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Falta saneamento e 
sobram problemas

Escuridão em 
Duque de Caxias

Vias com muito 
mato no Méier

Recreio precisa de 
mais policiamento

Estrada está sem 
faixa de pedestres

Torneiras secas 
em rua de Bangu

 L É lamentável o estado da Rua 
Celestino, em Juscelino, Nova 
Iguaçu. Os moradores sofrem com 
vários problemas. Falta de sanea-
mento básico e há buracos para 
todos os lados. Além disso, quan-
do chove, o esgoto toma conta da 
rua. Alô, prefeitura!

 L A Rua do Cachimbo, no bairro 
São Judas Tadeu, em Duque de 
Caxias, precisa de um poste de 
luz. Vivemos às escuras por aqui! 
É um absurdo uma das principais 
ruas do bairro não ter postes de 
iluminação há anos.

 L A Rua Marquês de Leão e a Tra-
vessa Teixeira, no Meier, estão 
precisando que capinem o mato. 
Os canteiros estão cheios e inva-
dindo a pista. Até para andar na 
calçada existe uma dificuldade. 
Alguém precisa resolver isso!

 L As viaturas sumiram do Recreio 
dos Bandeirantes. Precisamos de 
policiamento ou os assaltos vão 
voltar. Só vemos viaturas na orla. 
Nas ruas mais para dentro do Re-
creio, onde os assaltos ocorrem, 
não tem policiamento.

 L A Rodovia Governador Mário 
Covas, na altura do número 28, 
em Realengo, está sem faixa de 
pedestre, o que dificulta a tra-
vessia a pé, porque os carros não 
param nos sinais próximos. Idosos 
e crianças têm muita dificuldade 
de atravessar no local.

 L Moradores de Bangu estão so-
frendo com falta d’água há mais 
de uma semana, principalmente 
na Rua Agrícola. Todo verão é a 
mesma dificuldade no abasteci-
mento de água da região. Quan-
do mais precisamos de água, ela 
simplesmente some das torneiras.

Márcio Santos
Nova Iguaçu

Joana Palhares
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Enorê Rodrigues
Por e-mail

Anônimo
Recreio dos Bandeirantes

Juliano Silva
Por e-mail

Orlando José
Por e-mail
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 LTENHO 35 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há dois. Moro em São 
Cristóvão. Antes, fui 
autônomo. Na minha 
profissão, gosto de fa-
zer amizades. O bom 
daqui é a interação do 
público com o movi-
mento local. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas, gosto de curtir 
os filhos. Gosto de ler 
o caderno de esportes 
no MEIA HORA.

MICHAEL
VENÂNCIO —

Centro

RAFAEL 
FARIA  
tem atual-
mente 27 
anos. Ele 
desapareceu 
em 29 de 
setembro 
de 2010, em 
Ramos (Zona 
Norte do Rio), após sair de casa e 
não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Familiares e amigos deram o último adeus aos jovens Jhordan (E) e Edson (D) no Cemitério da Solidão

ESTEFAN RADOVICZ

Revolta e emoção
Amigos e parentes de jovens mortos na Baixada classificam crime como covardia

 L ‘DESILUSÃO, INFERNO FEITO’ 

C
entenas de pessoas chora-
ram a morte dos jovens Ed-
son Arguinez Júnior, 20, e 

Jhordan Luiz, 17, ontem, no Ce-
mitério da Solidão em Belford Ro-
xo. Aos prantos, amigos e parentes 
manifestavam indignação contra 
a abordagem dos PMs acusados 
de matarem os dois amigos, que 
costumavam jogar futebol juntos. 
O pai de Dinho, como Edson era 
chamado pelos amigos, foi ampa-
rado por amigos e parentes. 

“Desilusão, inferno feito. Me ti-
raram tudo que eu tinha. Meu fi-
lho está morto”, desabafou Edson. 
Emocionado, o pai não falou com 
a imprensa. “Pagamos imposto 
para o estado fazer isso”, criticou 
durante o sepultamento.

Amigos vestiam camisetas 
com a inscrição “Eterno Dinho. 
Adeus amigos, para sempre vou 
lembrar de tudo que vivemos”. 
A mãe de Edson, Renata Santos 
de Oliveira, 40, cobrou Justiça e a 
exclusão dos PMs da corporação. 
“Estou vivendo o que não dese-
jo a ninguém. Estou enterrando 
meu filho”, declarou. “Não deram 
chance para o meu filho estar co-
migo hoje. A Justiça tem que ser 
feita. Eles (policiais) têm que per-
manecerem presos e serem ex-
pulsos da corporação”, cobrou.

A cuidadora de idosos diz que 
apela para que o caso não se repi-
ta. “Dois rapazes não podem an-
dar numa moto só porque são pre-
tos? Eles não estavam com nada. 
Eles foram covardemente assassi-
nados. Temos que nos juntar para 
que não aconteça com outros fi-
lhos”, declarou.

Renata afirmou que Dinho, 
o mais velho de seus quatro fi-
lhos, não tinha antecedentes 
criminais e era estudante do 
Ensino Médio. “Tiraram um 
pedaço de mim”, disse.

 L O porta-voz da Polícia Mili-
tar, major Ivan Blaz, admitiu 
ontem que a abordagem que 
terminou com as mortes de 
Edson Arguinez Júnior, de 20 
anos, e Jhordan Luiz, de 17, e 
os policiais presos em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminen-
se, foi uma “ação completa-
mente errada”. Durante a au-
diência de custódia, o juiz que 
decretou a prisão dos PMs 
acusados dos assassinatos 
afirmou haver “fortes indí-
cios” de que os suspeitos co-
meteram o crime e acrescen-
tou ser “evidente que a prisão 
cautelar é necessária para a 
garantia da ordem pública”.

Ação errada e 
prisão cautelar

 LDe acordo com a Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense, o cabo Júlio Cesar Fer-
reira dos Santos e o soldado 
Jorge Luiz Custódio da Costa 
foram presos em flagrante após 
determinação do juiz Rafael de 
Almeida Rezende. Eles tiveram 
as armas apreendidas.

Em um primeiro depoi-
mento, os policiais negaram 
ter atirado na direção de Ed-
son e Jhordan. Os PMs alega-
ram ainda que estavam abor-
dando um veículo suspeito 
quando os garotos passaram 
de moto e que a queda ocor-
reu por descontrole de quem 
pilotava a moto. 

Armas foram 
apreendidas

 LA mãe de Jhordan, Alecsandra, 
precisou ser amparada no velório 
e após o sepultamento. Ela repetia 
que amava o adolescente. “Perdoa 
por eu não ter te protegido, por 
não ter estado lá”, dizia.

O corpo de Jhordan foi sepul-
tado com rosas, flores brancas e 
uma bola de futebol autografa-
da pelos companheiros. Seu ape-
lido era Pelé, por conta da pai-
xão. Parentes e amigas entraram 

cânticos cristãos e cobraram por 
justiça. Pastor, o avô do adoles-
cente, Bira de Sá, 63, fez oração 
para consolar os amigos e paren-
tes. “Esses meninos eram atletas, 
gostavam de bola. É muita indig-
nação que sentimos agora. Que 
as outras mães não sofram essa 
violência”, disse.

Jhordan e Edson foram en-
contrados mortos na tarde de 
sábado por familiares. Os jo-

vens aparecem em vídeo divul-
gado sendo brutalmente abor-
dados por dois policiais, que 
foram presos preventivamente. 
Os amigos estavam em uma mo-
tocicleta e sem capacete. Um po-
licial atira na direção deles. Nas 
imagens, os rapazes caem no 
chão e são agredidos pelos PMs. 
São algemados e colocados den-
tro da viatura. Um dos PMs sai 
do local com a moto.

‘Esses meninos eram atletas, gostavam de bola’, diz avô
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POLÍCIA

Tiro nas nádegas 
ao sair da igreja
Homem é ferido por bala perdida em São Gonçalo

 L INFELICIDADE

U
m homem de 51 anos 
foi ferido por uma ba-
la perdida na manhã de 

ontem, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio. Ri-
cardo Isidoro dos Santos saía 
de uma igreja, no bairro Jó-
quei, quando foi surpreendi-
do pelo projétil nas nádegas. 
Ele foi encontrado caído no 
chão por policiais do 7º BPM 
(São Gonçalo), que o socorre-
ram para o Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), no bair-
ro Colubandê. Ricardo Isido-
ro passou por tomografia e não 
corre risco de morte.

A região é próxima ao Com-
plexo da Alma, onde trafican-
tes do Comando Vermelho 
(CV) e do Terceiro Comando 

Puro (TCP) estão em guerra 
pelo controle dos pontos de 
venda de drogas no local cha-
mado de ‘Terra Prometida’.

Baleada na cozinha

O filho de Eunice Veiga, de 
59 anos, morta no último sá-
bado por bala perdida dentro 
da cozinha de casa, também 
em São Gonçalo, contou que a 
mãe chegou a pedir ajuda para 
a filha após ser atingida e que 
todos se mobilizaram para le-
vá-la ao hospital.

“Quando aconteceu, a mi-
nha mãe veio para a sala e fa-
lou ‘Meu Deus!’ ou algo neste 
sentido. Quando a minha irmã 
se deparou com ela, que tinha 
sangue saindo pela boca e pe-

la garganta, ela se desesperou. 
Minha irmã correu para a rua e 
falou com as pessoas para ten-
tar ajudar. Logo elas vieram e a 
levaram para o hospital. Mas 
os ferimentos eram internos, 
não só externos, e ela não re-
sistiu”, contou Davi Carlos Vei-
ga ao programa Bom Dia Rio, 
da TV Globo.

Ela chegou a ser levada ao 
Hospital Estadual Alberto Tor-
res, em São Gonçalo, mas não 
resistiu. O corpo de Eunice foi 
enterrado no último domingo 
no Cemitério Parque da Paz.

De acordo com a Delegacia 
de Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNS-
GI), as investigações estão em 
andamento.

O homem baleado foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres e não corre risco de morte

DIVULGAÇÃO

Um suspeito foi morto ontem 
no Morro do Chapadão, na Zona 
Norte, após troca de tiros com a 
Polícia Militar. O homem foi so-
corrido para o Hospital Estadual 
Carlos Chagas, mas não resistiu. 
Segundo relatos de moradores, 
um intenso tiroteio foi registrado 
desde as primeiras horas da ma-
nhã, quando agentes do 41º BPM 
(Irajá) em patrulhamento foram 
atacados por criminosos armados.

Em uma das principais vias da 
região, que faz ligação entre An-
chieta e Costa Barros, os bandidos 
usaram pneus para tentar impe-
dir a ação da polícia. Na ação, uma 
pistola, um carregador e munições 
foram apreendidos.

Também na Zona Norte, um 
intenso tiroteio assustou mora-
dores do Morro da Formiga, na 
Tijuca, a partir das 5h30 de on-
tem. Equipes da Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) estavam 
em patrulhamento quando fo-

ram atacadas a tiros na localida-
de conhecida como Basanha e 
houve reação. Nas redes sociais, 
moradores relataram sobre o 
tiroteio. “O Morro da Formiga 
tá um pandemônio muito tiro, 
muita gente correndo na rua”, 
escreveu um internauta. “Bala 
comendo no Morro da Formiga 
nesse momento, aqui na Tijuca. 
Cuidado meu povo da redonde-
za”, comentou outra. 

Já na Zona Oeste, criminosos 
usaram ônibus e caminhões pa-
ra bloquear acessos à Vila Aliança 
na manhã de ontem. Os bandidos 
ainda atearam fogo em uma barri-
cada na comunidade. As imagens 
foram flagradas pelo helicóptero 
do Bom Dia Rio, da TV Globo. 
Nas redes sociais, moradores 
relataram o clima de tensão na 
região. “Bandidagem tacan-
do terror Vila Aliança”, escre-
veu um. “Bala voando na Vila 
Aliança”, comentou outro.

Morto no Morro 
do Chapadão
Formiga e Vila Aliança também têm 

confrontos entre PMs e criminosos

 L BALA VOOU

Criminosos usam um ônibus para bloquear o acesso à Vila Aliança

REPRODUÇÃO TV GLOBO
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Uma tentativa de roubo de car-
ga na manhã de ontem, na Rodo-
via Washington Luiz, na altura do 
bairro Jardim Gramacho, em Du-
que de Caxias, terminou com um 
criminoso morto e três presos. O 
helicóptero da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) foi acionado e 
pousou na via, que ficou interdi-
tada por 17 minutos.

Agentes da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Cargas (DRFC) 
abordaram uma van usada pelos 
assaltantes para levar mercadorias 
roubadas. Dois bandidos que esta-
vam dentro do veículo trocaram 
tiros com os policiais e acabaram 
atingidos - um deles não resistiu 
ao ferimento. Os agentes localiza-
ram outros dois suspeitos em uma 
moto e realizaram a prisão na Ro-
dovia Presidente Dutra.

“Eles estavam olhando cami-
nhões para passar informações”, 

disse o delegado Vinícius Domin-
gos, da DRFC.

Especializada em roubo de 
cargas, a quadrilha é do Com-
plexo da Maré, na Zona Norte, e 
investigada pela morte do solda-

do PM Paulo Roberto dos Santos 
Ferreira Junior, de 36 anos, balea-
do em uma abordagem a um veí-
culo suspeito de roubo de carga 
no domingo do segundo turno 
das eleições municipais.

POLÍCIA

Um morto e três presos
Polícia impede roubo de cargas em Duque de Caxias

 L BANDIDOS DA MARÉ SE DÃO MAL

Helicóptero da PRF precisou pousar na Rodovia Washington Luis

DIVULGAÇÃO

Uma mulher identificada 
como Juliana Cordeiro Teixei-
ra, 43 anos, foi morta com um 
tiro na cabeça durante uma 
festa no último domingo, em 
Dom Silvério, Minas Gerais. 
De acordo com parentes, o na-
morado da terapeuta, de 21 
anos, seria o autor do crime. 

Segundo testemunhas, Ju-
liana e o namorado estavam 
em uma confraternização. Em 
determinado momento, eles 
foram para a varanda da re-
sidência quando de repente 
dois disparos foram ouvidos. 
O homem fugiu após o crime, 
de acordo com os amigos. 

Inicialmente, Juliana che-
gou a ser levada para o Hos-

pital Nossa Senhora da Saúde, 
mas devido à gravidade dos fe-
rimentos foi transferida para 
o Hospital Arnaldo Gazzava, 
em Ponte Nova, onde já che-
gou sem vida.

Assassinada com 
tiro na cabeça
Família da vítima acusa namorado

 L FEMINICÍDIO

Juliana Cordeiro tinha 43 anos

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Giane da Baixada preso
Criminoso de Belford Roxo e xará de galã global, Gianechinni estava foragido

 L LAÇOS DE MILÍCIA

W
agner Santos Paiva, o 
‘Gianecchini’, foi pre-
so ontem, em Belford 

Roxo, pelos policiais da Dele-
gacia de Polícia Interestadual - 
Divisão de Capturas (DC-Po-
linter), por suspeita de fraude 
em passagens e ligação com 
uma milícia de Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense. Ele 
foi capturado após mais de um 
ano de trabalho de investiga-
ção, inteligência e monitora-
mento dos agentes. 

Segundo a polícia, ‘Gianecchi-
ni’ era o chefe da quadrilha que 

fraudava cartões de passagens e 
inseria créditos irregulares. Assim, 
eles eram utilizados nas roletas de 
diversas estações de trem e causa-
vam grande prejuízo ao estado.

Os criminosos atuavam em es-
tações de trem do Estado do Rio, 
causando um prejuízo mensal de 
mais de R$ 500 mil, totalizando 
mais de R$ 6 milhões somente du-
rante a investigação. A quadrilha 
comandada por ‘Gianecchini’ era 
ligada à milícia que atua no bair-
ro Nova Aurora, em Belford Roxo, 
por meio da lavagem de dinheiro 
em estabelecimentos comerciais 

do grupo paramilitar, além de pa-
gar aos milicianos para que pudes-
sem realizar a fraude nas estações.

No dia 23 de setembro, a polí-
cia prendeu oito criminosos in-
tegrantes da quadrilha, além da 
apreensão de milhares de cartões 
utilizados no esquema e do estou-
ro de uma central clandestina on-
de os criminosos fraudavam os 
cartões. Na ocasião, ‘Gianecchini’ 
não foi preso, permanecendo fo-
ragido até hoje. Ele foi localizado 
ontem em um baile na Baixada e 
autuado por fraude e levado ao sis-
tema prisional. Gianecchini botava créditos irregulares em cartões na estação de trem

REPRODUÇÃO
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GERAL

Pontos de vacinação 
em supermercados
Proposta é que as lojas ajudem na imunização cedendo seu espaço

 L PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

O 
presidente da Associa-
ção de Supermercados 
do Estado do Rio de Ja-

neiro (ASSERJ), Fábio Quei-
róz, se reuniu com o governador 
em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), para definir que os su-
permercados do estado serão 
usados como pontos de vacina-
ção contra a Covid-19. A ação, 
proposta por Queiróz, é de que 
as lojas auxiliem no processo de 
vacinação cedendo seu espaço. 

Segundo a ASSERJ, os deta-
lhes da iniciativa serão aprofun-
dados em uma reunião, ainda 
sem data definida, entre a asso-
ciação e a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES). “A gente estava 
junto no início da pandemia, on-
de corajosamente garantimos o 
abastecimento da população, e 
estaremos juntos no fim da pan-
demia no ato de vacinação, den-
tro dos supermercados. Eu agra-
deço a cada supermercadista por 
eu poder ser um porta-voz para 
o governo de algo tão importan-
te dentro da pandemia”, afirmou 
o presidente da ASSERJ.

Em nota, a assessoria da AS-
SERJ informou que será um pla-
no inteligente para contemplar to-

Hospital de campanha do Maracanã não está funcionando em meio à alta de casos de Covid-19 no Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

Ainda sem nenhuma defini-
ção sobre a campanha de vacina-
ção contra a Covid-19 no Brasil, 
a Liga Independente das Escolas 
de Samba (Liesa) fez na tarde de 
ontem o sorteio da ordem dos 
desfiles do Grupo Especial para 
o mês de julho de 2021. Caso seja 
possível pelas autoridades sani-
tárias, a data está marcada para 
os dias 11 (domingo) e 12 (se-
gunda-feira) de julho.

A primeira escola a desfilar 
no domingo será a Imperatriz 
Leopoldinense, seguida de Man-
gueira, Salgueiro, São Clemente, 
Viradouro e Beija-Flor. Na segun-
da-feira, a Paraíso do Tuiuti ini-
ciará os desfiles, seguida de Por-
tela, Mocidade, Unidos da Tijuca, 
Grande Rio e Vila Isabel.

Antes do sorteio, a direção da 
Liesa apresentou a formação dos 
pares para manter o equilíbrio de 
forças nos dois dias de desfiles. As 
escolas que vão desfilar na posição 
ímpar vão ter a concentração no 
lado dos Correios e a posição par 
será no prédio do Balança.

“Se não tiver vacina, não terá 
desfile em julho”, disse Jorge Cas-
tanheira, presidente da Liesa, ao 
RJ2, da TV Globo. “A gente está 
trabalhando com os governos fe-
deral, estadual e municipal com a 
expectativa de ter a vacina. Por isso, 
realizamos o sorteio, mesmo dian-
te de uma situação adversa em que 
os casos de contágio e internação 
aumentaram demais. A gente tem 
que trabalhar com antecedência, 
pois o Carnaval não se faz do dia 
pra noite”, completou.

Desfiles 
já têm a 
ordem 
definida
Liesa só depende 
agora da vacina 
para realizar o 
evento em julho

 L CARNAVAL 2021

do o estado, todos os municípios. 
Não serão todos os associados da 
ASSERJ que servirão de pontos 
de vacinação, mas já estão tendo a 
adesão de supermercadistas que 
têm lojas em todo o estado.

Esta semana, o Governo do 
Rio comprará freezers para re-
ceber os imunizantes da Pfizer. 

A informação foi dada por Cláu-
dio Castro. A vacina da farma-
cêutica norte-americana exige 
um armazenamento em tem-
peraturas abaixo de 70°C negati-
vos, o que torna a operação mais 
complexa. “Esta semana, nós já 
estamos comprando os freezers 
que a vacina da Pfizer precisa, 

para que, na hora em que essa 
vacina estiver disponível, o Rio 
de Janeiro tenha condições de re-
cebê-la. Para isso, temos que es-
tar logisticamente preparados. 
Estamos preparando a questão 
de logística e estrutura para dis-
tribuir o mais rápido possível à 
população”, afirmou.

 LEm vídeo divulgado pelo Minis-
tério da Saúde domingo, o secretá-
rio-executivo da pasta, Elcio Fran-
co, disse que é “irresponsável” fixar 
data para o começo da vacinação 
no Brasil antes da aprovação e do 
registro da Anvisa e criticou o go-
vernador de São Paulo, João Doria, 
que anunciou para 25 de janeiro o 
início da vacinação com a Coro-

naVac em São Paulo. O vídeo foi 
publicado no mesmo dia em que 
o STF estabeleceu um prazo de 48 
horas para o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, divulgar o cro-
nograma de vacinação do país. 

Nos EUA, uma enfermeira de 
Nova York foi a primeira pessoa a 
receber a vacina da Pfizer contra a 
Covid-19 no país. 

Secretário: ‘irresponsável’ dar data
 LMesmo após a extinção do pro-

cesso no Tribunal de Justiça do 
Rio, em outubro, que obrigava 
o estado a manter em funciona-
mento os hospitais de campanha 
de São Gonçalo e do Maracanã, 
a Secretaria de Estado de Saú-
de continua tendo gastos com as 
duas unidades. Em um levanta-
mento no Diário Oficial, é pos-

sível constatar que, desde então, 
foram gastos pelo menos R$ 23,6 
milhões em pagamentos retroa-
tivos. A unidade de São Gonçalo 
foi desmobilizada. Já o Hospital 
do Maracanã continua com as es-
truturas de duas tendas montadas. 
Porém, boa parte dos equipamen-
tos já não está mais lá, assim como 
os médicos e enfermeiros.

Gastos milionários com unidades
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Centenas de pessoas se aglomeraram em um baile funk na CDD

REPRODUÇÃO DE VÍDEO
RAPIDINHA...

Detran reabre mais 20 postos de vistoria
O Detran-RJ reabriu on-

tem 20 postos de vistoria. São 
mais 8 unidades, além das 12 
já anunciadas na sexta-feira, 
para atender os serviços de 
registro de veículos. A nova 
empresa licitada continuou 
o trabalho de contratação de 
pessoal no fim de semana.

O fechamento ocorrido 
semana passada deveu-se à 
regularização dos contratos 
de prestação de serviços que 
está sendo feita.

Os postos do Detran que 
reabriram ontem são: Had-
dock Lobo, Infraero (Ilha do 
Governador), Niterói, Santa 

Cruz, Parada de Lucas, Ma-
gé, Mesquita, Cachoeiras de 
Macacu, Barra da Tijuca (Ae-
rotown), Ceasa, São Gonça-
lo, Reduc, Vila Isabel, Belford 
Roxo, São João de Meriti, 
Campos I, Volta Redonda, 
São Pedro da Aldeia, Petró-
polis e Nova Friburgo.

Festival de 
desrespeito
Aglomerações deram o tom em 
eventos de funk, pagode e rap 

 L 359 MIL CASOS DE COVID

A
s novas medidas de restri-
ções anunciadas pela Pre-
feitura do Rio, na última 

sexta-feira, em meio ao aumento 
de casos de Covid-19, não foram 
suficientes para evitar aglomera-
ções e desrespeito às regras na ci-
dade no fim de semana.

Um baile funk na Cidade de 
Deus, na Zona Oeste do Rio, aglo-
merou centenas de pessoas na ma-
nhã de ontem. A festa começou na 
noite de domingo e se estendeu 
por toda a madrugada.

Aglomeração não foi uma ex-
clusividade da CDD. No domin-
go, a apresentação do grupo de 
pagode Sorriso Maroto em São 
Cristóvão, na Zona Norte, tam-
bém reuniu diversas pessoas sem 
máscaras. Nem mesmo garçons e 
seguranças que trabalhavam no 
local usavam a proteção.

Já no sábado, imagens flagra-
ram uma multidão durante o 
show do rapper Orochi, em Quei-
mados, na Baixada Fluminense.

Os vídeos, feitos pelo próprio 
artista, mostram muitas pessoas 
aglomeradas. No final do mês pas-
sado, a organizadora do evento di-
vulgou nas redes sociais que já ha-

via vendido 2 mil ingressos.
Além de shows e do baile 

funk, os bares da Praia da Bica, 
na Ilha do Governador, estavam 
lotados com pessoas sem másca-
ra de proteção e quase nenhum 
distanciamento social.

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio atualizou ontem, os da-
dos da pandemia da Covid-19 
em todo o estado. Segundo a pas-
ta, são 359.165 casos confirmados 
e 23.740 óbitos por coronavírus. 
Entre domingo e ontem, 18 pes-
soas morreram e 768 foram in-
fectadas. Há ainda 446 óbitos em 
investigação e 2.402 foram des-
cartados. Entre os confirmados, 
359.165 pacientes se recuperaram.

No município, a taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI para Covid-19 
é de 93% na rede SUS (leitos de 
unidades municipais, estaduais e 
federais). A taxa de ocupação nos 
leitos de enfermaria é de 92%. A 
Secretaria Municipal de Saúde in-
formou que “nas unidades da rede 
municipal, há 670 pacientes inter-
nados, sendo 279 em UTI”, e que “a 
rede SUS na capital tem 1.401 pes-
soas internadas em leitos especiali-
zados, sendo 600 em UTI”.
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O
lá, leitores! A Fundação 
de Apoio à Escola Técni-
ca (Faetec) abriu ontem 

inscrições para 2.370 vagas para 
Educação Infantil, Ensino Fun-
damental, Ensino Médio (Nor-
mal e Formação Geral), Técnico 
de Nível Médio e Ensino Superior 
(Licenciatura e Tecnólogo). To-
das para ingresso em 2021.

Do total, mais de 1,7 mil são 
destinadas a cursos técnicos 
como Administração, Análises 
Clínicas, Enfermagem, Edifica-
ções, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Hospedagem, Informática, Te-
lecomunicações, Construção 
Naval e Segurança do Trabalho.

Na Formação Geral, são desti-
nadas 35 vagas, distribuídas pelo 

Instituto Superior de Educação 
Professor Aldo Muylaert (Ise-
pam) e pelo Instituto Superior 
de Educação do Rio de Janeiro 
(Iserj), incluindo a educação de 
jovens e adultos (Emeja). O cur-
so normal de nível médio, para a 
formação de professores, oferece 
15 vagas somente no Isepam, em 
Campos dos Goytacazes.

Das mais de 300 vagas dire-
cionadas à Educação Infantil e ao 
Ensino Fundamental, 181 estão 
direcionadas aos Cap’s dos Insti-
tutos Superiores de Educação. As 
demais são destinadas às Escolas 
Fundamentais de Iniciação Pro-
fissional, em tempo integral.

No Ensino Superior, são 259 va-
gas para Licenciatura em Pedago-

gia e para os cursos de tecnólogos, 
tais como Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, 
Processos Gerenciais e Gestão 
Ambiental, oferecidos nas Faeterjs 
e nos Institutos Superiores.

Para se candidatar, basta se ca-
dastrar no site selecon.com.br ou 
faetec.rj.gov.br até o dia 24 de janei-
ro. A taxa de inscrição é de R$55, ex-
ceto a seleção para Educação Infan-
til, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio (Normal e Formação Geral) 
nos Institutos Superiores de Educa-
ção, que não cobra taxa. O processo 
seletivo será no dia 28 de fevereiro, 
com questões de Língua Portugue-
sa e Matemática (cursos Técnicos); 
e Língua Portuguesa, Matemática e 
Redação (Ensino Superior).

 LO ano está acabando, mas dá 
tempo de conseguir um emprego. A 
Prefeitura do Rio disponibiliza nesta 
semana um total de 461 vagas para o 
mercado de trabalho. Até quem não 
tem experiência pode se inscrever en-
viando email para captacaodevagas.
smdei@gmail.com. Há oportunidades 
nos níveis Fundamental Incompleto 
(Cozinheira e Doméstica), Fundamen-
tal Completo (Motorista Carreteiro e 
Motorista de Caminhão) e Médio 
Completo (Vendedor Interno, Opera-
dor de Telemarketing Ativo, Técnico 
de Monitoramento, Assistente Admi-

nistrativo, Assistente Operacional e 
Vendedor de Calçados).

 LTambém há vagas exclusivas para 
pessoas com deficiência e reabilita-
dos do INSS, sendo que os candidatos 
devem encaminhar mensagem para 
trabalhopcdsmdt@gmail.com. As 
oportunidades da semana são apenas 
para os níveis Fundamental Completo 
(Técnico de Refrigeração, Auxiliar de 
Refrigeração, Mecânico Industrial, 
Torneiro Mecânico, Eletricista, Mecâ-
nico de Refrigeração, Pintor Industrial, 
Serralheiro, Operador de Utilidades e 
Encanador Industrial).

PREFEITURA ENCAMINHA PARA 461 CHANCES

FAETEC ABRE MAIS DE DUAS MIL VAGAS

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com Vaga

da

Botequim Vaca Atolada 
encerra as atividades
Comunicado pega de surpresa os frequentadores

 L REDUTO DO SAMBA NA LAPA

O Botequim Vaca Atolada, 
tradicional reduto do samba e da 
boemia carioca, anunciou o en-
cerramento das atividades em 
publicação nas redes sociais no 
domingo. O comunicado pegou 
de surpresa os frequentadores do 
espaço, que está há mais de uma 
década na Lapa, no Centro do Rio.

“Vaca Atolada: 11 anos que 
pareceram décadas. Na história 
cultural do meu Rio escreveu al-
gumas linhas. Sábado nos despe-
dimos. Valeu!”, escreveu Cláudio 
Cruz, dono do botequim, nas re-
des sociais do espaço.

As reações à publicação fo-
ram imediatas. “Estou absolu-
tamente chocado que vão fe-
char o Vaca Atolada. Espaço 

de samba e resistência da Lapa. 
Refúgio certo da noite. Sauda-
des até da cerveja quente. Muito 
triste com isso”, afirmou um in-
ternauta. “O que vai sobrar da 
vida noturna do Rio quando a 
pandemia acabar?”, postou ou-
tra frequentadora do local.

Em junho foi feita uma vaqui-
nha online para minimizar os efei-
tos da crise no bar, também conhe-
cido como a ‘Embaixada Carioca’. 
A campanha Ajude o Vaca Atolada 
a Sair do Atoleiro tinha como meta 
arrecadar R$ 60 mil. A campanha, 
no entanto, não atingiu a meta e 
arrecadou R$ 43 mil. Na ocasião, 
Cláudio Cruz contou que as dívi-
das estavam na casa dos R$ 70 mil.

No dia 13 de outubro, depois 

de sete meses fechado por conta da 
pandemia, o botequim Vaca Ato-
lada reabriu com agendamento, 
lugares marcados, uso obrigató-
rio de máscara e horário reduzido.

Histórico

Inaugurado em 23 de setem-
bro de 2009, na Rua Gomes Frei-
re, Lapa, o Botequim Vaca Atolada 
não cobrava ingressos e sempre foi 
considerado uma extensão do tra-
dicional bloco Embaixadores da 
Folia, também fundado por Cláu-
dio Cruz. O bar foi batizado com 
o nome do prato que era servido 
nas rodas de samba do bloco no 
pré-Carnaval, na Rua do Lavradio, 
oferecendo ainda para os clientes o 
melhor do samba raiz do Rio. Cláudio Cruz anuncia o fechamento: ‘11 anos que pareceram décadas’

REPRODUÇÃO
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Jogo duro com goleiro
Diretoria do Mengão ignora apelos e não aumenta proposta a Diego Alves

C
apitão do técnico Rogé-
rio Ceni, apoio explícito 
do elenco e auxílio dos 

torcedores do Flamengo nas 
redes sociais com a #Renova-
comDiegoAlves. O desejo de 
todos é o mesmo: a permanên-
cia de Diego Alves. A mobiliza-
ção, entretanto, não deve inter-
ferir na postura da diretoria.

A renovação de contrato do 
goleiro só vai acontecer se acei-
tar a oferta de salário em tor-
no de R$ 600 mil e um ano de 
vínculo. Internamente, todos 
entendem que é uma ótima 
proposta. A oferta tem valores 
menores do que a que foi aceita 
por Diego Alves e seu represen-
tante no fim de outubro, após 
reunião com Bruno Spindel: 
salários de R$ 700 mil e dois 
anos de contrato. 

O problema é que o diretor
-executivo do Flamengo ali-
nhavou o acerto com o estafe 
do goleiro sem consultar o de-
partamento financeiro, que ve-
tou a renovação por conside-
rar que a proposta estourava o 
orçamento previsto para 2021.

Diego Alves teria sondagem 

de um clube espanhol e não es-
taria otimista em relação à per-
manência no Rubro-Negro, de 
acordo com informações da 
‘ESPN Brasil’. 

Ele deseja ficar devido ao 
bom ambiente e pelo histórico 
com o Manto Sagrado. Porém, a 
tendência é que Diego Alves fa-
ça mais dois jogos e deixe o Fla-
mengo: domingo, contra o Bah-
ia, e dia 26, diante do Fortaleza.

Quem também desperta in-
teresse de clube do exterior é o 
zagueiro Natan. O Torino, da 
Itália, consultou a possibilida-
de de a diretoria abrir negocia-
ções, mas não houve proposta. 
Promovido aos profissionais 
nesta temporada, Natan tem 
19 anos e vínculo até 2024. Diego Alves chegou a aceitar uma  proposta de renovação, mas o departamento financeiro vetou

AGÊNCIA O DIA

UM DOS 
PRINCIPAIS 
IMPASSES É 
O TEMPO DE 
CONTRATO

 LO sonho do título do Flamen-
go no Campeonato Brasileiro 
se tornou mais real com os re-
sultados da 25ª rodada. A go-
leada sobre o Santos e a derrota 
do São Paulo diante do Corin-
thians fizeram as chances do-
brarem, de acordo com os cál-
culos do matemático Tristão 
Garcia, do site ‘Infobola’.

O Rubro-Negro saltou de 
11% para 19% de possibilidades 
de conquistar a taça. O São Paulo 

segue sendo o maior favorito ao 
título, com 56%. A distância en-
tre as duas equipes na tabela é de 
cinco pontos, porém, o Flamen-
go tem um jogo a menos.

Além da equipe carioca e do 
Tricolor Paulista, o Galo apare-
ce com 15% de chances de tí-
tulo. Depois vêm Palmeiras e 
Grêmio com 4%. Internacio-
nal e Fluminense completam a 
lista, com ambos tendo apenas 
1% de chances.

Chances de título quase dobram
 LSob o comando de Jorge Jesus, 

o  Flamengo acostumou-se a 
jogar um futebol muito ofen-
sivo. E, apesar do conturbado 
ano de 2020, essa característica 
foi mantida. O Rubro-Negro já 
balançou as redes 105 vezes na 
temporada, sendo que 57 delas 
vieram do trio ofensivo Gabi-
gol, Bruno Henrique e Pedro. 
Para efeito de comparação, os 
três, juntos, somam mais gols 
que Vasco e Botafogo no ano.

Gabigol, que marcou duas 
vezes na última rodada do 
Campeonato Brasileiro, dian-
te do Santos, e Pedro dividem 
a artilharia na temporada com 
20 gols cada um. Bruno Hen-
rique vem a seguir, com 17. Já 
Botafogo e Vasco, que vivem 
um péssimo momento, com 
sério risco de cair para a Segun-
dona no Brasileiro, marcaram 
somente 44 e 41 gols durante 
todo o ano, respectivamente.

Se for considerado apenas 
o desempenho no Brasileiro, 
a situação é bem parecida. Em 
terceiro lugar na tabela de clas-
sificação, na luta pelo oitavo tí-
tulo nacional, o Flamengo ba-
lançou a rede 42 vezes, sendo 
vinte e duas com o trio Gabi-
gol, Pedro e Bruno Henrique. 
O Botafogo, que ocupa a lan-
terna do campeonato, tem 23, 
e, o Vasco, o primeiro time den-
tro do Z-4, fez 25. 

Trio do Fla tem mais gols que Vasco e Botafogo
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Sob pressão, Pinto fica
Apesar do aproveitamento de lanterna, técnico português deve seguir no Vascão

 L BALANÇA, MAS NÃO CAI

A 
situação do técnico Ri-
cardo Sá Pinto está ca-
da vez mais delicada no 

Vasco. Mesmo com o empate 
no último minuto no clássico 
diante do Fluminense, domin-
go, a pressão sobre o treinador 
aumentou. De acordo com o si-
te ‘GE’, a tendência é que ele se-
ja mantido no cargo pelo me-
nos até o retorno do presidente 
Alexandre Campello da Europa. 

Campello está em Portugal 
para tentar negociar uma anteci-
pação de parte do valor da ven-
da do lateral-direito Nathan ao 
Boavista. Até o momento, Sá Pin-
to não recebeu qualquer sinaliza-
ção de que sairá do clube. 

Ele deve comandar a equi-
pe cruzmaltina no jogo con-
tra o Santos, domingo, já que 
nenhuma decisão será tomada 
antes do retorno do presidente.

No entanto, a pressão sobre 
o treinador está cada vez maior. 
Com o português, o Vasco tem 
um desempenho de lanterna e 
não consegue mostrar evolu-
ção. Considerando também a 
disputa da Copa Sul-America-
na, competição em que o time 
foi eliminado em São Januário 
para o Defensa y Justicia, da Ar-
gentina, são 13 jogos, com so-
mente duas vitórias, cinco em-
pates e seis derrotas. 

O futebol apresentado não 
agrada e o comportamento 
de Sá Pinto à beira do grama-
do também vem sendo muito 
questionado, sobretudo pela 
demora em promover as al-
terações. No Brasileiro, em 
nova rodadas, o Vasco ven-
ceu somente uma vez em no-
ve partidas, aproveitamento de 
25,9%. Quando assumiu, o ti-
me era o 13º na tabela e, ago-
ra, ocupa a 17ª colocação, a três 
pontos da primeira equipe fora 
da zona de rebaixamento. Ricardo Sá Pinto pegou o time do Vasco em 13º lugar no Brasileiro. Hoje, o Cruzmaltino está em 17º

AFP

 LApesar de Germán Cano ter 
conseguido salvar o time da 
derrota nos minutos finais, o 
empate no clássico diante do 
Fluminense não foi bom para o 
Vasco. Cálculos do matemático 
Tristão Garcia, do site ‘Infobo-
la’, indicam que o Cruzmaltino 
tem 40% de risco de ser rebai-
xado à Segundona.

Os resultados da rodada do 
Brasileiro também não ajuda-
ram. O Vasco viu a distância 
para sair da zona da degola au-
mentar para três pontos. O time 
tem um jogo a menos, contra o 
Palmeiras, adiado da primeira 
rodada, mas a equipe paulista 
vem em ótimo momento e vai 
atuar no Allianz Parque.

Perigo cada 
vez maior

 LO técnico Ricardo Sá Pinto tem 
problemas para a partida contra 
o Santos, domingo, mais uma vez 
na Colina. Suspensos pelo tercei-
ro cartão amarelo, Talles Magno, 
Léo Gil e Neto Borges são ausên-
cias que podem vir a complicar a 
vida do Vasco diante do Peixe. 

Andrey e Juninho, não utiliza-
dos pelo técnico português dian-
te do Fluminense, agora ganha-
rão oportunidades. Inclusive, a 
opção do treinador em não co-
locar a dupla contra os tricolo-
res gerou revolta dos torcedores. 
Pressionado pelo risco real de um 
novo rebaixamento, o coman-
dante português sabe que um 
novo tropeço deverá decretar o 
fim de sua passagem pelo Vasco.

Três ausências 
contra o Santos
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 50 25 14 8 3 42 21 21

 2º ATLÉTICO-MG 46 25 14 4 7 44 31 13

 3º FLAMENGO 45 24 13 6 5 42 32 10

 4º PALMEIRAS 41 24 11 8 5 36 23 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º INTERNACIONAL 41 25 11 8 6 37 25 12

 6º GRÊMIO 41 24 10 11 3 32 20 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 25 11 7 7 35 27 8

 8º SANTOS 38 25 10 8 7 37 33 4

 9º CORINTHIANS 33 25 8 9 8 26 29 -3

 10º CEARÁ 32 25 8 8 9 35 36 -1

 11º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

 12º ATLÉTICO-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7

ZONA NEUTRA
 13º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 14º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 15º SPORT 28 25 8 4 13 22 34 -12

 16º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 25 24 6 7 11 25 36 -11

 18º CORITIBA 21 25 5 6 14 20 33 -13

 19º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

 20º BOTAFOGO 20 25 3 11 11 23 36 -13

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.

26ª RODADA

AMANHÃ
 SÃO PAULO  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 ATLÉTICO-GO  X  FLUMINENSE 21:30

SÁBADO
 SPORT  X  GRÊMIO 19:00

 INTERNACIONAL  X  PALMEIRAS 21:00

 CORITIBA  X  BOTAFOGO 21:00

DOMINGO
 VASCO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATHLETICO-PR 16:00

 FLAMENGO  X  BAHIA 18:15

 FORTALEZA  X  CEARÁ 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 CORINTHIANS  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 14  GOLS: Marinho (Santos)
 12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 11  GOLS: Cano (Vasco)

27ª RODADA

26/12

 SANTOS  X  CEARÁ 17:00

 ATLÉTICO-MG  X  CORITIBA 17:00

 FORTALEZA  X  FLAMENGO 19:00

 GOIÁS  X  SPORT 19:00

 FLUMINENSE  X  SÃO PAULO 21:00

27/12

 BOTAFOGO  X  CORINTHIANS 16:00

 BAHIA  X  INTERNACIONAL 16:00

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 16:00

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

 L DRAGÃO À ESPERA...

Desfalques no Flu
Marcão não contará amanhã com meio time

O 
técnico Marcão terá cin-
co desfalques para mon-
tar a equipe do Flumi-

nense que enfrenta amanhã o 
Atlético-GO, no Estádio An-
tônio Accioly, em Goiânia, pe-
la 26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O atacante Welling-
ton Silva e o apoiador Yago es-
tão suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo. Os dois agora se 
juntam a Martinelli, lesionado, 
Luiz Henrique e Calegari, que 
seguem com a Seleção Sub-20. 

Efetivado até o fim do Bra-
sileiro, Marcão reestreou do-
mingo no comando da equi-
pe tricolor no empate em 1 a 
1 no clássico diante do Vasco, 
em São Januário. Ele lamentou 
o gol de Cano a poucos minutos 
do fim, mas elogiou a postura 
do time na etapa inicial, dizen-
do que deverá servir de modelo 
para o Fluminense evoluir nos 
próximos jogos.

“Queremos a equipe jogando 
como no primeiro tempo, com 
agressividade, posse de bola, in-
filtrações”, afirmou. Na opinião 
de Marcão, o time acabou sendo 
surpreendido pela postura do 
Vasco no segundo tempo: “Isso 
vai servir de aprendizado para as 
próximas partidas”.

Sem novo treinador 

O Fluminense divulgou on-
tem nota oficial negando o in-
teresse na contratação do trei-
nador do Independiente del 
Valle, o espanhol Miguel Angel 
Ramirez, que conquistou a Sul
-Americana no ano passado pe-
lo clube equatoriano. O Tricolor 
reiterou a confiança no traba-
lho de Marcão: “A notícia sobre 
um possível interesse do clube 
em Miguel Ángel Ramírez é in-
verídica e de forma nítida tenta 
trazer instabilidade após o em-
pate no clássico. No momento, 
o clube não avalia nenhum no-
me para a próxima temporada”.

Autor de gol no clássico de domingo, Wellington Silva está suspenso

LUCIANO BELFORD

 LO Fluminense já projeta refor-
ços para 2021. De acordo com 
o portal ‘NetFlu’, o Tricolor está 
em conversas com o Ceará para 
acertar com o lateral-direito Sa-
muel Xavier, de 30 anos. 

O clube carioca já havia aber-
to negociação pelo jogador em 
agosto, mas na época as trata-
tivas não avançaram. Naquele 

momento, o principal alvo tri-
color era o peruano Advíncula, 
do Rayo Vallecano, que também 
não acertou.

Samuel Xavier tinha contra-
to com o Ceará até 31 de dezem-
bro, mas prorrogou o vínculo 
até o fim de fevereiro, quando 
termina o Campeonato Brasi-
leiro, e ficará livre no mercado.

Interesse em lateral do Ceará
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Fogão pode ter ‘preju’
Oswaldo de Oliveira tenta penhorar mais de R$ 6 milhões do caso Willian Arão

 L QUER A PARTE DELE!

D
epois de ganhar na Justi-
ça o direito de ser ressar-
cido pelo volante Willian 

Arão, do Flamengo, por quebra 
de contrato em 2015 — valores 
que corrigidos podem ultrapas-
sar a casa dos R$ 7 milhões —, 
o Botafogo corre o risco de não 
ver a cor de todo esse dinheiro. 
Isso porque o técnico Oswaldo 
de Oliveira solicitou para entrar 
como terceira parte interessada 
na ação movida pelo Avinegro, 
segundo informações divulga-
das pelo Canal do Mandy.

O treinador cobra do clube 
cerca de R$ 6,5 milhões em dí-
vidas trabalhistas pelo perío-
do em que passou por General 
Severiano, entre as temporadas 
de 2012 e 2013. Em 2018, Os-
waldo de Oliveira já havia ten-
tado penhorar R$ 6,4 milhões 
da venda do volante Matheus 
Fernandes, hoje no Barcelona, 
da Espanha, para o Palmeiras.

O contrato de Arão com o 
Botafogo, assinado em janeiro 
de 2015, previa renovação au-
tomática por mais mais uma 
temporada, em caso de depó-
sito de R$ 400 mil. Nesse caso, a 
multa do jogador passaria a ser 
de R$ 20 milhões, com os di-
reitos econômicos sendo divi-
didos entre o Botafogo (70%) 
e o volante (30%). A diretoria 
chegou a fazer dois depósitos 
na conta do atleta, que devol-
veu os valores nas duas opor-
tunidades e se transferiu para 
o Flamengo no início de 2016.

Após a vitória alvinegra por 2 
votos a um na Quarta Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), no último dia 16 de no-
vembro, Willian Arão ainda tem 
a chance de recorrer da decisão 
no próprio TST, que condenou o 
jogador a pagar R$ 3.920.760,00 
de indenização ao Glorioso por 
reparação de perdas e danos.

O treinador ficou em General Severiano entre os anos de 2012 e 2013. Dívida trabalhista é gigante

DIVULGAÇÃO

 LA situação do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro se com-
plica a cada rodada. Lanterna da 
competição após a derrota por 
2 a 1 para o Internacional, sába-
do, em Porto Alegre, a equipe ca-
rioca chegou a 92% de risco de 
rebaixamento para a Série B, se-
gundo o site ‘Infobola’, do mate-
mático Tristão Garcia.

Também no sábado, em casa, 
o Goiás empatou com o Grêmio 
em a 0 a 0 e chegou aos mesmos 
20 pontos do Glorioso, mas tem 
a vantagem no número de vitó-
rias e deixou o clube carioca em 
último lugar.

No momento, o Botafogo es-
tá a oito pontos do Bahia, o pri-
meiro time fora da zona da de-
gola do Brasileiro. O próximo e 
decisivo jogo será contra o Co-
ritiba, sábado, às 21h, no Está-
dio Couto Pereira. Será um due-
lo contra um rival direto na luta 
contra o rebaixamento, já que o 
Coxa tem somente um ponto a 
mais que o Botafogo.

Vindo de sete derrotas con-
secutivas, pior sequência na 
história do clube em Brasilei-
ros, o Botafogo precisa deses-
peradamente da vitória.

Risco de cair 
chega a 92%

 LApesar de ter usado uma equi-
pe reserva, o Botafogo mandou 
muito bem em mais um com-
promisso válido pelo Cam-
peonato Brasileiro Sub-20. 
Na tarde de ontem, no CEFAT, 
em Niterói, a garotada venceu 
o Bahia por 2 a 1, com gols de 
Juninho, de pênalti, e Vitinho.

O resultado colocou o Glo-
rioso na zona de classificação 
para as quartas de final. A equi-
pe pulou para a sétima posição, 
com 30 pontos, mas ainda po-
de cair para oitavo, se o Fla-
mengo vencer o Fluminense, 
amanhã. Na última rodada, no 
próximo domingo, às 15h30, 

em São Paulo, o Alvinegro terá 
pela frente o Palmeiras e pode 
carimbar a classificação.

“A gente sabia da importância 
do jogo, das circunstâncias que 
vinham acontecendo. Tivemos 
a partida de ontem (domingo) 
contra o Vasco, a final do Cario-
ca (do Sub-20), e um dia depois 

uma outra ‘final’ pelo Brasileiro. 
Uma vitória que nos deixa vivo 
entre os oito (mais bem coloca-
dos) e com certeza vamos ganhar 
o Palmeiras lá”, disse um espe-
rançoso Juninho. No domingo, 
em São Januário, os titulares do 
Sub-20 perderam a decisão do 
Carioca para o Vasco: 1 a 0.

Sub-20 vence o Bahia e entra na zona de classificação do Brasileiro
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Barça x PSG nas oitavas
Uefa define próximos duelos da Champions. Partidas de ida serão em fevereiro

 L LIGA DOS CAMPEÕES

A
migos e rivais, Lionel Mes-
si e Neymar vão se encon-
trar nas oitavas de final da 

Liga dos Campeões. O duelo entre 
Barcelona e Paris Saint-Germain 
foi um dos sorteados pela Uefa. Os 
jogos de ida serão nos dias 16, 17, 
23 e 24 de fevereiro. Os de volta es-
tão previstos para 9, 10, 16 e 17 de 
março. Atual vice-campeão euro-
peu, o PSG terá a vantagem de de-
cidir em casa, por ter tido a melhor 
campanha na fase de grupos. O ti-
me de Neymar e Marquinhos terá 
pela frente um Barcelona com difi-
culdades na temporada, com fraca 
campanha no Campeonato Espa-
nhol e atuações melhores na Liga 
dos Campeões. O histórico é favo-
rável ao time espanhol, com cinco 
vitórias, contra três dos franceses. 

Atual campeão, o Bayern de 
Munique vai enfrentar a Lazio. 
Donos de seis títulos europeus, os 
alemães são favoritos. Passaram 
invictos pela fase de grupos, com 
cinco vitórias e um empate. Já a 
equipe italiana teve dois triunfos 
e quatro empates.

Dois confrontos das oitavas vão 
reunir um time tradicional e uma 
surpresa da temporada passada. 
O Liverpool, campeão em 2019, 
vai encarar o RB Leipzig, semifi-
nalista na última Champions. Já o 
Real Madrid terá pela frente o bom 
ataque da Atalanta, que parou nas 

quartas de final na temporada pas-
sada. Tanto o time inglês quanto o 
espanhol vão decidir em casa.

A Juventus de Cristiano Ro-
naldo vai encarar o Porto, após 
desbancar o Barça na lideran-
ça do Grupo G. Depois de um 
início de temporada instável, a 
equipe italiana está em ascensão 
e é a favorita. O mesmo aconte-
ce com o Manchester City, do 
técnico Pep Guardiola, diante 
do Borussia Mönchengladbach. 
Juventus e Manchester fazem o 
segundo jogo em casa.

Os outros dois confrontos se-
rão Chelsea x Atlético de Madrid 
e Borussia Dortmund x Sevilla. 
O primeiro deve ser um dos mais 
equilibrados dessa fase da Liga dos 
Campeões, apesar de o Atlético de 
Madrid viver ótimo momento. 
No outro duelo, o Sevilla vai ten-
tar mostrar por que tem fama de 
‘copeiro’ no continente e é o atual 
campeão da Liga Europa.

Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa foram definidos em sorteio

REPRODUÇÃO

OS JOGOS DE 
VOLTA DA LIGA 
DOS CAMPEÕES 
SERÃO DE 9 A 17 

DE MARÇO

 LNeymar não vai precisar pas-
sar por cirurgia. De acordo com 
o PSG, o jogador sofreu uma en-
torse no tornozelo esquerdo, mas 
não houve fratura. O período de 
afastamento dos gramados ainda 
não foi divulgado pelo clube. 

Ele se machucou após entra-
da de Thiago Mendes, na derro-
ta do PSG para o Lyon por 1 a 0, 

domingo. O volante brasileiro foi 
expulso após revisão do VAR. Em 
vídeo, Thiago se desculpou e disse 
que não queria machucá-lo. 

Neymar também postou 
mensagem: “Dor, desespero, me-
do, angústia, cirurgia, muletas e 
outras lembranças ruins... Pode-
ria ser pior, mas, mais uma vez, 
Deus me livrou de algo sério”. 

Neymar não teve fratura 
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A GATA DA HORA

não brinca em serviço quando o assunto 

é boa forma. A musa fitness arrebata corações masculinos e 

femininos nas redes sociais. Será que o Insta dela, com mais de 

17 mil seguidores, bomba? A gente aposta que sim! Para ba-

bar por ela, acesse @pamellamichelinny e desfrute a paisagem.

PÂMELLA MICHELINNY

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

ARQUIVO PESSOAL

 LA revista ‘France Football’ ele-
geu o ‘Time dos Sonhos da Bo-
la de Ouro’, a seleção de todos 
os tempos do futebol. Num 
esquema tático 3-4-3, o veí-
culo contou com a votação de 
140 jornalistas de vários paí-
ses. Cafu, Pelé e Ronaldo Fe-
nômeno são os representan-
tes brasileiros. Confira os 11 
jogadores eleitos. Goleiro: Lev 
Yashin (RUS); zagueiros: Ca-
fu (BRA), Franz Beckenbauer 
(ALE) e Paolo Maldini (ITA); 
meias: Xavi Hernàndez (ESP), 
Lothar Matthaus (ALE), Die-
go Maradona (ARG) e Pelé 
(BRA); atacantes: Lionel Mes-
si (ARG), Cristiano Ronaldo 
(POR) e Ronaldo (BRA).

Três na seleção dos sonhos

 LDemitido do Santos em agos-
to, o técnico Jesualdo Ferrei-
ra foi anunciado ontem pe-
lo Boavista, de Portugal, com 
contrato válido até julho de 
2022. Em sua passagem pelo 
Brasil, o comandante treinou o 
Peixe em apenas 15 oportuni-

dades. Esse será o seu segundo 
trabalho no Boavista — o ou-
tro foi num curto período em 
2006. O técnico, que está com 
74 anos, volta ao futebol portu-
guês após seis temporadas. Seu 
último trabalho no país havia 
sido em 2014, no Braga.

Ex-Peixe assume o Boavista

DIVULGAÇÃO
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STA.CRUZ R$11.00,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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.
 

ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 

 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,

 

TÉC. TELECOMUNICAÇÃO 
Empresa contrata: Técnicos para 
serviços  terceirizados com ex-
periência em automação de por-
tões, CFTV, interfones e etc. Diária 
R$150,00. Tels.:2268-7851/ 
98844-9133
 

SERRADOR V/TEXTO
Acabador e serrador para Mar-
moraria com experiência. Com-
parecer Estrada dos Bandeiran-
tes, 12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à cobrar.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Natal/ Ano Novo. 
Melhor preço da Areia, Areola, 
saibro . Pedra 0,1,2,3  Preços 
imbatíveis. Aceitamos cartões.. 
T.96438-9722/
 

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.
 

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 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. 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.

 

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

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, 
dominadora preferencia (homens 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, cari-
nhosa aparelhada. Sara, morena 
clara, linda, novidade! completi-
nha! Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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‘ELE É BRASILEIRO E DISCRETO’

 LLuana Piovani contou aos 
seus seguidores que está na-
morando e deu algumas dicas 
sobre quem é no Instagram, 
ontem. A atriz, no entanto, 
não revelou a identidade do 
amado. “Então, meu povo... 
Vídeo já postado no Story, 
mas agora ‘eternizado’ aqui, 
porque ficou fofa a carinha 
de triste por deixar as flores 
mais lindas da minha vida no 

hotel. Aí, aproveito a ocasião 
para oficialmente contar que 
estou namorando. Ele é bra-
sileiro e muito discreto, vocês 
não o verão por aqui, mas te-
rão meu olhos apaixonados e 
sorridentes compartilhando 
minhas coisinhas com vocês, 
como sempre! Meu povo, se 
fui mais feliz, não lembro!”, 
escreveu Piovani na legenda 
da publicação. 

JUJU NÃO USA PEÇA 
ÍNTIMA: ‘ODEIO’

 LJuju Salimeni respondeu 
uma série de perguntas 
dos internautas através 
do Instagram Stories, on-
tem. Ela surpreendeu os 
fãs ao revelar que não 
tem nenhum sutiã. “Não 
uso, odeio. Não tenho 
nenhum”, contou a mu-
sa fitness, que tem pró-
teses de silicone nos seios 
de 565 ml. No bate-papo, 
a loura também disse que 
não tem nenhuma joia. 
“Eu, realmente, não uso 
e não tenho. Sou zero 
apegada a joias, só uso 
bijus”, afirmou.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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‘O MAIS POLÊMICO’
lSe não for para causar, ela nem faz! Renata Fris-
son, a Mulher Melão, promete deixar todo mundo 
de queixo caído com seu novo clipe, Cabron, um 
feat (parceria) com MC LG e DJ White, que esta-
rá disponível em todas as plataformas digitais na 
sexta-feira. “Vai ser o mais polêmico da vida. Tem 
várias cenas que eu apareço sem roupa, do jeito 
que eu gosto. Sem contar que eu ‘me afoguei no 
leite’. Para tirar o cheiro, levou uma hora”, conta a 
funkeira à coluna — ela aparece em uma banheira 
de leite em algumas cenas. No clipe, Melão inter-
preta uma garota de programa. “Gravei em um 
cabaré de São Paulo. Fiquei bem soltinha na gra-
vação. E o resultado ficou incrível”, diz.  

LUD SENSUALIZA NAS MALDIVAS  
 LLudmilla fez a temperatura subir ao surgir completa-

mente nua, apenas cobrindo suas partes íntimas com 
uma guitarra, em uma foto publicada no Instagram, 
ontem. “Se eu fizesse uma live hoje, que música você 
gostaria que eu cantasse? Sei lá, só pensando aqui...”, 
escreveu a cantora na legenda do clique, que foi feito 
durante a viagem da funkeira às Ilhas Maldivas.  

‘LÁ NO BANHEIRO’, DIZ SIMONE
 LSimone, da dupla com a irmã, Simaria, surpreendeu os fãs 

ao fazer uma revelação íntima e inusitada, no fim de sema-
na. Grávida de cinco meses, a cantora contou o local exato 
onde gerou sua segunda filha, Zaya. “Eu lembro o dia lá no 
banheiro de casa. Só tem chave na porta do banheiro. Eita, 
felicidade. Foi ótimo”, disse a esposa de Kaká Diniz e a ma-
mãe do pequeno Henri em um vídeo.

BABADINHOS

 LPATRÍCIA POETA deu uma 
ótima notícia para os fãs de 
Fátima Bernardes durante o 
Encontro com Fátima Bernar-
des, da Globo, ontem. A na-
morada de Túlio Gadêlha está 
se recuperando muito bem da 
cirurgia para a retirada do 
câncer no útero. “Fátima es-
tá ótima, em casa e se recupe-
rando. Já, já estará de volta”, 
contou Patrícia.

 LALEXANDRE CORRÊA, 
marido de Ana Hickmann, 
falou sobre seu tratamen-
to contra câncer no pes-
coço. “Infelizmente, per-
di muito mais peso, estou 
muito fraco, muito debili-
tado e vou ter que colocar 
uma sonda para poder me 
alimentar”, afirmou Ale-
xandre no Instagram.  

EM ALTA EM BAIXA

 LTaylor Swift foi convida-
da pela Gaviões da Fiel 
para desfilar no Carnaval.

 LCartolouco foi flagrado 
por Jakelyne fumando 
um cigarrinho suspeito.

RAFAEL SOUZA / DIVULGAÇÃO



CELEBRIDADES E TV

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Lica (foto) diz para Marta que deseja se ma-
tricular no Cora Coralina. Edgar pensa em afastar Malu do 
colégio Grupo e Clara aprova. Anderson revela que o dinheiro 
encontrado com ele no hora do acidente é de Mitsuko.

19h40. Globo: Giovanni propõe a Camila (foto) que ela leia seu 
diário sozinha. Rebeca e suas amigas invadem o apartamento de 
Luciano e descobrem que o vizinho quer sequestrar Leonora. Agilson 
avisa a Aparício que Rebeca pode se interessar por ele.

21h. SBT: Mosca diz para Pata que Mili (foto) pensa muito 
nos outros e pouco nela mesma. Chico fala para Tati, Bia e Ana 
que Ernestina vai procurar um psicólogo para ficar mais boazi-
nha. Junior e Maria Cecília se elogiam. Tobias fica com ciúme.

18h30. Globo: Mantovani avisa a Cassiano (foto) que a 
interceptação ao avião de Gonzalo foi feita. Samuel aconselha 
Ester a contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que 
ela denunciou sobre o bunker. Guiomar alerta Ester.

21h. Record: Miguel (foto) apresenta Gisele aos convida-
dos. Poderosa fica com ciúme. Serena e Luiggi acusam Ramiro 
de ser ladrão. Fernanda agradece a presença do pai, mas diz 
não compactuar com ele. Yara presta queixa contra Ernani.

21h30. Globo: Edinalva faz perguntas sobre a mãe de Zeca 
(foto) e Jeiza se incomoda. Nonato conta para Silvana como 
descobriu que ela gosta de jogar. Zeca fica furioso ao saber 
que Edinalva está fazendo perguntas sobre sua mãe. Cibele 
procura Joyce. Silvana consegue se entender com Eurico.

RESUMO DAS NOVELAS
 L LUTO

Adeus ao ídolo
Paulinho, do Roupa Nova, morre no Rio, aos 68 anos

V
ocalista do grupo Rou-
pa Nova, Paulo César 
Santos, o Paulinho, 

morreu ontem, aos 68 anos, 
devido a complicações causa-
das pela Covid-19. O cantor 
estava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Copa D’Or, em Co-
pacabana, na Zona Sul Rio, e 
seu estado de saúde havia se 
agravado no fim de semana.

Em setembro, Paulinho pas-
sou por um transplante de me-
dula óssea para tratar um lin-
foma. Ele respondeu bem ao 
tratamento, mas, depois, foi 
diagnosticado com coronaví-
rus e precisou ser novamente 
internado. Ontem à noite, o 
Hospital Copa D’Or divulgou 
um comunicado informando 
sobre a morte do cantor: “La-
mentamos a morte do pacien-
te Paulo César dos Santos na 
noite desta segunda-feira e o 
hospital informa que não tem 
autorização da família para di-
vulgar mais detalhes”.

O perfil do Roupa Nova no 
Instagram fez uma publicação 
sobre a morte de Paulinho. “As 
luzes do palco se apagaram. 
Infelizmente, o nosso querido 
Paulinho não resistiu. Acaba-
mos de receber a notícia que 
ele veio a falecer de falência de 

múltiplos órgãos, após ser aco-
metido pela infecção do vírus 
Covid-19. Paciente decorrente 
de outras comorbidades, entre 
elas um transplante de medu-
la óssea devido a um linfoma, 
ele teve uma parada cardiorres-
piratória hoje (ontem), que le-
vou à parada dos órgãos. Nos-
sos agradecimentos a todos 
que oraram e pediram por ele. 
Deus o receba de braços aber-
tos! #Luto”, disse o texto. 

O Roupa Nova é uma ban-
das mais populares do Brasil. O 

grupo manteve a sua formação 
original desde 1980. Paulinho 
dividia os vocais com o bate-
rista Serginho e também to-
cava percussão. Os outros in-
tegrantes do Roupa Nova são 
Nando, voz e baixo; Kiko, gui-
tarra, violão e vocal; Cleberson 
Horsth, vocal e teclados, e Ri-
cardo Feghali, guitarra.

Paulinho deixa dois fi-
lhos: Pepê, baterista da ban-
da Jamz, revelada no progra-
ma SuperStar, da TV Globo, e 
a cantora Twigg.

Paulinho estava internado no Hospital Copa D’Or com coronavírus

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amar é aceitar, perdoar e jamais cobrar.”

(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

 LA saúde ganha destaque, 
procure se cuidar. Agir em 
equipe no trabalho ou na vida 
em geral será ótima pedida. 
Há sinal de sucesso na paque-
ra. Muito carinho a dois.
Números da sorte: 98, 71 e 17.

 LVai sobrar disposição para 
cuidar das tarefas de casa e do 
serviço. Os astros enviam boas 
vibrações para o romance. 
Pode se envolver com alguém 
de fora do círculo de amigos.
Números da sorte: 09, 81 e 00.

 LVão sobrar criatividade, 
ideias e carisma para quebrar 
a rotina e contagiar os cole-
gas pessoais e de trabalho. No 
romance, controle o ciúme. O 
desejo movimenta a paquera.
Números da sorte: 37, 91 e 64.

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

 LAssuntos de casa ganham 
mais destaque. Coloque o 
papo em dia com as pessoas 
queridas que estão distantes. 
Demonstre carinho ao par. A 
conquista garante novidades.
Números da sorte: 74, 02 e 92.

 LOs astros vão favorecer o tra-
balho duro. Tenha bom senso 
para resolver imprevistos com 
dinheiro. Declare seu amor na 
união. A beleza está em alta. 
Vai arrasar na paquera.
Números da sorte: 12, 48 e 75.

 LAs finanças ganham des-
taque e podem surgir novas 
oportunidades para lucrar. 
Tome a iniciativa para conse-
guir conquistar a paquera! A 
vida amorosa está protegida.
Números da sorte: 85, 58 e 40.

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

 LA vida profissional está em 
destaque neste momento. 
Pode sentir vontade de viajar, 
mas cuide da saúde! Terá boas 
novidades tanto no romance 
quanto na conquista.
Números da sorte: 77, 59 e 41.

 LSentirá vontade de matar a 
saudade de quem está longe. 
Concentre sua energia no ser-
viço e poderá ter bons resulta-
dos. Pode se envolver em caso 
proibido. Saia da rotina a dois.
Números da sorte: 69, 15 e 24.

 LTerá a mente aberta no tra-
balho. Seu sexto sentido es-
tará tinindo e descobrirá coi-
sas novas. Os amigos podem 
ajudar na conquista. O desejo 
ganha destaque no romance.
Números da sorte: 97, 16 e 07.

SANTA CRISTIANA
Nascida na Grécia, no século 4, era 
escrava e seguia o Cristianismo. 
Ninguém sabia qual era sua verda-
deira origem, só a conheciam pelo 
nome de Cristiana ou Nina. Um dia, 
uma mulher levou o filho muito 
doente para ela. Cristiana, então, 
fez uma oração fervorosa e o me-
nino foi curado. O milagre chegou 
aos ouvidos da rainha da Geórgia, 
que a procurou para curar uma gra-
ve enfermidade. Depois de curada, 
a rainha ofereceu presentes para 
Cristiana, que respondeu: “A única 
coisa que me faria feliz seria ver-vos 
abraçar a religião cristã”.

SANTO DO DIA

CAVERNA
Dois amigos conversam:
— Vamos ali ver uma caver-
na com eco, ela repete o que 
você diz perfeitamente.
E os dois amigos foram para 
a caverna. Chegando lá, um 
deles experimentou:

— Mulher.
E a caverna ecoa:
— Mulher, mulher...
— Carro.
E a caverna ecoa:
— Carro, carro...
O segundo amigo, então, re-
solveu experimentar e disse:

— Inconstitucionalissima-
mente.
E a caverna ecoa:
— Poderia repetir, poderia 
repetir...

PIADA VELHA
Na volta de uma longa via-

gem ao Egito, o arqueólogo 
se reúne com os amigos e 
conta para eles quais foram 
os achados no local:
— Nossa equipe encontrou 
catacumbas, múmias, sar-
cófagos e alguns tesouros, 
mas vocês não vão acreditar. 

O que mais me intrigou foi 
um livro de mais de cinco mil 
anos, cheio de piadas.
— Tem alguma legal? — per-
guntou um deles.
— Que nada, só tinha pia-
da velha — respondeu o 
arqueólogo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá nos traz a perseveran-
ça e a determinação, tenha 
foco e não desista. Não 
pense em desistir da pessoa 
amada e não dê ouvidos 
para pessoas invejosas, siga 
seu próprio coração.
SAUDAÇÃO:
Obá Xirê yá, Exó.
CORES:
Vermelho e branco.
ELEMENTO:
Água.
SIMPATIA:
Para acalmar a pessoa ama-
da, você deve escrever o 
nome da pessoa em um pa-
pel branco. Passe azeite de 
oliva, polvilhe açúcar, dobre 
o papel e coloque dentro da 
geladeira. Peça ao seu anjo 

que acalme a pessoa que 
você deseja.

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

 LLembranças do passado po-
dem vir à tona, despertando 
seu lado mais sensível. Ajude 
um parente que precisar. Há 
sinais de bons momentos no 
relacionamento.
Números da sorte: 86, 95 e 05.

 LPreste atenção no seu sexto 
sentido para fugir das ciladas. 
Bom dia para fazer amigos ou 
retomar antigas amizades. 
Mostre seu charme na paque-
ra. Aposte no diálogo a dois.
Números da sorte: 78, 96 e 51.

 LOs astros dão um empurrão-
zinho na sua carreira. Terá fa-
cilidade para lidar com dinhei-
ro, mas evite extravagâncias. 
A turma ajuda na conquista. 
Espante a mesmice com o par.
Números da sorte: 70, 61 e 52.
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