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JÁ IR SE VACINANDO
Brasil ultrapassa 185 mil mortes por Covid-19 e Bolsonaro diz que pessoas podem 

virar jacaré se tomarem vacina da Pfizer. Não tem graça! Na boa, se é pra falar coisas 
fora da realidade, o MEIA HORA sugere esses visuais aí pro presidente, talquei?
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Fátima 
Bernardes já 
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RONALDO JACARÉ DO UFCCROCODILO DUNDEE CUCA DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO

WALLY GATORZÉ JACARÉ DO PICA-PAU JACARÉ DO É O TCHAN
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Falta luz na 
Fazenda Botafogo

Calçada estreita 
em São Cristóvão

Buraqueira em 
estrada do Tanque

Furto de cabos em 
Vargem Grande

Metrô está com 
horários irregulares

Ferro-velho causa 
problemas em via

 L É inadmissível o péssimo serviço 
prestado pela Light aos morado-
res da Fazenda Botafogo. Falta 
energia nas madrugadas, picos de 
energia durante o dia. Enfim, um 
desleixo com o povo. No verão, 
é um absurdo que ainda tenham 
lugares que ficam sem energia.

 L Na Rua São Luiz Gonzaga, de-
pois da Rua da Emancipação, em 
São Cristóvão, tem uma calçada 
que não dá para ninguém passar. 
Deve ter uns 30 centímetros de 
largura e fica impraticável. Temos 
que passar na rua. A via precisa 
de obras para alargar a calçada.

 L A prefeitura não quer fazer o 
asfaltamento do trecho cheio de 
buracos da Estrada Comandante 
Luiz Souto, no Tanque. Há vários 
buracos atrapalhando a passa-
gem dos veículos. Já fizemos pe-
didos à prefeitura, mas é muita 
burocracia para resolver.

 L Algumas pessoas estão furtando 
cabos e fios na Estrada dos Ban-
deirantes, próximo à entrada da 
Serra da Grota Funda. Já denun-
ciamos, mas ninguém faz nada. 
Os moradores ficam no prejuízo, 
sem luz, internet e telefone.

 L A Linha 1 do metrô está com 
horários irregulares e estão pa-
rando entre estações durante um 
longo período de tempo. Semana 
passada, eu fiquei mais de 20 mi-
nutos parado entre as estações 
Cinelândia e Carioca.

 L Um ferro-velho na Rua Barão do 
Bom Retiro 1.507, no Engenho 
Novo, já virou problema de saúde 
pública. Infestação de ratos. Pes-
soas drogadas causam trânsito na 
via e muito lixo. Precisam fechar 
o local urgentemente.

Jorge Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Ronaldo Raimundo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Josias Barbosa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Vargem Grande

Luis Filemon
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Engenho Novo
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 LTENHO 38 anos de 
idade e sou jornalei-
ro há oito. Moro em 
Realengo. Antes de 
ser jornaleiro, fui au-
xiliar de produção. Na 
minha profissão, gos-
to de interagir com os 
clientes. Aqui precisa 
melhorar o transporte. 
Torço pelo Botafogo. 
Nas horas vagas, gosto 
de assistir filmes. Gos-
to de ver as capas do 
jornal MEIA HORA.

ERICK 
OLIVEIRA —

Realengo

SERGIO 
MOTA DE 
OLIVEIRA  
tem atual-
mente 37 
anos. Ele 
desapareceu 
em 6 de 
novembro 
de 1997, na 
Taquara (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Tráfico nas escolas
Unidades de ensino vazias viram abrigos e esconderijos de armas e drogas

 L COMUNIDADES DO LIXÃO E VILA IDEAL

O 
delegado Rodrigo Olivei-
ra, subsecretário de Pla-
nejamento e Integração 

Operacional da Polícia Civil, 
afirmou ontem que a Justiça 
precisa rediscutir a decisão que 
impede a polícia de fazer ope-
rações perto de escolas ou insti-
tuições de ensino dentro de co-
munidades do Rio. Segundo ele, 
traficantes estão se valendo des-
sa norma para usar essas unida-
des vazias como abrigos e escon-
derijos de armas e drogas.

A declaração foi dada du-
rante a coletiva que divulgou 
o balanço final da Operação 
Lix, realizada ontem em duas 
comunidades de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se. Ao todo, 17 pessoas foram 
presas e um suspeito foi morto 
durante confronto.

De acordo com investiga-
ções da Polícia Civil, trafican-
tes das favelas do Lixão e Vila 
Ideal estavam usando creches e 
escolas para comercializar dro-
gas. Por conta da pandemia da 
Covid-19, todas permaneciam 
sem a presença dos alunos.

“É uma questão que precisa 
ser rediscutida, porque a polí-
cia sequer pode estacionar pró-
xima desses estabelecimentos 
de ensino. Mas os traficantes, 
por sua vez, estão se utilizando 
desses locais justamente para 
vender drogas e esconder suas 
armas ou até mesmo buscarem 
abrigo”, explica o delegado.

Outros crimes

A operação de ontem foi pa-
ra desestabilizar uma quadri-
lha de traficantes que atuam 
naquela região. Além da ven-
da de drogas, a polícia identifi-
cou que o grupo praticava rou-
bos de carga, carros e coletivos.

 LOs envolvidos devem respon-
der pelos crimes de organiza-
ção criminosa, tráfico de dro-
gas, roubo majorado e porte 
ilegal de armas. Caso sejam 
condenados, podem pegar pe-
nas de até 30 anos de prisão.

Entre os alvos da operação 
de ontem estava o traficante 
Charles Silva Batista, conheci-

do como Charles do Lixão ou 
Charles da Vila Ideal. O crimi-
noso é apontado como líder da 
quadrilha.

Mesmo de dentro da cadeia, 
era ele quem dava as ordens nas 
comunidades. Segundo inves-
tigações, foi ele quem escolheu 
o sucessor de seu filho, Charles 
Jackson Neres Batista, conhe-

cido como Charlinho, morto 
em um confronto em março do 
ano passado.

Ainda segundo a polícia, o 
traficante aparece em escutas 
telefônicas autorizando uma 
aliança entre traficantes e la-
drões de cargas. É dele também 
que parte a permissão para in-
vasão das escolas e creches.

Aliança entre traficantes e ladrões de cargas

Uma viatura do Core participa da operação contra o tráfico em comunidades de Duque de Caxias

REGINALDO PIMENTA 

 L De acordo com a polícia, o 
grupo pratica os roubos nas 
imediações das favelas e se 
beneficia do acesso fácil para 
a Rodovia Washington Luiz 
e a Linha Vermelha. As in-
vestigações apontam que o 
grupo utiliza estratégias se-
melhantes às das milícias, 
demolindo imóveis e expul-
sando moradores de suas ca-
sas. Os indiciados na opera-
ção de ontem responderão 
pelos crimes de organização 
criminosa, tráfico de drogas, 
roubo majorado, porte ilegal 
de armas, entre outros cri-
mes, cujas penas somadas ul-
trapassam 30 anos de prisão.

Acesso fácil  
à rodovia

 L Outro dado que chamou a 
atenção da polícia, durante as 
investigações que levaram à 
realização da operação de on-
tem, é o envolvimento dos tra-
ficantes na demolição de casas 
e na expulsão de moradores 
que não aceitavam suas ati-
vidades criminosas no local. 
Os bandidos, de acordo com 
a polícia, pretendiam cons-
truir condomínios ilegais pa-
ra revendê-los. “É uma ativi-
dade de milícia que o tráfico 
adotou”, disse o delegado Fe-
lipe Curi, acrescentando que a 
“narcomilícia está atuando em 
Caxias”, com o consentimento 
de Charles do Lixão.

Expulsão de 
moradores
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POLÍCIA

Operação Shark 
Attack prende 10
Quadrilha é acusada de lavar dinheiro pro tráfico

 L EMPRESÁRIOS SOB SUSPEITA

A 
Polícia Civil do Rio realizou 
ontem a operação Shark 
Attack (Ataque de Tuba-

rão), que investiga a participação 
de empresários do Brasil em uma 
quadrilha responsável por esque-
ma de lavagem de dinheiro para 
a maior facção criminosa do Rio. 
Dez pessoas acabaram presas. 

De acordo com investigações, 
o grupo é suspeito de ter lavado 
de R$ 222 milhões para trafican-
tes. Entre os alvos estava o ex-pre-
feito de uma cidade do Paraguai, 
que conseguiu fugir para o país vi-
zinho e está foragido. Um dos pre-
sos ontem é apontado como líder 
do esquema. O empresário foi pre-
so em Ribeirão Preto, no interior 
de São Paulo. 

Para a polícia, o esquema con-

siste em pequenos depósitos feitos 
por traficantes em agências bancá-
rias. “A gente seguindo o caminho 
desse dinheiro, identificou uma 
teia que envolve empresas e mais 

empresas, que, na verdade, se re-
velou um sofisticado esquema pa-
ra lavar dinheiro das organizações 
criminosas do estado. Muitos des-
ses envolvidos viviam em imóveis 

de luxo e usavam o dinheiro como 
se fosse proveniente de atividades 
empresárias”, explicou o delegado 
Antenor Lopes Júnior, diretor do 
Departamento-Geral de Polícia da 
Capital (DGPC). 

As investigações tiveram iní-
cio após uma apreensão realiza-
da pela 19ª DP (Tijuca). Um tra-
ficante conhecido pelo apelido 
de Tubarão, do Morro do Borel, 
tentou depositar determinado 
valor na conta de um empresá-
rio. “Como era dinheiro que ti-
nha um cheiro de maconha, ca-
be à agência bancária entrar em 
contato com a Polícia Civil pa-
ra apurar a procedência do di-
nheiro. A partir desse depósito, 
foi identificado todo esse esque-
ma”, afirmou o delegado.

Polícia Civil do Rio prendeu empresários que lavaram mais de R$ 220 milhões para o tráfico

DIVULGAÇÃO

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) e a Po-
lícia Militar fizeram na manhã 
de ontem uma operação para 
cumprir quatro mandados de 
busca e apreensão contra poli-
ciais militares denunciados por 
corrupção no estado. 

O MPRJ denunciou os 
agentes e outras três pessoas 
a partir de provas obtidas na 
operação Desvio de Rota, de-
flagrada na terça-feira, contra 
uma organização criminosa 
que é especializada na comer-
cialização e no  transporte ir-
regular de combustível. 

Os alvos são os PMs Ale-
xandre de Souza Pereira, Éder 
Vieira Severino, Erasmo dos 
Santos Brandão e Tarcísio 
Eduardo de Paiva. Além de-
les, o MP cumpriu manda-
dos contra Raul Sibaldo Ri-
beiro, conhecido como Cão, 
Wellinton Gama Viana, o Pei-

xe, e Adalberto Queiroz. Um 
quinto policial militar envol-
vido na denúncia ainda não 
foi identificado.

Pagamento de R$ 5 mil
De acordo com as investiga-

ções, em outubro do ano pas-
sado, Adalberto e Wellinton 
pagaram R$ 5 mil aos policiais 
militares para que o caminhão 
usado por eles, carregado com 
combustível e com nota fis-
cal ilegal, não fosse apreendi-
do durante uma blitz em Barra 
do Piraí, no Sul Fluminense. Os 
dois deveriam ter sido presos 
em flagrante por terem come-
tido o crime, mas foram libera-
dos com o pagamento. 

Os PMs são lotados no 10º 
BPM (Barra do Piraí). Ambos 
foram denunciados por cor-
rupção passiva. Já os três en-
volvidos civis responderão por 
corrupção ativa.

Cinco PMs são 
denunciados
Transporte irregular de 
combustível deflagra operação

 L EM BARRA DO PIRAÍ

Ministério Público do Rio denunciou agentes de Barra do Piraí

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

DINHEIRO 
DEPOSITADO EM 

CONTA TINHA 
CHEIRO DE 
MACONHA
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POLÍCIA

Filho de ex-prefeito de 
Maricá é morto a tiros
Ele foi baleado por bandidos após se recusar a entregar mochila 

 L TRAGÉDIA

U
m homem identifica-
do como Welinton Vi-
nícius Afonso Viana, 

de 47 anos, filho do ex-pre-
feito do município de Mari-
cá Uilton Viana, foi morto a 
tiros na tarde de ontem, na 
Rua Joaquim Afonso Viano, 
no bairro São José do Im-
bassaí, também em Maricá.

De acordo com as primei-
ras informações, o crime 
aconteceu quando a vítima es-
tava em seu carro e dois crimi-
nosos chegaram em uma mo-
to pedindo uma mochila que 
estava no banco do carona do 
veículo de Welinton. Ele teria 
se recusado a entregar a bolsa 
e foi atingido por dois dispa-
ros, que o acertaram na bar-
riga e na cabeça. O Corpo de 
Bombeiros chegou a ir até o 
local do crime, mas a vítima 
já estava morta.

A Polícia Militar infor-
mou que equipes  do 12º 
BPM (Niterói) foram até o 
local e constataram a mor-
te de Welinton. Já a Polícia 
Civil informou que uma pe-
rícia foi feita no lugar on-

de aconteceu o assassinato e 
que diligências estão em an-
damento para tentar locali-
zar e prender os criminosos.

Até o fechamento desta edição, 
não havia informações sobre a da-
ta e o local do enterro de Welinton. Local onde aconteceu a morte de Welinton, em Maricá

GOOGLE / REPRODUÇÃO 

Polícia faz operação na Kelson’s
Ação da PRF e do Bope tinha como objetivo prender ladrões de cargas

 L NA PENHA

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), em conjunto com o Ba-
talhão de Operações Policiais Es-
peciais (Bope) da Polícia Militar, 
realizou ontem uma operação na 
comunidade Marcílio Dias, na Pe-
nha, na Zona Norte do Rio — o 
local também é conhecido como 
Kelson’s. Os policiais procuraram 
por integrantes de quadrilhas de 
roubo de cargas, além de armas, 

drogas e munição. 
A ação começou após surgirem 

diversas informações indicando 
que vários bandidos armados es-
tariam se reunindo na comunida-
de, para cometer roubos de cargas 
nas rodovias federais e nas princi-
pais vias do município. Cerca de 
50 agentes participaram da ação, 
que contou com policiais rodoviá-
rios federais do setor de comando 

de operações especiais do Rio de 
Janeiro e da unidade de resposta 
tática de Brasília, além dos agen-
tes do Bope.

Durante o processo, as equi-
pes conseguiram localizar uma 
das lideranças do tráfico local e 
um dos principais ladrões de car-
gas da organização criminosa. O 
acusado, que ostentava armas de 
grosso calibre nas redes sociais, 

estava foragido do sistema peni-
tenciário. Além da prisão, os po-
liciais também recuperaram um 
carro e duas motos, com registro 
de roubo ou furto, e apreende-
ram drogas, material para endo-
lação de entorpecentes, anota-
ções do tráfico de drogas e duas 
granadas. Esta foi a primeira vez 
que a PRF prestou apoio a ope-
ração do Bope no Rio. 

Um tiroteio seguido de 
explosões de granadas pro-
vocou pânico em pedestres 
que andavam pela Central 
do Brasil, no Centro do Rio, 
na manhã de ontem. Dois 
policiais da Operação Cen-
tro Presente foram atacados 
quando tentaram abordar 
dois homens suspeitos em 
uma moto na Rua Barão de 
São Félix. De acordo com o 
órgão, os agentes acabaram 
feridos por estilhaços de gra-
nada e foram encaminhados 
para o Hospital Central da 
Polícia Militar (HCPM).

O tiroteio aconteceu por 
volta das 8h30. Segundo o 
Centro Presente, os crimino-
sos saíram de um beco e fize-
ram disparos e arremessaram 
granadas em cima dos poli-
ciais. Os agentes se abrigaram, 
mas acabaram sendo feridos. 
Eles passam bem. Os bandidos 
fugiram em direção ao Morro 
da Providência.

Tiroteio e 
explosão 
na Central
Policiais do 
Centro Presente 
ficam feridos

 L GRANADA

Foragido 
vai em cana

 LPoliciais prenderam on-
tem um suspeito de ati-
rar contra um PM duran-
te tentativa de assalto no 
Maracanã, em 2007. Iden-
tificado como Michel Oli-
veira da Silva, de 34 anos, 
ele estava foragido e foi en-
contrado na Tijuca.

RAPIDINHA...

A VÍTIMA, DE 
47 ANOS, FOI 
ATINGIDA NA 

BARRIGA E 
NA CABEÇA
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POLÍCIA

Agentes da Polícia Federal 
(PF) deflagraram, na manhã de 
ontem, a Operação Luxúria, com 
o objetivo de combater o abuso 
sexual infantil e a posse e com-
partilhamento, pela internet, de 
fotografias e vídeos de violência 
sexual infanto-juvenil.

A ação, que contou com 
a participação do Grupo de 
Pronta Intervenção da Polí-
cia Federal (GPI/PF) e do 39º 
BPM (Belford Roxo), cum-
priu quatro mandados de bus-
ca e apreensão — dois em Bel-
ford Roxo e dois em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense. 

Um dos alvos foi preso em 
flagrante por armazenar e 
compartilhar material com 
cenas de abuso sexual infantil, 
crime previsto no artigo 241-
B do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que prevê pena de 
reclusão de até quatro anos.

De acordo com a PF, as in-
vestigações tiveram início no 
1º semestre deste ano. Com a 
utilização de ferramentas de 
inteligência foram identifica-
dos dois homens que compar-
tilhavam arquivos com cenas 
de abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. 

Os materiais apreendidos, 
em especial os equipamentos 
eletrônicos, como notebooks, 
HDs e celulares, serão subme-
tidos a exame pericial para o 
aprofundamento das investi-
gações, de forma a se identifi-
car vítimas, outros criminosos 
e demais crimes praticados.

Um preso 
por pornô 
com 
crianças
Operação da Polícia 
Federal cumpriu 
quatro mandados 
na Baixada

 L OPERAÇÃO LUXÚRIA

Feminicídio na Gardênia Azul
Mulher é morta a facadas no meio da rua. Suspeito preso seria o marido

 L CRIME NA ZONA OESTE

Uma mulher, identificada 
por testemunhas como Débora 
Patrícia de Souza, de 38 anos, 
foi morta a facadas na manhã 
de ontem, na Rua Licânia, na 
Gardênia Azul, Zona Oeste do 
Rio. De acordo com os relatos, 
ela teria sido assassinada pelo 
marido. Um suspeito foi preso 

em flagrante, mas a Polícia Ci-
vil não informou sobre qual a 
relação dele com a vítima, limi-
tando-se a dizer que ele será in-
diciado por feminicídio. 

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, o 18º 
BPM (Jacarepaguá) foi acio-
nado e enviou uma equipe ao 

local para verificar a ocorrên-
cia de homicídio por golpes 
de faca, na Rua Licânia. O sus-
peito foi preso e conduzido à 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) para o regis-
tro da ocorrência. 

Já testemunhas contaram 
que Débora estava a caminho 

do trabalho quando foi sur-
preendida no meio da rua pe-
lo homem, que seria seu ma-
rido, e houve uma discussão 
antes do ataque fatal.

As testemunhas, de acordo 
com a Polícia Civil, serão ou-
vidas para tentar determinar a 
motivação do crime.

 L REVIRAVOLTA

A 
deputada federal Flor-
delis dos Santos de Sou-
za (PSD-RJ) admitiu, 

pela primeira vez, que já sabia 
de um plano para executar o 
marido, o pastor Anderson do 
Carmo, morto a tiros no dia 16 
de junho de 2019, em Piabetá, 
Niterói. A admissão foi feita 
ontem, durante um novo de-
poimento sobre o caso.

Uma mensagem contendo 
ameaças foi enviada do pró-
prio celular de Flordelis, mas 
ela negou ser a autora ou men-
tora do texto.

Na mensagem, uma pessoa 
propõe a Lucas, um dos filhos 
de Flordelis, que seja forjado 
um assalto para assassinar o 
pastor, em troca de dinheiro.

Flordelis confirmou que te-
ve acesso, no início do ano pas-
sado, à mensagem, mas negou 
veementemente que tivesse 
partido dela. “Eu jamais faria 
isso. Jamais”, afirmou. 

A mensagem era uma pro-
posta para que Lucas dos San-
tos, que é adotivo, arrumasse 
colegas para forjar um assalto 
ao pastor. “A mensagem citava 
Lucas e Marzi (filha afetiva). 

Flordelis diz que sabia
Ela admite ter tido conhecimento de plano para matar pastor

Flordelis tomou uma bebida energética antes da audiência

ESTEFAN RADOVICZ

Estavam oferecendo dinhei-
ro para o Lucas conseguir tra-
mar um assalto e matar o meu 
marido. O Lucas me mostrou 
a mensagem e disse: ‘Tá vendo, 
não sou só eu que não gosta do 
cara’. Lucas tinha alguns atri-
tos com Anderson”, disse Flor-
delis, que reforçou não ter sido 

a mentora: “Jamais faria. In-
clusive, a primeira pessoa que 
mostrou essa mensagem para 
o meu marido fui eu”.

Marzi, que está presa, ad-
mitiu no ano passado que en-
viou a mensagem para Lucas e 
na época alegou que Flordelis 
tinha conhecimento do plano.

 LDiscussões ásperas marcaram 
a audiência de ontem, na 3ª Va-
ra Criminal de Niterói. O ad-
vogado de Flordelis, Anderson 
Rollemberg, bateu boca com 
a juíza Nearis Carvalho por 
conta de vídeos não anexados 
como provas. Ele perguntou 
à deputada sobre a existência 
de vídeos e fotos que pudes-
sem comprovar que ela trata-
va bem os filhos afetivos. Em 
audiências anteriores, teste-
munhas acusaram Flordelis de 
tratar parte dos filhos adotivos 
‘como lixo’. A juíza, no entan-
to, argumentou que os docu-
mentos não estavam anexados 
como provas e que, portanto, 
as perguntas não poderiam fa-
zer parte da sessão. “Eu só que-
ro esclarecer, excelência”, argu-
mentou o advogado. “Eu quero 
buscar a verdade. Então, as coi-
sas ficam um pouquinho con-
fusas. Peço para que o senhor 
não me interrompa”, rebateu 
Nearis Carvalho.

Bate-boca na 
audiência
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Internet monitora gás
Tecnologia da Naturgy eleva nível de segurança e permite acompanhar em tempo real

 L CONSUMO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A 
Naturgy, distribuidora de 
gás do Rio de Janeiro, re-
novou sua tecnologia re-

lacionada à Internet das Coisas 
(IoT - Internet of Things) no mo-
nitoramento das redes de gás, em 
seu Centro de Controle de Ope-
rações da Rede. Para isso, são uti-
lizados sensores espalhados pela 
infraestrutura de distribuição de 
gás, que enviam dados como a va-
zão, a pressão e a temperatura nas 
redes. As informações podem ser 
acessadas de qualquer lugar, por 
meio de um smartphone.

O planejamento e a imple-
mentação da nova tecnologia 
foram fundamentais para que a 
empresa mantivesse a qualidade 
na prestação do serviço durante 
a pandemia. Segundo Christia-
ne Delart, diretora de Gestão do 
Sistema de Distribuição, o meca-
nismo permitiu a continuidade 
dos serviços de distribuição com 
segurança nesse momento difícil 
e de distanciamento social. “Po-
dermos acessar os dados de qual-
quer lugar é fundamental nos 
tempos em que vivemos. De um 
smartphone, podemos acompa-
nhar em tempo real o consumo e 
as condições do fornecimento no 
estado. Assim, sabemos se houve 
avaria na rede e, principalmente, 
nos antecipar por exemplo a uma 
falta de gás, antes mesmo de afe-

tar ao cliente final”, explica.
A tecnologia permite que os 

profissionais que não estejam fi-
sicamente no Centro de Contro-
le de Operações da Rede possam 
trabalhar na solução de questões 
de fornecimento e de seguran-
ça, com base nas mesmas infor-
mações de quem está no local. A 
Naturgy monitora mais de 1700 
pontos espalhados de forma es-
tratégica pelo estado. Esse mo-
nitoramento acontece 24 horas 

por dia por meio de um siste-
ma de telemetria, que, com re-
gistradores eletrônicos e válvu-
las telecomandadas, monitora 
a vazão, a pressão e a tempera-
tura nas redes de gás. Esse mo-
delo eleva o nível de segurança 
do serviço prestado pela distri-
buidora pois permite a detecção 
imediata de problemas e, tam-
bém, a interrupção do forneci-
mento de forma remota, caso is-
so seja necessário. A Naturgy usa Internet das Coisas para monitoramento da rede de gás no estado do Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

SISTEMA DE 
TELEMETRIA 
MONITORA A 

REDE 24 HORAS 
POR DIA

 L Já o Centro de Controle de 
Atendimento à Urgência da 
Naturgy, que atende direta-
mente aos consumidores fi-
nais, é integrado com o Call 
Center da empresa, por on-
de os clientes podem, depois 
de ligação gratuita para um 
telefone, receber as primei-
ras instruções de segurança, 

no caso de algum incidente.
Em seguida, o atenden-

te no Call Center entra em 
contato com o centro de con-
trole de atendimento da em-
presa a urgências para regis-
trar o ocorrido e solicitar que 
uma equipe se dirija até o lo-
cal. Por ano, a Naturgy rece-
be cerca de 146 mil contatos. 

Acionamento para emergências
 LPara a gestão da integridade e 

proteção contra corrosão das 
tubulações, a Naturgy também 
dispõe de um sistema de telecon-
trole de 340 pontos, que são mo-
nitorados diariamente por aces-
so remoto, e que permite entre 
outras facilidades, detectar in-
consistências na malha de du-
tos por meio de alarmes, além da 

geração de relatórios para anali-
se periódica do comportamento 
da proteção do sistema de distri-
buição de gás canalizado.

A prioridade da Naturgy 
é a segurança. A empresa se-
gue padrões internacionais, 
que guiam o grupo em todos 
os países em que está atuan-
do. Para isso, não só as obri-

gações legais são cumpridas, 
como outros requisitos são 
adotados de forma voluntária. 

A Naturgy tem mais de um 
milhão de clientes e já inves-
tiu oito bilhões de reais no 
estado. Até o final de 2022, a 
empresa vai investir mais de 
um bilhão na distribuição de 
gás no Rio de Janeiro.

Sistema de telecontrole tem 340 pontos
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Em lago de Covid 
jacaré nada como?
Bolsonaro fala mal de vacina e internet reage 

 L MAIS UMA PRA COLEÇÃO

O 
presidente Jair Bolsonaro 
questionou os possíveis 
efeitos colaterais das vaci-

nas contra a Covid-19, tomando 
como exemplo a da Pfizer/BioN-
tec, e afirmou que não há garantia 
de que ela não transformará quem 
a tomar em “um jacaré”.

“Lá no contrato da Pfizer, es-
tá bem claro: nós (Pfizer) não nos 
responsabilizamos por qualquer 
efeito colateral. Se você virar um 
jacaré, é problema seu”, disse Bol-
sonaro, que questionou em várias 
ocasiões as vacinas e a gravidade da 
pandemia que já deixou quase 185 
mil mortos no Brasil.

“Se você virar Super-Homem, 
se nascer barba em alguma mu-
lher aí, ou algum homem come-
çar a falar fino, eles não têm nada 
a ver isso. E, o que é pior, mexer no 
sistema imunológico das pessoas”, 
continuou Bolsonaro em evento 
realizado quinta-feira na Bahia.

“Eu não vou tomar”, reiterou o 
presidente, que testou positivo pa-
ra o vírus na metade deste ano. “Al-
guns falam que estou dando pés-
simo exemplo. O imbecil, o idiota, 
que está dizendo. Eu já tive o vírus, 
já tenho anticorpos. Para quê to-
mar a vacina de novo?”, continuou.

Nas redes sociais, o assunto fi-
cou entre os mais comentados no 
Twitter, na tarde de ontem. “E vo-
cê, pertence ao grupo que quer to-
mar a vacina ou prefere acreditar 
que o imunizante tem “superpo-
deres” para transformar em jaca-
ré?”, dizia um. “Se você virar um 
jacaré, é problema seu”, postou 
outro. “Apenas os fracos estão com 
medo de virar jacaré por causa da 
vacina. Mentalmente eu já sou cer-
ca de 90% jacaré. Passo o dia que-
rendo deitar na grama pra tomar 
sol, nadar no lago”, disse outro.

Bolsonaro disse que tem anticorpos e não vai tomar a vacina

AFP

 LEm referência à perda da vali-
dade da Medida Provisória so-
bre o 13º salário do Bolsa Famí-
lia, Bolsonaro jogou a culpa no 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). “O presiden-
te da Câmara deixou caducar a 
MP. Vai cobrar de mim? Cobra 
do presidente da Câmara”, disse. 
A reação de Maia foi quase ime-

diata. Ele chamou o presidente 
de “mentiroso” e disse que colo-
caria o tema em pauta ainda on-
te para que fosse votado na pró-
xima segunda-feira. A MP a ser 
votada estende o auxílio emer-
gencial com a inclusão no tex-
to do 13º do Bolsa Família, algo 
que não está previsto na propos-
ta original do governo.

Batata quente no colo do Maia
 LEm meio ao avanço de casos e 

mortes por Covid-19, especialistas 
alertam que os números podem 
aumentar com as confraterniza-
ções, festas de fim de ano e aglo-
merações. Para Chrystina Barros, 
pesquisadora em saúde do CO-
PPEAD/UFRJ, se o governo não 
colocar em prática medidas restri-
tivas “contundentes”, “vamos pa-

gar com vidas e não serão poucas”.
Segundo Alberto Chebabo, di-

retor-médico do Hospital do Fun-
dão, há expectativa de piora: “É 
bastante provável que em janeiro 
tenhamos um número maior de 
casos do que em dezembro. Talvez 
se estendendo até o final de janei-
ro, quando devemos começar a ter 
queda no número de casos”.

Festas e aglomerações: perigo

A Prefeitura do Rio suspendeu 
por tempo indeterminado as ci-
rurgias eletivas — aquelas que 
não são urgentes por não traze-
rem risco de morte ao paciente 
— em todos os hospitais da re-
de municipal de saúde. A medida, 
em vigor desde o dia 10, foi pu-
blicada ontem no Diário Oficial.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS), a 
ação tem como objetivo redirecio-
nar profissionais de saúde, leitos, 
insumos e outros materiais para o 
combate à pandemia de Covid-19. 

As cirurgias oncológicas (de 
câncer) e cardiovasculares, no 
entanto, continuarão a ser rea-

lizadas, por serem procedimen-
tos que não podem ser adiados 
– já que podem levar à morte, de 
acordo com a SMS. Os hospitais 
também continuarão fazendo 
cirurgias de urgência e emergên-
cia, que são aquelas para tratar 
vítimas de grandes traumas, co-
mo acidentes graves de trânsito, 
ferimentos causados por arma 
de fogo e incêndios.

“A Prefeitura está atenta ao 
atual momento da pandemia 
e é preciso centrar todos os re-
cursos e esforços para comba-
ter o avanço do coronavírus”, 
afirmou a secretária municipal 
de Saúde, Beatriz Busch. 

Cirurgia eletiva 
é suspensa
Mantidas apenas operações de 

emergência e de câncer e coração 

 L NO RIO

A decisão da Prefeitura do Rio abrange toda a rede municipal 

DIVULGAÇÃO
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COM CARA DE DECISÃO
Lanterna da Série A, Botafogo encara o Coxa e tenta vencer após quase dois meses

E
m situação desesperadora 
no Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo, atual lanterna (20 

pontos, sendo 11 deles oriundos 
de empates), pode praticamen-
te selar o seu destino hoje, às 21h, 
diante do Coritiba, no Couto Pe-
reira, em compromisso da 27ª ro-
dada. Com 92% de risco de queda, 
segundo cálculos do site Infobola, 
do matemático Tristão Garcia, ou-
tro tropeço será fatal.

Além de vencer para dar outro 
ânimo ao grupo, que já parece en-
tregue, o Alvinegro também busca 
acabar com um jejum de vitórias 
que está perto de completar dois 
meses. O último triunfo aconte-
ceu no dia 11 de outubro, contra 
o Sport, na Ilha do Retiro (2 a 1). 
De lá para cá, foram dez jogos, com 
oito derrotas e mais dois empates.

O técnico Eduardo Barroca 
sabe que não tem mais para on-
de correr. É vencer ou vencer. Se-
gundo ele, o jogo contra o Coxa 
é um dos mais importantes do 
clube nesta temporada, princi-
palmente pelo rival ser um con-
corrente direto na fuga da degola.

“É uma final de Copa do Mun-
do. É um adversário direto, chance 
de ganhar duas posições. E para 
interromper essa sequência, pa-
ra que a confiança volte e o joga-

dor não entre em campo com esse 
peso. Não estou permitindo que 
a gente faça planejamento a mé-
dio prazo, pontuação, nada disso. 
O foco é no trabalho dia após dia. 
Agora, o foco total é no Coritiba. 
E será assim até o final. Qualquer 
coisa que a gente projete não é real, 
precisamos viver o presente e en-
contrar soluções rápido”, disse.

Para esse jogo, os zagueiros 
Rafael Forster e Marcelo Bene-
venuto retornam de suspen-
são nos lugares de Victor Luis 

e Helerson, respectivamente. 
Já Kalou entra na vaga deixada 
por Bruno Nazário, desfalque 
pelo terceiro cartão amarelo. O 
camisa 10, inclusive, assinará 
nos próximos dias a amplia-
ção do seu contrato com o Bo-
tafogo até o dia 30 de junho de 
2021. O apoiador pertence ao 
Hoffenheim, da Alemanha.

Eduardo Barroca (centro) conversa com a sua comissão técnica durante o treinamento do Alvinegro

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

O ÚLTIMO 

TRIUNFO FOI 

NO DIA 10 DE 

OUTUBRO: 2 A 1 

SOBRE O SPORT

Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino 
e William Matheus; Matheus Sales 
(Hugo Moura), Galdezani e Giovanni 
Augusto; Rafinha, Robson e Ricardo 
Oliveira. Técnico: Pachequinho 

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e Rafael Forster; José 
Welison, Caio Alexandre, Honda e 
Warley; Kalou e Pedro Raul.  
Técnico: Eduardo Barroca

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)  
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)  
Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) 
e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) 
Horário: 21h  
TV: Premiere 

CORITIBA BOTAFOGO

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Rubem Leão

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

 LAPOSTAS das categorias de 
base do Botafogo, o atacante 
Matheus Nascimento (E) e o za-
gueiro Sousa faturaram ontem 
com a Seleção Sub-20 o Torneio 
Internacional disputado na Gran-
ja Comary, em Teresópolis. Os dois 
apenas treinaram com o grupo e 
não disputaram partidas. Invicto, 
o Brasil venceu a Bolívia (2 a 0), 
o Peru (6 a 0) e ontem garantiu 
a taça depois de um empate em 
1 a 1 com o Chile. A competição 
serve como preparação para o 
Sul-Americano da categoria.

MOLECADA CAMPEÃ PELO SUB-20 DO BRASIL
REPRODUÇÃO/TWITTER
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DIEGO ALVES FICA
Goleiro acerta por mais uma temporada, com cláusula de liberação pro exterior

 L COMEMORAÇÃO NO MENGÃO

O 
Flamengo oficializou, no 
fim da tarde de ontem, a re-
novação de contrato com 

o goleiro Diego Alves. Ele assinou 
com a equipe rubro-negra por 
mais uma temporada. Nas redes 
sociais, o Rubro-Negro divulgou 
um vídeo do goleiro, que se mos-
trou feliz por ter acertado a perma-
nência após uma longa novela.

“Estou aqui para anunciar mi-
nha renovação de contrato. Mais 
um ano vestindo esse Manto Sa-
grado. Poder estender esse víncu-
lo vitorioso com todos vocês. Di-
zer que hoje estou no lugar onde 
meu coração quer. Estou muito fe-
liz, espero que a gente tenha mais 
um ano de vitórias, conquistas e 
que a gente possa se encontrar o 
mais rápido possível no Maracanã 
lotado, para todos comemorarem 
juntos”, afirmou.

Diego Alves estava com um pé 
fora do clube. Mas, na quarta-feira, 
Eduardo Maluf, principal empre-
sário do goleiro,  chegou ao Rio de 
Janeiro com uma contraproposta. 
Na quinta-feira, o agente se encon-
trou com o goleiro pela manhã e 
alinhou os interesses antes da reu-
nião com a diretoria rubro-negra.

No período da tarde, Maluf e 
Marcos Braz, vice de futebol, se en-
contraram em um hotel na Bar-
ra da Tijuca. Nesta reunião, que 
contou com o presidente Rodol-
fo Landim de forma remota, o di-
rigente rubro-negro encaminhou 
a renovação de Diego Alves.

À noite, Braz e Maluf foram 
para um restaurante, junto com 
Bruno Spindel, diretor executivo. 
Lá, tudo foi acertado, com o aper-
to de mão e a certeza que, dessa 
vez, não teria reviravolta. O golei-
ro vai receber aumento de 12%, 
chegando aos R$ 660 mil. E uma 
cláusula o libera caso chegue uma 
proposta do exterior. O time volta 
a campo amanhã, às 18h15, con-
tra o Bahia, no Maracanã. Diego Alves assinou o contrato e divulgou vídeo para a galera: ‘Mais um ano vestindo esse Manto Sagrado’

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LO Flamengo chegou ontem a um 
acordo com o Lille para estender 
o empréstimo do volante Thiago 
Maia, de 23 anos, que permane-
cerá na Gávea até o fim de 2021. O 
clube francês arcará com os salá-
rios do atleta durante a recupera-
ção da lesão no joelho. Após a con-
tusão, o Lille, pensando em uma 
futura venda para recuperar o in-
vestimento no jogador, entendeu 
que a melhor opção seria a perma-
nência do jogador no Flamengo. 
O camisa 33 rompeu os ligamen-
tos do joelho esquerdo no dia 14 
de novembro, contra o Atlético-
GO. Caso queira ficar com ele em 
definitivo, o Flamengo terá que de-
sembolsar 7 milhões de euros (R$ 
43 milhões) por 50% dos direitos.

Acerto com 
Thiago Maia

 LRodrigo Caio foi um dos mui-
tos atletas do Flamengo que 
contraíram a Covid-19 duran-
te o surto no clube, em setem-
bro. Ontem, em entrevista co-
letiva, o zagueiro revelou que, 
mesmo três meses após ter si-
do diagnosticado, ainda sente 
alguns sintomas. “Foi um pe-
ríodo bem difícil. Tive poucos 
sintomas, mas dois ainda tenho 
até hoje: a falta de paladar e o 
olfato. Recuperei bem pouco. 
Foi uma volta muito rápida, e 
isso acaba afetando. Acredito 
que, pela Covid, acaba perden-
do um pouco a questão física 
do grupo, mas graças a Deus 
todos ficaram bem e com saú-
de”, afirmou o camisa 3.

Rodrigo Caio 
ainda sente
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 L FLUMINENSE

Problema na zaga
Luccas Claro sente a coxa direita e vira dúvida

O 
Fluminense confirmou na 
manhã de ontem uma le-
são na coxa direita do za-

gueiro Luccas Claro. O defensor 
de 29 anos já iniciou o tratamen-
to com o departamento médico e 
a tendência é que ele não esteja à 
disposição de Marcão para o con-
fronto com o líder o São Paulo, 
marcado para o dia 26.

Luccas deixou o campo sentin-
do dores no local, aos 29 minutos 
da primeira etapa da derrota pa-
ra o Atlético Goianiense, por 2 a 
1, quarta-feira, em Goiânia. Ma-
theus Ferraz o substituiu e deve ser 
o companheiro de Nino diante do 
Tricolor Paulista.

Além do volante Martinelli, le-
sionado na coxa esquerda, o tam-
bém volante Hudson e o meia 
Ganso serão desfalques, pois re-
ceberam o terceiro cartão ama-
relo. Quem volta é o meia Yago, 
que cumpriu suspensão contra o 
Dragão. Na segunda-feira, Mar-
cão terá o retorno do atacante 
Luiz Henrique e do lateral-direi-
to Calegari, campeões do Torneio 
Internacional com a Seleção sub-
20 na Granja Comary. Calegari 
entrou ontem na segunda etapa 
do empate em 1 a 1 com o Chile.

Possível reforço
O volante Wellington, espe-

culado como possível reforço do 
Fluminense, não joga mais pelo 
Athletico-PR. Apesar de ter con-
trato até o fim do ano, ele não vai 
encarar o Bragantino e o Vasco 
pelo Brasileirão. Ex-São Paulo, 
Inter-RS e Vasco, o jogador de 29 
anos chegou ao Furacão em julho 
de 2018, disputou 114 partidas e 
conquistou quatro títulos: Sul-A-
mericana 2018, Levain Cup 2019, 
Copa do Brasil 2019 e Estadual 
2020, sendo capitão em diversos 
momentos. A posição de volante é 
considerada carente, já que o Flu-
minense perdeu Dodi e teve que 
promover a estreias de André e 
Martinelli nos últimos jogos.

O zagueiro Luccas Claro não sabe se enfrentará o São Paulo dia 26

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LO Fluminense fechou um acor-
do com a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), órgão 
público encarregado de cobrar dí-
vidas com o governo, conseguin-
do um desconto de 30% do valor 
de impostos que deve. A quantia 
inicial, de cerca de R$ 63 milhões, 
caiu para aproximadamente R$ 44 
milhões, cujo valor foi parcelado 

em 145 vezes, um pouco mais de 
12 anos. O desconto só foi possível 
devido ao mecanismo aprovado 
pelo presidente Jair Bolsonaro em 
2020, com dívidas fiscais podendo 
ser renegociadas com novos pra-
zos e descontos aplicados a juros, 
multas e encargos. Esse processo 
evita penhoras por parte do gover-
no pelos próximos 12 anos. 

Acordo reduz dívida milionária

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 53 26 15 8 3 45 21 24

 2º ATLÉTICO-MG 46 26 14 4 8 44 34 10

 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 26 11 7 8 36 29 7

 8º SANTOS 38 25 10 8 7 37 33 4

 9º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

 10º CORINTHIANS 33 25 8 9 8 26 29 -3

 11º CEARÁ 32 25 8 8 9 35 36 -1

 12º BRAGANTINO 31 25 7 10 8 31 29 2

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

16/12
 SÃO PAULO  3 X 0 ATLÉTICO-MG 

 ATLÉTICO-GO  2 X 1 FLUMINENSE 

HOJE
 SPORT  X  GRÊMIO 19:00

 INTERNACIONAL  X  PALMEIRAS 21:00

 CORITIBA  X  BOTAFOGO 21:00

AMANHÃ
 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
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ESPORTES

Pentacampeão à vista
Lúcio faz parte de projeto de Jorge Salgado para internacionalizar marca do Gigante

 L VASCO

O 
Presidente eleito do 
Vasco, Jorge Salgado, 
tem um trunfo para o 

projeto de internacionalizar 
a tradicional marca do Gi-
gante da Colina. Trata-se de 
Lúcio,  ex-zagueiro da Sele-
ção Brasileira.

Torcedor do clube carioca, 
o pentacampeão mundial já 
havia projetado a possibili-
dade de participar da vida do 
Vasco em alguma função. Lú-
cio deverá ser utilizado como 
uma espécie de embaixador 
do Vasco no exterior, assim 
como já é do Bayern de Mu-
nique, clube da Alemanha em 
que já jogou.

Dois ídolos do Vasco, o ex
-lateral-esquerdo Felipe e o 
ex-meia Pedrinho, não de-
vem participar do projeto do 
clube. Apesar de Jorge Salga-
do ter uma boa relação com 
Julio Brant, que contava com 
apoio dos ex-jogadores, difi-
cilmente eles vão fazer parte 
de uma outra gestão em São 
Januário.

Jorge Salgado foi confirma-
do o futuro  presidente do Vas-
co, depois de a Justiça ter con-
siderado inválida a eleição do 
dia 7 de novembro, em que Le-
ven Siano foi o vencedor. Es-
te último reconheceu a vitó-
ria de Salgado e afirmou que 
não irá dar prosseguimento a 
qualquer outra tentativa judi-
cial para ocupar o cargo.

Jorge Salgado ao lado de Lúcio: o zagueiro pentacampeão do mundo é conhecido torcedor do Vasco

DIVULGAÇÃO / MAIS VASCO
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 LEx-treinador do Vasco, Ra-
monn Menezes não é mais o 
técnico do CRB, de Alagoas, 
que disputa a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Ele deixou o 
cargo após a derrota para o Pa-
raná por 2 a 0, no estádio Rei Pe-
lé, em Maceió, e nem chegou a 
participar da entrevista coleti-
va, no pós-jogo. Ontem, o clube 
anunciou o novo comandante: 
Roberto Fernandes, que traba-
lhou no CRB em 2018 e 2019 e 
dirigia o América-RN. Ramon 
foi demitido do Vasco em ou-
tubro e contratado pelo CRB 
em novembro. Sob seu coman-
do, o CRB, que está na 15ª posi-
ção, venceu dois jogos, empatou 
dois e perdeu cinco.

Ramon fora 
do CRB

 LDestaque 
do Santos 
na tempo-
rada  com 
21 gols, o 
a t a c a n t e 
M a r i n h o 
teve a sua 
pena de uma partida altera-
da para o pagamento de uma 
multa no valor de R$ 7,5 mil à 
ONG Mamas do Amor. Com 
isso, o jogador está liberado 
para atuar, mas a sua presença 
é incerta, uma vez que ele tem 
reclamado de dores muscula-
res por causa da pesada sequên-
cia de partidas. O Santos ainda 
avalia a necessidade de escalá
-lo amanhã diante do Vasco.

Dúvida no 
Santos

 LO VOLANTE Bruno Gomes (E) 
e o lateral-esquerdo Riquelme, 
duas boas revelações das divi-
sões de base do Vasco, celebra-
ram muito a conquista do Tor-
neio Internacional disputado na 
Granja Comary, em Teresópolis. 
O Brasil venceu a Bolívia (2 a 0) 
e o Peru (6 a 0). Ontem, o time 
comandado pelo técnico André 
Jardine levantou o caneco após 
empate em 1 a 1 com o Chile.

BRUNO GOMES E RIQUELME SÃO CAMPEÕES
REPRODUÇÃO/TWITTER

PEDRINHO E 
FELIPE NÃO 

DEVEM FAZER 
PARTE DO 
PROJETO
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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
 

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,

 

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

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
 

PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de pintor,  lanternei-
ro e mecânico automotivo. Sa-
lário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí. Tel: 96484-
1420/ 99540-3535/ 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!
 
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

 

AMARRAÇÃO AMOROSA 
Trago pessoa amada 3/ 9dias 
ao seus pés, pagamento após 
resultado, consultas: tarô, ba-
ralho cigano/ búzios, 35anos 
de trabalhos, sucesso absoluto. 
T.97957-9388 Whatsapp/ 3598-
3271. Botafogo.
 
ANA BAIANA 
Amarração para amor infalível, 
benzimentos, simpatias amor, 
faz/ desfaz trabalho. Tenha pes-
soa amada seus pés.  Ligue já!  
T.98106-2395 WhatsApp

 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

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.

 

AMANDINHA BAIXADA 
Morenaça 24, carinhosa, com-
pleta, sem frescuras, cabelão, 
quadril liberado, seios fartos. 
Atendo casais, hotéis/ residên-
cias. Tel.:99993-8899
 

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 realizando 
fantasias, dominadora( preferen-
cia (senhores maduros) Pernas 
grossas, aparelhada, Centro Cruz 
Vermelha. T.98850-6398
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A GATA DA HORA

sabe que é maravilhosa, provocante, sexy e 

cheia de charme. Mineira de Conselheiro Lafaiete, a more-

naça torce pelo Cruzeiro, tem 30 anos e se divide em várias 

para criar seu casal de filhos e manter o corpão sempre em 

dia. Admire os dotes da musa no Instagram: @luanabarby.

LUANA MARA

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

CAMILA ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO

 LFora da lista final da eleição 
do melhor jogador do mundo 
desta temporada, Neymar ao 
menos ganhou um ‘prêmio’ de 
consolação. Ontem, o camisa 
10 do Paris Saint-Germain, da 
França, foi eleito como o au-
tor do gol mais bonito de to-
da a primeira fase da Liga dos 
Campeões. A pintura aconte-
ceu na goleada por 5 a 1 do ti-
me parisiense sobre o Istan-
bul Basaksehir, da Turquia, 
no Parque dos Príncipes. O 
‘atropelo’ garantiu o PSG co-
mo o primeiro colocado do 
Grupo H. Agora, a equipe se 
prepara para ter pela frente o 
Barcelona, da Espanha, como 
adversário nas oitavas de final.

Neymar premiado por golaço

 LO técnico Miguel Ángel Ra-
mírez se emocionou ao anun-
ciar ontem a sua saída do In-
dependiente Del Valle, do 
Equador. O espanhol deixa o 
clube após o jogo contra o Ma-
cará, amanhã, pelo Equatoria-

no. Ele ainda tem pela frente 
mais um ano de contrato, mas 
preferiu interromper o traba-
lho em 2020. Em negociações 
avançadas com o Colorado, a 
expectativa é de que Ramírez 
assine por duas temporadas.

Caminho livre para o Inter

AFP

já é desfalque 
certo para o Grêmio nas 
duas partidas das semi-
finais da Copa do Brasil, 
contra o São Paulo, nos 
dias 23 e 30 de dezembro. 
Com uma lesão muscular 
grau 2 na coxa esquerda, 
o lateral direito será subs-
tituído por Victor Ferraz.

Jorge, ex-Flamengo e San-
tos, rompeu o ligamento 
cruzado do joelho esquer-
do e não joga mais nessa 
temporada pelo Basel, da 
Suíça. “Infelizmente, o exa-
me constatou essa lesão mais 
grave e ficarei um bom tem-
po afastado dos gramados”.

artilheira da Li-
ga dos Campeões Femi-
nina, com 53 gols, a no-
rueguesa Ada Hegerberg 
renovou com o Lyon, da 
França, até 2024. Ela já 
fez 220 gols em 182 jo-
gos pelo clube. O Lyon é o 
maior vencedor da com-
petição, com sete taças.

o  a t a -
cante Samuel fechou com o 
Buriram United, da Tailân-
dia. Apesar de não ser um 
centro de muita visibilida-
de, Samuel está empolgado. 
“Vou trabalhar muito para 
construir uma história de tí-
tulos aqui e de boas atuações 
com a camisa do clube”.

 LOREJUELA  LO LATERAL-ESQUERDO

 LMAIOR LEX-FLUMINENSE,



GERAL

 L SUFOCO TÁ PERTO DO FIM

O
 motor da Elevatória 
do Lameirão, da Cedae, 
em Santíssimo, na Zona 

Oeste do Rio, chegou no início 
da tarde de ontem e a expecta-
tiva é de que o reparo normali-
ze o abastecimento de água até 
a próxima terça-feira. A notí-
cia foi muito comemorada pe-
los moradores que estão há se-
manas com as torneiras secas, e 
com as contas chegando.

O presidente da Cedae, Edes 
Fernandes de Oliveira, havia 
dito que os turnos de trabalho 
serão ininterruptos, a partir da 
chegada do motor, para que o 
sistema volte a operar com 
100% da capacidade até o dia 
23 de dezembro (quarta-feira). 
“Se os prazos contratuais de re-
paro fossem respeitados, não 

estaríamos enfrentando essa si-
tuação. Estamos aprovando a 
compra de um motor grande e 

um pequeno, além de bombas 
para reserva e não instaladas. 
Queremos ter, além dos con-

juntos instalados operando, o 
conjunto reserva para aumen-
tar a segurança operacional da 
elevatória. Também estamos 
fazendo estudos para moder-
nizar o sistema e fazer a subs-
tituição gradual das bombas e 
painel de controle”, afirmou o 
presidente.

Moradores do Rio e de Niló-
polis, na Baixada Fluminense, 
começaram a reclamar de falta 
d’água no dia 14 de novembro. 
De lá para cá o problema se agra-
vou, com relatos de cor escura e 
cheiro ruim da água que chega-
va, além de total falta de abas-
tecimento em vários pontos da 
Região Metropolitana, incluin-
do bairros das zonas Norte, Sul 
e Oeste do Rio, São João de Me-
riti e Nova Iguaçu, na Baixada.

Motor da Cedae na área
Reparo no Lameirão começa e água deve voltar na terça-feira

Funcionários da Cedae trabalham na Elevatória do Lameirão 

REPRODUÇÃO

Uma comovente história de Natal
Motorista de app adota cadela após saber que ela seria sacrificada

 L UM PET CHAMADO VIDA

Às vésperas do Natal, uma his-
tória comoveu os cariocas. Mo-
torista de aplicativo, Emerson Li-
ma nunca imaginou que adotaria 
uma cadela em uma corrida. Ao 
buscar uma passageira em Copa-
cabana, na Zona Sul, ele soube que 
a dona iria sacrificar o animal, que 
tem uma doença grave e de trata-
mento caro. Comovido, ele resol-
veu adotar o bicho, dando-lhe o 
nome de Vida.

Segundo o motorista, de 39 
anos, a corrida foi estranha desde 
o início. “Antes de eu chegar, ela 
perguntou se podia levar um pet. 
Perguntei se era grande, ela res-
pondeu: ‘é quietinha’”. No cami-
nho, Emerson ouviu a passageira 
dizendo no celular que estava deci-

dida a algo, e que era para “dormir 
e não acordar mais”.

“Foi quando falei: a senhora 
não dá o cachorro para mim? 
Ela disse que iria pensar, mas, 
segundos depois, falou que era 
meu”. Ela lhe deu os pertences 
do pet e disse que não queria 
mais notícias da cadela.

O motorista a apresentou à 
sua nova família. “A gente mora 
de aluguel em uma quitinete na 
comunidade. Até fizemos uma 
vaquinha para ajudar nos cus-
tos e quem sabe alugar um espa-
ço maior, porque a Vida é muito 
grande. Assumi esse compromis-
so, gastei dinheiro, mas ela está vi-
va. Parece que ela sabe que eu a sal-
vei. Onde eu vou, ela vai”, finalizou. O motorista Emerson e Vida: ‘Parece que ela sabe que eu a salvei’

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM 

Figurinha carimbada na 
Portela e no Carnaval cario-
ca, Celuta Carvalho da Silva, 
a popular Tia Celuta, morreu 
ontem em casa, dormindo, aos 
89 anos. A causa do falecimen-
to não foi divulgada. Ela deixa 
dois filhos e uma neta.

A saúde de Tia Celuta estava 
debilitada, por isso ela chegou 
a ser internada recentemente, 
por conta das sequelas de duas 
tromboses. 

Em nota oficial, a Portela 
confirmou o óbito: “Sócia be-
nemérita, ela era considerada 
uma das torcedoras-símbolo 
da agremiação”.

No final da década de 1980, 
Celuta passou a integrar um 
grupo de apaixonados por Car-
naval que fez história na Sapu-
caí: a AMA-11 (Associação dos 
Amigos do Setor 11). Nos anos 
90, ia a todos os desfiles. Na saí-
da do Sambódromo, ainda ti-
nha disposição para curtir a fo-
lia dos blocos, no Centro.

No início dos anos 2000, ela 
sofreu uma trombose, o que a 
impedia de subir escadas. Da 
arquibancada, ela passou então 
a “fixar residência” nas frisas.

Morre Tia 
Celuta da 
Portela
Personalidade 
do Carnaval, ela 
tinha 89 anos

 L LUTO NO SAMBA

Tia Celuta irradiava alegria
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘TENHO ESPELHO EM CASA’
 LXuxa Meneghel, de 57 

anos, não deu mole pa-
ra os haters na noite de 
quinta-feira. Sem gran-
des cerimônias, em ví-
deo publicado no Insta-
gram, a loura alfinetou 
quem a critica por cau-
sa dos sinais da idade. 
“Por favor, não preci-
sa dizer: ‘Xuxa está ve-
lha’. Eu sei. Eu tenho es-
pelho em casa. Dá pra 
ver direitinho todas as 
ruguinhas”, afirmou a 
apresentadora. 
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‘LIBERADA PRA 
DAR PASSEIOS’

 LFátima Bernardes usou seu Instagram para 
falar sobre sua recuperação, ontem. A apre-
sentadora foi operada, no dia 6, para tratar um 
câncer no colo do útero em estágio inicial. “Já 
estou liberada pra dar pequenos passeios pe-
lo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, 
banho de mar e de piscina ainda estão na lista 
dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé 
na areia por uns minutinhos e — com a praia 
completamente deserta — tirar uma foto sem 
máscara. E aí voltei feliz pra casa. Pra descan-
sar e continuar minha recuperação. Obrigada 
pelas muitas mensagens. Elas fazem diferen-
ça no meu dia. Bom fim de semana a todos”, 
escreveu a jornalista. 

QUE CORPÃO!
 LRafa Kalimann fez a 

temperatura subir ao 
publicar um vídeo no 
Instagram, ontem, usan-
do um biquíni rosa asa-
delta bem pequenini-
nho. “Alguém sentindo 
cheirinho de verão?”, es-
creveu ela na legenda. A 
boa forma da digital in-
fluencer foi elogiada pe-
los internautas. 

‘SOLTEIRA’, DIZ GABI MARTINS
 LApós boatos de que estaria tendo affair com Tierry, Gabi Mar-

tins negou que esteja namorando o cantor através do seu Ins-
tagram Stories, ontem. A cantora ainda foi além e afirmou que 
vai passar a virada do ano solteira. “Não (estou namorando) e 
passarei também Réveillon solteira”, disse ela aos internautas. 
A loura também negou que esteja grávida. “Também não estou 
grávida. Estou menstruada. Nem vem falar que vocês ficaram 
grávidas menstruadas. Nem fiz o teste e não vou fazer, não.”

BABADINHOS

 LMARIDO da apresentado-
ra Ana Hickmann, Alexandre 
Correa mostrou que saiu do 
hospital após sua última ses-
são de radioterapia, ontem, 
e disse que o câncer não dei-
xou vestígios. “Dr. Ícaro e meu 
outro radiologista disseram 
que, pelas imagens, não tem 
mais vestígio nenhum do bi-
chinho. Muito feliz”, contou 
ele no Instagram. 

 LZÉ FELIPE contou que 
testou positivo para Co-
vid-19 pela segunda vez, 
através do Instagram. 
Para evitar o contágio, o 
cantor se isolou da noi-
va, Virgínia Fonseca, que 
está grávida da primeira 
filha do casal. 

EM ALTA EM BAIXA

 LCom 51% dos votos, 
Caio Castro foi eleito o 
homem mais sexy do ano.

 LMayra Cardi ironizou 
bigamia: “Vou me casar 
com mais dois maridos”.

DIVULGAÇÃO

 LJerry Smith lançou seu pri-
meiro álbum voltado para 
o funk, Essência, ontem, nas 
plataformas de streaming. 
À coluna, ele contou como 
surgiu a ideia desse proje-
to. “Sempre tive vontade 
de fazer um álbum todo 
voltado para o funk. Com 
a pandemia, me inspirei e 
até algumas composições 
fiz. O resultado final ficou 
top. Nossa música de traba-

lho é Bumbum Treme Ter-
ra e a galera já pode confe-
rir o clipe”, disse o funkeiro, 
que ainda revelou qual sua 
essência. “Esse álbum é um 
mergulho nas minhas raí-
zes. O funk, os beats, esses 
ritmos mais dançantes têm 
tudo a ver comigo e o início 
da minha carreira. Do lado 
pessoal, minha essência tem 
a ver com minha família, mi-
nha base, meu tudo.”

‘COM A 
PANDEMIA, 
ME INSPIREI’



21h30. Globo: 
Jeiza (foto) desco-
bre que Cândida 
está escondendo 
Amílcar em casa. 
Bibi comenta com 
Aurora sobre a sur-
presa de Rubinho. 

Dedé pede uma festa de aniversário pa-
ra a mãe. Jeiza fala do show marcado 
por Mere Star e todos se animam. Dedé 
entrega os convites da sua festa para os 
amigos. Sabiá sai com Bibi.

19h40. Globo: 
Ao ver Camila, 
Bruna trata Gio-
vanni com agres-
sividade e ameaça 
prendê-lo caso o 
rapaz se aproxime 
de qualquer mem-

bro da família Abdala. Agilson descon-
fia que Leozinho esteja envolvido na 
tentativa de assalto a Aparício (foto). 
Francesca e Rodrigo se sentem atraí-
dos durante a aula de dança. 

18h30. Globo: 
Samuca liga para 
Ester (foto) e avisa 
que está no bar-
co com Alberto. 
Temendo por seu 
filho, Ester mente 
para a polícia. Ca-

rol sugere a Lino que viajem para o Rio 
de Janeiro para encontrar Maria Adília. 
Cassiano desconfia que Ester esteja 
sendo ameaçada por Alberto. Isabel 
marca um encontro com Ester.

TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

‘Proporcionar o que 
eu não tive na infância’
Jojo usará parte do prêmio para montar projeto em favela de Bangu

 L CAMPEÃ DE ‘A FAZENDA 12’

Campeã de A Fazenda 12, 
Jojo Todynho já sabe o 
que vai fazer com parte 

do prêmio de R$ 1,5 milhão. Na 
Cabine de Descompressão, no 
site R7, a cantora revelou que 
usará o dinheiro para desen-
volver um projeto voltado pa-
ra as crianças de uma comuni-
dade de Bangu, bairro da Zona 
Oeste do Rio onde ela nasceu.

“Uma das ideias que eu te-
nho é montar um projeto para 
poder beneficiar todas as crian-
ças do meu bairro. Lá, tem al-
guns Brizolões e proporcionar 
para eles o que eu não tive na in-
fância. Eu queria fazer balé, mas 
não tinha dinheiro e fui fazer 
luta que era melhor. Eu quero 
pôr coisas que possam direcio-
nar eles melhor. Eles são o futu-
ro do nosso Brasil”, disse Jojo.

A cantora destacou que 
tem orgulho das suas origens. 
“Quando eu saí de Bangu, eu 
sofri muito ataque e preconcei-
to, mas fui aplaudida por muitas 
pessoas. Eu tenho orgulho de ter 
saído de Bangu”, ressaltou.

Jojo enfrentou Biel, Stéfani 

 LA vitória de Jojo na Fazenda foi 
muito celebrada na internet. Além 
dos fãs da cantora, várias famosos 
também comemoraram o título 
de campeã conquistado pela ar-
tista nas redes sociais. 

A apresentadora Xuxa Me-
neghel chegou a fazer uma live 
para acompanhar o programa na 
companhia virtual dos fãs. O ma-
rido, Junno Andrade, e o amigo 
Tiago Abravanel marcaram pre-
sença na comemoração da loura. 
“Vamos gritar... Jojooooo! Com 
52%! Gente!”, festejou.

Sabrina Sato comentou que 
amou o resultado. Bianca Andra-
de, a Boca Rosa, relatou sua emo-
ção, enquanto Babu Santana co-
memorou o fato de mais uma 
mulher negra ganhar um reality 
show. Em abril, Thelma Assis foi 
a vencedora do BBB 20. “Estou de 
bobeira, não, compadre. Sou Jojo 
há um tempão. Estão de bobeira 
comigo. Pretos no poder”, disse.

Famosos 
comemoram 

Bays e Lipe Ribeiro na final de 
A Fazenda 12, na noite de quin-
ta-feira. Com 52,54% dos votos 
do público, ela venceu o reality 
show da Record. “Senhor, mais 

uma vez, eu quero te agradecer 
não só por mim, mas por todos 
que todos aqui estão, todos são 
campeões. Senhor, muito obri-
gada”, afirmou a cantora.

Jojo Todynho venceu ‘A Fazenda 12’ com 52,54% dos votos

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A verdadeira afeição na longa ausência se prova.” 

(Luís de Camões)

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

 LSeu temperamento pode fi-

car instável, evite se estressar. 

Devem surgir boas oportuni-

dades profissionais. A dois, 

aposte no bom humor. Paque-

ra deve engatar de vez.

Números da sorte: 12, 84 e 21.

 LHoje, será mais fácil organi-

zar as contas e dar uma geral 

em casa. Os momentos com o 

par prometem fortes emoções. 

Será moleza encantar o alvo, 

use seu charme e sedução.

Números da sorte: 94, 22 e 76.

 LConcentre-se nas tarefas que 

precisa fazer. Em família, bom 

momento para ceder em al-

guns pontos. Controle o ciú-

me a dois. Tome a iniciativa na 

paquera e terá mais chances.

Números da sorte: 68, 86 e 14.

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

 LNão terá dificuldade para 

convencer os outros. Poderá 

ganhar um sorteio. Você vai 

arrasar na conquista com seu 

charme. Vai sobrar romantis-

mo nos momentos com o par.

Números da sorte: 15, 87 e 96.

 LOs assuntos domésticos e 

familiares estão no topo da 

sua atenção. Será o centro das 

atenções na paquera, aprovei-

te. O romance vai ser marcado 

por muito carinho.

Números da sorte: 43, 70 e 16.

 LA comunicação será a chave 

para conquistar seus interes-

ses. As redes sociais serão alia-

das na paquera, use com sa-

bedoria. Aposte mais em bons 

papos com seu amor.

Números da sorte: 44, 26 e 08.

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

 LConte com o apoio dos ami-

gos. Se for trabalhar, pode 

conseguir um cargo melhor 

no emprego. A paquera deve 

surpreender. Não deixe as di-

ferenças zicarem o romance.

Números da sorte: 36, 90 e 72.

 LAs amizades podem trazer 

dor de cabeça e uma relação 

pode chegar ao fim. Pode rea-

tar com ex-amor. Siga seu co-

ração. A sintonia com quem 

ama ficará mais evidente hoje.

Números da sorte: 10, 73 e 28.

 LSeu lado ambicioso se des-

taca e pode se sair melhor no 

trabalho. Tenha mais tato ao 

expor suas ideias. Você e o par 

vão se entender e a relação fi-

cará às mil maravilhas.

Números da sorte: 47, 20 e 92.

SANTO URBANO V
Nascido no ano de 1310, no castelo 
de Grisac, na cidade de Cevenas, na 
França, Guilherme de Grimoard se 
formou na Ordem de São Bento e foi 
Papa, sob o nome de Urbano V, entre 
os anos de 1362 e 1370. Os Papas 
moravam em Avignon, mas já pen-
savam em voltar para Roma. Para 
preparar esse regresso, Guilherme 
desenvolvia grande atividade diplo-
mática na Itália. Seu pontificado foi 
marcado pelo envio de grupos de 
missionários para a Índia e a China, 
pelo incentivo aos estudos da Bíblia 
e também por diversas reformas ad-
ministrativas na igreja.

SANTO DO DIA

MELHOR LADRÃO
João e André entram em 
uma loja de chocolates, que 
está lotada. Como os funcio-
nários estão todos ocupados, 
atendendo os demais clien-
tes, João rouba três barras de 
chocolate. Logo após saírem 

da loja, João fala para André:
— Eu sou o melhor ladrão, 
roubei três chocolates e nin-
guém me viu. Você não con-
seguiria fazer isso.
André rebate:
— Você quer ver eu fazer 
algo melhor? Vamos voltar 

na loja e eu vou lhe mostrar 
como roubar esses chocola-
tes direito.
Então, os dois voltam à loja 
e vão até o balcão. André diz 
para o lojista:
— Senhor, você quer ver um 
pouco de mágica envolven-

do os chocolates?
O lojista responde:
— Sim, claro.
— Me dê um chocolate.
O lojista dá um chocolate e 
André come. André pede o 
segundo chocolate e tam-
bém o come. Ele pede o ter-

ceiro e também o come. O 
lojista, sem entender nada, 
pergunta:
— Mas onde está a mágica?
André responde:
— Veja no bolso do meu ami-
go e você vai encontrar todas 
as três barras de chocolate.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Iansã.
MENSAGEM:
Iansã nos pede força e dis-
c ipl ina para encarar os 
desafios deste dia. Evite 
conversinhas fora de hora, 
principalmente no ambien-
te de trabalho. Use alguma 
peça de roupa branca, para 
obter um alinhamento ener-
gético em relação ao campo 
de trabalho.
SAUDAÇÃO:
Eparrey!
CORES:
Vermelho e branco.
ELEMENTOS:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, 
pegue um copo com água, 
coloque três colheres de 
açúcar e dissolva. Em segui-

da, coloque um papel com 
nome da pessoa que deseja 
acalmar. Acenda uma vela ao 
lado e reze nove Pai-Nossos e 
nove Ave-Maria. Peça muita 
calma e tranquilidade.

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

 LAs finanças recebem boas 

energias. Ouça seu sexto sen-

tido para fugir de fofocas. Se 

está só, não vai querer embar-

car em uma aventura sem fu-

turo. Romantismo a dois.

Números da sorte: 00, 90 e 63.

 LA Lua favorece seus planos 

de faturar uma grana a mais. 

Mas não misture amizade e di-

nheiro. Sair da rotina agita o 

romance. Na paquera, a turma 

pode dar uma ajuda.

Números da sorte: 64, 10 e 91.

 LBoa parte da sua atenção vai 

se concentrar no trabalho, mas 

não esqueça a família. Reforce 

a confiança com o par. Melhor 

diminuir um pouco as exigên-

cias no jogo da conquista.

Números da sorte: 38, 65 e 20.
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