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Polícia sufoca 
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TURANO 

PAIXÃO DE VANESSA 
PELOS FLASHES

SOLIDARIEDADE 

GIZELE ATUA EM 
VÁRIOS COLETIVOS

XAMÃ SÓ 
FAZ RIMA 
CAMPEÃ

Cria de comunidade 
da Zona Oeste, rapper 
brilhou no Palco Favela 
do Rock in Rio e agora 
lança terceiro álbum
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ESSE É O 
BOTAFOGO 

QUE EU 
GOSTO!

Fogão bate Coxa 
de virada, por 2 a 1, 

e sai da lanterna
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Ralo entupido 
em Brás de Pina

Rua mal conservada 
em Marechal 

Aposentadorias em 
análise pelo INSS

Feira é um 
verdadeiro caos

Poste danificado 
em via de Niterói

Hospital não 
entrega material

 L Tem um ralo de escoamento de 
água entupido na Rua Pindaí, em 
Brás de Pina, na altura do número 
259. Em algumas casas, a água 
que deveria ir para o esgoto aca-
ba voltando. Tentamos contato 
com a prefeitura, mas não conse-
guimos respostas.

 LGostaria de chamar a atenção 
para a conservação da Rua Conde 
de Rezende, na altura do cruzamento 
com a Rua Alcides Maia. Está toda 
esburacada e é a principal via de 
ligação de Marechal Hermes com 
outros bairros. O tráfego de veículos 
e ônibus é intenso.

 L O INSS ainda não depositou o 
dinheiro da aposentadoria de 
algumas pessoas. Alguns idosos 
estão aguardando o benefício há 
meses e, quando tentamos entrar 
em contato com o órgão, dizem 
que a liberação do valor está em 
análise. Isso é um absurdo.

 L A feira de São Cristóvão é um 
verdadeiro caos. Os feirantes não 
têm a mínima higiene. Durante a 
semana, fica um cheiro insuportá-
vel na rua. Eles não pagam água, 
luz, condomínio e ainda cobram 
estacionamento. Um absurdo!

 L Um poste na Rua Dr. Celesti-
no, no Centro de Niterói, está 
completamente danificado. O 
concreto está se desfazendo e a 
sustentação está enferrujada. Ele 
pode cair a qualquer momento, 
podendo causar um acidente.

 L Pacientes que fazem tratamento 
de colostomia no Hospital Oscar 
Clark, no Maracanã, estão sem 
receber o material necessário. 
Muitos não têm dinheiro para 
comprar os aparatos que preci-
sam ser usados.

Paulo Guedes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Sérgio Marino
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aroldo Gomes
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Anônimo
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 LTENHO 53 anos 
de idade e sou jor-
naleira há 14. Moro 
em Realengo. Antes 
de ser jornaleira, fui 
manicure. Na minha 
profissão, gosto de tra-
balhar com o público. 
Aqui precisa melhorar 
a segurança. Torço 
pelo Vasco. Nas horas 
vagas, gosto de fazer 
artesanato. Gosto de 
ler as de fofocas no 
jornal MEIA HORA.

MÁRCIA
ÂNGELA —

 Realengo

TAIS 
CRISTINA 
ROCHA 
GOMES
tem atual-
mente 22 
anos. Ela 
desapareceu 
em 3 de outu-
bro de 2012, 
em Guaratiba (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Praia lotada: aglomeração e falta de máscara são propícios para a disseminação do coronavírus

DANIEL CASTELO BRANCO

Vem chegando o verão
Especialista alerta que, sem fiscalização, número de casos de Covid vai aumentar

 L É PRECISO REDOBRAR OS CUIDADOS!

U
m verão diferente co-
meça amanhã. O verão 
da pandemia do coro-

navírus. A estação sempre leva 
milhares de cariocas e turis-
tas às praias do Rio. Mas, es-
te ano, precisa ser diferente. 
Especialistas fazem questão 
de reforçar que a Covid-19 
também atua nesta época do 
ano, com um alto potencial 
de contaminação. Até sexta-
feira, o Estado do Rio já regis-
trava mais de 24.351 mortes 
pela doença.

De acordo com Chrystina 
Barros, pesquisadora em saúde 
do CESS/UFRJ, a praia, apesar 
de ser um ambiente ao ar livre, 
pode ser perigosa por conta 
da falta de cuidados da grande 
parte dos banhistas. “As praias 
convidam para atividades ao 
ar livre. O problema é que as 
pessoas confundem isso com 
relaxamento e abuso de com-
portamentos. Por isso, as aglo-
merações que nós temos visto 
em praias e em quiosques de 
pessoas sem máscara, com-
partilhando objetos e conver-
sando em uma distância mui-
to pequena. Isso significa um 
ambiente propício para a dis-
seminação do vírus. As pessoas 
estão cansadas e acabam con-
fundindo isso com uma von-
tade de se revoltar contra esse 
‘tempo perdido’, que elas assim 
julgam por terem se confina-
do, e partem, então, para uma 
convivência sem nenhum tipo 
de cuidado”, destaca Chrystina. 

A pesquisadora faz um 
alerta: “Nós estamos no meio 
de uma pandemia que, no ve-
rão, sem fiscalização, vai nos 
trazer um maior número de 
casos, de internações e, infe-
lizmente, de mortes”. 

 L A pesquisadora reforça ainda 
que a máscara, mesmo sendo 
desconfortável de ser utiliza-
da em um dia de intenso calor, 
segue sendo fundamental pa-
ra minimizar a propagação do 
vírus. “A máscara incomoda. 
Ela acumula luz do sol, man-
tém o rosto aquecido e faz sen-
tirmos a temperatura do ar na 

nossa própria pele. Ela é des-
confortável, mas não há ou-
tra forma de diminuir a trans-
missão da Covid-19 que não 
seja o uso de máscaras, evitar 
aglomerações e lavar bem as 
mãos. A máscara precisa ser 
utilizada corretamente, co-
brindo nariz e boca”, ressalta. 
“Se não houver nenhuma ação 

contundente do governo para 
que haja restrição à circulação 
de pessoas e para que não ha-
ja aglomerações, nós, infeliz-
mente, teremos números al-
tíssimos, principalmente por 
conta dessa mobilização de 
fim de ano, férias e verão. Va-
mos pagar com vidas e não se-
rão poucas”, acrescenta.

‘Máscara precisa ser utilizada corretamente’

 LProcurada para saber se preten-
de implantar algum esquema es-
pecial para evitar as aglomerações 
nas praias no verão, a Prefeitura do 
Rio ressaltou, em nota: “Todos sa-
bem que vivemos uma pandemia 
e é imperativa a conscientização e a 
responsabilidade das pessoas para 
protegerem a própria vida e as dos 
demais. Todos sabem que aglome-
rações são proibidas e que é neces-
sário cumprir as regras sanitárias 
para evitar o contágio pelo coro-
navírus. A prefeitura cumpre suas 
obrigações dentro dos seus limites 
(...), mas não é mais admissível que 
as pessoas fechem os olhos às suas 
próprias responsabilidades”.

‘Cumpre 
obrigações’

 LPrefeito eleito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM) disse ontem que, na 
próxima semana, pretende apre-
sentar um plano mais detalhado 
de combate ao coronavírus para 
a cidade. Segundo Paes, o plane-
jamento deve incluir a vacinação 
em massa, reafirmando a impor-
tância de haver um plano nacio-
nal de imunização. “É importante 
que todos se vacinem. Claro, tem o 
cronograma que o Ministério da 
Saúde propôs.” A informação foi 
passada no Instagram. Paes con-
firmou que teria reunião com João 
Doria (PSDB), governador de São 
Paulo. “Quero que a população da 
minha cidade, e do Brasil, possa ter 
a vacina disponível. Estou traba-
lhando para isso.”

Paes: plano 
de vacinação
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Saara lota no último 

sábado antes do Natal
Apesar da preocupação com coronavírus, cariocas foram às compras 

 L NO CENTRO DO RIO

A
s  ruas da região da 
Saara, no Centro do 
Rio, lotaram ontem, 

último sábado antes do Na-
tal. Apesar da preocupação 
com o coronavírus, os cario-
cas foram ao polo comercial 
comprar presentes. 

Sônia Gonçalves, de 65 anos, 
deixou a compra dos presen-
tes dos netos para última hora 
por causa do pagamento do 13º 
salário. “Notei que os preços 
estão bem mais em conta es-
te ano. Consegui economizar, 
porque comprei menos pre-
sentes, que estavam com preci-
nhos menores do que nos anos 
anteriores”, afirmou.

A diarista contou que cum-
priu as medidas de proteção 
contra a Covid-19 divulgadas 
pela Organização Mundial da 
Saúdeo (OMS). “Levei meu ál-
cool em gel, não deixei de usar 
a máscara de proteção e pro-
curei ir nas lojas mais vazias. A 
gente tem que fugir das áreas 
mais cheias, porque as pessoas 
têm se aglomerado na hora de 
fazer as compras”, disse Sônia, 

que ainda revelou estar ansio-
sa para o Natal. “Minha famí-
lia está toda com saúde, longe 
da Covid-19. É hora de agra-
decer e esperar que o Natal do 
ano que vem seja com a casa 
cheia, maravilhoso.” 

Luciano Costa, de 46 anos, 
trabalha como Papai Noel na 

Rua da Alfândega há 21 anos. 
O artesão já fez dois testes pa-
ra detectar infecção do novo 
coronavírus para ficar mais 
tranquilo ao exercer o papel do 
Bom Velhinho este ano. “Notei 
que algumas pessoas estão com 
o olhar mais triste e a gente tem 
que fazer o melhor para trans-
formar esse sentimento em ale-
gria”, destacou. Luciano Costa trabalha como Papai Noel na Saara há 21 anos

LUCIANO BELFORD

O pai do ator e apresentador 
Marcio Garcia morreu na noi-
te de sexta-feira, vítima da Co-
vid-19. Carlos Alberto Macha-
do, de 77 anos, estava internado 
em um hospital de Juiz de Fora 
(MG) há quase um mês. 

Marcio falou sobre a morte do 
pai nas redes sociais. “Minha fé foi 
testada mais do que nunca. Às ve-
zes, não entendemos os propósitos 
de Deus em nossas vidas. Mas Ele 
é misericordioso, sábio e sempre 
age da maneira certa. Descanse em 
paz, meu pai”, escreveu ele. 

O ator também postou um ví-
deo de quase cinco minutos, no 
qual agradeceu o apoio que rece-
beu dos fãs durante o período em 
que o pai ficou internado e pediu 
para que continuassem a rede de 
orações. “Infelizmente, o meu pai 
não resistiu. Ele faleceu. Vim aqui 
pedir mais uma corrente para vo-
cês, mais um pequeno favor, pa-
ra que a gente pudesse fazer uma 
corrente para que ele fizesse uma 
passagem calma, serena, tranqui-
la, e pedir muita luz, que é o que ele 
merece”, disse Marcio.

‘Minha 
fé foi 
testada’
Morre o pai do 
ator Marcio Garcia, 
vítima da Covid-19

 L LUTO

‘LEVEI MEU 

ÁLCOOL EM GEL 

E PROCUREI 

LOJAS MAIS 

VAZIAS’
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 L BALA VOOU NO CHAPADÃO

Tiroteio fere seis
Mãe, filha de 4 anos e manicure são baleadas

S
eis pessoas ficaram feridas 
após um tiroteio entre poli-
ciais militares e bandidos, na 

noite de sexta-feira, no Morro do 
Chapadão, em Anchieta, na Zo-
na Norte do Rio. Segundo a PM, 
agentes do 41ºBPM (Irajá) foram 
atacados a tiros na Rua Javata e 
houve confronto. Dois crimino-
sos feridos foram socorridos ao 
Hospital Municipal Carlos Cha-
gas. Com eles, foram apreendidas 
duas pistolas e drogas.

“Quatro pessoas foram encon-
tradas feridas por estilhaços perto 
de um dos acessos do Complexo 
do Chapadão. Elas foram socor-

ridas à mesma unidade de saúde. 
Ocorrência encaminhada para a 
31ªDP”, diz em nota.

Nas redes sociais, moradores 
contam que, entre os feridos, estão 
uma mãe e a filha dela, de 4 anos, 
além de uma manicure, que esta-
vam em um salão de beleza.

“Bala perdida não. Os policiais 
mal preparados saíram atirando 
para todo o lado. Ela e a filha de-
la foram operadas. Elas estão está-
veis. Ela tomou quatro tiros e a ne-
ném, dois. Não tem como ser bala 
perdida. Elas estavam dentro do 
salão de cabeleireiro”, diz um in-
ternauta nas redes sociais.

Um morador também acusou 
PMs na internet. “Tudo indica que 
foi dos policiais. Eles estavam es-
condidos dentro de uma casa es-
perando os bandidos. Estava cheio 
de morador na rua e não é a pri-
meira vez e nem a última que ele 
faz isso. Quem mora na comuni-
dade sabe”, afirma.

Ontem, o 41ºBPM retirou bar-
ricadas colocadas por criminosos 
na esquina das rua Silvio Costa e 
Sargento Rego, em Anchieta. “Os 
obstáculos impediam a livre cir-
culação de moradores, viaturas e 
outros veículos de serviços públi-
cos”, informou a PM.

RAPIDINHAS...

Ônibus pega fogo na Av. Brasil

 LMotoristas que passaram na 
manhã de ontem pela Aveni-
da Brasil e pela Linha Amare-
la encontraram trânsito lento 
na altura de Bonsucesso por 
causa de um ônibus que pe-
gou fogo na região. Apesar da 
fumaça preta e das labaredas 
altas, as duas vias não precisa-
ram ser interditadas. Segun-

do o Corpo de Bombeiros, o 
incêndio foi controlado sem 
vítimas. O veículo da viação 
Tinguá pegou fogo pouco 
antes das 11 horas na Aveni-
da Brasil, próximo à saída de 
Bonsucesso da Linha Ama-
rela, no sentido Zona Oeste. 
Apesar de estar próximo, um 
caminhão não foi atingido.

FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

Pastor é preso na Baixada

Tico da Rocinha roda no metrô

 LPoliciais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Automó-
veis (DRFA) prenderam na 
sexta-feira Alex Sandre Coe-
lho Duarte, de 49 anos. Com 
mais de 70 passagens pela po-
lícia por crimes de esteliona-
to e furto, ele estava foragido 
desde 2014 e foi preso du-
rante a checagem de denún-

cias de desmanche de carros 
em uma oficina no bairro de 
Engenho Pequeno, em Nova 
Iguaçu, na Baixada. Duarte 
disse que era pastor em uma 
igreja evangélica, localizada 
no bairro Rancho Novo, tam-
bém em Nova Iguaçu, e afir-
mou ser um dos proprietá-
rios da oficina.

 LPoliciais militares da Coorde-
nadoria de Polícia Pacificadora 
(CPP) prenderam na sexta-fei-
ra um homem foragido da Jus-
tiça na estação do metrô de São 
Conrado, no acesso à Rocinha, 
na Estrada da Gávea, Zona Sul. 
Segundo a polícia, Thiago Ma-
chado Lopes, o Tico, de 25 anos, 
é ligado ao tráfico da Rocinha e 

tinha um mandado de prisão 
em aberto motivado por um 
inquérito de tráfico de drogas 
da 14ª DP (Leblon). A prisão 
foi registrada na 12ª DP (Copa-
cabana). O Disque Denúncia 
recebe informações sobre fo-
ragidos da Justiça pelo telefone 
(21) 2253 1177 e pelo WhatsA-
pp (21) 98849-6099.

Sinal fechado, bandidos!
Quadrilha de receptação de carros roubados se dá mal

 L POSTOS NA ZONA OESTE

A megaoperação ‘Beta’, da Polí-
cia Civil, mira quadrilha que mo-
vimenta cerca de R$ 1 milhão por 
mês com a venda dos veículos rou-
bados no Rio, Minas Gerais e São 
Paulo. Segundo o delegado Ales-
sandro Petralanda, titular da 32ª 
DP (Taquara), cinco pessoas fo-
ram presas até a tarde de ontem. 
São cumpridos 12 mandados de 
prisão e 16 de busca e apreensão.

Os presos identificados como 
João Paulo Pinto, David Medas de 
Oliveira, Antônio Flavio e Renato 
Jardim Rodrigues, conhecido co-
mo Lambari, ostentavam vidas 
de luxo e foram detidos em suas 
casas em Petrópolis e Itaipava, na 
Região Serrana. Já Adriano Apare-
cido Guimarães foi preso em sua 
casa em Juiz de Fora (MG). 

As investigações começaram 
há dois meses com o monitora-
mento de ladrões da Cidade de 
Deus, Zona Oeste. Lambari se 

passava por policial civil para le-
var os carros roubados para Minas 
Gerais. Os demais revendiam com 
documentação falsa fora do Rio. 

Os criminosos responderão 

pelos crimes de organização cri-
minosa, receptação, estelionato, 
falsificação de documento públi-
co, porte ilegal de arma de fogo e 
lavagem de dinheiro.

Bando movimenta R$ 1 milhão por mês com venda de carros roubados

LUCIANO BELFORD
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

criativas e seguras para su-
prir tradições que terão que 
ser deixadas de lado por 
causa da pandemia do coro-
navírus? 

Sempre dá para usar a criati-
vidade e tornar o cenário mais 
confortável para todos. Temos a 
tecnologia a nosso favor e preci-
samos usá-la nesse momento. Há 
maneiras seguras e divertidas de 
aproveitar as festas com as crian-
ças sem perder o espírito natalino. 
Não há dúvidas, porém, de que 
o cenário é de muita angústia. 
Então, é válido que as crianças 
possam também ter um espaço 
de fala para expressar seus sen-
timentos. O cenário atual tem 
sido muito difícil para os adultos 
e também muito impactante para 
a criança. É um ano diferente de 
tudo. E isso vai ficar marcado na 
história da humanidade e em 
nossas memórias. 

Quais dicas 
você dá para os 
pais manterem o 
clima do Natal em 

casa para as crianças, apesar 
das muitas mudanças trazi-
das pela pandemia e do mo-
mento difícil que o mundo 
inteiro está vivendo?

Convidar as crianças para or-
namentação da casa e preparação 
dos quitutes natalinos pode ser 
uma experiência muito divertida 
para os pequenos. Um amigo-ocul-
to virtual ou até uma chamada de 
vídeo com Papai Noel pode propor-
cionar a troca e interação de ma-
neira lúdica. E por que não uma 
volta pela cidade de carro para ver 
as decorações natalinas e luzes de 
Natal? Nesse momento, precisa-
mos usar toda a nossa criatividade. 
As crianças têm mais facilidade 
de adaptação que os adultos, mas 
também reproduzem com muita 
facilidade o que veem nos adul-
tos. Logo, se os pais conseguirem 
transmitir leveza nesse momento, 
a tendência é que a criança se sinta 
segura e protegida e que todos pas-
sem melhor por tudo isso.

mílias não se reúnam fisicamente, 
mas isso não quer dizer que não 
possam construir outras possibili-
dades de interação. Temos a possi-
bilidade dos encontros virtuais e os 
pais podem entrar no mundo da 
criança e viver essa experiência de 
maneira lúdica e divertida.

Papai Noel, 
troca de presen-
tes e amigo-o-
culto também 

fazem parte das comemo-
rações do Natal. Dá para 
manter essas tradições em 
meio à pandemia, seguindo 
as recomendações de pre-
venção ao coronavírus? 

Claro que dá. A renovação da 
forma de festejar o Natal é possível. 
Pode-se convidar a criança para 
uma gincana on-line, um amigo-o-
culto ou qualquer outra atividade 
que possa gerar interação, minimi-
zando o desconforto da ausência 
física. O convite aos pais é de que 
resgatem a criança interior e que 
possam criar formas divertidas de 
passar o Natal à distância.

Como será um 
Natal com muitas 
mudanças, exis-
tem alternativas 

Este ano, te-
remos um Natal 
diferente, com 
muitas restri-

ções e mudanças devido 
à pandemia do corona-
vírus. E a data é uma das 
mais esperadas pelas 
crianças. Como preparar 
as crianças para este Na-
tal no novo normal?

Não resta nenhuma dúvi-
da de que este será um Natal 
diferente de todos os outros. 
A criança não tem a mesma 
compreensão de mundo que 
um adulto. Então, o melhor a 
fazer é dizer sempre a verdade. 
E claro que isso deverá ser feito 
respeitando a idade da criança. 
No caso de crianças menores, 
que ainda acreditam em Papai 
Noel, por exemplo, abordar o 
assunto de forma lúdica, ex-
plicando sobre a pandemia, 
que é um momento onde todos 
nós precisamos nos cuidar, in-
clusive o Papai Noel, pode ser 
um caminho para justificar por 
que esse Natal será diferente. 
Quando os pais explicam com 
transparência uma determina-
da situação, fica sempre mais 
fácil para a criança compreen-
der o que está acontecendo e 
lidar melhor com a realidade.

Uma das carac-
terísticas do Na-
tal é reunir toda 
a família, o que 

não é recomendado por cau-
sar aglomeração. Como os 
pais podem fazer para que 
as crianças compreendam 
e lidem com a ausência de 
parentes na comemoração 
da data? 

Esse é um momento de muita 
angústia, tanto para os adultos, 
quanto para as crianças. Em mo-
mentos de crise, é necessário usar 
a criatividade para que o cenário 
tenha o menor impacto possível. 
Essa pandemia nos trouxe o desa-
fio de ressignificar nossa rotina e 
relacionamentos. Não dá para sim-
plesmente isolar a criança, porque 
a socialização é fundamental na 
sua constituição como sujeito. É na 
relação com o outro que a crian-
ça adquire noções de cidadania. E 
essa interação foi comprometida 
durante este ano com a suspen-
são das aulas e do convívio social. 
Então, é necessário que os pais en-
contrem novos caminhos de socia-
lização para as crianças. O Natal é 
uma data onde tradicionalmente 
trocamos afeto, presentes, abraços. 
O contato físico faz parte desse ri-
tual tradicional do Natal. Este ano, 
porém, a orientação é de que as fa-

OFICINAS E ESPETÁCULOS

PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO SESC RJ 
SERÁ QUASE TODA ON-LINE.
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 L Estilosa que fala, né? A linda Ali-
ce Fuly, de 6 anos, é a estrela do 
Fofurômetro de hoje. Princesa da 
mamãe Rosana Fuly, ela adora brin-
cadeiras antigas, como amarelinha 
e pique-esconde. Quer ver seu filho 
na coluna? Envie fotos para o e-mail 
carlarangel@meiahora.com.

R F  O OM Ô U T  E 

Maquete 
de Lego

 LUma maquete do Rio de 
Janeiro feita com quase 
um milhão de peças de 
Lego está em exposição 
na Cidade das Artes, na 
Barra da Tijuca. A repro-
dução da Cidade Maravi-
lhosa destaca 25 ícones 
do Rio, como Pão de Açú-
car, Cristo Redentor, Ar-
cos da Lapa e Maracanã. 
Por conta da pandemia 
do coronavírus, a visi-
tação está com entra-
da limitada do público, 
há aferição de tempera-
tura e o uso de máscara 
é obrigatório no local. 
De quarta a sexta-feira, 
das 12h às 18h, e sába-
do e domingo, das 10h 
às 17h. Entrada gratuita.

 L Encontro virtual com parentes, 
amigo-oculto on-line, chamada 
de vídeo com o Papai Noel... As 
famílias terão que fazer muitas 
adaptações na comemoração 
do Natal durante a pandemia 
do coronavírus, para seguir os 
cuidados de prevenção contra a 
Covid-19. Em entrevista à colu-
na, a psicóloga Talitha Nobre, do 
Grupo Prontobaby, dá dicas para 
garantir o clima do Natal em casa 
para as crianças no novo normal.
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QUE VENHA O BAHIA!
Mengão tenta hoje a vitória no Maracanã para se aproximar do líder São Paulo

E
m seu nono jogo no co-
mando do Flamengo, 
o técnico Rogério Ceni 

pode repetir pela primeira vez 
uma escalação no jogo contra o 
Bahia, hoje, às 18h15, no Mara-
canã, pela vigésima sexta roda-
da do Campeonato Brasileiro. 
A tendência é que o Mais Que-
rido vá para campo com o mes-
mo time que derrotou o Santos 
por 4 a 1 na última semana.

A maior dúvida é em relação 
à escalação do jovem zagueiro 
Natan, já que Gustavo Henri-
que só não enfrentou o ex-clu-
be porque estava suspenso.

O Flamengo, que tem dois 
jogos a menos, tenta uma vitó-
ria para reduzir a sua distância 
para o líder São Paulo. Um re-
sultado positivo também fará 
o Rubro-Negro ultrapassar o 
Atlético-MG e assumir a segun-
da posição na competição, fal-
tando ainda 11 rodadas para o 
final. E é justamente na trigési-
ma oitava e última rodada que o 
Rubro-Negro enfrentará o Tri-
color Paulista, no Morumbi.

A partida também é mui-
to importante para o Bahia. A 
equipe de Salvador, treinada 
pelo experiente Mano Mene-
zes, vem atravessando um mo-

mento delicado no campeona-
to e está apenas uma posição 
acima da zona de rebaixamen-
to. Com 28 pontos, a vantagem 
da equipe sobre o Vasco é de 
três pontos, mas tem duas vi-
tórias a mais (oito contra seis), 
embora o rival na disputa dire-
ta tenha um jogo a menos.

E o Mais Querido vai a cam-
po mais tranquilo em relação 
ao titular do gol. Diego Alves 

finalmente renovou a prorro-
gação de seu contrato, na sex-
ta-feira passada, após muitas 
idas e vindas e depois de estar 
praticamente com o pé fora do 
clube, quando terminasse seu 
vínculo anterior, que ia até o fi-
nal do ano.

Considerado um dos líderes 
do elenco, Diego Alves foi mui-
to festejado pelos companheiros 
após o anúncio da renovação. Em seu nono jogo à frente do Mais Querido, Rogério Ceni poderá repetir escalação pela primeira vez

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

RENOVAÇÃO DE 
DIEGO ALVES 

FOI FESTEJADA 
PELOS 

COMPANHEIROS

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan 
e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.  
Técnico: Rogério Ceni 

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Juninho, 
Anderson Martins e Matheus Bahia; 
Ronaldo, Gregore e Rodriguinho (Élber); 
Gilberto, Rossi e Juan Martínez (Fessin). 
Técnico: Mano Menezes

Local: Maracanã 
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)  
Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e 
Danilo Manis (SP) 
Horário: 18h15  
TV: Premiere 

FLAMENGO BAHIA

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LRecuperado de uma lesão 
muscular, o volante Willian 
Arão retornou aos treinos no 
Flamengo ontem. Com isso, o 
jogador tem boas chances de 
voltar ao time titular na partida 
contra o Fortaleza, no Castelão, 
no dia 26. A expectativa inicial 
era de que o problema no mús-
culo posterior da coxa deixasse 

o jogador fora de combate até o 
início do próximo ano.

No entanto, Arão reagiu 
bem e rápido a todo o trata-
mento e ontem participou pe-
la primeira vez das atividades 
com o restante do grupo. Sem 
o seu volante titular, o técnico 
Rogério Ceni tem apostado no 
futebol do jovem João Gomes, 

que tem feito boas apresenta-
ções pelo Rubro-Negro.

Quem está de volta e poderá 
ser usado no compromisso de 
hoje é o apoiador Diego Ribas, 
que passou por um processo de 
fortalecimento muscular e está 
à disposição do comandante. O 
camisa 10 fica como opção pa-
ra o decorrer da partida.

Willian Arão deve reaparecer contra o Fortaleza

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 20/12/2020
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Independentemente dos resul-
tados finais, o trabalho do Cuca 

(foto) no Santos deve merecer aná-
lise profunda. O cara pegou a terra 
arrasada, grupo rachado, desin-
teressado, com graves problemas 
trabalhistas, péssimo relaciona-
mento interno, crise monstruo-
sa, que segue atormentado a vi-
da interna do clube, e convenceu 
o elenco a trabalhar por eles, pelo 
crescimento profissional de cada 
um, de costas para as dificuldades 
internas, olhando apenas para o 
campo, mirando nos objetivos. O 
trabalho do Cuca foi muito além 
do que faz um técnico de futebol. 
Toda a parte tática, técnica, de es-
tratégias, fica no chinelo perto do 
que fez como gestor. Independen-

temente dos resultados de campo 
que virão, considero ser do Cuca o 
melhor trabalho do ano, pelos re-
sultados obtidos, mesmo com um 
descomunal grau de dificuldades, 
sem em momento algum se quei-
xar ou jogar a culpa para terceiros. 
Independentemente dos resulta-
dos, Cuca já é campeão.

 LO Santos engoliu o Grê-
mio e o Renato juntos, e 
despertou o interesse dos 
possíveis adversários que 
consideravam os gaúchos 
favoritos.

 LTudo bem que o Lewan-
dowski fique com o prê-

mio de melhor do mun-
do, mas, cá pra nós, o que 
o Messi fez para estar nes-
se bolo?

 LNeymar ficou em nono, 
merecia melhor posição, 
talvez tenha perdido vo-
tos pelo extracampo.

 CUCA FAZ MILAGRES

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

FORÇA DE LÍDER

 LO técnico Rogério Ceni faz contas 
e passa aos jogadores do Flamengo 
a necessidade de conquistar pontos 
para assumir uma posição confortável 
antes da rodada 38 do Campeonato 
Brasileiro, quando pega o São Paulo.

 L A realização de jogos às 16 horas 
aos domingos preocupa médicos, 
fisiologistas e preparadores físicos 
dos clubes, que alertam sobre os 
riscos a que serão submetidos os 
jogadores em pleno verão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO São Paulo faz boa campa-
nha e algumas são as razões do 
sucesso. A principal é a chega-
da de Dani Alves, um treina-
dor dentro de campo, que aju-
dou o técnico Fernando Diniz 
a corrigir a rota. Atribuem a 
Raí a permanência de Diniz, 

mas quem o segurou foi Dani 
Alves, desde o dia em que Vag-
ner Mancini seria efetivado e 
ele comprou o barulho. Daniel 
Alves é peça fundamental nas 
mudanças que levaram a equi-
pe à posição em que se encon-
tra. Um grande líder.

Situação está ruça 
para o Flu receber
Tricolor aguarda repasse por venda de Wendel

 L FAZ FALTA!

C
om as contas no verme-
lho, a direção do Flu-
minense ainda aguarda 

pingar nos seus cofres cerca 
de 1,25 milhão de euros, algo 
em torno de R$ 7,8 milhões, 
valor referente ao lucro obtido 
pelo Sporting Lisboa, de Por-
tugal, ao negociar o volante 
Wendel com o Zenit, da Rús-
sia. De acordo com as infor-
mações divulgadas pelo site 
NetFlu, questões burocráticas 
e um pequeno impasse nessa 
quantia atrasam as ações para o 
recebimento do ‘cascalho’.

Sem grandes receitas em 
2020, muito por causa da cri-
se mundial do novo coronaví-
rus, o Fluminense conta com 
esse dinheiro para quitar débi-
tos salariais com funcionários 
e com o grupo de jogadores. O 
Tricolor das Laranjeiras ainda 
tem direito a outro valor refe-
rente ao mecanismo de solida-
riedade da Fifa, o que joga o re-
passe final para R$ 10 milhões.

Cria das divisões de base de 
Xerém, Wendel, de 23 anos, foi 
negociado com o clube russo 
por 20 milhões de euros (algo 
em torno de R$ 125,8 milhões).

Titular sem prazo para voltar
Em relação ao zagueiro Luc-

cas Claro, que se lesionou na 
derrota para o Atlético Goia-
niense no meio da semana (2 
a 1, em Goiânia), o departa-
mento médico tricolor infor-
mou que o defensor não tem 
prazo para retornar aos grama-
dos, assim como também não 
se sabe qual foi a gravidade da 
lesão. O time volta a campo no 
próximo sábado para enfren-
tar o São Paulo, no Maracanã. Wendel ainda rende uma boa grana ao Flu. Difícil mesmo é receber
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‘BRASIL É UMA 
POTÊNCIA 
MUNDIAL DE 
DESCASO’
CRIA DA SANTA MARGARIDA, 
O RAPPER XAMÃ COBRA 
INCENTIVO À CULTURA 
NAS COMUNIDADES 
PÁGINA 13

DEU O PAPO

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 20/12/2020
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TURANO
VANESSA MACHADO 

TRABALHA COMO 
FOTÓGRAFA HÁ DOIS ANOS 

PÁGINA 12 
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MARÉ
GIZELE MARTINS 
É A COLUNISTA 
CONVIDADA 
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Há 20 anos, atuo produ-
zindo conteúdo para comu-
nicação comunitária na fave-
la em que moro, o Complexo 
da Maré, e em diferentes ou-
tras periferias do estado, do 
Brasil e do mundo. Assim co-
mo muitos favelados, sou de 
família pobre, com origem 
nordestina, negra e indíge-
na, uma característica dos 
nossos povos.

Hoje, atuo em diferentes 
coletivos, um deles é o Maré 
0800. Há cinco anos, pedi-
mos pela cidade doação de 
livros, roupas, sapatos e ou-
tros objetos em bom estado 
e organizamos uma vez ao 
mês uma atividade de rua 
pelo conjunto de favelas da 
Zona Norte do Rio. Junto 
com outros 30 coletivos in-
dependentes, que já atuam 
há anos na Maré, fizemos 
nascer a Frente de Mobili-
zação da Maré.

Nosso plano de comuni-
cação foi pensado para atin-
gir os diferentes públicos da 
Maré. Por isso, produzimos 
conteúdo em áudio, para si-
te, redes sociais, vídeo, faixas, 
cartazes e etc. O nosso foco é 
também falar da solidarieda-
de. A frase “Quem tem água 
divide” ganhou os quatro 
cantos da favela.

Com o passar do tempo, 
outros coletivos da Maré en-
traram na Frente e, com is-
so, passamos a buscar apoio 
para distribuir cestas básicas, 
kits de higiene, máscaras, ál-
cool e etc. Hoje, com a flexi-
bilização, as doações caíram e 
não estamos atendendo mais 
os moradores com alimen-
tos. Mas continuamos de pé, 
reinventando outras formas 
de comunicação, afirmando 
que a pandemia ainda não 
acabou e que precisamos 
continuar nos cuidando.

A 
cada flash, Vanessa Ma-
chado, de 30 anos, fica 
mais próxima do seu 

sonho de viajar o mundo foto-
grafando. A cria do Morro do 
Turano trabalha com fotos há 
dois anos para, um dia, poder 
conhecer todo o planeta.

“Quando comecei, conversa-
va com amigos, que indicavam 
meu trabalho para outras pes-
soas. Postava minhas fotos em 
páginas de bairro e cheguei a fa-
zer um site para divulgar meu 
trabalho”, relembra Vanessa.

CRIA DO MORRO DO TURANO VIVE DAS 
FOTOGRAFIAS QUE TIRA E ESPERA 
ABRIR SEU ESTÚDIO EM BREVE

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meihora.com

ram parcerias que me ajudaram 
bastante. Hoje, graças a Deus, 
consigo bancar todas as despe-
sas da família só com o meu tra-
balho”, orgulha-se.

No início do ano, a empreen-
dedora estava prestes a colocar 
um grande projeto em ação: ter 
o seu próprio estúdio fotográ-
fico. Mas aí veio a pandemia do 
coronavírus. “Acabei com to-
das as minhas economias e não 
conseguia mais pegar na minha 
câmera, porque fiquei bem de-
pressiva”, lamenta.

Com os pedidos de fotogra-
fia voltando aos poucos, a cria 
do Turano espera, em breve, 
poder abrir seu estúdio. E so-
bre o sonho de vida? “Quero 
muito um projeto para eu po-
der rodar os lugares fotogra-
fando. Gosto muito de aven-
tura. Essa é a minha meta de 
vida”, afirma Vanessa.

‘Foco é também falar 
da solidariedade’
Gizele Martins atua em diferentes 

coletivos, um deles é o Maré 0800

Gizele Martins é formada em Jornalismo pela PUC

ARQUIVO PESSOAL

Vanessa 
Machado é 
paraense e 

mora no Morro 
do Turano
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A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

Nascida no Pará, a fotógrafa 
veio para o Rio tentar uma vi-
da melhor. Ao chegar na capital 
fluminense, ela começou a par-
ticipar de um projeto no pró-
prio Turano. Foi ali que teve o 
primeiro contato com o univer-
so da fotografia. “Lá, teve uma 
ação voltada para o audiovisual. 
A ideia era chamar jovens da 
comunidade para desenvolver 
projetos, mostrando um pouco 
a visão de cada um”, conta.

O contato com aquele uni-
verso fez Vanessa querer apren-
der mais, tanto que começou a 
cursar a faculdade de Fotografia. 
“Muitos trabalhos, no início, fo-
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O 
sucesso de Xamã estava escrito 
nas estrelas. E a maior prova disso 
é que, desde os primeiros passos 

nas batalhas de rima, o rapper já sabia exa-
tamente onde queria chegar. Se hoje ele 
soma mais de 4,6 milhões de ouvin-
tes mensais no Spotify e 4,3 milhões 
de seguidores no Instagram, é fru-
to de muita determinação — ca-
racterística marcante do signo de 
escorpião. As referências astro-
lógicas não são à toa. Afinal, o ar-
tista acaba de lançar Zodíaco, seu 
terceiro álbum de estúdio, com 
parcerias pra lá de especiais.  

Nascido em Sepetiba e criado 
em Santa Margarida, comunidade 
localizada em Cosmos, na Zona Oeste 
do Rio, Xamã já vendeu até amendoim 
no trem para quitar os boletos no fim do 
mês. “A gente era bem duro, bem quebra-
do, com pouquíssimas condições. Mas 
a melhor coisa de Santa Margarida foi vi-
ver a rua, o futebol... Foi uma adolescência 
com a maior galera na rua”, lembra ele, que 
tira dessa vivência suas inspirações para a 
arte. “Todo mundo que anda pelo Rio não 
se restringe a escutar só um tipo de música. 
O brasileiro já nasce eclético”, diz.

Antes da fama, Xamã dividia seu tem-
po entre a faculdade de Direito, as ven-
das em lojas onde trabalhou e as batalhas 
de rap. Dali, foi um pulo para a gravação 
do seu primeiro disco, Pecado Capital, e a 
oportunidade de se apresentar no Palco 
Favela, do Rock in Rio, no ano passado. 
“É muito bom fazer um trampo onde as 
pessoas do lugar de onde você veio se ins-
piraram. Acredito que os maiores artistas 
brasileiros não estão nos bairros nobres. 
São aqueles que estão acostumados a ser 
plateia. Existem talentos em todos os lu-
gares”, decreta.

Sentindo na pele as dificuldades 
cotidianas dos artistas oriundos das 
comunidades, Xamã sente falta de 
incentivo à cultura nessas localida-
des. “Faltam condições melhores 
de trabalho e mo-
radia. Você só con-
segue criar com a 
barriga cheia e 
com as contas 
pagas. Não tra-
tam os artistas 
no Brasil com 
respeito, mui-
to menos os de 
comunidades. 
O governo não olha para isso, o Brasil 
é uma potência mundial de descaso.”

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

‘EXISTEM TALENTOS EM

TODOS OS LUGARES’
O RAPPER XAMÃ LANÇA O ÁLBUM ‘ZODÍACO’ E REFLETE 

SOBRE SUA BATALHA ATÉ ALCANÇAR O SUCESSO 

Parcerias 
poderosas

 L Com 12 faixas, Zodíaco vem 
com parcerias poderosas, 
cada uma representando 
seu signo. Marília Mendon-
ça, em Leão, Gloria Groove, 
em Capricórnio, Agnes 
Nunes, em Escorpião, e Luísa 
Sonza, em Câncer. “Estava 
tentando aprender mais 
sobre músicas, sobre cantar 
e todas elas me ajudaram. 
A carreira de todas é muito 
maior do que a minha. É difí-
cil sair da sua zona de con-
forto e esse disco só é bom 
porque tem muito da identi-
dade delas”, diz. Apesar de 
não ser tão ligado em astro-
logia, Xamã construiu um ál-
bum pop. “Esse processo de 
pandemia me fez olhar para 
dentro. Fiz um álbum com 
assunto particular, mais pes-
soal.” O último lançamento, 
Leão, é motivo de orgulho. 
“Marília é a maior cantora 
do país e muito humilde. 
Quando você trabalha com 
um artista como ela, você 
aprende até quando ela não 
explica nada.”
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“VOCÊ SÓ 

CONSEGUE 

CRIAR COM A 

BARRIGA CHEIA 

E AS CONTAS 

PAGAS”
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 • NA ESTRA-
DA da Cháca-
ra, na Comu-

nidade do Chacrinha, na 
Praça Seca, tem muitos bu-
racos em toda a extensão 
da via, dificultando a pas-
sagem de carros. Se conti-
nuar assim, o asfalto pode 
ceder e causar acidentes.

 •MORADORES da Comu-
nidade Nova Divinéia, no 
Grajaú, estão sofrendo 
com a escuridão devido 
a postes com luzes quei-
madas nos arredores da 
entrada da favela. 

 •A FALTA d’água continua 
levando transtornos aos 
moradores de comuni-
dades do Rio. Desta vez, 
o problema acontece na 
Boca do Mato, no Lins. 

GATAGATO

ANA CAROLINA, 20 ANOSLIPPE, 20 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LFoi apenas no Censo de 
2010, o último realizado no 
país até então, que as favelas 
passaram a ser contadas ofi-
cialmente. Denominadas de 
“aglomerados subnormais” 
no levantamento, para o IB-
GE, as comunidades são uma 
“forma de ocupação irregu-
lar de terrenos de proprieda-
de alheia – públicos ou priva-
dos – para fins de habitação 
em áreas urbanas”. Contabi-

lizando 3.317 favelas em to-
do o estado, no mapeamento 
feito há 10 anos, o instituto 
diz ainda que essas áreas são 
caracterizadas “por um pa-
drão urbanístico irregular, 
carência de serviços públicos 
essenciais e localização em 
áreas com restrição à ocupa-
ção”. Pelo menos ao dizer 
que, nas comunidades, não 
há a presença do poder pú-
blico o IBGE está certo!

FALA TU

 LA ONG NÓIZ Projeto 
Social leva hoje uma 
série de serviços para 
a Cidade de Deus. Das 
9h às 13h, os morado-
res da comunidade da 
Zona Oeste do Rio vão 
poder pedir isenção de 
taxa de documentos e 
ter atendimento social, 
psicológico e jurídico. 
Além disso, também 
será oferecido encami-
nhamento para a Clínica 
da Família e haverá bar-
beiros à disposição para 
corte de cabelo.

“Fazemos questão de, 
uma vez por mês, levar 
este serviço para os mora-
dores e isso já vem acon-
tecendo. A equipe de 
assistência social vem tra-
balhando forte para que 
tenhamos sempre algo 
novo e relevante”, afirma 
André Melo, presidente 
da NÓIZ Projeto Social.

A ONG destaca que, 
por causa da pandemia 
do coronavírus, todos 
os cuidados relativos a 
medidas sanitárias se-
rão tomados.

Moradora do Morro do 
Dendê, na Ilha, a jovem 
(@aninha_522) é modelo 
e torce para o Mengão. 

Flamenguista, o rapaz 
(@marcusphelippe) é 
modelo e mora na Favela 
do Rato, na Zona Norte. 

Campeã do 
‘Dance-Off’

 LLuana Luara é a gran-
de vencedora do rea-
lity show Dance-Off, 
que chegou ao fim 
e revelou a melhor 
dançarina das fave-
las do Rio de Janeiro. 
Cria do Morro da Cai-
xa D’Água, em Belford 
Roxo, na Baixada Flu-
minense, Luana levou 
para casa o prêmio de 
R$ 20 mil. Além dis-
so, por ter sido uma 
das 16 participantes 
da fase ao vivo do rea-
lity show, ela já está 
confirmada no time de 
dançarinos do Espaço 
Favela, do Rock in Rio 
do ano que vem.

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

NÓIZ PROJETO SOCIAL / DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

E-mails pro Fala Tu e Gato (a) da Laje: papodez@meiahora.com

PEGA A VISÃO
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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
 

LUSTRADOR VTEXTO
Precisa-se de lustrador para tra-
balhar em reforma com referen-
cia,  Rua Luisa Vale, 336- loja B 
- Viaduto de Del Castilho. Hailton.
 

AUX.SERV.GERAIS 
Hospital Pronil  Nilópolis 
Seleciona:  Pessoas com 
Deficiência (PCD), Necessá-
rio laudo médico com CID. 
Oportunidade:  ASG.   Cadas-
trar currículo:  www.pronil.
com.br

 

SERRALHEIRO V/TEXTO
de Alumínio, Instalador de 
vidro temperado e alumínio. 
Salário inicial R$ 3.000,00 ur-
gente! Trabalhar Ilha do Go-
vernador  Tel.:3975-1592/ 99685-
1996 zap
 

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.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

 



ESPORTES

Vascão encara Santos
Na corda bamba, Ricardo Sá Pinto tem três desfalques importantes no time

 L EM SÃO JANUÁRIO

N
a zona de rebaixamento, 
o Vasco terá problemas 
para enfrentar o Santos, 

hoje, às 16h, em São Januário, 
pela 26ª rodada do Brasileirão. 
O lateral Neto Borges, o meia 
argentino Léo Gil e o atacante 
Talles Magno estão suspensos 
pelo terceiro cartão amarelo. 
Na luta para tentar encostar no 
Bahia, curiosamente, a torcida 
do Gigante da Colina logo mais 
também será para o Flamengo, 
que às 18h15 enfrentará a equi-
pe de Salvador, no Maracanã.

Com 25 pontos, o clube de São 
Januário está na boca para sair da 
zona da degola, mas ainda não será 
nesta rodada. O Bahia, que soma 
28 pontos e é o primeiro time fora 
do Z-4, tem duas vitórias a mais 
do que o Vasco (8 a 6) e um jogo a 
mais (25 contra 24 do Gigante da 
Colina). Segundo o site Infobola, o 
Vasco iniciou a rodada com 39% 
de risco de rebaixamento, contra 
24% do Bahia.

Uma derrota pode selar a de-
missão do treinador Ricardo Sá 
Pinto no clube. O presidente Ale-
xandre Campello, que está na reta 
final do seu mandato, deu voto de 
confiança ao português, principal-
mente após a invasão de torcedo-
res no CT do Almirante no dia 10.

Já o futuro mandatário, Jorge 
Salgado, assumirá o cargo no dia 

20 de janeiro de 2021 e deve rea-
lizar mudanças na administra-
ção. A permanência do diretor 
executivo André Mazzuco ain-
da é incerta e a possível volta de 
Rodrigo Caetano, que está de saí-
da do Inter-RS, não está descarta-
da. Caetano também interessa ao 
São Paulo, já que o contrato com 
o executivo de futebol Raí vai só 
até o término do Brasileirão.

Salgado tem marcada uma en-
trevista coletiva para amanhã, às 
16h, no Salão de Beneméritos do 
Vasco, em São Januário. O even-
to será transmitido pelo canal do 
clube na internet e também será 
aberto a jornalistas que prefiram 
estar presente no local.

É esperado que Salgado fale so-
bre as negociações para manter o 
meia argentino Benítez no clube, 
além da situação de Sá Pinto. O 
‘Ben 10’, inclusive, sente dores na 
panturrilha e é dúvida para o jogo 
de hoje contra o Santos. O técnico Sá Pinto foi bancado pelo presidente Alexandre Campello, mas precisa vencer hoje 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

O JOGO ADIADO 
COM PALMEIRAS 
SERÁ DIA 27/01, 
ÀS 19H15, NO 

ALLIANZ PARQUE 

Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, 
Leandro Castán e Henrique; Andrey, Mar-
cos Júnior e Benítez (Carlinhos); Gustavo 
Torres, Germán Cano e Vinícius.  
Técnico: Ricardo Sá Pinto 

John; Madson, Luiz Felipe, Laércio 
(Alex) e Felipe Jonatan; Alison, Sandry 
e Diego Pituca; Lucas Braga, Kaio Jor-
ge e Jean Mota (Marinho ou Soteldo). 
Técnico: Cuca  

Local: São Januário  
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)  
Assistentes: Alessandro Mattos (BA) e 
Guilherme Camilo (MG) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

VASCO SANTOS

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

 LO Santos vem embalado pe-
la goleada sobre o Grêmio, 
no meio da semana, e a con-
sequente classificação para a 
semifinal da Copa Libertado-
res. Agora, a equipe do técni-
co Cuca volta a mirar o G-6 do 
Campeonato Brasileiro.

Em função dos vários desfal-
ques e do desgaste da equipe, o 

comandante do Peixe deve esca-
lar um time misto no compro-
misso de logo mais. O atacante 
Marinho, destaque da equipe na 
temporada com 21 gols, é dúvida 
por causa de dores musculares.

O zagueiro Lucas Veríssimo, 
em desentendimento com a di-
retoria, tenta forçar a sua trans-
ferência para o Benfica, de Por-

tugal, e está fora. Outras baixas 
são: Pará e Jobson, lesionados, 
Vinicius Balieiro, com Co-
vid-19, e Luan Peres, suspenso 
pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD). Por 
outro lado, quem está de volta 
é o arisco e perigoso Soteldo, 
que se recuperou da Covid-19 
e poderá voltar ao time titular.

Peixe vem embalado, mas Marinho é dúvida
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ESPORTES

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 INTERNACIONAL 44 26 12 8 6 39 25 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 42 25 10 12 3 33 21 12

 6º PALMEIRAS 41 25 11 8 6 36 25 11

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 SPORT 29 26 8 5 13 23 35 -12

 15º ATHLETICO-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8

 16º BAHIA 28 25 8 4 13 29 42 -13

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

 18º BOTAFOGO 23 26 4 11 11 25 37 -12

 19º CORITIBA 21 26 5 6 15 21 35 -14

 20º GOIÁS 20 25 4 8 13 25 40 -15

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 

ONTEM
 SPORT 1 X 1 GRÊMIO 

 INTERNACIONAL 2 X 0 PALMEIRAS 

 CORITIBA 1 X 2 BOTAFOGO 

HOJE
 VASCO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATHLETICO-PR 16:00

 FLAMENGO  X  BAHIA 18:15

 FORTALEZA  X  CEARÁ 20:30

AMANHÃ
 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 XÔ, LANTERNA!

Fogão vira-vira!
Alvinegro vence com dois gols de Pedro Raul

F
im do jejum de vitórias. Após 
68 dias e sete derrotas segui-
das, o Botafogo, enfim, con-

seguiu vencer no Campeonato 
Brasileiro. O Alvinegro visitou o 
Coritiba no Couto Pereira e, de vi-
rada, ganhou o jogo por 2 a 1, dei-
xando a lanterna e ficando na 18ª 
colocação. O Coxa abriu o placar 
com Neilton, e o time carioca vi-
rou com dois gols de Pedro Raul, 
sendo um de pênalti. 

O começo do primeiro tempo 
já mostraria o quanto o jogo seria 
difícil para o Botafogo. Aos 26 mi-
nutos, Cavalieri até tentou salvar, 
mas não conseguiu e viu a lei do 
ex aparecer. Em descida rápida do 
Coritiba, Giovanni Augusto rece-
beu na esquerda e tocou rasteiro 
para área. Neilton chegou baten-
do, o goleiro alvinegro pegou com 
o pé, mas a bola sobrou para o ata-
cante, que chutou para estudar a 
rede e por fim ao jejum sem mar-
car desde o dia 5 de março.

O Botafogo sentiu o golpe 
após o gol sofrido e mostrou ain-
da mais nervosismo, com jogado-
res batendo boca em alguns mo-
mentos. Rafael Forster, Honda e 
Caio Alexandre protagonizaram 
alguns lances de discussão dentro 
do campo.

Na segunda etapa, o Coritiba 
adotou estratégia de jogar no con-
tra-ataque e Eduardo Barroca fez 
alterações. Cícero foi acionado e o 
Alvinegro mudou da água para o 
vinho. O volante cruzou pela di-
reita, Pedro Raul deu uma raspada 
no alto, e a bola foi parar no canto 
do goleiro Wilson: 1 a 1. Aos 33, a 
bola desviou no braço de Matheus 
Sales. Pedro Raul bateu bem o pê-
nalti: 2 a 1. Aos 45, um susto: Sabi-
no bateu pênalti para o Coxa, mas 
isolou a bola. “Essa vitória mostra 
o que é o nosso grupo. Só a gente 
pode tirar o Botafogo dessa situa-
ção. Estávamos batendo na trave 
há algumas rodadas, mas no ves-
tiário dava para sentir que podia 
ser hoje”, disse Pedro Raul.

Autor de dois gols, Pedro Raul foi o herói alvinegro contra o Coxa

VITOR SILVA/BOTAFOGO.

Wilson, Jonathan (Maílton), Rhodolfo, Sa-
bino e William Matheus; Galdezani (Hugo 
Moura), Matheus Sales, Giovanni Augusto 
(Mattheus) e Neilton (Sasse); Pablo Thomaz 
(Robson) e Rafinha. Técnico:Pachequinho

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenu-
to, Kanu e Rafael Forster; José Welison 
(Matheus Babi), Caio Alexandre e Honda 
(Cícero); Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan) e 
Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Couto Pereira, em Curitiba Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP) Auxilia-
res: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) 
Gols: 1º tempo: Neilton, aos 26 minutos. 2º tempo: Pedro Raul, aos 29 e aos 37. 
Cartões amarelos: Matheus Galdezani, Matheus Sales, Maílton e Kanu

CORITIBA 1 BOTAFOGO 2
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A GATA DA HORA

veio brilhar nesse domingão. Ainda mais bela, 

gostosa e sexy, a musa exibe a sua bela forma física para deixar 

geral maluco. Que mulherão! A atriz e modelo tem feito um bai-

ta sucesso nas redes sociais. Quer um conselho? Dê uma espiada 

no Insta da musa e derreta-se por ela: @deboradunhiloficial.

DÉBORA DUNHIL

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

ARQUIVO PESSOAL



TELEVISÃO

‘É UMA REALIZAÇÃO’
Giullia Buscacio fala sobre a final da ‘Dança dos Famosos’, hoje, no ‘Domingão’

O 
quadro Dança dos Fa-
mosos, exibido no Do-
mingão do Faustão, na 

Globo, chega à sua grande fi-
nal hoje. Uma das três finalis-
tas é a atriz Giullia Buscacio, 
de 23 anos, que está feliz da vi-
da com a classificação e nem 
imaginava chegar tão longe.

“Eu e o Danniel (Navar-
ro, parceiro de Giullia no qua-
dro) demos o nosso melhor 
a cada apresentação. Com-
binamos de nos divertir e le-
var alegria ao público de casa 
em primeiro lugar. Chegar à 
final é uma realização muito 
grande e fruto de um perío-
do de intensa dedicação”, co-
memora Giullia, que ressalta 
que o nível da competição es-
tá altíssimo. “Nunca imaginei 
que chegaria aqui, porque não 
tinha nenhuma experiência 
profissional com dança até 
então. É um prazer para mim 
estar na final ao lado da Lu-
cy (Ramos) e da Dani Winits. 
São duas mulheres incríveis, 
extremamente talentosas e 
dedicadas. Estou confiante 

de que eu e o Danniel vamos 
fazer um bom trabalho, mas 
qualquer uma de nós que ga-
nhar será merecido.”

‘Um desafio a mais’

Este ano, a Dança dos Fa-
mosos  passou por alguns 
contratempos por conta da 
pandemia do coronavírus e 
baixas no elenco, já que al-
guns participantes tiveram 
problemas de saúde. Foi o 
caso de Juliano Laham, que 
precisou abandonar o qua-
dro para fazer uma cirurgia. 
Felipe Titto deixou a compe-
tição logo após ser diagnos-
ticado com Covid-19. Uma 
das finalistas, Danielle Wi-
nits ficou um tempo afasta-
da da disputa após torcer o 
tornozelo em um dos ensaios. 

“A Dança foi um desafio a 
mais nesse período de pan-
demia, que já tem sido difícil. 
Sinto que, agora no final, es-
tamos mais acostumados com 
as medidas de segurança, mas, 
com certeza, essa edição foi 
especialmente mais desafia-
dora tanto para nós, quanto 
para equipe”, afirma Giullia. 

DIVULGAÇÃO

 LHoje, as finalistas dançarão dois 
ritmos: valsa e tango. Para Giullia, 
esse último é o mais desafiador. “O 
meu preferido foi o funk. Tenho 
carinho especial por esse ritmo, 
em que pude realizar meu sonho 
de abrir um espacate dançando. 
Isso com ajuda do meu professor, 
muito ensaio e alongamentos”, diz 
a atriz. “O ritmo mais desafiador 
tem sido o tango”, completa.

O samba, que levou Giullia à 

final, também foi uma aventura. 
“No primeiro dia de ensaio, eu fi-
quei apavorada, mas, depois, fui 
me soltando e percebi que, sim, 
eu sabia sambar.”

E engana-se quem pensa que 
Giullia pretende parar de dançar 
com o fim da competição. “Vai ser 
uma delícia continuar dançando 
de uma forma um pouco mais li-
vre e com os ritmos que eu conheci 
(na Dança dos Famosos).” 

Valsa e tango na decisão

 L TÁBATA UCHOA
Giullia 

Buscacio 
é uma das 

finalistas da 
‘Dança dos 
Famosos’
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

SÓ VEM, PAPAI NOEL!
 LOoooooolha que linda a 

árvore de Natal da louraça 
Jaquelline! Uma coisa bem 
Disney... “Este ano, montei 
tudo com tema Mickey e 
Minnie a pedidos da minha 
filha, Bela. Vou passar o Na-
tal com a família, por isso, 
fiz questão de colocar foto 
de todo mundo e dos ami-
gos mais próximos também. 
Muitos vão passar longe por 
causa da pandemia, esse 
Natal vai ser diferente. Em 
muitos lares, vão fazer falta 
entes queridos, que se foram 
nessa pandemia. Eu só tenho 
a agradecer a Deus”, afir-
ma a ex-BBB e cantora, que 
também fa-fa-fala sobre seu 
Natal inesquecível. “Foi em 
2017, porque eu passei em 
Rondônia, na minha cidade 
e com minha família toda 
reunida. Foi um Natal no 
melhor estilo A Grande Fa-

mília.” Arraaasou!
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 L Que be-be-beleza de Papai Noel, hein! Baiano, 
naaatural de Camamu, Max (@Maxsouza92) 
mora em São Paulo há oito anos. “Trabalho como 
modelo e sou estudante de Educação Física. Em 
um ano tão atípico, quero de presente de Natal 
muita saúde para todos nós”, diz. Amém!

 L Do-do-dono do hit Rebola Bola, 
com mais de 2,4 milhões de vi-
sualizações na internet, MC Rene 
é um dos pioneiros do movimento 
do passinho e ex-integrante do 
grupo Dream Team do Passinho. 
Essa coisa rica acaba de gravar em 
Salvador seu novo single, Rabetão, 
com a participação de A Dama do 
Pagode, uma das maiores e mais 
respeitadas cantoras do pagodão 
baiano. Lá vem suuucesso!

COM VOCÊS...  MC RENE

GABRIEL COREIA

MAX SOUZA

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘EU ADORO 

O NATAL’

 LMichel Teló é dono de uma 
voz que encanta. Pai de Melin-
da, de 4 anos, e Teodoro, de 3, 
e marido de Thais Fersoza, o 
cantor também derrete os in-
ternautas ao mostrar a famí-
lia nas redes sociais. À co-
luna, ele fala sobre The 

Voice Brasil, seu novo 
EP, Pra Ouvir no Fone, re-
vela se pretende ter mais 
filhos e ainda adianta o que 
vai fazer nas festas de fim 
de ano. Confira!

Como foi gravar o “The 
Voice Brasil”, da Globo, sem a 
presença da plateia?

Poder fazer um pouco do nosso ofí-
cio, em um projeto que eu amo tanto e 
que me deixa muito honrado em par-
ticipar, é maravilhoso. É importante 
poder dar voz a alguns cantores nesse 
momento que está todo mundo em ca-
sa, levar alegria pra turma. Inclusive, a 
gente mesmo subir no palco para cantar 
foi incrível. Tem sido uma temporada 
diferente, mas de altíssimo nível, feita 
com muito amor e carinho.

Instruir seu time de maneira vir-
tual deve ter sido um pouquinho 
mais complicado. Esse foi um dos 
maiores desafios desta temporada? 

Sem dúvida, mas o nível dos parti-
cipantes está alto. E, mesmo 
virtualmente, é incrível po-
der conhecer tantos cantores 
talentosos.

Você lançou o EP “Pra 
Ouvir no Fone”. É o seu tra-
balho mais intimista? 

É um projeto que sonho há 
anos em fazer. Queria poder 
fazer um álbum diferente de 
tudo o que fiz na minha car-
reira e deixar uma mensagem 
e um acalento para o público. 
Venho pensando e compondo 
algumas músicas há anos, falar 
das coisas simples da vida, do 
que importa.

O que te motivou a lançar 
esse trabalho este ano? 

Tenho essas músicas há anos. 

A
LL

A
N

 S
H

IG
U

EA
K

I M
O

G
U

I /
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

“O Tempo Não Espera Ninguém”, 
por exemplo, eu compus há quatro 
anos, em um quarto de hotel, na es-
trada, quando a Thais estava grá-
vida da Melinda e me vieram esses 
pensamentos. Quando mostrei pro 
Teo, meu irmão e empresário, ele 
também estava escrevendo umas 
coisas e tinha tudo a ver com o meu 
pensamento. E nesse momento de 
pandemia, me deu uma vontade 
muito grande de gravá-las.

E o que você ouve no fone? 
Muita coisa. Ouço muito 

Beatles com as crianças em casa. 
Ouço John Mayer e, claro, os mo-
dões de Almir Sater....

Melinda e Teodoro já de-
monstram gosto por música?

Eles são bem musicais, gostam de 

instrumentos, se interessam quando estou 
no estúdio que tenho em casa. E ouvimos 
muita coisa juntos em casa.

Você tem brincado com a Thais 
sobre “fazer mais um gurizinho”. É 
só brincadeira ou existe a intenção?

É só brincadeira. Nós gostamos muito de 
ficar grávidos, foi uma experiência incrível 
com a Melinda e o Teodoro, mas não está nos 
planos termos mais um filho.

Como foi passar este ano mais 
próximo da sua esposa e seus filhos? 

Desde março, estamos em casa direto 
e nos cuidando. Estamos levando muito 
a sério. Em um ano tão difícil para todos 
nós, a primeira coisa positiva disso tudo 
foi eu poder viver intensamente com 
eles. Eu viajo muito. Minimamente eu 
fico fora sempre três dias da semana, fo-
ra os outros compromissos de trabalho. 
Então, ter mais tempo para estar com 
eles, dar banho, cuidar da casa, cozi-
nhar pra eles foi incrível.

É muito difícil pra um artista ficar 
longe do seu público, sua banda? 

Sem dúvida, estar no palco, trocan-
do energia com o público faz muita 
falta. Tentamos criar alternativas pa-
ra me aproximar do público, através 
das lives, das redes sociais, mas nada 
substitui o olho no olho, a presença, 
a vibração da turma em um show. 

Qual é a importância do Natal 
para você?

Eu adoro o Natal. É a celebração do 
nascimento de Jesus e nada melhor do 
que dividir esse momento com a famí-
lia, com quem amamos. Sempre curti 
muito as festas de fim de ano.

Como vai comemorar a data 
este ano? 

Em casa, com a Thais, meus filhos, mi-
nha família. Isso é o que importa.

Essa data mudou depois que 
você teve filhos? 

Acho que sempre muda, né. A gente vê 
a esperança e a alegria nos olhos deles. Eles 
curtem montar a árvore com a gente, cantar 
músicas natalinas e as músicas de Jesus.  

O que você pretende fazer no 
Réveillon? 

Vamos ficar em casa, só entre nós, 
mas sempre com muito amor e esperan-
ça no coração.
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Por que você está longe de mim? Não consigo te 
esquecer. Volta para mim.” (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

 LSerá divertido se aproximar 
de pessoas importantes em 
sua vida. Sair da rotina aumen-
ta suas chances na conquista. 
Atenção com a saúde. O astral 
anda mais leve com o par.
Números da sorte: 49, 58 e 67.

 LAs estrelas prometem mu-
danças na vida pessoal, nos 
cuidados com a saúde ou até 
mesmo na aparência. Vai con-
tar com novidades no romance 
e na paquera.
Números da sorte: 86, 68 e 77.

 LVai curtir a companhia das 
outras pessoas neste domin-
go. Lance recente pode correr 
melhor do que você esperava. 
Declaração de amor ajuda a 
derreter o coração do par.
Números da sorte: 69, 51 e 87.

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

 LTalvez seja preciso redobrar 
o empenho para dar conta das 
tarefas domésticas. O roman-
ce conta com ótimas energias. 
Seu charme está com potência 
máxima na paquera.
Números da sorte: 07, 88 e 61.

 LTerá habilidade para expres-
sar ideias. Momentos maravi-
lhosos estão garantidos com 
parentes. Vai contar com mui-
ta sorte, seja na conquista ou 
no relacionamento atual.
Números da sorte: 62, 35 e 89.

 LOs laços familiares se forta-
lecem e você vai contar com 
o apoio do pessoal de casa. O 
romance se torna mais estável 
a partir de hoje. Os astros favo-
recem a paquera.
Números da sorte: 81, 36 e 45.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO dia pode correr numa boa 
se curtir o seu canto e se afas-
tar de algumas pessoas que 
são tóxicas. Já os amigos po-
dem ter um papel importante 
nos assuntos do coração.
Números da sorte: 01, 64 e 82.

 LPoderá contar com o apoio 
da turma para o que precisar, 
inclusive na paquera. A dois, 
os interesses em comum de-
vem crescer. Se está só, aposte 
num lance certo recente.
Números da sorte: 02, 65 e 38.

 LTerá disposição para fazer 
planos a longo prazo. Apos-
te em cuidados básicos com 
o seu corpo e sua mente. Os 
assuntos amorosos prometem 
ótimas novidades hoje. 
Números da sorte: 39, 12 e 93.

SÃO DOMINGO DE SILOS
Nascido na região de Navarra, na 
Espanha, no ano 1000, veio de 
uma família muito humilde e cristã 
fervorosa. Foi ordenado sacerdote 
muito jovem. Em seguida, entrou 
para a Ordem de São Bento, onde 
ganhou notoriedade por reformar o 
Mosteiro de São Sebastião de Silos, 
que estava abandonado. Também 
foi abade do local por três décadas, 
fazendo com que se transformasse 
em um importante centro de cultu-
ra e evangelização. São Domingos 
era amado pelo povo e respeitado 
por reis e rainhas. Operou muitos 
milagres em vida. Morreu em 1073.

SANTO DO DIA

CASAMENTO
No casamento, o padre diz:
— Se tiver alguma pessoa 
aqui nesta igreja que é con-
tra esse casamento, fale ago-
ra ou se cale para sempre.
Então, só um rapaz levanta 
a mão. Espantado, o padre 

olha para ele e diz:
— Mas você é o noivo!
FRALDA SUJA
Poucos dias após o nascimen-
to do seu primeiro filho, Jo-
simar chega em casa, joga o 
paletó sobre uma cadeira, 
esparrama-se no sofá e liga 

a TV. Nisso, a mulher pede:
— Querido, eu estou enro-
lada agora. Você não quer 
trocar o Vinícius enquanto 
eu preparo o jantar?
— Agora estou ocupado, 
meu bem. Você troca esta e 
eu troco a próxima.

A mulher desliga o fogão, 
troca a criança, volta e con-
tinua a fazer o jantar.
À noitinha, o bebê suja as 
fraldas novamente e começa 
a chorar no berço e a mulher 
diz:
— Querido, agora é a sua vez 

de trocar o bebê!
— Minha vez? — pergunta 
Josimar, indignado.
— Você disse que iria trocar 
a próxima!
— Eu não disse a próxima tro-
ca. Eu disse a próxima criança 
que nós tivermos.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Carmen
MENSAGEM:
Carmen fala que devemos 
acreditar mais na magia que 
existe dentro de nós, acredi-
tar no nosso sexto sentido e 
fazer da espiritualidade um 
instrumento para nosso pró-
prio crescimento e evolução.
SAUDAÇÃO:
Salve, Salve, Carmen! Optchá
CORES:
Vermelho, amarelo, verde e 
laranja.
ELEMENTOS:
Terra, flores e ervas.
SIMPATIA:
Para ter sempre a proteção 
da Cigana Carmen, carregue 
com você um patuá feito sob 
a energia dela. Pegue um sa-
quinho de pano dourado, 
coloque uma semente olho 

de boi, três folhas de hortelã, 
um pedaço de carvão e uma 
pedra de quartzo verde. 
Amarre com uma fita preta 
e carregue sempre com você.

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

 LAposte no jogo de cintura e 
no raciocínio rápido para dar 
conta do que está pendente. 
Cuide do seu dinheiro, evi-
te gastos desnecessários. Há 
chance de viver um romance.
Números da sorte: 55, 82 e 28.

 LPode encontrar novas manei-
ras de faturar uma grana ex-
tra. A possessividade e o apego 
exagerado serão os maiores 
vilões da união. Vai valorizar 
a segurança na paquera.
Números da sorte: 11, 02 e 47.

 LTerá confiança para lidar com 
qualquer coisa, principalmen-
te no trabalho. Ouça sua intui-
ção, que estará muito forte! 
Dê o primeiro passo na con-
quista. Abra o coração ao par.
Números da sorte: 30, 21 e 03.
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