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Quando chove, 
alaga tudo

Lixo espalhado pelas 
ruas de Mesquita

Torneiras secas em
São João de Meriti

Muitos assaltos 
e a qualquer hora 

Praça abandonada 
em Nova Iguaçu

Roubos ocorrem 
quase todo dia

 L Quero saber quando vão resol-
ver o problema do valão em An-
drade de Araújo, Belford Roxo? 
Alaga tudo quando chove e aque-
la água suja entra nas casas das 
pessoas, podendo causar doenças 
sérias nos moradores. Isso ocorre 
há anos e a prefeitura nada faz.

 LMesquita precisa de uma boa ‘faxi-
na’. Tem muito lixo espalhado pela 
cidade. Uma podridão sem limites. 
Em algumas ruas, parece que não 
fazem coleta de lixo há semanas. 
Grande parte desse lixo é oriundo 
de moradores sem educação, mas 
precisa de limpeza.

 L Em dezembro, a dor de cabeça, 
em São João de Meriti, recomeça 
com a falta de água. Na parte alta 
do bairro Vila Rosali, não cai uma 
gota sequer. Em algumas partes 
de Agostinho do Porto, também 
não vemos nenhum vestígio de 
água. Uma falta de respeito!

 L Muitos assaltos estão ocorren-
do na Rua Desembargador Lima 
Castro, no Fonseca, Niterói. A 
população tem medo de sair de 
casa. Bandidos passam armados 
e rendem os pedestres a qualquer 
hora do dia. Cadê o policiamento?

 L A Praça do Ipê, na Rua Isabel 
Pedrosa, no Bairro da Luz, em 
Nova Iguaçu, está totalmente 
abandonada pela prefeitura. O 
mato está alto, os brinquedos es-
tão abandonados, parece cena de 
filme pós-apocalipse.

 L Na Rua Doutor  Areol ino de 
Abreu, em Honório Gurgel, tem 
assalto quase todo dia. Roubam 
carros e motos dos moradores 
que ficam estacionados na via. 
As pessoas evitam até passar ou 
parar o carro no local.

Cecília Bastos
Por e-mail

Luis Carlos Marinho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Thaísa Lopes
São João de Meriti

Anônimo
Niterói

Denise Sobrinho
Por e-mail

Anônimo
Honório Gurgel

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,1609 (C); 
R$ 5,1619 (V)

POUPANÇA:  
0,12%

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 LTENHO 65 anos e 
sou jornaleira há qua-
tro. Moro em Bangu. 
Antes de ser jornaleira, 
fui do lar. Na minha 
profissão, gosto de ba-
ter papo com os clien-
tes. O bom daqui é o 
comércio. Aqui precisa 
melhorar a segurança. 
Torço pelo Botafogo. 
Nas horas vagas, gosto 
de fazer palavras cruza-
das. Gosto de ler piadas 
no MEIA HORA.

HELOÍSA
HELENA —

 Bangu

RENATO 
DA COSTA 
SILVA
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 28 de 
dezembro 
de 2001, na 
Mangueira (Zona Norte), após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Crivella foi levado para a Cidade da Polícia de manhã. À noite, o STJ concedeu prisão domiciliar pro prefeito

ESTEFAN RADOVICZ

Prisão domiciliar
Crivella é acusado de chefiar esquema de propina que teria arrecadado R$ 50 milhões

 L A NOVE DIAS DE DEIXAR A PREFEITURA DO RIO

O 
prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (Republicanos), 
amanheceu ontem com 

agentes da Polícia Civil e do Mi-
nistério Público do Rio (MPRJ) 
batendo na porta da sua casa, no 
condomínio Península, na Barra 
da Tijuca. A nove dias de deixar 
o cargo, ele foi levado preso pre-
ventivamente sob acusação de 
chefiar suposta organização cri-
minosa. À noite, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) concedeu 
prisão domiciliar para o prefeito. 

O MP afirma que Crivella é 
o “Zero Um” do chamado “QG 
da Propina” instalado na sede 
da prefeitura. Segundo o MP, o 
esquema teria arrecadado mais 
de R$ 50 milhões no mandato de 
Crivella. O prefeito era chamado 
de “Zero Um” em mensagens de 
WhatsApp trocadas pelos inte-
grantes do “QG da Propina”.

Após ser preso de manhã, 
Crivella foi levado para a Cida-
de da Polícia, no Jacaré. Depois, 
fez exame de corpo de delito no 
Instituto Médico-Legal (IML). 
À tarde, a desembargadora Ro-
sa Helena Penna Macedo Gui-
ta, do Tribunal de Justiça (TJ), 
a mesma que decretou a prisão 
preventiva, decidiu pela manu-
tenção da prisão do prefeito du-
rante audiência de custódia. No 
começo da noite, ele seguiria pa-
ra um presídio em Benfica. 

Mais tarde, o presidente do 
STJ, ministro Humberto Mar-
tins, decidiu colocar Crivella em 
prisão domiciliar, com tornoze-
leira eletrônica. “Não obstante o 
juízo tenha apontado elementos 
que, em tese, justifiquem a pri-
são preventiva, entendo que não 
ficou caracterizada a impossibi-
lidade de adoção de medida cau-
telar substitutiva menos gravosa”, 
observou Martins.

 LNa operação de ontem, tam-
bém foram presos o empre-
sário Rafael Alves, apontado 
como operador do esquema, 
o delegado aposentado Fer-
nando Moraes, o ex-tesourei-
ro de Crivella Mauro Macedo 
e os empresários Adenor Gon-
çalves e Cristiano Stockler, da 
área de seguros. O ex-senador 
Eduardo Lopes não foi encon-
trado na sua casa, no Rio. 

A investigação teve como 
ponto de partida a delação pre-
miada do doleiro Sérgio Mi-
zrahy, preso em maio de 2018. 
Veio dele a expressão “QG da 
Propina” para se referir ao es-
quema, que teria como opera-
dor Rafael Alves, apesar de não 
ter cargo oficial. Ele é irmão do 
ex-presidente da Riotur, Marce-
lo Alves, exonerado em março.

De acordo com o delator, em-

presas interessadas em trabalhar 
para o Executivo entregavam 
cheques para Rafael, que faria a 
ponte com a prefeitura para en-
caminhar os contratos. O esque-
ma também funcionaria no caso 
de empresas com as quais o mu-
nicípio tinha dívidas. O operador 
mediaria o pagamento. As propi-
nas seriam negociadas em uma 
sala na Cidade das Artes, na Barra 
da Tijuca, na sede da Riotur.

Empresários e ex-delegado entre os presos

 LUma das fontes de arrecadação 
era a cobrança de percentual sobre 
restos a pagar a empresas que pre-
cisavam receber valores da prefei-
tura. Em troca de serem favoreci-
das, elas desembolsavam propina 
calculada em cima desses valores.

A decisão judicial menciona 
que Mizrahy apresentou cópias 
das mensagens entre membros 
do esquema e que, nelas, “cobra-
vam o recebimento de determina-
da quantia em espécie a pedido do 
‘Zero Um’, codinome atribuído ao 
prefeito”. A desembargadora enfa-
tiza que as investigações aponta-
ram que os crimes foram come-
tidos de modo permanente em 
quatro anos de mandato.

‘A pedido do 
Zero Um’

 LA Igreja Universal do Reino de 
Deus é citada nominalmente na 
decisão da desembargadora Ro-
sa Helena Penna Macedo Guita. 
Questionados sobre a suposta la-
vagem de dinheiro por meio da 
Igreja Universal, os investigadores 
do Ministério Público estadual e 
da Polícia Civil afirmaram, em en-
trevista coletiva, que não foi pos-
sível concluir pela efetiva utiliza-
ção da Igreja Universal como fonte 
de lavagem de dinheiro. A repor-
tagem fez contato com o setor de 
imprensa da Igreja Universal, mas 
não obteve resposta.

Citada na 
decisão

Leia mais nas págs. 4 e 5, que foram 

fechadas antes da decisão do STJ.
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‘Perseguição política’
Crivella pede justiça e diz ser o governo que mais atuou contra corrupção no Rio

 L PREFEITO PRESO

S
urpreendido ainda de pija-
mas pela operação que re-
sultou na sua prisão, ontem, 

Marcelo Crivella se disse vítima de 
“perseguição política” ao chegar à 
Cidade da Polícia, no Jacaré. Ele 
pediu “justiça”. O prefeito foi alvo 
de operação do Ministério Públi-
co do Rio (MPRJ) e da Polícia Ci-
vil no âmbito das investigações de 
esquema de corrupção conhecido 
como “QG da Propina”. 

“É perseguição política. Lutei 
contra o pedágio ilegal, injusto. 
Tirei recurso do Carnaval, nego-
ciei o VLT. Fui o governo que mais 
atuou contra a corrupção no Rio”, 
argumentou.

Um dos advogados de defesa de 
Crivella, Alberto Sampaio Júnior 
afirmou, após chegar ao Tribunal 
de Justiça do Rio, para audiência 
de custódia, que seu cliente é ino-
cente e que está numa “situação 
tranquila”. Citou que o político é 
“um homem com trabalhos volta-
dos à sociedade”. Sampaio Júnior 
disse que será provada a inocên-
cia de Crivella. “Não há nenhuma 
ligação dele em prática de crime.”

Os advogados de defesa de 
Crivella pediram ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que seu 
cliente seja solto e responda em 
liberdade. O pedido de habeas 
corpus foi solicitado antes mes-
mo da audiência de custódia.

A decisão judicial que resultou 
na prisão preventiva de Crivella 
aponta que ele entregou o apa-
relho celular de outra pessoa em 
investigação com pedido de bus-
ca e apreensão na sua casa, em se-
tembro. “E para finalizar o quesito 
‘conveniência da instrução crimi-
nal’, durante o cumprimento dos 
mandados de busca e apreensão 
expedidos (...), o prefeito Crivella, 

assim como o também denuncia-
do Mauro Macedo, deram mos-
tras de que pretendem colocar to-
dos os  obstáculos à apuração dos 
fatos na busca da verdade real, pois 
o prefeito, naquela ocasião, entre-
gou aos agentes encarregados da 
diligência, afirmando ser de seu 
uso, aparelho de telefone celular de 
terceiro”, afirma parte da decisão.

A desembargadora que assi-
nou a decisão judicial, Rosa He-
lena Guita, diz que a fraude foi 
constatada com exame no apa-
relho apreendido. Crivella se defende: ‘Fui o governo que mais atuou contra a corrupção’

ESTEFAN RADOVICZ 

DEFESA DO 
PREFEITO ENTRA 

COM PEDIDO 
DE HABEAS 

CORPUS NO STJ

 LCrivella não deve conseguir se 
livrar facilmente da prisão. Para 
Igor de Carvalho, advogado crimi-
nalista, mestre em Direito e pro-
fessor de processo penal, em razão 
do recesso forense, o prefeito terá 
algumas dificuldades se recorrer 
contra a medida. No entanto, se-
gundo ele, poderá fazê-lo no plan-
tão do Superior Tribunal de Justi-

ça e, se for negado, no Supremo 
Tribunal Federal. A pena máxima 
para os crimes imputados na de-
núncia, segundo Carvalho, soma-
das, ultrapassam 40 anos de prisão.

Nos últimos quatro anos, sete 
políticos que ocuparam os cargos 
de governador ou prefeito da ca-
pital do Rio foram presos ou afas-
tados do mandato. 

Penas somam mais de 40 anos
 LCom a prisão de Crivella, o presi-

dente da Câmara dos Vereadores 
do Rio, Jorge Felippe (DEM), as-
sume o cargo de prefeito da cida-
de até o dia 31. Na linha sucessória, 
Fernando Mac Dowell, vice-pre-
feito do município, assumiria, mas 
ele morreu em 20 de maio de 2018 
em decorrência de um infarto.

Por meio de nota, Jorge Feli-

ppe buscou tranquilizar os cario-
cas e garantiu que o Rio não ficará 
sem comando na reta final do ano. 
“Quero tranquilizar os morado-
res do Rio, garantindo que a cida-
de não ficará sem comando nestes 
últimos dias da atual gestão. Vou 
tomar as rédeas da situação, cum-
prindo o que determina a nossa 
Constituição”, afirmou.

O prefeito eleito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), não se manifestou 
diretamente sobre a prisão de Cri-
vella. Ele deu declaração nas redes 
sociais. “Conversei com Jorge Fe-
lippe, para que mobilizasse os diri-
gentes municipais para continuar 
conduzindo suas obrigações. Da 
mesma forma, manteremos o tra-
balho de transição.”

Jorge Felippe assume a prefeitura até o dia 31

 L Nas redes sociais, os inter-
nautas relembraram o último 
debate da eleição para prefei-
to do Rio, na TV Globo, que 
Crivella repetiu diversas ve-
zes que Paes seria preso por 
corrupção caso fosse elei-
to. “Eduardo Paes vai ser pre-
so. Eu digo isso com coração 
partido”, afirmou Crivella no 
primeiro bloco do debate.

Em outro momento, o pre-
feito preso também afirmou 
que já tinha disputado elei-
ções com “pessoas do grupo 
do Eduardo” e eles foram pre-
sos. “Eu já disputei eleições 
contra pessoas do grupo do 
Eduardo, como o Sergio Ca-
bral e Pezão, e eles ganharam. 
Mas ganharam mesmo? Eles 
foram presos. Vai ser a mesma 
coisa com o Eduardo Paes, ele 
vai ser preso”, alegou ele.

Confira a repercussão nas re-
des sociais: “Imaginem o café da 
manhã do Eduardo Paes. Será 
que estava animado?”, afirmou 
um internauta. “Crivella disse 
tanto que o Eduardo Paes seria 
preso e quem acabou preso foi 
ele”, escreveu outro.

‘Profecia’ é 
relembrada
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Ex-delegado ostentação
Fernando Moraes compartilhava vida de luxo: carrões, hotéis à beira-mar e jet ski

 L A POLÍCIA NÃO CURTIU E PRENDEU!

O 
delegado aposentado José 
Fernando Moraes Alves, de 
58 anos, foi um dos presos 

na ação conjunta realizada ontem 
entre a Polícia Civil e o Ministério 
Público do Rio, que também pren-
deu o prefeito Marcelo Crivella. 
Trata-se de um desdobramento 
da Operação Hades, que investi-
ga um suposto “QG da Propina” 
na prefeitura do Rio.

Moraes atuou como delega-
do e detetive na Polícia Civil. 
Na política, foi vereador da ca-
pital fluminense pelo MDB e 
presidente do Departamento 
de Transportes Rodoviários do 
Estado do Rio de Janeiro (De-
tro). Em 2018, ele foi aprova-
do como conselheiro da Agên-
cia Reguladora de Transportes 
do Estado (Agetransp), sendo 
indicado ao cargo pelo ex- go-
vernador Luiz Fernando Pezão.

O ex-delegado, mais conhecido 
como Fernando Moraes, compar-
tilhava em suas redes sociais uma 
vida de luxo. Carros de alto padrão 

de marcas como Ferrari, Merce-
des e Porsche; hotéis luxuosos com 
vista para o mar, banheira e pisci-
na; passeios de jetski em Angra dos 
Reis, na Costa Verde. 

De acordo com o MP, Moraes 
participou das negociações pa-
ra a contratação da empresa As-
sim Saúde, para o fornecimento 
de planos de saúde aos servido-
res municipais. Em troca de um 
contrato com a prefeitura de 
R$210 milhões, o “QG da Pro-
pina” recebia R$1,5 milhão por 
mês da empresa. 

O ex-vereador é conhecido 
também por seu romance com a 
atriz Luma de Oliveira, assumido 
em 2006, após eles serem flagrados 
juntos em um ensaio da escola de 
samba Beija-Flor. A relação durou 
cerca de um ano e meio e o moti-
vo do término teria sido por des-
gaste entre ambos. Moraes é fã de 
Carnaval e chegou até mesmo a se 
candidatar para a presidência da 
Escola de Samba Caprichosos de 
Pilares, em 2011.

De acordo com o MP, Moraes participou das negociações para a contratação da empresa Assim Saúde, para o fornecimento de planos de saúde aos servidores municipais

FOTOS REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

 LAssim que surgiram as notícias 
sobre a prisão de Crivella, rapi-
damente o nome do prefeito do 
Rio se tornou um dos nomes mais 
comentados da Internet. Políticos 
se manifestaram sobre o assunto.

“Tenho que desculpar com 
meus amigos do @portadosfun-
dos. Sempre disse que Crivella ter-
minaria seu governo saindo pela 

porta dos fundos. Errei! Foi na via-
tura”, disse Marcelo Freixo, depu-
tado federal pelo Psol-RJ.

Eduardo Paes, prefeito eleito do 
Rio pelo DEM, “conversou com o 
presidente da câmara de vereado-
res Jorge Felippe para que mobi-
lizasse os dirigentes municipais 
para continuar conduzindo suas 
obrigações e atendendo a popu-

lação. Da mesma forma, mantere-
mos o trabalho de transição que já 
vinha sendo tocado”. Já Fernando 
Haddad, ex-prefeito de São Pau-
lo, afirmou: “Brasil, Natal de 2020: 
Guedes prepara aumento de im-
postos, Covas articula aumento do 
próprio salário e pastor Crivella, 
da Igreja Universal, é preso por 
corrupção. E o pulso ainda pulsa”.

Paes, Freixo e Haddad se pronunciam sobre prisão

 LNa operação do Ministério Pú-
blico com a Polícia Civil, mais seis 
pessoas foram presas apontadas 
no envolvimento do esquema de 
corrupção. O empresário Rafael 
Alves, o ex-tesoureiro de Crivel-
la, Mauro Macedo; o ex-delegado 
Fernando Moraes; o ex-deputado 
Eduardo Lopes e os empresários 
Cristiano Stocler e Adenor Gon-

çalves também foram alvos.
Rafael Alves é empresário e 

apontado pelo Ministério Públi-
co como um dos líderes do “QG da 
Propina” dentro da Prefeitura do 
Rio. Mauro Macedo é ex-tesourei-
ro e chegou a ser denunciado que 
teria recebido doações não decla-
radas de R$ 450 mil da Fetranspor, 
entre os anos de 2010 e 2012.

Fernando Morais é delegado 
aposentado e ex-chefe da Divi-
são Anti-Sequestro (DAS) da Po-
lícia Civil. O ex-senador Eduardo 
Lopes também foi secretário de 
Pecuária, Pesca e Abastecimento 
do governo Witzel. Os outros são 
Cristiano Stockler, empresário da 
área de seguros, e Adenor Gonçal-
ves dos Santos é empresário.

Veja quem são os outros alvos da operação
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S
e você está à procura de 
emprego neste fim de 
ano, então, fique ligado 

nesta dica! A Secretaria de Esta-
do de Trabalho e Renda divul-
gou 1.063 vagas para as regiões 
Metropolitana, Médio Paraíba e 
Serrana do Rio nos postos Sine
-RJ. As oportunidades são dis-
ponibilizadas aos candidatos de 
acordo com o perfil profissional 
cadastrado no programa.

Para isso, é importante que 
os interessados mantenham 
seu cadastro no sistema atuali-
zado. Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário ir 
a uma unidade mais próxima, 
com documentos de identifi-
cação civil, carteira de trabalho 

e comprovante de residência.
Na Região Metropolitana, 

há 450 vagas para várias fun-
ções, como 80 para auxiliar 
de linha de produção, 50 pa-
ra operador de vendas, 50 pa-
ra jardineiro, entre outras. Na 
Região do Médio Paraíba, são 
323 oportunidades para fun-
ções variadas, entre elas 100 
para atendente de lanchone-
te e 100 para coordenador de 
restaurante, entre outras. Mo-
radores da Região Serrana po-
dem se candidatar a um dos 
246 empregos oferecidos. Des-
taque para 50 vagas para coor-
denador de restaurante e 50 
para auxiliar de cozinha. Tam-
bém são oferecidas vagas para 

pessoas com deficiência: 35 na 
Região Metropolitana e nove 
na Região Serrana.

Mais informações
Para consultar as oportu-

nidades e as informações so-
bre remuneração e exigências 
de cada função, o candidato 
deve ser cadastrado no pro-
grama Sine e realizar a con-
sulta em uma unidade da rede 
ou através dos canais digitais: 
Empregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil. Para es-
clarecimentos de dúvidas, os 
candidatos devem entrar em 
contato com a Central de Cap-
tação, através do e-mail vagas@
trabalho.rj.gov.br.

Mais de mil oportunidades de emprego

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

da

Funcionamento dos 
transportes no fim de ano
Veja como será o esquema de trens, barcas e metrô

 L DE OLHO NOS HORÁRIOS

O MetrôRio vai funcionar 
normalmente, das 5h à meia-
noite, na quinta-feira, vés-
pera do Natal. Já no feriado, 
sexta-feira, o sistema abrirá 
às 7h e a operação será en-
cerrada às 23h, com a trans-
ferência entre as linhas 1 e 2 
na Estação Estácio.

Já nos dias 26 e 27, a opera-
ção acontecerá nos horários re-
gulares de fim de semana, com 
funcionamento no sábado, das 
5h à meia-noite, e no domingo, 
das 7h às 23h. A concessionária 
também segue com a Operação 
Verão. O planejamento inclui 
reforço no efetivo das equipes 
das estações e de segurança, 
além do aumento na oferta de 

trens nos dias e horários com 
mais buscas pelos serviços do 
metrô. Neste período, haverá 
baldeação na Estação Estácio 
para transferência entre as li-
nhas 1 e 2.

Além disso, no dia 24, as li-
nhas de ônibus do Metrô na 
Superfície (Antero de Quen-
tal - Gávea e Botafogo - Gávea) 
funcionarão das 5h às 23h30. 
No dia 25, o serviço será das 7h 
às 22h30. No fim de semana, os 
ônibus terão horários regula-
res de fim de semana, com fun-
cionamento no sábado, das 5h 
às 23h30, e no domingo, das 7h 
às 22h30.

A CCR Barcas vai operar 
com a grade de dias úteis na 

véspera do Natal e com a gra-
de de fins de semana e feriados 
na sexta-feira, conforme dis-
ponível em http://www.gru-
poccr.com.br/barcas/noticias/
medidas-contra-o-coronavi-
rus?id=4081.

Nos dias 24 e 31, os trens da 
SuperVia vão circular com a 
grade regular de sábados, das 
4h45 às 21h15, com ajustes. Já 
no dia 25, a grade será de do-
mingos e feriados, das 5h30 
às 20h30. Em 1º de janeiro de 
2021, a grade também será de 
domingos e feriados, com ajus-
tes. A operação nos dias 23, 28, 
29 e 30 de dezembro seguirá 
com os intervalos praticados 
nos dias úteis. 

O IBGE fechou ontem em 
4,23% o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15 ou IPCA-E), que mede 
a prévia da inflação oficial. O ín-
dice é usado como referência pela 
Prefeitura do Rio para corrigir os 
valores do IPTU dos cariocas — e 
também os salários de servidores. 
Com isso, esse será o percentual de 
reajuste aplicado sobre o imposto 
pago pelos contribuintes.

A partir do próximo ano, a pre-
feitura emitirá uma única guia 
com a Notificação de Lançamen-
to do IPTU e/ou TCL, em substi-
tuição ao carnê. A medida tem co-
mo objetivo a redução de gastos. 

O contribuinte que optar pelo 
pagamento em cotas poderá pa-
gar a primeira parcela com o có-
digo de barras disponível na guia 
de cobrança. As demais cotas de-
verão ser emitidas pela internet, 
no portal Carioca Digital (www.
carioca.rio). Quem pagar à vista 
ganha desconto de 7%.

A guia do IPTU 2021 será en-
viada aos imóveis da cidade em 
janeiro. A segunda via estará dis-
ponível em data e local que serão 
informados no Carioca Digital.

Para realizar o procedimento 
on-line, é necessário informar o 
número da inscrição do imóvel, 
identificado em carnês anteriores.

IPTU 2021 do 
Rio mais caro
O reajuste do imposto será de 

4,23%. Guias chegam em janeiro

 L NO ANO QUE VEM

Inscrição pode ser feita nos postos do Sine, levando documentos

DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

Assaltantes de 
casas são presos
Quadrilha conseguia armas e apoio do tráfico 

 L NITERÓI, SÃO GONÇALO E SAQUAREMA

A 
Polícia Civil realizou na 
manhã de ontem uma 
megaoperação contra 

uma quadrilha especializada 
em roubo a residências de lu-
xo no estado do Rio. Equipes 
da Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (CORE) atuaram 
em apoio à Operação Kasparov, 
da Polícia Civil, para cumprir 
mais de 60 mandados de prisão 
e mais de 50 de busca e apreen-
são em 13 favelas de Niterói, São 
Gonçalo e Saquarema. Seis pes-
soas foram presas.

Investigações apontaram que 
a quadrilha, que atua em Nite-
rói e nas proximidades, conse-
guia armas e apoio logístico do 
tráfico de drogas de várias co-
munidades da cidade. De acor-
do com a Polícia Civil, os locais 
eram usados como base antes 
de roubos e como esconderijo 
durante operações policiais. Por 
conta desse suporte, os assaltan-
tes tinham a obrigação de divi-
dir uma parcela do que conse-
guiam com os traficantes.

Ainda segundo a polícia, o 
grupo selecionava condomí-
nios que eram rodeados por 
matas, onde os integrantes da 
quadrilha poderiam circular 
utilizando camuflagens. A po-
lícia afirmou que a quadrilha 
já fez centenas de vítimas, entre 
elas uma juíza, um procurador e 
um delegado. Em uma das ações 
do grupo, uma granada foi dei-
xada em uma residência.

A maior parte dos inte-
grantes da quadrilha atua no 
Complexo do Viradouro, no 
bairro de Santa Rosa, em Nite-
rói, que é composto pelas co-
munidades da Grota, Igreji-
nha, Viradouro e União. Equipes da Core atuam em apoio à Operação Kasparov da Civil

DIVULGAÇÃO 

A Secretaria de Estado de Po-
lícia Civil do Rio de Janeiro (Se-
pol), por meio da 89ª DP (Re-
sende), e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), com o apoio da 
Polícia Civil de São Paulo, reali-
zaram uma operação, na manhã 
de ontem, para cumprimento de 
três mandados de prisão tempo-
rária e 12 de busca e apreensão 
contra traficantes de uma orga-
nização criminosa que abastece 
municípios da Região Sul Flu-
minense e comunidades cario-
cas. Duas pessoas foram presas. 
Desde outubro deste ano, mais 
de uma tonelada de cocaína pura 
desta quadrilha foi apreendida, 
ocasionando prejuízo de R$ 25 
milhões aos investigados.

A operação aconteceu em ci-
dades do Rio e de São Paulo e é 
um desdobramento das inves-
tigações realizadas pela Delega-
cia de Polícia de Resende e pela 

PRF. Os acusados foram identi-
ficados após monitoramento de 
traficantes que transportavam 
cocaína pela Rodovia Presiden-
te Dutra. Os agentes verificaram 
que cinco carros levavam a mer-
cadoria e contavam com suspei-
tos que andavam nos chamados 
“veículos batedores”, que asse-
guravam o transporte seguro do 
produto. 

No dia 5 de outubro, poli-
ciais rodoviários apreenderam 
dois automóveis em um posto 
de gasolina, em Resende, com 
quase 500 quilos de cocaína. 
Dois integrantes da organiza-
ção criminosa foram presos, 
sendo um no pedágio da Du-
tra, em Guarulhos, São Paulo, 
conduzindo um veículo com 
323 quilos de cocaína pura; e 
outro no Posto da PRF de La-
vrinhas, também em São Pau-
lo, com 349 quilos de cocaína.

Lucro do tráfico 
acabou em pó
Uma tonelada de drogas apreendida

 L OPERAÇÃO

Operação conjunta da PRF e da Polícia Civil cumpre mandados

DIVULGAÇÃO PRF
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Da favela para o mundo
Cria da Vila Vintém, Davi Gomes é finalista para embaixador da Brazil Conference

D
avi Gomes, de 20 anos, é 
um jovem negro, mora-
dor da favela e que sonha 

levar a cultura da comunidade 
para o mundo. Nascido e criado 
na Vila Vintém, Zona Oeste, é fi-
nalista para embaixador da Brazil 
Conference (encontro com líderes 
e representantes da diversidade do 
Brasil), nos Estados Unidos. O es-
tudante de Administração almeja 
levar projetos sociais para Harvard 
em busca de patrocinadores.

Realizada anualmente pela co-
munidade brasileira de estudantes 
em Boston, a Brazil Conference at 
Harvard e MIT tem a missão de 
estabelecer um espaço plural pa-
ra o debate, criando ideias sobre 
o futuro do país e fomentando as 
transformações que melhorarão 
as vidas de brasileiros.

Sua primeira participação 
aconteceu em 2019 graças a um 
trabalho extra curricular no En-
sino Médio, que tinha como ob-
jetivo reunir jovens para pensar 
em ações que fomentasse a cultu-
ra das favelas. Foi quando nasceu 
o “QR Culture”, projeto criado por 
um grupo de estudantes que leva 
grafites para todo o Rio e hoje em-
prega cerca de 30 grafiteiros da Ci-
dade Maravilhosa.

Para participar do grande even-
to, Davi promoveu uma vaquinha 
online e conseguiu arrecadar R$ 
10 mil para pagar com as despe-
sas da viagem. De volta ao Brasil, 
o jovem quis retribuir a ajuda do 
povo criando o projeto ‘S.O.S. Vila 
Vintém’, que beneficiou centenas 
de famílias e comerciantes locais.

“Com a pandemia do no-

vo coronavírus e muitas pessoas 
passando por necessidade, resol-
vi montar um projeto que benefi-
ciasse o empreendedor e o mora-
dor. Com isso, entrei em contato 
com algumas instituições e con-
segui arrecadar R$10.500 para 
doação. Montei vales de R$ 100 e 
distribuí pela favela, a grande di-
ferença é que esses tickets só eram 
aceitos nos comércios da Vila Vin-
tém, dessa forma, todos sairiam 
ganhando”, explicou o estudante. Davi criou ‘S.O.S. Vila Vintém’, que beneficiou famílias e comerciantes

S.O.S. VILA VINTÉM / DIVULGAÇÃO

‘MONTEI  
VALES DE 

R$ 100,00 E 
DISTRIBUÍ 

PELA FAVELA’

 LDe uma família humilde e 
sem muitas condições finan-
ceiras, Davi Gomes sempre 
correu atrás dos seus sonhos. 
Com muito esforço, o carioca 
da Zona Oeste conseguiu uma 
bolsa de 80% para cursar o En-
sino Médio em uma instituição 
privada em 2018 e vendia san-
duíches na escola para pagar o 
restante da mensalidade.

Com o pai e o irmão mortos 
por envolvimento ao tráfico, o 
jovem de 20 anos diz querer 
reescrever sua história.

“Minha mãe e minha vó são 
vendedoras ambulantes e eu 
acredito que através dos estu-
dos irei conseguir mudar a vi-
da delas”, afirmou Davi Gomes, 
com sede de aprendizado e es-
pírito de solidariedade: “Por is-
so, estou sempre procurando 
aprender mais e me envolven-
do em projetos extra curricu-
lares, para ajudar a minha fa-
mília e toda a comunidade. Eu 
sou o grito do povo”.

‘Eu sou o grito 
do povo’



ESPORTES

‘POR TODOS OS NEGROS’
Gerson presta depoimento sobre o caso de injúria racial no jogo de domingo

N
o último domingo, o 
meia Gerson, do Fla-
mengo, acusou o meia 

Índio Ramírez, do Bahia, de 
ter lhe dito “cala a boca, negro”. 
O jogador do clube nordesti-
no nega a acusação. Ontem, o 
craque rubro-negro, acompa-
nhado do vice-presidente Ge-
ral e vice-presidente jurídico 
Rodrigo Dunshee Abranches, 
prestou depoimento ontem 
na Delegacia de Crimes Ra-
ciais e Delitos de Intolerância 
(DECRADI) sobre o possível 
caso de injúria racial ocorrido 
durante a partida válida pelo 
Brasileirão, no Maracanã.

Após prestar depoimento, o 
jogador se pronunciou sobre 
o caso, em um vídeo divulga-
do nas redes sociais do clube. 
Ele afirmou que fez a denún-
cia “por todos os negros que 
tem no mundo”.

“Quero deixar bem claro 
que não vim aqui só por mim. 
Vim pela minha filha, que é ne-
gra, meus sobrinhos que são 
negros, meu pai, minha mãe, 
amigos também. Por todos os 
negros que tem no mundo. 
Hoje, graças a Deus, sou joga-
dor de futebol e tenho voz ati-
va para poder falar e dar for-
ça para que outras pessoas que 
sofrem racismo, ou qualquer 
outro tipo de preconceito, pos-
sam falar”, afirmou.

Rodrigo Dunshee, que 
acompanhou o jogador, refor-
çou que o clube lhe dará todo 
apoio para que a questão seja 
resolvida. “O Flamengo está 
aqui com o Gerson, como está 
sempre com os seus atletas, pa-
ra apoiá-lo neste momento. O 
Gerson cumpriu seu papel de 
cidadão e apresentou a repre-
sentação”, disse Dunshee. 

Gerson e o vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, falaram após o meia rubro-negro prestar depoimento na DECRADI

REPRODUÇÃO

 LO Flamengo irá até onde pu-
der para provar que o colom-
biano Ramirez, do Bahia, co-
meteu injúria racial na partida 
do último domingo. Ontem, 
horas depois de o meia pres-
tar depoimento, o vice-presi-
dente jurídico do clube, Rodri-
go Dunshee, publicou em sua 

conta no Twitter que o time ca-
rioca encomendou a especia-
listas para uma leitura labial.

“O Flamengo encomendou 
a especialistas do Instituto de 
Educação de Surdos (INES), 
para uma leitura labial da si-
tuação. Vamos apresentar ao 
STJD e entregar à polícia.”

Fla encomenda especialistas
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ESPORTES

A fase semifinal da Copa do 
Brasil começará a ser decidi-

da esta noite prometendo muitas 
emoções. O Palmeiras enfrentan-
do como favorito o surpreendente 
América Mineiro do Lisca Doido. 
A obrigação de vitória é sempre 
uma sobrecarga bastante pesada 
e o América, que já superou as ex-
pectativas mais otimistas da sua 
torcida, pode tirar bom proveito 
disso. No outro jogo, o São Paulo, 
com a banca de líder do Campeo-
nato Brasileiro, pega o Grêmio, 
que ainda não digeriu a pancada 
que tomou do Santos na Liberta-
dores. Nas decisões em dois jogos, 
normalmente os primeiros são 
sempre mais truncados, um com 
medo do outro. O São Paulo corre 

 LO colombiano Ramirez, 
além de negar que tenha 
ofendido Gerson, durante o 
jogo entre Flamengo e Bah-
ia, no domingo, acusa Bruno 
Henrique de tê-lo chamado 
de “gringo de merda”.

 LO Vasco está tentando es-

tender o contrato de Martín 
Benítez, que termina no dia 
31, até o fim do Campeonato 
Brasileiro, alegando a exten-
são até fevereiro em função 
da pandemia do novo coro-
navírus. O empresário endu-
rece: compra ou devolve.

Noite de emoções fortes

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

CEIA DIETÉTICA NO FLA

 LEleito presidente do Vasco, Jorge 
Salgado anuncia que trabalhará pela 
união interna em benefício do clube 
cruzmaltino. Se conseguir, será uma 
façanha histórica.

 LMano Menezes foi demitido, mas, 
segundo a direção do Bahia, a deci-
são se deteve ao fraco desempenho 
do time, nada a ver com os episódios 
envolvendo Ramirez e Gerson.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LJogadores do Flamengo terão 
um Natal diferente: treinam ho-
je e amanhã, vão para casa para a 
ceia e viajam no dia 25 para jogar 
contra o Fortaleza, no sábado, no 
Castelão. A recomendação é pa-
ra as famílias controlarem a gula 
da moçada, nada de excessos por-

que a balança os espera e dedura 
tudo. O Flamengo precisa mui-
to dos três pontos para seguir na 
perseguição ao líder São Paulo no 
Campeonato Brasileiro, mas sabe 
que a parada vai ser dura no reen-
contro do técnico Rogério Ceni 
com o Fortaleza.

Danilo Barcelos 
elogia Marcão
Lateral diz acreditar na reação do Fluminense

 L COM MORAL

C
om uma campanha sur-
preendente no Brasilei-
rão, o Fluminense bri-

ga por uma vaga na próxima 
edição da Copa Libertadores. 
Contudo, após a saída do téc-
nico Odair Hellmann, o time 
ainda não venceu sob o coman-
do de Marcão. Foram duas par-
tidas contra times da parte de 
baixo da tabela (Vasco e Atlé-
tico-GO) e apenas um ponto 
conquistado.

Em entrevista coletiva, o la-
teral-esquerdo Danilo Barcelos 
defendeu o trabalho do treina-
dor e disse que a equipe irá rea-
gir nas próximas rodadas. No 
sábado, o Tricolor irá receber, 
no Maracanã, o líder do cam-
peonato, o São Paulo, de Fer-
nando Diniz, às 21h.

“Muito complicado, né? 
Uma troca de comando sem-
pre vai ter alguns percalços. É 
apenas um início de trabalho. 
Falar que eu concordo com crí-
ticas, eu não concordo. É mui-
to cedo ainda, e o trabalho do 
Marcão é muito bom. Ele tem 
o grupo todo na mão, como ti-
nha também o professor Odair. 
A gente está se enquadrando ao 
estilo de jogo dele, que não mu-
da muito do Odair. E eu tenho 
certeza que a gente vai encon-
trar uma forma.”, disse.

“Eu falo em nome de todo o 
grupo: a gente está super con-
fiante no professor Marcão 
e feliz com o que a gente vem 
realizando. Tenho certeza que 
vamos melhorar”, completou. 

Com 40 pontos, na oitava 
colocação, a equipe tricolor 
tenta reencontrar o caminho 
das vitórias e não deixar o pe-
lotão da frente disparar.

O lateral Danilo Barcelos está confiante no trabalho de Marcão

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LO atacante Marcos Paulo só 
deve ter seu futuro definido 
em 2021. Segundo a “Rádio 
Globo”, após se reunirem com 
a diretoria do Fluminense na 
última semana, representan-
tes do atleta disseram que fa-
riam uma contraproposta, o 
que não aconteceu até o mo-
mento. Um deles, inclusive, já 
informou ao presidente Mário 
Bittencourt que a conversa só 
será retomada em janeiro.

O adiamento sobre a reno-
vação não agradou ao Flumi-
nense, uma vez que, a partir 
de janeiro, Marcos Paulo pode 
assinar um pré-contrato com 
qualquer equipe, já que seu 
vínculo vai até junho.

A decisão do Tricolor em fa-
zer uma oferta superior teve o 
intuito de convencer mais rá-
pido o staff de Marcos Paulo. 
No entanto, não há prazo para 
a definição da renovação.

Indefinição sobre joia da base

atrás de um título inédito e o Grê-
mio precisa responder as cobran-
ças de sua torcida. Grêmio x São 
Paulo é o que deve proporcionar 
o melhor espetáculo, até pelo due-
lo entre Fernando Diniz e Renato 
Gaúcho (foto), que precisa provar 
que o seu é mesmo o melhor time 
do Brasil. Prepare as rabanadas e 
olho na telinha.

RODRIGO RODRIGUES / GRÊMIO 
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ESPORTES

Benítez perto do adeus
Dirigente do Independiente descarta prorrogar o empréstimo do argentino

 L INDEPENDIENTE IRREDUTÍVEL

A 
permanência de Mar-
tín Benítez no Vasco está 
cada vez mais difícil. Na 

primeira entrevista coletiva co-
mo presidente eleito do Vasco, 
Jorge Salgado, afirmou que não 
iniciará seu mandato “fazendo 
loucuras” e que a única possi-
bilidade é estender o contrato 
até fevereiro. No entanto, o In-
dependiente segue irredutível.

“Não sei o que vai aconte-
cer, esperemos. Mas não é pos-
sível um empréstimo até o fim 
do Brasileirão. O presiden-
te falou que há uma questão 
da Fifa (sobre prorrogação de 
empréstimos que vencem em 
dezembro), mas não é assim. 
O empréstimo se encerra em 
31 de dezembro. Se não chegar 
à opção de compra, há outros 
interessados, e nós avançare-
mos”, afirmou Jorge Damiani, 
diretor esportivo do clube ar-
gentino.

Em contato com o jornal O 
Dia, Jorge Damiani afirmou 
que clubes brasileiros entra-
ram em contato pelo jogador 
e descartou o Flamengo. “O 
Flamengo não. Apenas Santos, 
Grêmio e Palmeiras demons-
traram vontade na contratação 
do atleta”, disse Jorge. Clubes 
da Turquia e Arábia também 
manifestaram interesse por 
Benítez. Benítez chegou ao Vasco em fevereiro e tem dois gols em 26 jogos

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

 LJorge Salgado, futuro presi-
dente do Vasco, já vem sentin-
do na pele o que será coman-
dar o clube pelos próximos 
três anos. Uma das suas maio-
res preocupações no momen-
to é a manutenção de Martín 
Benítez e a cúpula do departa-
mento de futebol até o fim do 
Campeonato Brasileiro.

Segundo informações do 
“ge”, O diretor executivo An-
dré Mazzuco e o vice de fute-

bol, José Luis Moreira, serão 
mantidos. A continuidade do 
trabalho de Mazzuco após o 
Brasileirão não está descarta-
da. Na outra ponta, Salgado 
promete anunciar o novo vi-
ce presidente de futebol após 
sua posse.

Para o cargo de diretor exe-
cutivo, Jorge Salgado chegou a 
entrar em contato com Rodri-
go Caetano, que já foi do fute-
bol do Vasco entre 2009 e 2011.

Diretoria de futebol mantida
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Botafogo renova 
com jogadores
Elenco fez esse pedido para a diretoria alvinegra

 L GRUPO UNIDO

A
pós pedidos do elenco, 
o Botafogo vai renovar 
o contrato de Saulo, 

Helerson, Luiz Otávio e Lu-
cas Campos até fevereiro de 
2021. A intenção do pedido é 
manter o grupo até o fim do 
Campeonato Brasileiro. Vale 
ressaltar que os clubes não po-
dem realizar novas contrata-
ções até o fim da competição. 
As informações são do ‘glo-
boesporte.com’.

Apesar das manutenções, o 
lateral-direito Marcinho ainda 
não chegou a um acordo com 

o clube e deve ser o único jo-
gador a deixar o clube antes 
do fim do Brasileirão. Honda, 
Bruno Nazário e Diego Cava-
lieri renovaram contrato re-
centemente.

Guilherme Santos tem um 
acordo adiantado para ficar no 
Rio de Janeiro e ter o contra-
to de empréstimo, que se en-
cerraria em dezembro de 2020, 
até fevereiro de 2021, no fim do 
Campeonato Brasileiro. Atual-
mente lesionado, Guilherme 
Santos trabalha para retornar 
aos gramados ainda em 2020.

O volante Cícero também fi-
cará no Botafogo pelo menos 
até o fim do Campeonato Bra-
sileiro, em fevereiro. Segundo o 
“GE”, o jogador possui cláusu-
la de renovação automática até 
dezembro de 2021, mas o Glo-
rioso convenceu seus represen-
tantes que ela passe a valer so-
mente no fim da temporada.

O próximo compromisso 
do Botafogo no Campeonato 
Brasileiro será contra o Corin-
thians, no próximo domingo, 
no Estádio Nilton Santos. A 
bola rola às 16h. 

Contratos de Saulo, Helerson, Luiz Otávio, Lucas Campos, Guilherme Santos e Cícero serão renovados

VITOR SILVA/BOTAFOGO.

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 CORINTHIANS 36 26 9 9 8 28 30 -2

 10º CEARÁ 35 26 9 8 9 37 36 1

 11º ATLÉTICO-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6

 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 26 7 9 10 24 25 -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 26 4 8 14 26 42 -16

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.

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

27ª RODADA

SÁBADO

 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

 PALMEIRAS  X  BRAGANTINO 18:15

 SANTOS  X  CEARÁ 18:15

 ATHLETICO-PR  X  VASCO 18:15

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-GO 20:30

ARTILHARIA

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

28ª RODADA

06/01
 BOTAFOGO  X  ATHLETICO-PR 19:15

 GRÊMIO  X  BAHIA 20:30

 SPORT  X  FORTALEZA 20:30

 CORITIBA  X  GOIÁS 20:30

 FLAMENGO  X  FLUMINENSE 21:30

 BRAGANTINO  X  SÃO PAULO 21:30

07/01
 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01
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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 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
 

PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de pintor,  lanternei-
ro e mecânico automotivo. Sa-
lário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí. Tel: 96484-
1420/ 99540-3535/ 3172-0272
 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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
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A GATA DA HORA

quer muito saber se você foi um menino muito 

bem comportado durante esse ano. Já Que Mamãe Noel é es-

sa, minha gente? São ‘apenas’ 112cm de bumbum e uma bele-

za extravagante dessa loira de fazer até o Bom Velhinho per-

der o rumo de casa. No Insta, ela arrasa como @eusheylamell.

SHEYLA MELL

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

MARCOS MELLO/DIVULGAÇÃO

 LMesmo longe, o atacante 
Neymar tem sido assunto nas 
eleições do Barcelona. Jordi 
Farré, candidato à presidên-
cia do time catalão, afirmou 
ontem que o brasileiro se-
ria bem-vindo de volta, mas 
que teria que pedir perdão ao 
clube. “Primeiro tem retirar 
os processos e pedir perdão 
sem humilhações. Todos nós 
equivocamos. Temos conver-
sado com seus representan-
tes e eles nos tem falado em 
‘voltar para casa’. Quem não 
quer o terceiro melhor joga-
dor do mundo na equipe?”, 
disse Farré à RAC1, sobre o 
craque do Paris Saint-Ger-
main, da França.

Neymar: perdão ao Barça?

 LO técnico Vanderlei Luxem-
burgo está curado da Covid-19. 
Ele teve alta ontem do Hospi-
tal Sírio Libanês, em São Pau-
lo, onde estava internado há 11 
dias. “Estou indo para casa. Re-
cebi alta, graças a Deus. Passei 

por essa, vencemos o vírus. Va-
ra de marmelo. Enverga, mas 
não quebra”, disse o treinador, 
ainda com a voz rouca. Segun-
do o hospital, não houve neces-
sidade do uso de oxigênio du-
rante o tratamento.

Luxa curado da Covid-19

AFP

atual cam-
peão brasileiro pelo Fla-
mengo e hoje no Benfica, 
disse que o Brasileirão é 
mais forte que o Campeo-
nato Inglês. “Vim do fu-
tebol mais evoluído do 
mundo, os melhores jo-
gadores do mundo”, dis-
se o técnico português.

comandou 
a vitória do Barcelona on-
tem, por 3 a 0, em cima do 
Valladolid, fora de casa. O ca-
misa 10 argentino fez um gol 
e deu uma assistência. Brai-
thwaite e Lenglet também 
marcaram. O clube catalão 
é o quinto colocado no Cam-
peonato Espanhol.

apreendeu o celular de 
Maximiliano Trimarchi, 
motorista que estava na 
casa em Tigre, região me-
tropolitana de Buenos Ai-
res, onde o ex-craque Ma-
radona morreu em 25 de 
novembro, após parada 
cardiorrespiratória.

ex-campeão mun-
dial de boxe, convidou o 
youtuber e pugilista ama-
dor Whindersson Nunes pa-
ra uma luta. Ele ainda pro-
vocou o astro da internet ao 
lembrar que está há três anos 
parado e que, com isso, Nu-
nes poderia ter a chance de 
acertar um jab (soco) nele.

 LJORGE JESUS,  LLIONEL MESSI

 LA JUSTIÇA ARGENTINA LPOPÓ,
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BABADO
LEONARDO ROCHA (INTERINO) leonardo.rocha@meiahora.com 
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TRINDADE DO POP QUEBROU A INTERNET

 LLuísa Sonza lançou, ontem, a aguardada música Modo Turbo, em 
parceria com ninguém menos que Anitta e Pabllo Vittar. As três can-
toras postaram nas redes sociais algumas fotos dos bastidores do cli-
pe, em que aparecem caracterizadas como gamers. O vídeo, que ba-
teu oito milhões de visualizações em 24 horas, é cheio de referências a 
animes, filmes de heróis, fliperamas e, claro, tem muita sensualidade.

REPRODUÇÃO DE VIDEO

MAMÃE NOEL
 LEla não é Mamãe Noel, mas 

vai fazer a alegria de muita 
gente neste Natal! Kim Kar-
dashian, a socialite mais fa-
mosa do mundo, surpreen-
deu seus seguidores no 
Twitter ao anunciar, ontem, 
que vai doar 500 dólares, 
aproximadamente R$ 2.500,  
para mil pessoas das suas re-
des. É isso mesmo! “Quero es-
palhar amor e enviar 500 dó-
lares a mil pessoas”, revelou 
ela no Twitter. Para concor-
rer ao presente, basta respon-
der à publicação de Kim para 
se habilitar. Os fãs se mostra-
ram agradecidos e elogiaram 
a iniciativa da morena. Enfim, 
não custa tentar, né? 

REPRODUÇÃO DE VIDEO

BOCA ROSA ESTÁ GRÁVIDA
 LBianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida. O 

primeiro filho da influenciadora digital, empre-
sária e ex-participante do Big Brother Brasil 20 
é fruto do seu relacionamento com o youtuber 
Fred. O casal está junto desde fevereiro, entre 
algumas idas e vindas. “Sim, teremos um baby! 
Óbvio que gostaríamos de esperar os três me-
ses para falar com segurança dessa vidinha que 
está por vir, mas, infelizmente, não respeitaram 
esse meu tempo. Estamos felizes para caram-
ba”, revelou ela em seu Instagram, dando uma 
alfineta em colunistas que deram a notícia em 
primeira mão. Hoje, Bianca diz que vive um re-
lacionamento “sem rótulos” com Fred, mas que 
está em sua fase mais madura. 

SEM CALCINHA

 LOlha elaaa! Mayra Car-
di surpreendeu seus se-
guidores do Instagram 
ao aparecer, ontem, 
sem calcinha num vídeo 
em que comenta a pos-
tura certa para arrasar 
nos cliques. Na grava-
ção, ela falou sobre um 
truque que utiliza para 
valorizar seus melhores 
ângulos. “Vocês sabiam 
que postura determina 
uma foto boa ou gon-
gada?”, questionou a 
ex-BBB e coach.

BABADINHO

 LMARCELA MCGOWAN 

está conhecendo melhor a 
cantora Luiza, da dupla ser-
taneja com Maurilio. A ex-B-
BB confirmou o affair para a 
colunista Fábia Oliveira, do 
jornal O Dia. “É tudo muito 
recente, não tem o que fa-
lar”, disse. A ginecologista 
está tão envolvida que não 
se importa com a distância 
entre São Paulo, onde mora, 
e Goiânia, cidade da canto-
ra. Segundo a colunista, elas 
se revezam entre as duas ca-
pitais e estão planejando 
passar o Réveillon juntas.  

EM ALTA EM BAIXA

 LWhindersson Nunes se 
declarou para namora-
da: “Brisa da manhã”.

 LFernanda Gentil reve-
lou que testou positivo 
para Covid-19.
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COVID-19: EX-BBB VAI PRA UTI
 LO ex-BBB 20 Victor Hu-

go, que foi internado às 
pressas no fim de sema-
na com Covid-19, preci-
sou ser transferido pa-
ra a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), na noite 
de segunda-feira. Ele es-
tá no Hospital Metropoli-
tano de Alagoas, em Ma-

ceió. A equipe médica 
tomou a decisão de trans-
feri-lo para que ele receba 
um “maior cuidado” du-
rante o tratamento. Vic-
tor Hugo estava de férias 
pelo Nordeste quando 
apresentou os sintomas e 
precisou ser internado às 
pressas, no domingo.



TELEVISÃO

Apresentadores de programas de culinária ensinam receitas para você  

N
atal é época de celebra-
ção. Apesar das res-
trições impostas pela 

pandemia do coronavírus, a tra-
dição da ceia continua. Por isso, 
o MEIA HORA pediu para cele-
bridades conhecidas pelos seus 
dotes culinários receitas (confira 
nestas páginas) para incremen-
tar o jantar da sua Noite Feliz. 

Apresentador do The Chef, da 
Band, Edu Guedes ensina um de-
licioso pavê de panetone. “O Natal 
para mim representa a união da 
família. A gente sempre passa jun-
to. A nossa família é muito unida. 
Eu, meus irmãos, meus pais... 
Nessa época do ano e no Natal, é 
o período em que eu tenho folga”, 
conta Edu, que tira uma folga da 
cozinha e deixa a ceia por conta da 
irmã, Isa. “A minha irmã faz tudo e 

faz muito bem. Ela sabe o quanto 
eu, meu irmão, a minha mãe tam-
bém estamos ligados na culinária, 
seja na indústria ou no comércio. 
Ela sabe o quanto a gente trabalha 
durante o ano e, nesse momento, 
ela prepara tudo, deixa tudo pron-
tinho pra gente”, revela. 

Já Cátia Fonseca dá a recei-
ta de um filé mignon de porco 
com salpicão. “Quando fala-
mos em filé mignon, a gente lo-

go se assusta com o preço. Mas 
o filé mignon de porco é ainda 
mais barato que o lombo. Na 
minha família, a gente sempre 
prepara essa receita no Natal”, 
explica a apresentadora do Me-
lhor da Tarde, da Band, que vai 
passar o Natal com o marido, 
Rodrigo Riccó, e amigos. “Vou 
passar o Natal com o Rô (ma-
rido), o Alex e o André Manto-
vanni em casa. A gente não vai 

passar a data com a nossa famí-
lia porque a minha mãe já tem 
idade e os pais do Rô também. 
Então, vamos passar só nós 
quatro mesmo em casa, já que 
nós estamos todos os dias jun-
tos no programa”, diz.       

Já Ana Maria Braga, apre-
sentadora do Mais Você, da 
Globo, mostra como fazer 
uma rabanada frita. “O tradi-
cional nunca erra”, garante. 

PAVÊ DE PANETONE DO EDU GUEDES

Ingredientes
Creme de chocolate branco e 
laranja:
3 xícaras (chá) de leite
4 gemas
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de farinha
2 colheres (sopa) de amido de 
milho
100 g de chocolate branco 
ralado
1 colher (chá) de essência de 
laranja
Creme de chocolate meio 
amargo:
3 xícaras (chá) de leite
4 gemas
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de farinha
2 colheres (sopa) de amido de 
milho
100 g de chocolate meio 
amargo ralado
Calda de chocolate:
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de chocolate
3 colheres (sopa) de açúcar

Outros:
Panetone ou chocotone

1

Sorvete de chocolate ou creme
Confeitos ou chocolate 
granulado

Modo de preparo 
Creme de chocolate branco e 
laranja: em uma panela, coloque o 
leite, as gemas, o açúcar, a farinha, 
o amido e leve ao fogão, mexendo 
sempre até engrossar. Com o 
creme ainda quente, coloque o 
chocolate branco, a essência e 
mexa até incorporar. Deixe esfriar.
Creme de chocolate: em uma 
panela, coloque o leite, as gemas, 
o açúcar, a farinha, o amido e leve 
ao fogão, mexendo sempre até 
engrossar. Com o creme ainda 
quente, coloque o chocolate e 

mexa até incorporar. Deixe esfriar.
Calda de chocolate: em uma 
panela, coloque o leite, o 
chocolate e o açúcar. Aqueça até 
incorporar. Deixe esfriar.

Montagem 
Em uma travessa ou taça, 
coloque em camadas 
alternadas o panetone ou 
chocotone e os cremes. Cubra 
com confeitos. Ou abra o 
panetone ou chocotone por 
cima, tire o seu miolo, coloque 
um pouco de calda nas laterais 
e no fundo. Coloque sorvete 
e um pouco da massa e calda. 
Finalize com mais sorvete e 
feche com a tampa cortada.

DIVULGAÇÃO

Da telinha para 
l TABATA UCHOA
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Fio e Juca se recusam a 
revelar para Lica sobre a aposta e K1 e K2 
explicam o jogo dos meninos. Telma conta 
para Tina que Mitsuko se sentiu mal quan-
do estava com ela. Lica faz Juca ganhar a 
aposta dos meninos e ridiculariza Miguel 
na frente de todos. Bóris impede Rafa de 
se aproximar de Gabriel.

19h15. Globo: Fedora fica transtornada 
com o sumiço de Estelinha nas redes so-
ciais e com a perda de seguidores. Adônis 
oferece beijar Shirlei para ela não revelar 
suas mentiras para a família dele. Carol re-
cebe flores de Murilo. Fedora é levada para 
uma clínica psiquiátrica. Apolo devolve a 
casa onde iria morar.

21h. Record: Tobias flagra Poderosa 
mexendo no seu computador. Ramiro 
escuta do lado de fora. Tobias confes-
sa que envenenou o pai. Tobias tenta 
enforcar Poderosa e Ramiro entra 
apontando uma arma para o filho. Os 
dois lutam. Poderosa se desespera. 
Um deles atira.

18h05. Globo: Ester enfrenta Alberto e 
diz para o ex-marido que espera que Dio-
nísio não saia impune pelo que fez contra 
sua família. Zuleika diz para Guiomar que 
Doralice sumiu. Juliano cuida de William 
e fala para o irmão que Doralice teve que 
viajar para ficar com um parente doente. 
Bibiana desconfia de Marizé.

20h35. Globo: Ivana explica sua des-
confiança para Simone. Ruy pede que 
Joyce não receba mais Cibele em casa. 
Cibele fala para Shirley que afastará 
Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que 
Dantas pegou o seu currículo. Ruy não 
aceita o namoro de Eugênio. Aurora 
teme pela segurança de Bibi. Abel se 
preocupa com Zeca e Mere.

21h. SBT: Carmen vai ao orfanato e pre-
senteia as crianças com bicicletas. Vivi fica 
arrependida ́por não ter dito a verdade 
para Matias. Dani vai atrás de Maria no 
quarto e empurra a pequena. Dani diz que 
ela não roubará a boneca e nem a Carol 
dela. Mili ajuda Maria. Eduarda afirma 
para Maria Cecília que tem certeza que 
Tomás falou dela.

dar aquela caprichada no jantar de Natal

FILÉ MIGNON DE PORCO COM SALPICÃO DA CÁTIA FONSECA

RABANADA FRITA DA ANA MARIA BRAGA

Ingredientes
1 kg de filé mignon de porco
5 dentes de alho picados
1 cebola picada
1 colher (sopa) de sal
1 xícara de vinho tinto seco ou 
branco
Tomilho a gosto
Salsa e cebolinha a gosto
Tempero sírio
Limão com ervas

Modo de preparo
Em uma assadeira, tempere 
a carne com sal, cebola, 
alho picado, tomilho, salsa, 
cebolinha, limão com ervas, 
tempero sírio e o vinho. Deixe 
por mais ou menos duas horas 
na geladeira marinando. 
Depois, leve para assar a 180 
graus por mais ou menos 

Ingredientes
5 pães franceses dormidos em 
fatias
1 litro de leite
2 latas de leite condensado
4 ovos levemente batidos para 
empanar
Óleo para fritar
Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo
Misture o leite com o leite 
condensado para empanar 
os pães. Mergulhe as fatias 
de pão na mistura de leite 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

uma hora e quarenta minutos 
coberto com papel-alumínio. 
Espere esfriar para fatiar. 
Depois, jogue o que restou do 
molho por cima e esquente para 
servir.

Ingredientes do salpicão 
1 xícara de peito de frango cozido 
e desfiado

1 colher (sopa) de cebola 
4 batatas picadas e cozidas em 
água e sal
1 maçã-verde sem casca picada 
1 colher (sopa) de maionese
2 colheres (sopa) de uvas-passas 
brancas e pretas
2 colheres (sopa) de nozes picadas
4 colheres (sopa) de creme de leite 
ou o suficiente para para juntar os 
ingredientes

2 colheres (sopa) de salsão 
com talo e folhas picadas 
pequenas

Modo de preparo do 
salpicão
Misture todos os 
ingredientes e coloque o 
creme de leite aos poucos 
até dar liga.

condensado e deixe por 30 
segundos para molhar bem. 
Empane, poucas por vez, no ovo 
batido e frite no óleo quente 

e abundante até dourarem. 
Deixe escorrer sobre o papel 
absorvente e polvilhe com 
açúcar e canela. 

REPRODUÇÃO DA INTERNET

a sua ceia
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Facilmente aos olhos se figura aquilo que se pinta no 

desejo.” (Luís Vaz de Camões)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LCautela com o temperamen-
to forte que você tem. O ex-
cesso de críticas pode desen-
cadear desgastes nos relacio-
namentos. No amor, a paquera 
ficará em segundo plano.
Números da sorte: 97, 25 e 52.

 LPossíveis distrações podem 
vir à tona. Concentre-se mais 
na sua carreira. Alguém que 
conheceu em uma rede social 
pode ressurgir por meio de um 
romance inesperado.
Números da sorte: 89, 62 e 17.

 LO melhor caminho é seguir 
seus instintos, sua intuição é 
a sua maior aliada. Há sinal de 
briga no ar. Um relacionamen-
to que já vinha desgastado 
pode chegar ao fim hoje.
Números da sorte: 36, 81 e 09.

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

 LO astral é favorável para fa-
zer algumas compras on-line 
neste fim de ano. Cuidado com 
o estresse, procure cuidar da 
sua saúde física e mental. Na 
paquera, chance de romance.
Números da sorte: 37, 55 e 73.

 LNo que depender das estre-
las, assuntos de rotina podem 
gerar bons resultados na vida 
profissional. A vida amorosa 
pode ficar um pouco de lado 
neste fim de ano. Cuide-se.
Números da sorte: 29, 56 e 65.

 LEvite o excesso de gastos com 
compras de fim de ano. Há 
chance de receber boas novas 
ao longo do dia. É hora de se 
aproximar e mostrar todo o 
seu charme na paquera.
Números da sorte: 75, 21 e 84.

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

 LÉ a hora de tirar o pé do acele-
rador, rever algumas atitudes 
e melhorar sua interação com 
as pessoas. Faça um esforço 
maior na vida amorosa. Evite 
desentendimentos com o par.
Números da sorte: 49, 67 e 31.

 LAja com cautela e evite riscos 
desnecessários no dia a dia. 
Confie na sua intuição. Adote 
uma postura misteriosa para 
ter sucesso com a paquera. 
Converse mais com o par.
Números da sorte: 50, 86 e 14.

 LAproveite o astral positivo 
para se livrar do estresse. Cui-
dado com decisões impulsivas. 
Atenção para gostos em co-
mum na conquista. A sintonia 
com o par está em alta.
Números da sorte: 87, 42 e 15.

SÃO JOÃO CÂNCIO
João nasceu na Cracóvia, na Po-
lônia, em 1390. Sacerdote, ele era 
também professor e ensinava sobre 
grandes virtudes, como piedade e 
caridade, tornando-se um modelo 
para seus colegas e discípulos. Na 
universidade onde dava aulas, ex-
plicava ao povo, em seus sermões, 
o caminho para a santidade, con-
firmando a pregação com o exem-
plo da sua humildade, castidade e 
misericórdia. Tanto nas pequenas 
como nas grandes adversidades, 
João sempre teve em mente algo de 
bem superior ao prestígio, à carreira 
e ao bem-estar materiais.

SANTO DO DIA

TELEFONE
Numa família, o marido, a 
esposa e o filho saem para 
trabalhar e a empregada fica 
cuidando da casa. A família 
pagava mensalmente uma 
conta altíssima de telefone. 
Num jantar com todos pre-

sentes, o marido pergunta:
— Quem usa o telefone?
O filho responde:
— Eu uso só o do serviço.
— Eu também uso o do servi-
ço — diz a esposa.
O marido responde:
— Mas eu também uso o do 

serviço. Como pode ter essa 
conta tão alta? — questiona 
o marido, que olha para a 
empregada e pergunta:
— E você, Joana, tem usado o 
telefone daqui de casa?
E a empregada responde:
— Eu também só uso o tele-

fone do serviço.

PÃO-DURO
Um cliente de um restauran-
te chique é conhecido por ser 
pão-duro. Quando o aten-
dem, os garçons já sabem 
que não ganharão gorjeta. 

Ao sair do restaurante, um 
dia, ele enfia a mão no bolso 
de um garçom e diz:
— Feliz Natal, isso é para 
você tomar um uísque!
O garçom, todo feliz, foi con-
ferir o presente. Eram duas 
pedras de gelo.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê traz a certeza do re-
começo e a renovação da vida. 
Momento de muita sabedoria 
e inteligência, principalmente 
para lidar com as pessoas, mas 
também ótimo momento para 
impor seus pensamentos e von-
tades. Cuidado com desavenças 
e fofocas. Sorte no trabalho.
SAUDAÇÃO:
Arrobô boi.
CORES:
Amarelo e preto.
ELEMENTO:
Água e terra.
SIMPATIA:
Para conseguir um emprego 
com a força de Oxumarê, pegue 
um saquinho de pano amare-
lo, coloque dentro 14 moedas, 
14 búzios abertos, 14 folhas da 

fortuna e bastante purpurina 
colorida. Enquanto for colocan-
do no saquinho, vá pedindo a 
Oxumarê um emprego, riqueza 
e prosperidade. Feche o saqui-
nho com uma fita verde e pen-
dure na entrada da sua casa, 
mas em um local escondido.

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

 LOs laços familiares devem se 
fortalecer. O momento é de 
bom astral para curtir com os 
amigos, tomando os devidos 
cuidados. Para a vida a dois, 
deixe as diferenças de lado.
Números da sorte: 85, 67 e 58.

 LO raciocínio rápido vai ajudar 
você a resolver os desafios da 
reta final deste ano. Conversar 
será importante para superar 
as brigas e os mal-entendidos 
com o seu par e familiares.
Números da sorte: 77, 68 e 32.

 LAs finanças exigirão cuidado, 
evite gastos desnecessários. 
Escute seu sexto sentido para 
planejar seus gastos futuros. 
No amor, tome cuidado para 
não sufocar o par. 
Números da sorte: 69, 78 e 42.
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