brasileira nas 

Eliminatórias Sul-Americanas, 
nos dias 13 e 17 de novembro, res-
pectivamente, contra a Venezue-
la, em São Paulo, e o Uruguai, em 
Montevidéu. E mais, a CBF defi-
niu os confrontos das quartas de 
final da Copa do Brasil. O Flamen-
go enfrentará o São Paulo, prova-
velmente nas duas próximas quar-
tas-feiras (dias 11 e 18). Assim, o 
artilheiro se junta à lista de des-
falques que o treinador espanhol 
Domènec Torrent terá.

O Flamengo iniciará o due-
lo em casa, no Maracanã, e deci-
dirá no Morumbi. Além de Pe-
dro - chamado por conta da lesão 
de Neymar -, o zagueiro Rodrigo 
Caio e o meia Everton Ribeiro já 
estavam convocados. O defensor 
acabou cortado por lesão, mas não 
deve se recuperar a tempo para os 
confrontos com o São Paulo.

O Rubro-Negro também de-
ve perder o lateral-direito Maurí-
cio Isla para a seleção do Chile. Já 
o meia uruguaio Arrascaeta, com 
dores e inchaço no joelho, foi cor-
tado ontem da Celeste.

A apresentação da Seleção Bra-
sileira está prevista para segunda-

feira (dia 9). Portanto, o confronto 
com o Atlético-MG, amanhã, será 
o último antes de Everton Ribei-
ro e Pedro ficarem à disposição de 
Tite, assim como Isla. Além do jo-
go de ida das quartas de final con-
tra o São Paulo, os atletas perderão 
a partida diante do Atlético-GO, 
pela 21ª rodada do Campeonato 
Brasileiro, dia 14.

A participação dos atletas no 
duelo decisivo com o Tricolor Pau-
lista é uma incógnita, apesar de es-
tar marcada para o dia seguinte da 
quarta rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas. Já aconteceu, em 
outras ocasiões, do Flamengo pre-
parar uma logística a fim de con-
tar com os atletas nestas condições. 
Porém, isso também depende que 
os mesmos não sejam utilizados 
pelas seleções.

O atacante Richarlison usou 
ontem as redes sociais para come-
morar a convocação de Pedro. A 
dupla de ataque que fez sucesso no 
Fluminense vai reeditar a parceria 
na Amarelinha. “Feliz demais por 
tu, irmão”, publicou o jogador do 
Everton. Enquanto isso, o depar-
tamento médico da Seleção tem 
esperanças de o craque Neymar, 
do PSG, se recuperar a tempo de 
enfrentar o Uruguai, dia 17.

Em 2020, Pedro fez 20 gols em 36 jogos (média de 0,55 gol por jogo)

DANIEL CASTELO BRANCO

 LNas redes sociais, alguns tor-
cedores do Flamengo demons-
traram irritação com a decisão 
de Tite de convocar o artilhei-
ro rubro-negro na temporada. 
“Na moral, pra que fazer isso, 
Tite? Tem armação no meio!”, 
desabafou um internauta. “Por 
que não leva o Thiago Galhar-
do, que tem mais gols que Pe-
dro? O cara já convocou dois do 
Flamengo e leva mais um”, com-
pletou outro torcedor.

E a Nação Rubro-Negra não 
parou por aí. Alguns apostam 
que Pedro ficará o tempo todo 
no banco. “Tite o convocou pra 
desfalcar o Flamengo e deixá-lo 
no banco, porque o Pedro nunca 
iria começar jogando logo de ca-
ra. O Tite é um paneleiro sinistro”.

Um outro perfil no Twitter 
exige uma atitude dos cartolas. 
“A diretoria não pode aceitar 
essas coisas calada. Precisa se 
pronunciar”. 

Nação se revolta na internet

 LGOLEIROS 
Alisson (Liverpool) 
Ederson (Manchester City) 
Weverton (Palmeiras) 

 LLATERAIS-DIREITOS 
Danilo (Juventus) 
Gabriel Menino (Palmeiras) 

 LZAGUEIROS 
Marquinhos (PSG) 
Thiago Silva (Chelsea) 
Diego Carlos (Sevilla)

 LFelipe (Atlético de Madrid) 

 LLATERAIS-ESQUERDOS 
Alex Telles (Manch. United) 
Renan Lodi (Atl. Madrid) 

 LVOLANTES 
Casemiro (Real Madrid) 
Douglas Luiz (Aston Villa) 
Arthur (Juventus) 
Allan (Everton) 

 LMEIAS 
Everton Ribeiro (Flamengo) 
Lucas Paquetá (Lyon) 

 LATACANTES 
Everton Cebolinha (Benfica) 
Roberto Firmino (Liverpool) 
Gabriel Jesus (Manch. City) 
Neymar (PSG) 
Richarlison (Everton) 
Vinicius Junior (Real Madrid) 
Pedro (Flamengo)

OS CONVOCADOS DE TITE

Tite deixa galera na bronca
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 35 19 10 5 4 30 16 14

 2º FLAMENGO 35 19 10 5 4 33 25 8

 3º ATLÉTICO-MG 32 18 10 2 6 31 23 8

 4º FLUMINENSE 32 19 9 5 5 29 21 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º SÃO PAULO 30 16 8 6 2 24 14 10

 6º SANTOS 30 19 8 6 5 27 23 4

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 28 18 7 7 4 25 20 5

 8º GRÊMIO 27 18 6 9 3 21 17 4

 9º SPORT 24 19 7 3 9 19 26 -7

 10º FORTALEZA 24 17 6 6 5 16 12 4

 11º CORINTHIANS 24 19 6 6 7 22 26 -4

 12º CEARÁ 23 18 6 5 7 23 26 -3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8

 14º BOTAFOGO 20 18 3 11 4 19 22 -3

 15º BAHIA 19 18 5 4 9 23 28 -5

 16º VASCO 19 17 5 4 8 20 25 -5

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º CORITIBA 19 19 5 4 10 16 24 -8

 18º BRAGANTINO 19 19 4 7 8 22 26 -4

 19º ATHLETICO-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7

 20º GOIÁS 12 17 2 6 9 20 31 -11

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. Os 
quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana estarem no G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do 
continente. Já os quatro últimos colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Sé-
rie B. Em caso de igualdade na pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado 
nos dois confrontos), 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

20ª RODADA

HOJE

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA 18:00

 SÃO PAULO  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  CORINTHIANS 21:00

AMANHÃ

 VASCO  X  PALMEIRAS 16:00

 INTERNACIONAL  X  CORITIBA 16:00

 BRAGANTINO  X  SANTOS 18:15

 ATLÉTICO-MG  X  FLAMENGO 18:15

 BAHIA  X  BOTAFOGO 18:15

 FLUMINENSE  X  GRÊMIO 20:30

 CEARÁ  X  SPORT 20:30

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 12  GOLS: Marinho (Santos)
 10  GOLS: Pedro (Flamengo)
 8  GOLS: Keno (Atlético-MG)

21ª RODADA

14/11

 SANTOS  X  INTERNACIONAL 16:30

 SPORT  X  VASCO 16:30

 GOIÁS  X  ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS  X  ATLÉTICO-MG 19:00

 GRÊMIO  X  CEARÁ 19:00

 FORTALEZA  X  SÃO PAULO 19:00

 FLAMENGO  X  ATLÉTICO-GO 21:30

 PALMEIRAS  X  FLUMINENSE 21:30

16/11

 CORITIBA  X  BAHIA 18:00

 BOTAFOGO  X  BRAGANTINO 20:00

Diego Alves fica 
mais longe do Fla 
Renovação de contrato com o goleiro trava

 L REVIRAVOLTA

O 
Flamengo tem um proble-
ma fora de campo para re-
solver: a renovação de Die-

go Alves. O que já esteve perto de 
acontecer, agora está cada vez mais 
longe de ser sacramentado. 

Antes do primeiro jogo das oi-
tavas de final da Copa do Brasil, 
contra o Athletico, o diretor exe-
cutivo Bruno Spindel havia selado 
a extensão do vínculo de Diego Al-
ves por mais duas temporadas, em 
reunião com Eduardo Maluf, em-
presário do goleiro. O que foi acor-
dado foi uma contraproposta que 
o clube havia sido feito, após uma 
oferta do estafe do jogador. Entre 
as partes, o que havia sido fechado 
é: aumento salarial de 30%. 

O problema é que quando as 
informações chegaram o Depar-
tamento Financeiro, os números 
ultrapassavam o teto do que in-
ternamente o clube havia estipu-
lado, e a renovação foi vetada por 
Rodolfo Landim. Diego Alves, ao 
saber do problema interno, não 
gostou nem um pouco e ficou ir-
ritado, e espera que o que foi com-
binado seja cumprido pelo clube.

A reportagem tentou contato 
com Eduardo Maluf, empresário 
de Diego Alves. O representante 
não quis entrar em detalhes e dis-
se que não tem viagem marcada 
para o Rio de Janeiro, o que só vai 
acontecer caso o Flamengo volte 
atrás e cumpra o que havia acor-
dado no fim de outubro.

Sem definição sobre o futuro, 
Diego Alves segue a programa-
ção normal de treinamentos e irá 
cumprir o seu contrato atual, que 
vai até dezembro de 2020. Caso 
não seja acertada a extensão, o Fla-
mengo perderá um dos líderes do 
time antes do fim da temporada 
2020, que vai até fevereiro de 2021.

O vínculo de Diego Alves com o clube vai até dezembro de 2020

DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

 LNas oitavas de final da Copa do 
Brasil, Flamengo e Furacão fize-
ram o único confronto de times 
da atual edição da Libertadores. 
Agora, nas quartas de final, o filme 
se repete: ficou definido no sorteio 
realizado ontem pela CBF que o 
adversário rubro-negro será o São 
Paulo. O vice de futebol Marcos 
Braz fez breve comentário. “Quem 
quer ser campeão não escolhe ad-
versário. Respeitamos todos”.

Em entrevista coletiva na quin-

ta-feira, o dirigente cutucou a 
CBF: “Está na hora da CBF marcar 
uns joguinhos do São Paulo. Vão 
esperar o quê? Não estou recla-
mando de ter jogado, mas só que-
ria saber quando o São Paulo vai 
fazer os jogos (atrasados no Brasi-

leiro) dele”, disse, emendando: “É o 
meu direito. O Flamengo teve jo-
gos em menos de 72h. Não estou 
reclamando. Apenas quero saber 
quando será marcado. Depois o 
Landim vai puxar minha orelha”.

Marcos Braz cutuca a CBF
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Enfermaria vive lotada
Time de Guerreiros já teve 16 desfalques por lesões desde a volta do futebol

 L FLUMINENSE

A 
boa fase do Fluminense 
é resultado de um elenco 
que, entre outros, tem se 

dado bem em superar os desfal-
ques. Entre suspensões, Covid-19 
e até convocações, o maior pro-
blema de Odair Hellmann tem 
sido as lesões. O Tricolor é uma 
das equipes que mais sofre desde 
o retorno das competições e apos-
ta no maior tempo de recuperação 
para diminuir o impacto nos jo-
gadores do elenco. Atualmente, a 
equipe não pode contar com Ne-
nê e Fernando Pacheco, ambos em 
transição após deixarem o depar-
tamento médico, e que são dúvi-
das para o confronto com o Grê-
mio, amanhã.

O volante Yuri foi quem mais 
perdeu jogos, com 10 (púbis e 
pubalgia). Depois, vem o atacan-
te Fred com oito (dor no pé direi-
to, cirurgia no olho esquerdo, co-
xa direita). Hudson (tornozelo 
esquerdo), Matheus Ferraz (co-
xa esquerda duas vezes) e Digão 
(coxa esquerda duas vezes) fica-
ram fora de seis cada. Caio Paulis-
ta (cirurgia na mão direita) e Igor 
Julião (coxa direita) de cinco, Fer-
nando Pacheco (tornozelo direito 
e coxa direita), Ganso (lombalgia 
e panturrilha esquerda) e Wellin-
gton Silva (coxa esquerda) perde-
ram quatro. Michel Araújo (pan-
turrilha esquerda) e Muriel (coxa 
esquerda) foram desfalques três 
vezes, enquanto Nino (joelho es-
querdo), Luiz Henrique (coxa di-
reita), Yago Felipe (coxa esquerda) 
e Nenê (coxa esquerda) estiveram 
fora de um jogo até o momento.

Mesmo com um elenco cur-
to, o Flu não está no mercado em 
busca de reforços neste momen-
to por entender que o grupo atual 
tem dado conta do recado. A resi-
liência em cima das lesões é tam-
bém um motivador. A expectativa 
é que todos estejam à disposição 
contra o Palmeiras, dia 14.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

 LO lateral Igor Julião foi per-
guntado ontem sobre quem era 
o favorito para a partida de do-
mingo, contra o Grêmio. Pa-
ra ele, é melhor que o Tricolor 
continue sendo visto como um 
“patinho feio” no campeona-
to. “Quem diz quem é favorito 
ou não são vocês da imprensa. 
Por mim, gostaria de continuar 
sendo considerado o clube ‘pa-
tinho feio’. Ninguém dava nada 
pela gente. Nos comentários, 

nunca éramos os favoritos nos 
jogos... Prefiro que continue 
assim. Deixar o favoritismo 
para Flamengo, Atlético-MG 
e Internacional, clubes que tem 
investimento financeiro mui-
to maior que o nosso, e deixar 
o Fluminense... Não falaram 
tanto da gente, fizemos uma 
boa campanha. Mantivemos 
nossos pés no chão, de pouqui-
nho em pouquinho”, comen-
tou Julião.

Igor Julião diz: ‘Patinho feito’
 LA Justiça mineira, em primeira 

instância, condenou Fred a pagar 
R$ 822 mil ao Atlético-MG. A de-
cisão o obriga a arcar com indeni-
zação de R$ 550 mil, mais 5% de 
R$ 11.679 mil (honorários) mais 
R$ 239 mil de custas. Cabe recur-
so. “A Justiça do Trabalho, em pri-
meira instância, decidiu extinguir 
a ação do Fred. Nesta instância, ga-
nhamos tudo dele, que foi conde-
nado a pagar em torno de R$ 600 
mil de honorários. A batalha con-

tinua, pois ainda tem a decisão da 
Justiça Arbitral” explicou o vice
-presidente do Galo, Lásaro Cân-
dido. Fred acionou a Justiça do 
Trabalho para questionar a com-
petência da Câmara Nacional de 
Resolução de Disputas (CNRD) 
na cobrança da multa de R$ 10 mi-
lhões, feita pelo Atlético após o ata-
cante fechar contrato com o Cru-
zeiro, no fim de 2017. Além disso, 
Fred cobrava valores devidos pelo 
Galo, em torno de R$ 2 milhões.

Fred deve pagar multa ao Galo

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Amanhã Grêmio  20h30 Maracanã

Brasileirão 14/11 Palmeiras 21h30 Allianz Parque

O volante Yuri foi quem mais 
desfalcou o time por lesão: 

10 jogos. O Tricolor é uma das 
equipes que mais sofre desde 

o retorno das competições
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Bangu visita 
Cabofriense 

Voltaço pega 
o Criciúma

 LPela 11ª das 14 rodadas 
da fase de grupos do Bra-
sileiro da Série D, o quinto 
colocado Bangu visita ho-
je a vice-líder Cabofrien-
se, às 15h, no Correão. No 
G-4 estão Ferroviária-SP 
(20 pontos), Cabofriense 
(19), Cascavel-PR (18) e 
Mirassol-SP (16). O Ban-
gu soma 16 pontos, mas 
perde no saldo de gols 
(13 a 1) para o Mirassol, 
que amanhã vai receber 
o Cascavel, às 19h.

 LPela 14ª das 18 rodadas da 
Série C, o oitavo colocado 
Volta Redonda (14 pontos) 
enfrenta o Criciúma-SC, 
hoje, às 15h, no Luso-Bra-
sileiro, tentando se reapro-
ximar do G-4 e se afastar 
do Z-2. O Criciúma está 
em sexto lugar, com 16. A 
zona da degola conta com 
Boa Esporte-MG (10) e São 
Bento-SP (9). Já o Tomben-
se-MG (19), que abre o G-4, 
recebe hoje, às 17h, o vice-lí-
der Ypiranga-RS (24).

RAPIDINHAS...

Lusa da Ilha 
joga no Sul

 LA Portuguesa, da Ilha 
do Governador, está no 
mesmo grupo de Cabo-
friense e Bangu no Brasi-
leiro da Série D, ocupan-
do a sexta colocação, com 
13 pontos. A Lusa precisa 
derrotar o vice-lanterna 
Nacional-PR (5 pontos), 
hoje, às 15h30, em Rolân-
dia-PR, para seguir com 
chances de entrar no G-4 
e, consequentemente, se 
classificar para o mata
-mata da próxima fase.

Gatito explica lesão 
e elogia Ramón Díaz
Goleiro revela que jogou no sacrifício pela seleção paraguaia

 L ‘VAI ACRESCENTAR MUITO’

C
om um edema ósseo no 
joelho direito, o goleiro Ga-
tito Fernández, do Botafo-

go, admitiu que jogou no sacrifí-
cio pela seleção paraguaia contra 
o Peru, no dia 8 de outubro, pelas 
Eliminatórias da Copa de 2022. 
Desde então, o jogador não trei-
na em campo. “Consegui treinar e 
no aquecimento da partida contra 
o Peru senti o joelho. Joguei com 
infiltração. Não pode fazer treinos 
no campo desde esse jogo. Estou 
com a fisioterapia”, disse Gatito.

O Botafogo anunciou a con-
tratação do técnico argentino Ra-
món Díaz na noite de quinta-feira. 
Gatito disse conhecê-lo e elogiou 
o trabalho do ex-treinador da se-
leção paraguaia.

“Não estive com ele na seleção, 
mas o conheço, sei que vai acres-
centar muito à equipe. Entendi 
que amanhã (sábado) será apre-
sentado o Ramón Díaz como no-
vo treinador”, completou Gatito.

Honda pede união
Ontem, pelo Twitter, o meio-

campo japonês Keisuke Honda 
falou sobre a situação financeira 
do Botafogo, pediu corte de gas-
tos e mais participação da torcida.

“Não devemos focar em au-
mentar a renda no curto prazo, 
precisamos começar reduzindo 
os gastos. Porém, sem aumentar 
a renda no médio e longo prazo, 
não podemos vencer neste difícil 
Campeonato Brasileiro. Então, 
como o clube aumenta a receita? 
E quem pensa e decide sobre um 
plano de médio e longo prazo? O 
mais importante é isso. O clube 
não pertence a uma ou a um gru-
po de pessoas, o Botafogo é de to-
dos os torcedores, então todos jun-
tos devem pensar e decidir”.

O goleiro paraguaio Gatito Fernández, do Botafogo, se recupera de edema ósseo no joelho direito  

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 LJosé Welison chegou há pouco 
tempo, mas já vai se ambientando 
ao Botafogo. O volante, contrata-
do recentemente junto ao Atléti-
co-MG, estreou no empate com 
o Ceará, sábado, e é opção defen-
siva para o meio-campo. A próxi-
ma partida será especial para Zé. 
Criado no Vitória, ele reencontra-
rá amanhã o Bahia, time que jogou 

contra com certa frequência antes 
de se transferir para o Galo. 

“A gente vai ter um desafio im-
portante diante do Bahia. Conhe-
ço bem a equipe deles em casa. 
Temos que fazer um jogo seguro, 
sem erros, para sairmos com um 
bom resultado de Salvador. Jogar 
lá sempre é uma missão complica-
da. Vamos precisar ter muito equi-

líbrio durante os noventa minu-
tos e eficiência para que possamos 
buscar pontos neste confronto”, 
afirmou ao LANCE!.

Apesar da briga contra o re-
baixamento, José Welison traçou 
a meta de terminar na parte supe-
rior da tabela do Brasileiro. O Al-
vinegro é o 14º colocado com 20 
pontos, um acima do Z-4.

Ex-Vitória está motivado para encarar o Bahia

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileirão Amanhã Bahia  18h15 Fonte Nova

Brasileirão 16/11 Bragantino 20h00 Nilton Santos
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A GATA DA HORA

é provocante demais! Provoca até suor e ace-
leração dos batimentos. Essa gata é lá de Floripa, mas mora no 
Rio há três anos e está apaixonada. “Amo esse lugar”, declarou. 
Ariane faz sucesso no Insta, onde abusa da sensualidade: @euane_

ARIANE PAGNUSSAT

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

MARCOS MELLO/DIVULGAÇÃO

 LTreinador do Gimnasia y 
Esgrima, o ídolo Diego Ma-
radona foi sedado para ali-
viar os sintomas de abstinên-
cia, e seguirá no hospital por 
tempo indeterminado. “Ele 
quer ir embora, mas vai fi-
car. Esta foi uma das poucas 
vezes em que Diego ouviu 
um não”, afirmou o médico 

Leopoldo Luque, admitindo 
que é complicado controlar 
o comportamento do cra-
que da Copa de 1986: “Die-
go é muito difícil. Você não 
pode imaginar. Estamos ten-
tando ser mais fortes do que 
ele”. Maradona operou o cé-
rebro na terça-feira para re-
tirar um coágulo.

Maradona sedado no hospital 

 LVinicius Junior, do Real Ma-
drid, prometeu que um dia irá 
voltar ao Flamengo. “Com cer-
teza, num futuro bem distan-
te, vou voltar para dar o retor-
no técnico que o clube merece”, 
afirmou o atacante de 20 anos, 

ao canal Desimpedidos, acres-
centando que Hugo Souza é 
um “grande goleiro”. “Joguei 
com o Neneca na base. Fico 
feliz pelo momento dele, mas 
tem que seguir trabalhando pa-
ra jogar mais”, disse.

Vinicius Jr. vai voltar ao Fla?

REPRODUÇÃO

rodadas sem 
vencer no Brasileiro, o 
Atlético-MG anunciou on-
tem a contratação do chile-
no Eduardo Vargas, do Ti-
gres, do México, por cerca 
de R$ 7,2 milhões. O ata-
cante, de 30 anos, já foi co-
mandado por Sampaoli na 
Universidad de Chile.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

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
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 

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

 

SONDADOR 
Empresa de engenharia admite 
com experiência em perfuratri-
zes e sondas hidráulicas . Enviar 
currículo para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.com
 

MONTADOR V/TEXTO
e Serralheiro de esquadrias 
de alumínio, início imediato. 
Interessados ligar 2293-1639/ 
98946-9130
 

PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de Pintor automotivo. 
Salário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí Tel: 96484-
1420/ 999540-3535/ 3172-0272
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

ABAFA ANDRESSA 
(R$150,00) Gata sex! quase 
mulher, 23 motivos, ativa/ pas-
siva, completa! Atendo homens, 
casais. Ambiente luxuoso. T.3129-
4949/ T.99317-1625. Centro.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 9985-
39195. Admite-se.

 

ADMITE-SE 
Mulheres +18anos, com/ sem 
experiência. Excelente ambiente 
para trabalhar. Aceita-se free-
lancer. Quer ganhar bem de 
verdade? Marque entrevista. 
T.21-98860-4886-whastApp

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Dany loirinha, Fernanda 
branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões.

 

ATENDENTE ADMITE-SE 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Di-
nheiro rápido. Ganhos acima de 
3.000,00. Início imediato. Lapa. 
(T.99947-8903)

 

CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Rua Álvaro Alvim, Cine-
lândia. Aceita-se Cartão.
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BABADO
NATHALIA DUARTE(INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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‘SOFRI MUITAS SANÇÕES’
 LEm um vídeo para o seu canal no 

YouTube, Cleo comentou sobre as 
piadas que se popularizaram por 
ela falar abertamente sobre se-
xo. “Não me arrependendo de ter 
falado tanto sobre isso, até porque 
esse tema foi muito mais aborda-
do pelos outros para que eu falas-
se. Muita gente me criticou por isso, 
me demonizou”, disse a atriz. “Eu 
sempre tratei esse tema com a na-
turalidade que acho que ele deve 
ser tratado, mas eu sofri muitas san-
ções por isso, muitas delas veladas. 

Um exemplo é parecer que você só 
sabe falar disso”, acrescentou. Ain-
da no vídeo, Cleo explicou que mui-
tos comentários partiam de pessoas 
próximas, que se aproveitavam do 
que era exposto pela mídia. “Até 
mesmo as pessoas que estavam à 
minha volta, que se diziam minhas 
amigas, usavam essa minha ima-
gem para me diminuir.” Apesar de 
tudo, a atriz afirmou que não se ar-
repende de ter abordado o assunto 
ao longo dos anos, mas que tomaria 
mais cuidado hoje em dia.

EM ALTA EM BAIXA

 LTirulipa fez casamento 
surpresa para o pedreiro 
dentro da obra de casa.

 LMorreu, quinta-feira, 
Lourival Santana, pai 
de Léo Santana.

GATO
 L Nicolas Prattes elevou a 

temperatura da sexta-fei-
ra chuvosa dos seus segui-
dores no Instagram, on-
tem. Isso porque o ator 
publicou uma foto sem ca-
misa, após um banho em 
um rio. Nicolas usou a le-
genda “Renovado”. Nos 
comentários, os fãs foram 
só elogios. “Meu crush!”, 
escreveu uma internauta. 

VIVIANE ARAÚJO NO ‘BBB’?
 LEm uma conversa com Otaviano Costa para o OtaLab, do site 
Uol, quinta-feira, Viviane Araújo disse que não negaria um 
convite para participar do Big Brother Brasil, mas com uma 
condição. “Eu acho que depende da conversa, de tudo. Es-
se ano não vai ter Carnaval, né, o BBB é sempre nessa épo-
ca. Eu não largaria o Carnaval para entrar no BBB, mas não 
tendo o Carnaval, posso pensar no caso”, afirmou.
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KELLY KEY EM 
DIA DE SPA

 LKelly Key resolveu apro-
veitar a sexta-feira para 
fazer um dia de spa em 
casa. “Musiquinha rolan-
do, cheirinho de vela de 
canela, 30 minutos só para 
mim! Fiz sobrancelhas, co-
loquei uma máscara nos 
olhos enquanto descolori 
meus pelinhos e tirei ou-
tros. Banho, óleo de coco 
para finalizar”, escreveu.

LUD CAUSA EM DIVULGAÇÃO DE MÚSICA

 LLudmilla foi à Rocinha, na Zona Sul do Rio, quinta-feira, 
gravar o clipe de Rainha da Favela. Para esconder os figuri-
nos nos intervalos das gravações, a cantora usou um roupão 
amarelo, da grife Versace, que pode se adquirido por nada 
menos que R$ 3 mil. Já para divulgar a data de lançamento 
da música, a cantora surgiu, no Instagram, apenas com a 
parte de baixo do biquíni e com a data escrita no bumbum.
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DIVERSÃO E TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Cristal (foto) recusa a 
proposta de Alberto. Chico se emociona 
ao saber que a homenagem que Cassiano 
lhe prestou foi divulgada no jornal. Ester 
pergunta a Cassiano se ele confia em Cris-
tal. Duque mostra a Cassiano o lucro do 
Flor do Caribe obtido com o show. Marizé 
e Lipe descobrem que o pai ficou preso.

21h35. Globo: Junqueira sugere que 
Heleninha destrua as fotos que estão 
com Yuri. Eugênio consegue habeas cor-
pus para Rubinho. Cândida avisa a Jeiza 
(foto) que Rubinho será libertado. Zeca 
fica furioso com a reação de Jeiza sobre 
o processo do seu casamento e termina 
o noivado com ela. Bibi reconhece Yuri.

19h45. Globo: Apolo (foto) desiste de 
falar sobre seu noivado com Tancinha. 
Carmela se irrita com Shirlei e afirma que 
Francesca gosta mais da irmã. Tancinha 
visita Beto. Adriana diz para Apolo que há 
uma vaga de emprego como mecânico na 
equipe. Carmela decide se vingar de Shirlei 
e arma para que a irmã se envergonhe.

Música ao vivo e pistas de dança 
Atrativos voltam este fim de semana na Feira de São Cristóvão

 L CUMPRINDO AS RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS

No clima dos seus 75 anos, 
a Feira de São Cristóvão reto-
ma a música ao vivo em seus 
palcos e restaurantes. As pis-
tas de dança de forró também 
voltam a funcionar neste fim 
de semana. O equipamento 
municipal segue a nova fase 
de flexibilização da econo-
mia liberada pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro.

A retomada será feita com 
cautela e cuidado, seguindo as 
recomendações sanitárias. O 
uso de máscaras será obriga-
tório e a orientação é de que os 
frequentadores evitem aglo-
merações. Também foram 
instalados informes com as 
regras de ouro da prefeitura, 
além de marcação e sinaliza-
ção de fluxo para pedestres e 

grades em frente aos palcos.
“Estamos alinhados com 

as recomendações sanitárias. 
Um novo tempo e esse final 
de semana é especial. É sau-
dade no peito. É dia de almo-
çar em nossos restaurantes e 
curtir um forró e música ao 
vivo. Não esqueça sua más-
cara em casa”, afirma a gesto-
ra municipal da Feira de São 

Cristóvão, Magna Fernandes.
A nova fase, batizada de 

conservadora, também libera 
o serviço self-service em ba-
res e restaurantes, comércio 
com horário livre de funcio-
namento e pontos turísticos 
com 2/3 da capacidade, além 
de eventos esportivos de rua 
com pré-aprovação da Vigi-
lância Sanitária do Rio.

 L SEGUINDO PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

A
s atividades nas quadras 
das escolas de samba fo-
ram liberadas no dia 1º 

pela Prefeitura do Rio. Mas 
não pode haver aglomeração 
e os protocolos de segurança 
devem ser respeitados. Estão 
permitidos disputas de sam-
ba, ensaios, feijoadas e sho-
ws no município do Rio. Já as 
quadras fora da cidade preci-
sam de uma autorização da sua 
própria prefeitura para realizar 
os eventos. É o caso da Beija-
Flor, em Nilópolis, da Grande 
Rio, em Duque de Caxias, e da 
Viradouro, em Niterói.

Este será o primeiro fim de 
semana após a reabertura e al-
gumas escolas de samba já estão 
com atividades programadas. É o 
caso da Portela, que fará a tradi-
cional Feijoada da Família Por-
telense hoje. Unidos da Tijuca, 
Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e 
Grande Rio também já estão 
com eventos programados. 

Mas para que as atividades 
aconteçam, é preciso seguir al-
gumas regras. As quadras devem 
ter cadeiras e mesas numeradas, 

Batuque de primeira
Primeiro ‘finde’ da reabertura das quadras tem feijoada da Portela

Passistas e ritmistas da Portela estarão de máscara no evento

DIVULGAÇÃO

as escolas de samba terão que 
submeter as equipes a cursos de 
capacitação da Subsecretaria de 
Vigilância, Fiscalização Sanitária 
e Controle de Zoonoses e os even-

tos precisam ainda cumprir as re-
gras gerais sanitárias.

Confira no quadro ao lado a 
programação das escolas neste 
fim de semana. 

 LPORTELA: Depois de oito meses 
sem realizar eventos, a Portela rea-
bre suas portas hoje, a partir das 
13h, com a Feijoada da Família 
Portelense. Assim como aconte-
ceu em teatros, cinemas e casas 
de shows, a Portela promoveu mu-
danças na estrutura e na organiza-
ção do evento, visando atender às 
normas da prefeitura. Os ingressos 
só serão vendidos pela internet. 
O público deverá optar pela com-
pra de mesas ou camarotes, não 
haverá pista. O evento teve sua 
capacidade reduzida pela metade.

 LUNIDOS DA TIJUCA: A agre-
miação realizará o primeiro 
Pagode do Mestre presencial, 
depois de um longo tempo de 
quarentena, amanhã. A entrada 
será restrita a 1/3 da capacida-
de total da quadra e com mesas 
cumprindo o distanciamento 
exigido, dentro dos protocolos 
de saúde. A entrada custa R$ 20 
e as mesas estão esgotadas.

A PROGRAMAÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quanto mais renunciares ao teu ‘eu’, maior e mais 

verdadeiro será teu amor.” (Autor desconhecido)

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

 LVocê vai se voltar para o seu 
bem-estar e terá vontade de 
fazer alguma atividade cul-
tural ou física. Mas lembre-se 
de ser prudente com a saúde! 
Estará livre para o amor.
Números da sorte: 35, 17 e 26.

 LSeu foco estará nas suas von-
tades, mas cuidado para não 
deixar de trabalhar e se pre-
judicar financeiramente. Terá 
disposição para reuniões fami-
liares ou encontro com o par.  
Números da sorte: 27, 63 e 99.

 LExcelente dia para tomar 
uma decisão que está adian-
do há algum tempo, inclusive 
na área da saúde. Tenha co-
ragem. Poderá contar com o 
apoio de seus entes queridos.
Números da sorte: 46, 55 e 01.

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

 LSua mente estará ativa, pen-
sando em mil maneiras de 
superar as dificuldades que 
te impedem de crescer na car-
reira. Pode querer mudar o 
visual. Não se prenda a nada.
Números da sorte: 20, 92 e 83.

 LVocê se sentirá otimista e terá 
vontade de concretizar mu-
danças importantes em seus 
objetivos. Vai querer se dedi-
car aos cuidados pessoais. Um 
namoro não está descartado.
Números da sorte: 93, 57 e 30.

 LO dia traz uma energia de re-
colhimento e você vai preferir 
cuidar dos afazeres domésti-
cos e se ocupar da família e 
amigos próximos. Afaste preo-
cupações profissionais. 
Números da sorte: 04, 13 e 31.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho
ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO dia trará uma sensação de 
alívio e o fim de semana será 
de lazer com amigos e família! 
Ótimo momento para planejar 
o seu futuro nos campos pro-
fissional e financeiro.
Números da sorte: 43, 70 e 88.

 LBom dia para cuidar mais de 
você, seja mudando a alimen-
tação ou começando uma ati-
vidade física. Vai querer estar 
na companhia de pessoas que-
ridas. O amor está no ar.
Números da sorte: 68, 14 e 05.

 LPoderá precisar dar uma pa-
rada para avaliar as dificulda-
des que está enfrentando. Co-
loque um ponto final em uma 
situação que não lhe agrada, 
seja no trabalho ou no amor.
Números da sorte: 26, 17 e 71.

SÃO VILIBRARDO 
Nasceu na Irlanda, em 658, e mor-
reu em Luxemburgo, no dia 7 de 
novembro de 739. Em 690, quando 
Pepino d’Herstal terminava a con-
quista da Frísia, Vilibrardo chegou 
lá, vindo do seu país, à frente de um 
grupo de anglo-saxões. Em 695, o 
Papa Sérgio I o consagrou bispo de 
Echternach. Era de Utrecht e Echter-
nach que os seus missionários par-
tiam para ir evangelizar os povos 
da Renânia ainda pagãos. Batizou 
Pepino, o Breve, pai de Carlos Mag-
no. Foi sepultado em Echternach, 
onde todos os anos uma procissão 
se realiza em sua honra.

SANTO DO DIA

COMPUTADOR NOVO
O cara compra um compu-
tador novinho. É o primeiro 
contato dele com o mundo 
da informática e o sujeito 
está apanhando da máqui-
na na hora de fazer as con-
figurações. Depois de muito 

quebrar a cabeça, ele resolve 
ligar para o suporte técnico. 
Do outro lado da linha, um 
especialista começa a falar 
com o homem usando ter-
mos técnicos, que pareciam 
outra língua para o cliente. O 
cara se atrapalha todo e faz 

o atendente repetir a mes-
ma coisa 200 vezes. O clima já 
está ficando pesado quando 
o cliente diz:
— Não está adiantando, ami-
go! Por favor, explique o que 
devo fazer como se eu tivesse 
5 anos de idade, tá bom?

E o técnico:
— Tudo bem. Filho, por favor, 
ponha a sua mãe ao telefone.

GAROTO INTELIGENTE
Joãozinho chega em casa, 
depois do primeiro dia de 
aula e afirma:

— Mãe, eu descobri que sou 
mais inteligente do que a 
professora que me deu aula 
no ano passado.
— Por que você acha isso, 
meu filho?
— Porque eu passei de ano 
e ela continuou no mesmo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi. 
MENSAGEM:
Hoje, o dia será de transforma-
ções. Tornar o negativo em po-
sitivo será muito importante. 
Com a transformação de ener-
gias, chegarão novas notícias. 
Oxóssi pede controle com a 
curiosidade e a ansiedade. Pe-
ríodo de fartura e abundância.
SAUDAÇÃO:
Okê Arô, Kokê Oxóssi.
COR:
Verde. 
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Se você deseja atrair fartura 
para o seu lar, a hora é essa. 
Misture seis punhados de arroz 
branco cru e seis punhados de 
milho de galinha cozido, colo-
que em uma travessa e deixe 

seis dias atrás da porta principal 
da sua casa, pedindo a Oxóssi 
fartura e prosperidade.

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

 LProcure não forçar nenhuma 
situação, seja no trabalho ou 
em família, pois poderá causar 
conflitos. Evite brigas e con-
fusões. Exponha seu ponto de 
vista, mas sem arrogância. 
Números da sorte: 05, 41 e 86.

 LTerá vontade de sair da rotina 
e respirar novos ares. É hora 
de examinar cuidadosamente 
os seus projetos que estão em 
curso. Cuide da sua aparência 
e de seu bem-estar.
Números da sorte: 33, 78 e 06.

 LVocê se sentirá muito otimis-
ta e com vontade de espantar 
a preguiça, aproveite para fa-
zer atividades físicas. Assuntos 
de saúde poderão incomodar. 
Procure estar com amigos.
Números da sorte: 52, 88 e 16.
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