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DONO DE 
TRAILER E 
FRENTISTA 
MORTOS NO 
TRABALHO

Comerciante é vítima de bala perdida em tiroteio 
na Baixada e vagabundos tacam fogo em busão. 

Na Zona Oeste, homem é executado no posto

MOTORISTA DE ÔNIBUS SOFRE 
QUEIMADURAS E VAI PRO HOSPITAL

INOCENTES QUE ESTAVAM EM BUSCA DO GANHA-PÃO 8

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 13

Finalista de 
‘A Fazenda’ é 
assaltada e 
feita refém 

BABADO 16

‘Pressa da 
vacina não se 
justifica’, diz 
Bolsonaro
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ESTRELA NICETTE 
BRUNO BRILHA NO CÉU
Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, 

a atriz morreu, aos 87 anos, vítima da Covid-19

l GERSON DO FLA ACUSA COLOMBIANO DO BAHIA DE RACISMO
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Carlinhos faz o gol da vitória do 
Vascão sobre o Santos na Colina

Fla tem Gabigol expulso no início, 
mas vira na raça sobre o Bahia: 4 a 3

PEIXE BOM É 
BACALHAU: 1 A 0

MENGÃO GANHA 
COM UM A MENOS
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O QUE BOMBA

EDUARDO PAES ASSINA ACOR-
DO PARA AQUISIÇÃO DE VACINA 
CONTRA COVID-19. PÁGINA 4

UM MORTO E DOIS FERIDOS 
NA PRAÇA SECA.
PÁGINA 8

CASA DE STÉFANI BAYS É 
ASSALTADA. PÁGINA 16

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Torneiras secas 
há semanas

Cratera em 
São Gonçalo

Buraqueira em 
rua do Méier

Trânsito caótico em 
vias da Zona Sul

 L Algumas ruas do bairro Quintino 
Bocaiúva estão sem água há se-
manas. A Ceade não informa nada 
e os moradores não têm uma gota 
em suas caixas d’água.

 L Pedimos que a Prefeitura de São 
Gonçalo tampe um enorme bura-
co em frente ao número 598 da 
Rua Maurício de Abreu, em Neves. 
Acidentes podem ocorrer.

 L Na Rua Aristides Caire, perto do 
Corpo de Bombeiros do Méier, o 
asfalto está todo esburacado do 
lado esquerdo da via.

 LO trânsito da Zona Sul está caóti-
co, sobretudo nas avenidas Borges 
de Medeiros e Epitácio Pessoa, na 
Lagoa. Cadê a CET-Rio?

Roseane Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Laudelino Siqueira
Por e-mail

Rebecca Adonias
Por e-mail

Luiza Marcondes
Lagoa

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

INDICADORES

POUPANÇA: 
0,1159%  

DÓLAR: R$ 5,0980 (C); 
R$ 5,0986 (V)

Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
MEIA HORA multimídia

CADÊ VOCÊ

RAFAEL LUIZ 
DA SILVA  tem 
atualmente 26 
anos. Ele desapa-
receu em 10 de 
maio de 2008, em 
Vargem Pequena (Zona Oeste do Rio), 
após sair e não retornar. 

Informações para 2286-8337.

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 73 anos de 
idade e sou jornaleira 
há 23. Moro em Sena-
dor Camará. Antes de 
ser jornaleira, fui ven-
dedora. Na minha pro-
fissão, gosto do conví-
vio com os clientes, 
além de fazer amigos. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gos-
to de ir ao mercado e 
passear. Gosto de ler 
as manchetes no jor-
nal MEIA HORA.

KÁTIA
CILENE —

 Senador Camará
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Nicette Bruno estava internada desde o fim de novembro

REPRODUÇÃO DA INTERNET

ADEUS À DIVA
A atriz Nicette Bruno morre, aos 87 anos, no Rio, vítima da Covid-19

 L LUTO

O 
Brasil perdeu um dos 
grandes nomes da dra-
maturgia do país. A atriz 

Nicette Bruno morreu na ma-
nhã de ontem, aos 87 anos, víti-
ma da Covid-19. Ela estava inter-
nada na Casa de Saúde São José, 
no Humiatá, na Zona Sul do Rio, 
desde o fim do mês passado.

“A Casa de Saúde São José in-
forma que a atriz Nicette Bruno, 
que estava internada no hospital 
desde 26 de novembro, faleceu 
hoje (ontem), às 11h40, devido 
a complicações decorrentes da 
Covid-19”, afirmou o hospital 
em um comunicado.

O corpo de Nicette será crema-
do hoje, às 13h30, no Cemitério 
da Penitência, no Caju. Segundo 
a Globo News, o velório será restri-
to à família da atriz. As cinzas serão 
levadas para o jazigo da família, no 
Cemitério da Consolação, em São 
Paulo, onde o marido de Nicette, 
o ator Paulo Goulart, que morreu 
em 2014, está enterrado. 

No Instagram, Beth Goulart, 
filha de Nicette, postou uma foto 
ao lado da mãe. “Minha mãe, mi-
nha vida, meu amor. #Teamomae-
zinha, #Deuscuidadaminhamãe”, 
escreveu ela na legenda. 

‘Parente transmitiu’

Em entrevista à revista Quem, 
publicada no dia 1º, Beth contou 
que Nicette foi infectada por um 
parente. “Nós moramos no mes-
mo condomínio. Mamãe tem 
a casa dela e eu a minha. Estou 
sempre com ela, somos muito li-
gadas. E ela ficou nesses 10 meses 
totalmente protegida, numa redo-
ma. Mas, às vezes, acontecem coi-
sas que saem do controle. Sema-
na passada, ela recebeu a visita de 
um parente, ele não sabia que esta-
va infectado e, infelizmente, trans-
mitiu o vírus para ela”, disse.

 LEm março, Nicette estreou a peça 
Quarta-feira, Sem falta, Lá em ca-
sa, ao lado da amiga Suely Franco, 
no Teatro Claro Rio, em Copaca-
bana. Interrompida pela pande-
mia do coronavírus, a peça logo 
saiu de cartaz, sendo seguida pelo 
fechamento dos teatros em todo 
o país. Na ocasião, a atriz conce-
deu ao MEIA HORA uma entrevis-

ta exclusiva e até então nunca pu-
blicada, na esperança de que tais 
palavras se tornassem públicas no 
momento em que a peça retornas-
se aos palcos. 

Como última homenagem, é 
válido resgatar as declarações da 
artista. Na peça, Nicette e Suely in-
terpretavam amigas de longa da-
ta. Nicette fez questão de destacar 

que a história do espetáculo trans-
cendia a amizade das protagonis-
tas. Para a atriz, o trabalho era um 
reflexo sobre a vida e o envelheci-
mento. “A peça é isso: você acha 
que sabe das coisas, acha que pode 
confiar nas pessoas, mas nem sem-
pre é isso que ocorre. Mas a gente 
está sempre aprendendo. A vida é 
um eterno aprendizado.”

‘A vida é um eterno aprendizado’, disse a artista

 LFamosos usaram as redes sociais 
para prestar homenagens a Nicet-
te Bruno. “A nossa querida Nicette 
Bruno nos deixou. Mais uma víti-
ma da Covid. Nicette fez história 
na televisão brasileira. Era amada 
por todos, um coração de ouro. 
Tive o privilégio de trabalhar com 
ela”, escreveu o autor de novelas 
Walcyr Carrasco. “Nicette se foi. 
Que tristeza! Que ela descanse em 
paz e encontre seu grande amor 
no outro plano”, postou a canto-
ra Fafá de Belém. “Dona Nicette, 
minha querida amiga, um ser ilu-
minado de talento e carinho. Per-
demos um talento em todos os 
sentidos! Uma tristeza”, publicou 
o ator Marcelo Serrado.

Homenagens 
de famosos

 LNicette Bruno estreou na TV em 
1959, no seriado Dona Jandira em 
Busca da Felicidade, na TV Con-
tinental. A primeira novela foi Os 
Fantoches, da TV Excelsior e Rede 
Tupi. Na Globo, atuou em várias 
produções, como as novelas Selva 
de Pedra (1986), Mulheres de Areia 
(1993) e Órfãos da Terra (2019). 
Entre 2001 e 2005, interpretou 
Dona Benta na segunda versão 
de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. 
Sua última aparição na TV foi em 
março, no remake de Éramos Seis.

Em 1952, Nicette conheceu 
Paulo Goulart no teatro. Eles se ca-
saram em 1954 e tiveram três fi-
lhos: Beth Goulart, Bárbara Bruno 
e Paulo Goulart Filho.

Trajetória 
de sucesso

Nicette atuou em ‘Éramos Seis’ 

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

Nicette e o marido, Paulo Goulart

AGNEWS
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Mesmo com o Réveillon 
cancelado, a Polícia Militar vai 
reforçar o policiamento na or-
la da cidade do Rio, em lugares 
onde ocorreriam as festas. Os 
detalhes sobre o quantitativo 
dos policiais foram decididos 
na última semana e devem ser 
divulgados em breve. Também 
a partir desta semana, a polícia 
deve iniciar a Operação Verão, 
que visa ter mais agentes nas 
praias durante a estação.

O cancelamento de todas as 
festas oficiais do Réveillon na 
cidade, um dos mais famosos 
do mundo, foi uma decisão da 
Prefeitura do Rio por conta da 
pandemia do coronavírus. Em 
seu perfil no Twitter, a prefei-
tura escreveu: “Cancelado! A 
#PrefeituraRIO informa que o 
Réveillon oficial da cidade está 
cancelado devido ao atual ce-
nário da Covid-19. A decisão 
foi tomada em respeito a todas 
as vítimas e em favor da segu-
rança de todos”. 

O cancelamento do Réveil-

lon de última hora prejudicou 
a rede hoteleira, que tinha 58% 
dos quartos de hotéis da capital 
fluminense já reservados para 
a virada de ano.

Apesar do cancelamento da 
festa, a Polícia Militar se prepa-
ra para caso haja deslocamen-
to da população em direção à 
orla. Muitos preferem passar a 
virada em piqueniques na areia 
e pulando ondas. A polícia e a 
Guarda Municipal vão orien-
tar a população a não formar 
aglomerações, além de preve-
nir roubos. “O momento que 
vivemos exige um policiamen-
to específico. Criminosos não 
respeitam lockdown”, disse o 
major Ivan Blaz, porta-voz da 
corporação, ao ser procurado 
pela reportagem.

A Operação Verão (reforço 
do policiamento na orla nos 
dias mais movimentados da es-
tação) deverá ter cerca de 1.600 
agentes. O reforço deverá ocor-
rer nas praias da Zona Sul do 
Rio, Niterói e Região dos Lagos.

Reforço do 
policiamento 
no Réveillon
Apesar do cancelamento da festa, 

PM prepara esquema especial

 L CONTRA AGLOMERAÇÕES E ROUBOS L COMBATE AO CORONAVÍRUS

A vacina vem aí 
Paes anuncia acordo para aquisição de imunizante

O 
prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), se 
encontrou com o gover-

nador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), na noite de sábado, e 
anunciou nas suas redes sociais 
que os dois assinaram um ter-
mo de cooperação com o Insti-
tuto Butantan para a aquisição de 
vacina contra a Covid-19.

Paes ressaltou que pretende 
seguir o plano nacional de imu-
nização, mas que está “prepa-
rando nossa rede de saúde para 
que ela possa atender os cario-
cas com a maior brevidade pos-
sível e sem riscos”. Sem divulgar 
detalhes, como o número total 
de vacinas que será adquirido, o 
prefeito eleito disse que o plano 
de enfrentamento contra o coro-
navírus no Rio será divulgado de 
forma mais completa na próxi-
ma segunda-feira. 

“Estive com o governador 
de São Paulo e assinamos um 
termo de cooperação com o 
Instituto Butantan para a aqui-
sição da vacina para o corona-
vírus. Entendemos que o ideal 
é que tenhamos um plano na-
cional de imunização — aqui-
lo que pretendemos seguir”, es-
creveu Paes em sua rede social. 

Antes do encontro, Paes havia 
dito que não iria “politizar” a vaci-
na e que era ideal que houvesse um 
plano nacional de imunização.

Doria e Paes assinaram termo de cooperação com o Instituto Butantan

REPRODUÇÃO DO TWITTER

 L“A pressa da vacina não se justifi-
ca”. A frase foi dita pelo presidente 
Jair Bolsonaro na tarde de sábado, 
durante uma entrevista gravada, 
concedida ao seu próprio filho, 
o deputado Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP). O presidente disse 
ainda que a pandemia do coro-
navírus está acabando. “A pande-
mia está chegando ao fim. Temos 

uma pequena ascensão agora, 
que chamo de pequeno repique, 
que pode acontecer, mas a pres-
sa da vacina não se justifica”, afir-
mou Bolsonaro, ao falar que há 
uma apreensão injustificada so-
bre a doença. “Vão inocular algo 
em você. O seu sistema imunoló-
gico pode reagir ainda de forma 
imprevista”, declarou.

Bolsonaro: ‘Pressa não se justifica’

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 21/12/20204
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 L AÇÃO DE NATAL NO CENTRO

Na passarela!
Pessoas em situação de rua fazem desfile de moda

O 
Natal é o período do ano 
em que a solidariedade flo-
resce nas pessoas. Para o es-

critor Leo Motta, 39 anos, a festivi-
dade tem um sentido mais do que 
especial. Através do projeto social 
A Rua é Casa de Muitos, mas Não 
Deveria ser de Ninguém, o escri-
tor consegue retribuir toda ajuda 
que recebeu para sair da situação 
de rua. Na noite de Natal de 2016, 
Motta se viu passando fome, sem 
nem ao menos ter onde morar. 

“Passei a noite de Natal na rua, 
com fome. Então, no Natal do ano 
passado, eu criei o projeto, que tem 
um café da manhã, almoço e um 
desfile das pessoas em situação de 
rua. Elas sempre aguardam an-
siosas pelo desfile, porque é o mo-
mento em que vão se arrumar, vão 
experimentar uma roupa nova e, 
o melhor de tudo, vão se olhar no 
espelho com dignidade”, pontuou. 

Ontem, aconteceu a segunda 
edição de Natal do desfile de mo-
da, no Largo da Carioca, Centro 
do Rio. Trezentas pessoas foram 
atendidas pela equipe de voluntá-
rios de diversas ONGs, que ofere-
ceram terapia, massagens, pares de 
chinelo, mochilas, além do café da 
manhã e do almoço. Já os modelos 

que desfilaram no evento recebe-
ram kits especiais de Natal. 

“Sabe o que me perguntam 
quando o evento acaba? Quando 
vai ser o próximo. E me sinto mui-
to grato de poder realizar isso por-
que eu também tive fome e me de-

ram de comer”, lembrou Leo. 
Para ajudar o projeto, basta 

entrar em contato com o escri-
tor pelo Instagram @leomot-
taescritor. Leo também organiza 
eventos literários para pessoas 
em situação de rua. 

Desfile de moda aconteceu no Largo da Carioca, no Centro do Rio

LUCIANO BELFORD

 LDIRETOR da Escola de Papai Noel 
do Brasil, Limachem Cherem se ren-
deu às lives para levar a magia do 
Natal às crianças na pandemia do 
coronavírus. O ator, que trabalha 
como Bom Velhinho há mais de 
30 anos, fez transmissão no Insta-
gram do Coletivo Sem Ribalta, com 
a participação do cantor Gedivan 
Albuquerque, ontem. “Esse Natal é 
mais frio, estamos longe do calor hu-
mano, do abraço. Está fazendo falta, 
mas a conversa com as crianças na 
live não está sendo muito diferente 
dos outros Natais”, disse Limachem.

PAPAI NOEL SE REINVENTA COM LIVE 
DIVULGAÇÃO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 21/12/20206
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POLÍCIA

 L VIOLÊNCIA NA BAIXADA

U
m comerciante morreu 
vítima de bala perdida 
em um tiroteio entre po-

liciais e traficantes na madru-
gada de ontem, no Jardim Am-
baí, na região de Miguel Couto, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. José Ignacio Pe-
reira era dono de um trailer e 
estava trabalhando quando foi 
atingido pelos disparos.

Nas redes sociais, amigos la-
mentaram a morte do comer-
ciante. “Conheço a família dele, 
todo mundo gente boa. Compli-
cado”, escreveu um internauta. 
“Foi na esquina da minha casa 
que o cara morreu. O ônibus foi 
queimado depois, uns 20 minu-
tos daqui de onde o cara foi ba-
leado. Um inocente que tinha 
trailer. Que Deus aqueça o co-

ração dessa família”, postou ou-
tra moradora da região.

A Polícia Militar confirmou 
a morte do homem após o con-
fronto na região e informou 
que o ônibus foi incendiado 
por criminosos da comunidade 
Buraco do Boi, na Av. Henrique 
Duque Estrada Meyer. O moto-
rista - um homem de 48 anos - 
sofreu queimaduras de segun-
do grau nas pernas e braços e 
precisou passar por cirurgia no 
Hospital Geral de Nova Igua-
çu. O estado de saúde é estável. 
Quando o Corpo de Bombeiros 
chegou ao local para conter as 
chamas, a vítima já havia sido 
socorrida para o hospital.

O caso é investigado Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

Mais uma vida ceifada
Dono de trailer é morto por bala perdida durante o trabalho

Ônibus foi incendiado por criminosos da comunidade Buraco do Boi

FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

Um frentista identificado co-
mo Vanderson Augusto da Silva, 
de 39 anos, foi morto a tiros na 
madrugada de ontem no posto 
de combustíveis onde trabalha-
va, na Rua Ubá Gerais, próximo à 
Avenida Brasil, em Bangu, na Zo-
na Oeste. O homem teria reagido 
a uma tentativa de assalto. 

Acionados para a ocorrência, 
policiais militares do 14ºBPM 
(Bangu) já encontraram Vander-
son morto. A investigação está a 

cargo da Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC). Imagens de câ-
meras de segurança foram solici-
tadas. Testemunhas estão sendo 
chamadas para depoimento.

Moradores da região se mani-
festaram nas redes sociais. “Saía 
para trabalhar e via esse rapaz 
sempre trabalhando, atendendo, 
varrendo ou lavando o posto. Não 
bastasse estarmos enfrentando 
uma pandemia, ainda corremos 
riscos”, postou uma internauta. 

Frentista morto
Teria reagido a tentativa de assalto 

 L CRIME NA ZONA OESTE

Tiros e morte 
na Pça. Seca

Presa com 
‘duzentão’

 LUma pessoa morreu e duas 
ficaram feridas após dispa-
ros com arma de fogo na 
Rua Barão, na Praça Seca, 
Zona Oeste, na madruga-
da de ontem. Testemunhas 
relataram que um homem 
teria atirado e depois dado 
fim à própria vida. Policiais 
do 18ºBPM (Jacarepaguá) 
apreenderam um revólver. 
Já os dois feridos foram so-
corridos para o Hospital 
Salgado Filho. Ocorrência 
na 28º DP (Campinho).

 LUma mulher foi presa em 
flagrante no sábado por 
policiais da delegacia de Pa-
raty (167ª DP) repassando 
notas falsas de R$ 200 a co-
merciantes da região. Ela foi 
capturada após monitora-
mento do Setor de Inteli-
gência da unidade policial. A 
suspeita informou aos agen-
tes que adquiriu dez cédulas 
falsas pelo valor de R$ 50 ca-
da junto a falsificadores da 
cidade de Diadema, no in-
terior de São Paulo. 

RAPIDINHAS...

Assassinos 
de sargento

 LAgentes da 34ªDP (Bangu) 
prenderam ontem, locali-
dade 48, um casal acusado 
de planejar a morte do sar-
gento da Marinha Roberto 
Nascimento da Costa Jr., em 
março, na Rua dos Tecelões, 
em Bangu: Alex Casemiro 
de Alcântara, o ‘Lequinho’, 
de 32 anos, e Priscila de Sou-
za Barbosa da Costa, de 38, 
que era ex-mulher e mãe de 
um filho da vítima e teria in-
tenção de ficar com a pensão 
e o seguro de vida do militar.
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VASCÃO FISGA O PEIXE
Carlinhos garante a vitória sobre o Santos, mas Gigante da Colina segue no Z-4

O 
Vasco deu um passo muito 
importante em sua corrida 
contra o rebaixamento. Na 

tarde de ontem, em São Januário, a 
equipe do técnico Ricardo Sá Pin-
to bateu o Santos, gol solitário de 
Carlinhos, logo aos 8 minutos do 
primeiro tempo, e ganhou mais 
fôlego para superar a crise. Sem 
o meia argentino Benítez, vetado 
por causa de um problema mus-
cular, o time encerrou um jejum 
de sete partidas — entre jogos do 
Brasileirão e da Sul-Americana.

Apesar do bom resultado, o Gi-
gante da Colina não deixou a zona 
de rebaixamento. A equipe segue 
na 17ª colocação, com 28 pontos. 
Na próxima rodada, no último 
compromisso em 2020, o time 
vai até Curitiba para enfrentar o 
Athletico Paranaense.

Com um time misto por cau-
sa de lesões e suspensões, o San-
tos tentou ditar o ritmo no iní-
cio, mas viu sua estratégia cair por 
terra em um contra-ataque vas-
caíno: após boa trama entre Ca-
no, Vinicius e Léo Matos pela es-
querda, Carlinhos surgiu como 
surpresa na segunda trave e não 
desperdiçou a chance. Animado, 
o Gigante da Colina ainda perdeu 
duas oportunidades e viu o goleiro 
Fernando Miguel salvar o empate 
no fim da primeira etapa.

Na volta do intervalo, sentindo 
a falta de Benítez para organizar o 
jogo, o Vasco recuou e chamou o 
Peixe para o seu campo. Fernan-
do Miguel salvou a tarde do técni-
co Sá Pinto. “Fizemos uma parti-
da sólida, inteligente, competente. 
A equipe baixou quando teve que 
baixar, pressionou quando teve 
que pressionar... Apesar da posse 
de bola, mas foi uma decisão nos-
sa, pela qualidade deles também. 
Controlamos muito bem o adver-
sário”, disse o português.

Carlinhos fez o gol salvador do Gigante da Colina, que ganha mais fôlego na reta final do Brasileiro

REGINALDO PIMENTA 

VASCO
COBRA DO JOGO
Léo Matos — boa 
assistência para o gol 
e grande atuação

BOLA CHEIA
Fernando Miguel, 
Carlinhos, Jadson e 
Leandro Castan

DEU PRO GASTO
Henrique, Andrey, Marcos 
Jr, Bruno Gomes, Pikachu, 
Juninho e Marcelo Alves

BOLA MURCHA
Gustavo Torres, 
Tiago Reis 
e Cano

PERNA DE PAU
Vinicius

TÉCNICO
Sem Benítez, foi bem 
ao fazer Cano buscar 
mais o jogo no meio

ATUAÇÕES

Fernando Miguel; Léo Matos, Jad-
son, Castan e Henrique; Marcos Jr 
(Bruno), Andrey, Juninho (Marcelo) 
e Carlinhos (Pikachu); Cano (Reis) e 
Vinícius (Gustavo). Técnico: Pinto

John, Fernando (Bruno Marques), 
Luiz Felipe (Soteldo), Alex e Felipe; 
Alison, Sandry (Lucas) e Pituca; Mad-
son (Marinho), Kaio Jorge (Leonar-
do) e Lucas Braga. Técnico: Cuca

Local: Estádio de São Januário, no 
Rio de Janeiro (RJ) 
Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro 
(MG) Auxiliares: Alessandro Alvaro 
Rocha de Matos (FIFA-BA) e Guilher-
me Dias Camilo (FIFA-MG) 
Gol: 1º tempo: Carlinhos, 
aos 8 minutos 
Cartões amarelos: Jadson, Henri-
que e Ricardo Sá Pinto

VASCO 1

SANTOS 0

 LO Vasco terá dois desfalques pa-
ra a partida contra o Athletico Pa-
ranaense, domingo, em Curitiba, 
no último compromisso este ano 
pelo Brasileiro. O zagueiro Jad-
son e o lateral-esquerdo Henri-
que receberam o terceiro cartão 
amarelo. Autor do gol de ontem, 
Carlinhos falou sobre o peso que 
o grupo tirou das costas. “É um gol 
muito importante para mim, para 
a equipe. Estamos muitos felizes 
com esse resultado positivo. Es-
ses três pontos eram o que a gen-
te estava precisando”, destacou. Já 
o atacante Talles Magno, o meia 
Léo Gil e o lateral-esquerdo Neto 
Borges retornam de suspensão. O 
meia Benítez, com trauma na pan-
turrilha esquerda, é dúvida.

Desfalques 
e retornos
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A CBF não se deu 
conta de que, 

embora a estação 
esteja começando 
hoje, o Verão já es-
tá aqui faz tempo, 
disfarçado de pri-
mavera. Marcar jo-
gos de futebol para 
16 horas nessa épo-
ca é submeter os atletas a ris-
co desnecessário, até porque a 
temporada vai invadir 2021 e 
as temperaturas, nas diversas 
sedes, só tendem a aumentar. 
Jogadores estão atuado no li-
mite, enfrentando dificulda-
des com intervalos curtos entre 
os jogos, viagens e convivendo 
com os perigos da Covid-19. 

Médicos, fisiolo-
gistas e preparado-
res físicos, que têm a 
dura missão de pas-
sar aos treinadores 
jogadores prepara-
dos para enfrentar 
essas dificuldades, 
deveriam ser ouvi-
dos sobre a progra-

mação. Existem interesses co-
merciais que são importantes, 
mas a saúde e a segurança de-
veriam prevalecer. Deu pena 
ver jogadores de Vasco, como 
o Jadson (foto), e Santos, em 
São Januário, derretendo em 
campo e rezando para chover. 
Programar jogos para 16 horas 
nessa época é uma insensatez.

 LJorge Salgado assume a 
presidência do Vasco em 
janeiro, mas já planeja o 
novo Departamento de 
Futebol, que pode não ter 
Sá Pinto como treinador.

 LRaí recebeu comunicação 
de que fica no São Paulo 

até o final do Campeonato 
Brasileiro, depois assumirá 
o Muricy Ramalho.

 LTreinador Vanderlei Lu-
xemburgo se recupera 
bem da Covid-19 e pode 
deixar o hospital entre ho-
je e amanhã.

Tarde de miolos cozidos

PEDALADA

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

O JOGO DO UFA ALVINEGRO

 LEmocionante a homenagem presta-
da pelo Internacional a D’Alessandro 
na sua última partida com a camisa do 
Colorado. Cereja do bolo foi a vitória 
sobre o Palmeiras por 2 a 0.

 LA irritante demora dos árbitros nas 
consultas ao VAR. Até para descobrir 
que não houve nada, desfilam pelo 
campo com dedinho no ouvido para 
depois mandar seguir o jogo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LFazia tempo que o Botafogo 
não conhecia o sabor de ven-
cer. Em 25 rodadas, apenas 
três triunfos e, mesmo assim, 
não foi fácil dobrar o Coritiba, 
que saiu na frente. O Alvinegro 
não jogou bem, mas com raça, 
babando, espumando e mos-

trando vontade. Na área técni-
ca, Barroca transpirava tanto 
quanto os jogadores e foi im-
portante para a virada, com 
direito a sofrimento até o fim, 
quando o Coxa desperdiçou 
pênalti e a chance de empatar. 
Final, Botafogo 2 a 1. Ufa!

Barroca destaca 
força do elenco
Técnico do Fogão elogia reservas Cícero e Babi

 L ‘ENTRARAM E FIZERAM A DIFERENÇA’

N
o sufoco e na raça, o Bo-
tafogo encerrou uma sé-
rie de sete derrotas e ven-

ceu o Coritiba por 2 a 1, sábado, 
no Couto Pereira. O Glorioso dei-
xou a lanterna e foi a 23 pontos, ga-
nhando duas posições. O treina-
dor Eduardo Barroca exaltou o 
empenho dos jogadores e afirmou 
que a quebra da sequência negati-
va dá mais confiança. 

“Estou muito feliz pela vitó-
ria e pela entrega dos jogadores. O 
Botafogo mereceu por tudo que 
os jogadores fizeram na partida. 
Acho que eles estão se entregando, 
se dedicando, essa vitória tem to-
do o mérito dos jogadores. Estou 
muito satisfeito com a postura de-
les. Eles já tiveram esse mérito con-
tra o Internacional, quando o re-
sultado (derrota por 2 a 1) foi uma 
tremenda injustiça. A caminhada 
é dura, ainda temos um caminho 
duro pela frente. Mas é muito im-
portante quebrar essa sequência 
ruim, com confiança fica tudo me-
lhor”, disse Barroca. 

O treinador ressaltou a força 
do elenco. “No segundo tempo, os 
jogadores que entraram fizeram 
a diferença. Além de muita entre-
ga, conseguiram ser decisivos. Fe-
liz pelos jogadores que entraram: 
Cícero, (Matheus) Babi. Eu conto 
com esses jogadores desde o início 
e estou cobrando muito deles. O 
mérito é deles e esse jogo vai ficar 
marcado na nossa caminhada fi-
nal, como referência de entrega e 
dedicação”, finalizou Barroca. 

Dúvida para o duelo de domin-
go, com o Corinthians, no Nilton 
Santos, o meia Honda teve um 
desconforto na musculatura an-
terior da coxa esquerda e realiza-
rá exame de imagem para avaliar 
a gravidade do problema. Barroca afirma que a quebra da sequência ruim traz confiança

VITOR SILVA/DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO
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 L ESTÁ EM ALTA

Fluzão pode ficar 
‘doidão’ em 2021
Vice-líder da Série B com o América-MG, técnico 
Lisca Doido está cotado para substituir Marcão

A
s primeiras partidas de 
Marcão no comando do 
Fluminense após a saída de 

Odair Hellmann não tiveram su-
cesso. Com isso, parte da torcida já 
pressiona a diretoria pela troca do 
técnico. De acordo com o jornalis-
ta Jorge Nicola, o Tricolor está de 
olho na contratação de Lisca ‘Doi-
do’, comandante do América-MG.

Vice-líder da Série B e semifina-
lista da Copa do Brasil — terá pe-
la frente o Palmeiras na briga por 
uma vaga inédita na decisão —, 
o técnico do Coelho tem arran-
cado elogios da crítica esportiva 
pela maneira organizada de sua 
equipe se comportar na defesa e, 
principalmente, no ataque. 

No entanto, a saída de Lisca do 
clube mineiro é pouco provável. 
Além da campanha histórica na 
Copa do Brasil, o América segue 
na vice-liderança da série B do 
Brasileiro. Ou seja, se o desejo da 
diretoria tricolor é mesmo o de ter 
Lisca à frente da equipe, deverá fa-
zer uma boa proposta ao Coelho.

Coincidência ou não, Lisca, em 
entrevista à Fox Sports, até falou so-
bre a melhor maneira de aprovei-
tar o apoiador Paulo Henrique 
Ganso, hoje na reserva tricolor. 
“Ele tem que ser protegido. Tem 
que dar uma liberdade para ele 
para usufruir do que ele tem de 
melhor: criatividade, passe entre 
linhas, passes que poucos veem, 
mas ele enxerga. Qual a função 
ideal? Aí só estando lá no dia a dia. 
Alguns falam para soltar mais para 
chegar na frente e penetrar na área, 
mas às vezes não tem mais essa pe-
netração. Eu já o vejo como um ar-
ticulador. Mas Ganso e Nenê no 
meio, um não completa o outro”. O comandante do Coelho faz grande trabalho em Minas Gerais

INSTAGRAM/AMÉRICA-MG
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Diego Alves, Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, 
Natan e Filipe Luís; João Gomes (Matheuzi-
nho), Gerson, Everton Ribeiro (Diego) e Ar-
rascaeta (Pedro); Bruno Henrique e Gabriel. 
Técnico: Rogério Ceni

Douglas; Nino, Ernando, Juninho e 
Juninho Capixaba; Gregore, Edson 
(Daniel) e Ramon (Gabriel Novaes); 
Ramirez (Rodriguinho), Rossi e Gilber-
to (Clayson). Técnico: Mano Menezes

Local: Maracanã Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) Auxiliares: Marcelo 
Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) Gols: 1º 
tempo: Bruno Henrique aos 4 e Isla aos 32. 2º tempo: Ramirez aos 5; Gilberto 
aos 10 e aos 13; Pedro aos 36; e Vitinho aos 44. Cartões amarelos: Filipe Luis, 
Juninho Capixaba, Gilberto e Rodriguinho Cartões vermelhos: Gabigol e Daniel

FLAMENGO 4 BAHIA 3

 L RAÇA, AMOR E PAIXÃO

Cara de campeão
Mengão vira sobre o Bahia com um a menos

E
m uma partida com fortes 
emoções no Maracanã, o 
Flamengo bateu o Bahia por 

4 a 3, chegou aos 48 pontos e ago-
ra está a cinco do líder São Paulo 
(com um jogo a menos que o Tri-
color Paulista). O Rubro-Negro 
chegou a fazer 2 a 0, mesmo com 
um a menos no placar, pois Gabi-
gol foi expulso aos 10 da primeira 
etapa. No segundo tempo, o Bahia 
virou para 3 a 2 em 15 minutos, e 
o time carioca conseguiu o triunfo 
com Vitinho nos instantes finais.

Após o jogo, o meia Gerson, 
do Flamengo, fez grave denúncia 
contra o colombiano Ramírez, do 
Bahia, e pediu para que o treina-
dor do Tricolor Baiano, Mano Me-
nezes, o respeitasse. “O Ramírez, 
do Bahia, falou para mim: ‘Cala a 
boca, negro’. Eu nunca reclamei na 
imprensa, mas isso eu não aceito. 
Eu vim falar em nome de todos os 
negros. O Mano Menezes tam-
bém tem que saber respeitar.”

O Rubro-Negro vai treinar nos 
dias 24 e 25. Ou seja, não haverá 
folga nem no Natal. Ontem, o co-
meço de jogo foi agitado. Logo 
aos 4 minutos, o Flamengo abriu 
o placar com um golaço de Bruno 
Henrique, que chutou de fora da 
área na gaveta: 1 a 0. Em seguida, 
Gabigol foi expulso pelo árbitro 
Flávio Rodrigues após reclamar 
com xingamentos de não marca-
ção de falta. O camisa 9 é o jogador 
do Rubro-Negro que mais levou 
cartões somando os dois últimos 
Brasileiros: 14 amarelos e dois ver-
melhos, em 43 partidas.

Mesmo com um a menos, aos 
32, Bruno Henrique serviu na 
boa para Isla escorar de canhota: 
2 a 0. Na volta do intervalo, o Bah-
ia virou em 13 minutos para 3 a 2: 
um de Ramírez e dois de Gilber-
to. Quando Ceni tirou Arrascaeta 
para botar Pedro, aos 26, o cami-
sa 21 empatou após cruzamento 
de Filipe Luís. Aos 44, Pedro deu 
passe lindíssimo de letra e deixou 
Vitinho na cara de Douglas: 4 a 3.

Bruno Henrique corre para o abraço após marcar o golaço no Maraca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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   A GATA DA        HORA

entrou de vez no clima natalino nesse ensaio 

nota 10 para o site Diamond Brazil. A loiraça curitibana, ao 

ser questionada sobre qual parte do seu corpo mais chama 

atenção, não pensou duas vezes ao responder: “O cabelo”. 

Então tá, né? No Instagram, ela arrasa como keila_cazatti.

KEILA CAZATTI

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

ANDREA SCHAEFER/DIVULGAÇÃO

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 FLAMENGO 48 25 14 6 5 46 35 11

 3º ATLÉTICO-MG 46 26 14 4 8 44 34 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 26 10 8 8 37 34 3

 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 ATHLETICO-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 31 26 7 10 9 31 30 1

 14º FORTALEZA 30 25 7 9 9 24 23 1

 15º SPORT 29 26 8 5 13 23 35 -12

 16º BAHIA 28 26 8 4 14 32 46 -14

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 28 25 7 7 11 26 36 -10

 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.

 * Não encerrado até o fechamento desta edição. 

26ª RODADA

16/12

 SÃO PAULO  3 X 0 ATLÉTICO-MG 

 ATLÉTICO-GO  2 X 1 FLUMINENSE 

19/12

 SPORT 1 X 1 GRÊMIO 

 INTERNACIONAL 2 X 0 PALMEIRAS 

 CORITIBA 1 X 2 BOTAFOGO 

ONTEM

 VASCO 1 X 0 SANTOS

 BRAGANTINO 0 X 1 ATHLETICO-PR 

 FLAMENGO 4 X 3 BAHIA

 FORTALEZA  X  CEARÁ *

HOJE

 CORINTHIANS  X  GOIÁS 20:00

ARTILHARIA

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

27ª RODADA

SÁBADO

 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

DOMINGO

 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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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
 

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

 

LUCIANO V/TEXTO
Sou Evangélico, universitário, 
40 anos, branco, emprego fixo. 
Quero mulheres cristãs para 
compromisso. luciano.luciano-
cezar9@gmail.com
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro.
 

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

 
ADRIANA TRANS 
Bronzeada, 1ªvez, seios fartos, 
carinhosa, ativa, passiva,  23 
motivos cama 2 e 1 Com local/ 
Hotel. Gardênia Azul Jacarepaguá 
Tel.:98131-2812

 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Praça 
do Magali/ Aricuri. 96669-8287.

 

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.

 
BAIXADA NOVA IGUAÇU 
Comunicativa, cheirosa, rostinho 
encantador, aparelhada, jamais 
anunciada, totalmente liberal. 
Aceito cartão. R$130,00 2 horas 
completo. Tel:(21)98631-1086

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora( preferen-
cia (senhores maduros) Pernas 
grossas, aparelhada, Centro Cruz 
Vermelha. T.98850-6398

 

COROA BEBEL 
Morenaça, linda, massagem 
relaxante, aparelhada, sozinha, 
carinhosa. Atendo casais, cava-
lheiros. Novo endereço com Cruz 
Vermelha. (30,00) T.3903-6970/ 
T.99753-2119

 

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

 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

AGNEWS

‘VAI PAGAR UM POR UM’

 L Ludmilla desativou suas 
contas no Twitter e no Ins-
tagram após sofrer ata-
ques racistas. Momentos 
antes de tomar a decisão, 
a cantora respondeu o co-
mentário de um fã, dizen-
do que sofre com esses ata-
ques diariamente e que vai 
tomar providências legais. 

“É daí para pior. Vocês não 
têm noção do que eu pas-
so com essas pessoas. São 
24 horas por dia de comen-
tários racistas em todas as 
minhas postagens, mas eu 
estou tirando print de tu-
do, porque isso é crime e 
vai pagar um por um”, es-
creveu ela.

MARAVILHOSA!

 LScheila Carvalho surgiu 
plena em uma foto de bi-
quíni à beira da piscina on-
tem, no Instagram. Aos 47 
anos, a ex-dançarina do É 
o Tchan aproveitou o sol 
para renovar o bronzea-
do. Na legenda da ima-
gem, Scheila fez uma re-

flexão: “Dizem que dentro 
de todos nós existe a luz e 
também a sombra. Cabe 
a cada um escolher qual 
dessas duas forças quer 
alimentar. Seja luz em sua 
própria vida e emane bri-
lho, calor e energia para 
todos que te rodeiam!”.

REPRODUÇÃO

AGNEWS‘COLOCARAM ARMA 
NA NOSSA CABEÇA’

 L Stéfani Bays foi vítima de assalto a residência na 
madrugada de ontem, em São Paulo. A finalista de 
A Fazenda 12 contou nas redes sociais que os bandi-
dos invadiram a casa dela durante um reencontro da 
ex-peoa com a família e amigos, após o fim do rea-
lity show da Record. “Fomos feitos reféns, mas foi só 
um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na 
nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários 
absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, 
tudo sob controle”, disse Stéfani, que afirmou que 
os criminosos levaram seus pertences. Ela também 
tranquilizou os fãs e falou que saiu de casa, pois es-
tava com medo de continuar no endereço invadido.

QUE SEREIA!

 LAline Riscado apro-
veitou o domingo de 
sol e calor para curtir 
um dia de praia. Com 
um biquíni com estam-
pa de oncinha, a atriz 
foi fotografada por 
paparazzi desfilando 
sua boa forma na Praia 
da Barra, na Zona Oes-
te do Rio, ontem.

‘NÃO É MOMENTO PARA FESTAS’
 LTatá Werneck usou o Twitter 

para desabafar sobre a preo-
cupação com a pandemia do 
coronavírus. A apresenta-
dora postou um apelo, pe-
dindo que as pessoas evitem 
aglomerações e festas. “Va-
mos ajudar o mundo fazen-
do a nossa parte! Não é o mo-
mento para festas! Lição não 
aprendida é lição repetida. Se 

não aprendermos com uma 
pandemia mundial, o que será 
preciso acontecer para termos 
responsabilidade coletiva?”, 
escreveu Tatá. Internautas lo-
go especularam se a publica-
ção não teria sido uma indire-
ta para Carlinhos Maia, que 
fez uma festa de Natal com 
vários convidados, na madru-
gada de ontem, em Alagoas.

EM ALTA EM BAIXA

 LDevido à pandemia, Si-
mone disse que não fará 
chá de bebê para Zaya.

 LDupla Pedro Motta & 
Henrique lançou música e 
foi acusada de transfobia.

BABADINHO

 L MARCO Ricca recebeu 
alta hospitalar na tarde 
de ontem. O ator estava 
internado na Casa de Saú-
de São José, no Humaitá, 
por conta de complicações 
decorrentes da Covid-19. 
Segundo o boletim médico 
divulgado pelo hospital, o 
estado de saúde de Marco 
é bom, por isso ele foi libe-
rado pela equipe médica. 
O ator foi diagnosticado 
com coronavírus há pouco 
mais de duas semanas. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com 

todo o coração, dedicar-se a ele.” (Buda)

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

 LAs paqueras vão ganhar mais 
espaço na sua vida. Utilize a 
criatividade para superar os 
desafios da rotina. Cuidado 
com distrações na profissão, 
tente focar nas suas tarefas.
Números da sorte: 23, 41 e 50.

 LPreparativos para o fim de 
ano recebem a proteção das 
estrelas. A saúde conta com 
boas energias. O desejo es-
quenta o romance, principal-
mente entre quatro paredes.
Números da sorte: 06, 15 e 96.

 LContar com a ajuda de pes-
soas próximas pode ser funda-
mental no trabalho. É a hora 
certa de expressar o que pensa 
para a paquera. No amor, há 
sinal de paixão e sintonia.
Números da sorte: 88, 97 e 07.

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

 LAlguns sacrifícios que você 
fizer podem auxiliar seus fa-
miliares. Para o romance, a Lua 
estará protegendo os relacio-
namentos. É o momento de 
amar seu parceiro.
Números da sorte: 62, 35 e 53.

 LA sorte está a seu favor. Vai 
ser mais fácil falar o que pen-
sa e se destacar em qualquer 
tarefa, seja no trabalho ou em 
casa. Aposte no romantismo 
para se dar bem na conquista.
Números da sorte: 00, 99 e 45.

 LHá chance de realizar um so-
nho de consumo ainda hoje. 
No amor, é o momento de se 
divertir com o par. Só tome cui-
dado com o ciúme, que pode 
estragar os planos do casal.
Números da sorte: 91, 28 e 01.

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

 LPode ser um bom momento 
para realizar as tarefas neces-
sárias. Faça um esforço a mais 
para dar espaço para o seu de-
sejo. A harmonia deve reinar 
no romance ou na paquera.
Números da sorte: 38, 92 e 20.

 LÉ o momento para você so-
nhar alto e identificar opor-
tunidades de trabalho. Confie 
no seu sexto sentido. Cuidado 
com a desconfiança no relacio-
namento, confie no par.
Números da sorte: 48, 75 e 03.

 LAs afinidades serão suas alia-
das para conquistar um novo 
amor. Se tem compromisso, 
explore a sensualidade. Pode 
conquistar vitórias no traba-
lho e ganhar uma grana.
Números da sorte: 85, 49 e 22.

SÃO PEDRO CANÍSIO
São Pedro Canísio nasceu em Nime-
ga, atual Holanda, que era parte da 
Alemanha naquela época. Consi-
derado o primeiro alemão jesuíta, 
ele nasceu em 1521. Cursou Direito 
em Colônia e levava uma vida sem 
regras. Até que um padre lhe abriu 
os olhos e o convidou para ingressar 
na Companhia de Jesus. Publicou 
vários livros e ganhou notorieda-
de por atuar como conselheiro de 
príncipes e do Papa Leão 13. Morreu 
em Friburgo, na Suíça, no dia 21 de 
dezembro de 1597. Foi canonizado 
pelo Papa Pio XI em 21 de maio de 
1925 e declarado Doutor da Igreja.

SANTO DO DIA

CHORO
 Pedrinho está num canto do 
pátio, sozinho e chorando 
muito. Até que a professora 
vai dar uma força para o me-
nino e afirma:
— Não chore, Pedrinho! Sabe 
por quê?

— Não sei, não, professora.
— Porque, quando gente 
pequena chora muito, aca-
ba crescendo e ficando feia.
— Então, professora, quan-
do a senhora era pequena, 
devia ser a maior chorona da 
turma, não é mesmo?

OVACIONADA
Marcela chega em casa após 
a sua estreia como cantora 
em um festival.
— Você foi muito ovaciona-
da? — pergunta o pai.
— Muito! Ovacionada, toma-
teada, alaranjada...

IDADE
Durante a aula, o professor 
pergunta para Joãozinho:
— Joãozinho, qual é a idade 
do seu pai?
— Ele tem a mesma idade 
que eu — responde Joãozi-
nho de supetão.

O professor, surpreso, ques-
tiona a resposta do menino:
— Mas como isso é possível, 
Joãozinho?
O aluno, então, responde:
— Bem, ele só virou pai no 
dia que eu nasci. Então, tem 
a mesma idade que eu.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exu Tranca-Rua.
MENSAGEM:
Neste período de reclusão e 
pânico, Tranca-Rua nos traz 
a proteção e a defesa. Exu 
também nos pede cautela 
no trânsito e que evite caro-
nas. O cuidado com roubos 
e perdas financeiras é de 
grande importância.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, Mojubá. 
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para afastar assaltos e per-
das financeiras, pegue um 
saquinho de pano preto e 
coloque uma semente olho-
de-boi, um pedacinho de 
carvão, um ímã e sete pedri-

nhas de sal grosso. Amarre 
com uma fita vermelha es-
crita proteção. Ande sempre 
com esse patuá, pedindo a 
Tranca-Rua caminhos aber-
tos e proteção. Lave as mãos 
e pés com cachaça.

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

 LA Lua sugere conversar com 
os amigos e aprender coisas 
novas. Uma paixão passageira 
pode animar a rotina. Antigas 
paqueras podem retornar e 
mudar tudo à sua volta.
Números da sorte: 38, 11 e 47.

 LAs finanças estão a seu favor. 
Só tome cuidado para não sair 
espalhando a notícia por aí e 
evite gastos desnecessários. 
No amor, invista num bom 
papo e mostre a sua paixão.
Números da sorte: 21, 48 e 66.

 LBom dia para se concentrar 
nos seus objetivos. Misturar 
dinheiro e amizade pode ge-
rar problemas seríssimos. Se 
está no clima para paquerar, 
aja com bastante equilíbrio.
Números da sorte: 85, 04 e 76.
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