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De volta à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes cita 
samba de Almir Guineto para passar otimismo 

e prometer muita luta para recuperar a economia 
e enfrentar a pandemia da Covid-19
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Estrela do 
Funk festejou 
até cair: 
‘Nunca mais 
vou beber. 
Nunca mais’

Luxa vai 
trabalhar 
por bônus 
no Vascão
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Alerta: assaltos no 
Parque Madureira

Ônibus fantasma 
em Campo Grande

Lixo acumulado em 
via de Guaratiba

Via de Paciência no 
escuro há um ano

Rua em Madureira 
tem muito buraco

Roubo de carros em 
rua de Colégio

 L A passarela do Parque Madurei-
ra, na altura de Rocha Miranda, 
virou ponto de assalto. Todo cui-
dado é pouco. Homens passam de 
moto ou correndo e levam tudo o 
que você tem. Precisamos de mais 
policiamento no local. Está com-
plicado de circular por ali.

 L O ônibus 828 (Campo Grande—
São Jorge) é uma linha fantasma. 
Não tem horário certo pra passar, 
dificilmente vemos ônibus da li-
nha circulando e acabam deixan-
do os passageiros na mão. Depen-
demos de transporte alternativo, 
que não é muito confiável.

 L A Rua Telé, em Guaratiba, vive 
com acúmulo de lixo. A Comlurb 
precisa dar mais atenção à área. 
Os moradores da região também 
precisam colaborar, parando de 
jogar lixo na rua. Se todo mundo 
cooperar teremos uma rua limpa 
e digna de se viver.

 L A Rua Nelson Piauí Dourado, em 
Paciência, tem lâmpadas queima-
das há mais de um ano. Á noite 
fica uma escuridão tremenda na 
rua, que possui muito movimento. 
Os pedestres se sentiriam seguros 
se houvesse melhor iluminação.

 L A esquina da Rua Carolina Ma-
chado com a Rua Latife Luvizaro, 
em Madureira, está cheia de cra-
teras. Os carros quando fazem a 
curva rápido demais não conse-
guem desviar e acabam caindo no 
buraco, prejudicando o veículo.

 L Ladrões estão roubando veí-
culos que ficam estacionados 
próximo ao acesso do metrô de 
Colégio. Alguns carros que ficam 
estacionados nas ruas próximas 
também acabam sendo levados 
ou tem os pertences furtados.

Anônimo
Rocha Miranda

Luana Peralli
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Juan Neres
Guaratiba

José Pinho
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Gabriela Fortes
Por e-mail

Anônimo
Colégio
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 LTENHO 65 anos e 
sou jornaleiro há oito. 
Moro em Coelho da 
Rocha. Antes de ser 
jornaleiro era garçom. 
Na minha profissão 
gosto do público. No 
meu bairro gosto de 
tudo, mas precisa me-
lhorar o saneamento. 
Torço pelo Fluminense. 
Nas horas vagas gosto 
de ver TV. Gosto de ler 
as novelas no MEIA 
HORA.

JOSÉ OSMAR
SENA —

Coelho da Rocha

JONATHAS 
FREITAS 
CAETANO 
tem atual-
mente 24 
anos. Ele 
desapareceu 
em 31 de 
janeiro de 
2013, na 
Praça Seca (Zona Oeste), após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Eduardo Paes (DEM) fez juramento e assinou livro de posse como prefeito do Rio de Janeiro

REGINALDO PIMENTA

SAMBA NA POSSE
Na  Câmara, Paes cita versos para falar sobre resgate da Cidade Maravilhosa

 L SEM BAIXO ASTRAL

O 
samba ‘Conselho’, gran-
de sucesso na voz de Al-
mir Guineto, é daque-

les clássicos cantados a plenos 
pulmões e de braços abertos 
em qualquer pagode da cida-
de. Os versos de motivação e 
esperança foram os escolhidos 
por Eduardo Paes (DEM) pa-
ra fechar seu discurso na ceri-
mônia que o empossou como 
prefeito do Rio de Janeiro pelo 
terceiro mandato, igualando o 
ex-prefeito e atual vereador e 
aliado César Maia (DEM).

“Tenho a certeza e a con-
vicção de que, juntos, podere-
mos reviver essa cidade. Con-
tem com toda minha força e 
energia para atingir essa mis-
são. E levemos como mantra 
os versos simples e precisos 
de Adilson Bispo e Zé Rober-
to, imortalizados na voz de Al-
mir Guineto: ‘Deixe de lado es-
se baixo astral/Erga a cabeça/
Enfrente o mal/Que agindo 
assim/Será vital para o seu co-
ração’. O coração dos cariocas. 
Viva o Rio de Janeiro”, discur-
sou o prefeito.

Madrugou
O dia de Paes começou ain-

da de madrugada. O novo pre-
feito passou a virada de ano 
com a família no Centro de 
Operações Rio (COR), ao la-
do do vice-prefeito Nilton Cal-
deira (PL). Já nas primeiras ho-
ras da manhã, saiu de casa para 
fiscalizar a retirada de lixo em 
Copacabana e, de lá, para a Câ-
mara de Vereadores. 

Em seu primeiro dia no car-
go, o prefeito publicou mais de 
70 decretos no Diário Oficial 
com medidas de austeridade 
econômica e fiscalização con-
tra a corrupção na prefeitura.

 LEduardo Paes afirmou que irá 
anunciar uma série de medidas 
de combate à Covid-19 ama-
nhã e antecipou uma: a criação 
de 343 novos leitos de UTI. Já no 
primeiro dia do novo governo, 
foram publicados no Diário Ofi-
cial do município três decretos na 
área da Saúde: o que dispõe so-
bre a transparência da ocupação 

dos leitos hospitalares nas uni-
dades integrantes da rede SUS 
da cidade; o que institui o Comi-
tê Especial de Enfrentamento da 
Covid-19 no âmbito do SUS; e o 
que estabelece medidas de prote-
ção à vida, com a criação de um 
Centro de Operações de Emer-
gência (COE Covid-19 Rio).

A composição de vereadores 

mistura nomes ultraconserva-
dores, como o do policial you-
tuber Gabriel Monteiro (PSD) e 
do filho do presidente da Repú-
blica, Carlos Bolsonaro (Repu-
blicanos), e nomes da esquerda 
que assumem o primeiro man-
dato, como Tainá de Paula (PT) 
e Mônica Benício (PSOL), viúva 
de Marielle Franco.

Criação de 343 novos leitos de UTI para Covid

 LO novo prefeito exaltou a par-
ceria e o diálogo com os verea-
dores e afirmou que irá “recu-
perar o tempo perdido”. “Não 
ficaremos reclamando de he-
rança maldita; nosso governo 
vai olhar para frente. Iremos 
avançar e enfrentar os proble-
mas”, disse. O recém-empossa-
do prefeito agradeceu a todas 
as “forças políticas” que se uni-
ram em torno de sua candida-
tura no segundo turno.

Os 51 vereadores empossa-
dos ontem escolheram Carlo 
Caiado (DEM) para presidente 
da Câmara Municipal. O cargo 
era ocupado por Jorge Felippe, 
do mesmo partido.

Diálogo com 
vereadores

 LPaes garantiu ainda que “fará 
um governo antirracista” e que 
ouvirá “todas as vozes de uma 
cidade tão ampla e tão diversa”. 
“Montamos um time de secre-
tários jovens e com caras novas. 
São novos tempos, com novos 
desafios, e precisamos de um go-
verno disruptivo e transforma-
dor”. Os 24 secretários escolhidos 
pelo prefeito tomaram posse em 
cerimônia no Palácio da Cidade, 
durante a tarde. O mais jovem 
deles, Salvino Oliveira, secretário 
de Juventude, escreveu nas redes 
sociais: “Há quatro anos, eu es-
tava vendendo água e doces no 
trânsito, hoje serei nomeado se-
cretário de Juventude!”.

Governo 
antirracista

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 2/1/2021 · MEIA HORA 3



GERAL

Paes mira corrupção
Em menos de 24 horas, prefeito abre série de apurações sobre gestão anterior

 L MAIS TRANSPARÊNCIA

E
m um ato relâmpago an-
tes de cumprir 24 horas 
de mandato, o prefeito do 

Rio de Janeiro, Eduardo Paes 
(DEM), abriu quatro inves-
tigações contra o ex-prefeito 
Marcelo Crivella (Republica-
nos). Os dois foram adversá-
rios nas eleições municipais 
de 2020, chegando ao segundo 
turno, e Crivella foi afastado do 
cargo antes do fim de sua ges-
tão por suspeita de comandar 
um esquema de propinas na 
prefeitura. Ele está preso des-
de 22 de dezembro.

Em dois decretos publica-
dos no Diário Oficial do Rio de 
Janeiro ontem, Paes determi-
nou a criação de comissões de 
investigação sobre os casos do 
‘QG da Propina’, esquema que 
teria arrecadado mais de R$ 53 
milhões, e dos “Guardiões do 

Crivella”, que seriam funcioná-
rios que impediam o trabalho 
da imprensa na cobertura dos 
atendimentos precários em 
hospitais durante a pandemia 
da Covid-19.

Além da investigação desses 
dois casos, Paes abriu outras 
duas apurações. Uma delas é 
para investigar “o cometimen-
to de eventual irregularidade 
na aquisição de equipamentos 
e insumos de saúde não utiliza-

dos” e a outra sobre “eventual 
irregularidade na execução das 
obras e contratações do Hos-
pital de Campanha do Riocen-
tro”, na Zona Oeste da cidade.

As quatro investigações se-
rão conduzidas pela Secretaria 
Municipal de Governo e Inte-
gridade Pública, pela Procura-
doria-Geral e pela Controlado-
ria Geral do Município. Um 
relatório de investigação deve 
ser entregue em até 30 dias ao 
gabinete do prefeito. Esse pra-
zo pode ser prorrogado por 
igual período.

Ao tomar posse, o novo pre-
feito do Rio afirmou que pre-
tende criar forma legal para 
evitar que futuros chefes do 
Executivo municipal cometam 
irregularidades, o que será fei-
to, de acordo com ele, por meio 
do aumento de transparência. Paes quer mais transparência na Prefeitura do Rio de Janeiro

BETH SANTOS / PCRJ / DIVULGAÇÃO

‘QG DA 
PROPINA’ E 

‘GUARDIÕES 
DO CRIVELLA’ 

INVESTIGADOS

Posses em outros municípios
Festa da democracia se estendeu pelos municípios em todo o estado do Rio de Janeiro

 L NOVOS ARES E OUTROS NEM TANTO

Também na data de ontem, 
prefeitos de outras cidades fo-
ram empossados. Em Nite-
rói, Axel Grael (PDT), e o vice, 
Paulo Bagueira (Solidarieda-
de), tomaram posse logo após 
os 21 vereadores escolhidos 
pela população niteroiense 
assumirem o cargo na Câma-
ra Municipal para a legislatu-
ra 2021-2024. A solenidade foi 
transmitida ao vivo pelo canal 
da prefeitura nas redes sociais.

O prefeito reeleito de São 
João de Meriti, Doutor João 

Ferreira Neto (DEM), tomou 
posse ontem na Câmara Muni-
cipal. Além dele, o vice-prefei-
to, Valdecy da Saúde, e os 21 ve-
readores eleitos também foram 
empossados. Em seu discurso, 
Dr. João falou que a população 
pode confiar em seu governo.

O novo prefeito de Cam-
pos dos Goytacazes, Wladi-
mir Garotinho (PSD), o vice, 
Frederico Paes, e 25 vereadores 
tomaram posse ontem, na Câ-
mara Municipal. No discurso, 
Wladimir agradeceu ao povo. 

“Quero cumprir minha pro-
messa de fazer um governo de 
verdade. Onde não haja espaço 
para injustiça, privilégios, de-
sonestidade”. 

Antônio Francisco Neto 
(DEM) foi empossado ontem 
pela quinta vez como prefeito 
de Volta Redonda. A cerimônia 
foi realizada na Câmara Mu-
nicipal, onde também tomou 
posse o vice Sebastião Faria e 
21 vereadores. Em discurso, 
Neto pregou união entre os po-
deres Executivo e Legislativo.

 L O prefeito reeleito de Duque 
de Caxias, Washington Reis 
(MDB), tomou posse ontem 
e prometeu pagar o 13º dos 
servidores. Ele  lembrou das 
dificuldades financeiras en-
frentadas. Reis afirmou que 
vai quitar o décimo terceiro 
dos funcionários municipais 
na próxima semana.

“Vamos concluir o paga-
mento do décimo terceiro sa-

lário dos servidores essa sema-
na. Deixamos os salários mais 
altos para serem pagos essa se-
mana. A população pode es-
perar que faremos o maior go-
verno da história de Duque de 
Caxias”, prometeu Reis.

Além dele, o vice-prefeito, 
Wilson Miguel, e os 29 verea-
dores eleitos também foram 
empossados para a legislatu-
ra 2021-2024. 

Em Caxias, Reis quer quitar 13º
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POLÍCIA

 L PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO

P
reso desde o dia 22 de de-
zembro, por suposto en-
volvimento no chamado 

‘QG da Propina’, o ex-prefeito 
do Rio Marcelo Crivella (Re-
publicanos) pode ter o sigilo 
telefônico quebrado pela Jus-
tiça. O pedido foi feito pelo 
Ministério Público para três 
celulares, um tablet e um com-
putador apreendidos no dia 23, 
antes de Crivella voltar para ca-
sa em prisão domiciliar.

Na justificativa do pedido, re-
velado pela Globonews, o MP diz 
que o prefeito afastado “tem atua-
do de forma a obstruir, sorratei-

ramente, o acesso a provas, in-
clusive por meio de expedientes 
maliciosos”. Além disso, também 
foi anexado um vídeo de uma câ-
mera de segurança da portaria 
do condomínio de Crivella pa-
ra comprovar que ele se valeu de 
“informações privilegiadas, obti-
das de forma criminosa”, sobre a 
segunda fase da Operação Hades, 
em 10 de setembro.

Naquele dia, antes de ser al-
vo de busca e apreensão, Cri-
vella teria passado a noite em 
um endereço desconhecido 
e retornado apenas de ma-
nhã, pouco antes dos policiais 

chegarem. Além disso, pouco 
tempo depois do início da ope-
ração, advogados do então pre-
feito chegaram a sua casa.

Também durante a opera-
ção, segundo os promotores, 
Crivella entregou um celular 
iPhone 7 que não era o seu pes-
soal, mas de um terceiro. Além 
disso, o aparelho estava desli-
gado e o então prefeito se recu-
sou a dar a senha na hora. 

O ‘QG da Propina’ seria um 
grupo, que tinha como opera-
dor o empresário Rafael Alves, 
que desviava dinheiro de con-
tratos municipais.

MP age contra Crivella
Instituição quer acesso a três celulares, um tablet e um computador

Marcelo Crivella: alvo do MP

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

Bala perdida mata menina
Tragédia foi no Morro do Turano, na festa da noite do Réveillon

 L MAIS UMA FAMÍLIA DESTRUÍDA

Uma menina morreu após 
ser baleada na madrugada de 
ontem, no Morro do Turano, 
no Rio Comprido, na Região 
Central do Rio. Segundo a Po-
lícia Militar, a criança estava no 
quintal de casa, na localidade 
conhecida como Raia, quando 
foi atingida pelo projétil. A ví-

tima, que não teve nome nem 
idade divulgados, foi socorrida 
para o Hospital Casa de Portu-
gal, também no Rio Comprido, 
mas morreu à 1h10. 

A menina foi ferida durante 
a queima de fogos, na virada do 
ano. A princípio, acreditava-se 
que o ferimento havia sido pro-

vocado por fogos de artifício, 
mas médicos constataram um 
tiro no pescoço. 

Procurada, a assessoria de 
imprensa da Polícia Militar in-
formou que não houve opera-
ção policial na comunidade e 
nem há registro de confrontos 
envolvendo PMs na localida-

de. O caso foi registrado na 6ª 
DP (Cidade Nova) e a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC) investigará o crime. Se-
gundo a Polícia Civil, os pais da 
criança já prestaram depoimen-
to. O Morro do Turano conta 
com uma Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) desde 2010.

Tiroteio  
na Tijuca

 LUma perseguição com ti-
ros assustou moradores 
da Tijuca, na Zoa Norte 
do Rio, na noite do Réveil-
lon. Segundo a PM, agentes 
realizavam um cerco para 
capturar criminosos que ti-
nham roubado um veículo. 
Durante a ação, assaltantes 
dispararam contra os mili-
tares, que revidaram. Dois 
criminosos foram baleados, 
e um policial foi atingido no 
rosto e na mão. Segundo a 
corporação, o policial e os 
criminosos foram socorri-
dos e passam bem.

RAPIDINHAS...

Três mortos 
em Arraial

 LUm policial e um foragido 
da justiça foram mortos em 
um quiosque em Arraial do 
Cabo, na Região dos Lagos 
do Rio. Um outro frequen-
tador do local foi atingido 
por bala perdida e também 
morreu. Segundo a cor-
poração, o PM reformado 
Marcelo Bezerra, 47, sepa-
rou uma briga de um casal, 
ao se identificar como poli-
cial. Nesse momento, foi al-
vo de tiros de um traficante, 
identificado como Éder da 
Silva Paim Júnior, que ati-
rou mas também foi atingi-
do pelo agente, que reagiu. 
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Novo salário mínimo 
reajusta benefícios
Quem recebe acima do mínimo depende do consolidado do INPC

 L OLHO VIVO

A
posentadorias, pensões 
do INSS e o Benefício 
de Prestação Continua-

da (BPC) subiram 5,26% e não 
mais 4,11%. Os demais aposen-
tados dependem do INPC para 
saber quanto vão receber a mais. 
O percentual será divulgado es-
te mês. O reajuste vai beneficiar 
cerca de 70% de segurados. Isso 
ocorre porque, com a definição 
do salário mínimo de 2021 pa-
ra R$ 1.100, a maior parte dos 
aposentados deverá ter reajus-
te para este mesmo valor. É im-
portante destacar que o salário 
mínimo define o piso dos bene-
fícios do INSS.

Todos os anos a definição de 
reajuste do piso nacional parte 
do governo, por meio de análises 
de caixa e da inflação no país. Ele 
passa a valer no começo de cada 
ano por meio de Medida Provi-
sória, mas deve passar também 
por aprovação do Congresso.

Já para quem ganha acima do 
mínimo a regra muda. O reajus-
te é feito seguindo o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
(INPC) nesse casos. No acumu-
lado deste ano, o INPC está com 
alta de 3,93%. Mas o Ministério 
da Economia prevê uma alta de 

4,11% para o ano.
De qualquer modo, o aumen-

to dos demais beneficiários deverá 
girar em torno de 4,1%. O INPC 
também é o índice que define o 
reajuste do teto do INSS. Assim, 
se ele realmente ficar em torno 
de 4,1%, o teto passaria para R$ 
6.351,20, ante os R$ 6.101 atuais.

De acordo com projeção do 
Boletim Focus, divulgado pelo 

Banco Central, a inflação IPCA 
de 2020 deve ficar em 4,39%. 
Com isso, os 5,26% de reajus-
te do salário mínimo e piso do 
INSS ficaram acima da infla-
ção, gerando um aumento real 
do poder de compra.

Ter ganho real significa que 
o aumento ficou acima da infla-
ção. Neste caso, o aumento real é 
de 0,9%, o que ainda é considera-
do insuficiente pelos aposentados. Aposentados e pensionistas terão reajuste de 5,26%  pelo mínimo

AGÊNCIA BRASIL

MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA 
PREVÊ ALTA DO 
INPC EM 4,11% 

PARA O ANO

 LCom a nova estimativa do INPC, 
as aposentadorias e as pensões aci-
ma do salário mínimo devem su-
bir 4,1%. E com esse índice em 
mãos, os aposentados já podem 
estimar para quanto vai o seu be-
nefício. Com esse reajuste, o teto 
do INSS deve passar dos atuais pa-
ra R$ 6.101 para R$ 6.351.

O modelo de correção, que 
valia desde 2004, garantia cor-
reção pela inflação do ano ante-
rior pelo INPC mais a variação 
do PIB dos dois anos anteriores. 
Mas a legislação em vigor (Lei 
13.152, de 2015) só previa a ma-
nutenção desses critérios até 1º 
de janeiro de 2019.

Teto deve ser de R$ 6.351

Os reflexos no lixo de um 
Réveillon marcado por deze-
nas de restrições em decor-
rência da pandemia do coro-
navírus foram notados com 
facilidade. De acordo com a 
Comlurb, entre 31 de dezem-
bro e 1º de janeiro, a compa-
nhia removeu 194 toneladas 
de resíduos, sendo 39 tonela-
das apenas em Copacabana. A 
redução foi de cerca de 75% no 
total (762 toneladas em 2020) e 
89% em Copacabana (351 to-
neladas em 2020), em relação 
ao ano passado.

Mesmo com a festa cancela-
da, a Comlurb montou um es-
quema de limpeza especial pa-
ra caso houvesse desrespeito à 
proibição de aglomeração em 
alguns pontos da cidade. A ope-
ração especial foi planejada pa-
ra todos os pontos tradicionais 
de festividade, do Leme ao Pon-
tal, além do Piscinão de Ramos.

Menos 
lixo no 

Réveillon
Redução foi de 
75% em relação 
ao ano anterior

 L REFLEXOS

Primeiro 
bebê carioca

 LO primeiro bebê de 
2021 nascido no muni-
cípio do Rio é um meni-
no e se chama Murilo. O 
mais novo carioca veio ao 
mundo aos cinco segun-
dos do dia 1º, na mater-
nidade do Hospital Mu-
nicipal Pedro II, em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do 
Rio, de parto cesariano.

RAPIDINHA...
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Luxa na base do bônus
‘Pofexô’ não terá salário fixo no Vascão e a meta principal é livrar o time da zona  

D
etalhes começaram a 
surgir sobre o retorno de 
Vanderlei Luxemburgo 

ao comando técnico do Vasco, 
após a saída do português Ri-
cardo Sá Pinto. O novo víncu-
lo do ‘pofexô’ estabelece que o 
treinador não terá um salário 
fixo, mas trabalhará por bônus 
e premiação, caso o Gigante da 
Colina permaneça na Série A do 
Campeonato Brasileiro.

Os valores que serão pagos 
ainda não são conhecidos. Van-
derlei Luxemburgo assinou 
vínculo até o término do Bra-
sileirão, em fevereiro.

Luxa terá 12 jogos para tirar o 
Vasco da zona do rebaixamento. 
Atualmente, a equipe está com 28 
pontos, em 17º, mas com um jo-
go a menos do que seus princi-
pais rivais. Em 2019, o treinador 
assumiu quando o time estava na 
lanterna. O Vasco terminou em 
12º, naquela ocasião. Ele se trans-
feriu para o Palmeiras após 34 jo-
gos no comando do Vasco, com 
12 vitórias, 12 empates e 10 der-
rotas. Depois dele, passaram por 
São Januário Abel Braga, Ramon 
Menezes e Sá Pinto.

Também ontem, o Vasco ofi-
cializou a contratação de Alexan-
dre Pássaro para o cargo de diretor 
executivo do futebol. Ele estava no 
São Paulo e vai participar da nova 
gestão que terá Jorge Salgado co-
mo novo presidente.

“Estou muito feliz por assu-
mir esse grande desafio que é 
estar à frente do departamento 
de futebol do Vasco da Gama. É 
um sonho para qualquer profis-

sional de futebol trabalhar neste 
clube, com tanta história e tradi-
ção. Minha motivação é enorme 
e tenho certeza que juntos – di-
retoria, comando técnico, joga-
dores e torcida – teremos mo-
mentos felizes pela frente”, disse 
Pássaro, em nota divulgada no 
site oficial do clube.

Vanderlei Luxemburgo vai ganhar pelos resultados que obtiver e se mantiver o Vasco na Série A 

DANIEL CASTELO BRANCO

NOME DE 
ALEXANDRE 
PÁSSARO FOI 
OFICIALIZADO 

ONTEM

 LApesar de o meia argentino Mar-
tín Benítez já ter se despedido do 
Vasco, o futuro presidente do clu-
be, Jorge Salgado, ainda sonha 
com a permanência do jogador, 
que pertence ao Independiente. 
Salgado, segundo o portal UOL, 
quer pedir a prorrogação do em-
préstimo até, pelo menos, o encer-
ramento do Campeonato Brasi-
leiro, em fevereiro. Enquanto isso, 
o dirigente negociaria o valor da 
compra dos direitos do jogador. 

Os argentinos pedem 4 milhões de 
dólares (R$ 20,8 milhões).

Ribamar se despede
Já o atacante Ribamar, que es-

tava emprestado e pertence ao 
al-Ohod, da Arábia Saudita, se 
despediu do clube e da torcida. 
“Tenho um carinho muito gran-
de pelo clube e sinto orgulho de 
ter vestido a camisa do Vasco”, es-
creveu o jogador, que marcou oito 
gols em 64 partidas.

Salgado não desiste de Benítez
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Empolgação 

no Tricolor
Grêmio e Palmeiras podem 
ajudar com vaga na pré-Liberta

 L CHANCES MAIORES

E
m sétimo lugar no Cam-
peonato Brasileiro, o Flu-
minense vive um mo-

mento de instabilidade na atual 
temporada, que terminará em 
fevereiro. No entanto, um fator 
extracampo pode servir como 
incentivo para o Tricolor neste 
começo de 2021. Com a presen-
ça de Palmeiras e Grêmio na fi-
nal da Copa do Brasil, a possibi-
lidade de um G-7 no Brasileirão 
aumentou bastante.

No momento, tanto o Alvi-
verde quanto o Tricolor Gaú-
cho estão entre os seis primei-
ros na tabela do Campeonato 
Brasileiro. Com isso, no mo-
mento, independentemente do 
campeão, o Tricolor consegui-
ria se classificar para a Liberta-
dores do ano que vem, mesmo 
estando na sétima colocação. 
Isso porque uma das vagas que 
a competição destina será her-
dada pelo sétimo colocado, ca-
so o campeão da Copa do Bra-
sil esteja no G-6.

O elenco se reapresentou 

ontem ao técnico Marcão, no 
primeiro dia do ano, para se 
preparar para o clássico contra 
o Flamengo, na próxima quar-
ta-feira. A partida acontece no 
Maracanã, às 21h30.

Patrocínio master

Fora das quatro linhas, o 
clube continua em busca e um 
patrocínio master. O espaço 
está vazio desde 2018, mas a 
diretoria já tem engatilhadas 
conversas com empresas inte-
ressadas e pode até aceitar um 
valor menor do que gostaria.

Com a necessidade de ter 
uma nova receita nos cofres, a 
diretoria buscava algo em tor-
no de R$ 10 milhões a R$ 12 
milhões. Mas o mercado tem 
sido difícil e a pandemia do 
coronavírus deixou a situação 
ainda mais complicada. Em re-
união na última terça-feira, al-
guns conselheiros do Conselho 
Deliberativo cobraram a dire-
toria sobre o longo tempo sem 
ter o espaço preenchido.

Fred ajusta a chuteira antes de começar a treinar: o atacante é uma referência por sua experiência

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LContratado pelo Fluminense 
em 2017 como uma promessa, 
com passagens por seleções de 
base, o lateral-esquerdo Mar-
lon nunca conseguiu se firmar 
no clube. No entanto, empres-
tado ao futebol europeu desde 
2019, o atleta, de 23 anos, vive 
um bom momento no conti-
nente. De acordo com o portal 
UOL, o Tricolor projeta con-
seguir lucro em uma possível 

venda do jovem. O primeiro 
empréstimo de Marlon foi pa-
ra o Boavista, de Portugal. O 
lateral se firmou como titular 
e viveu bons momentos no clu-
be. Depois, o jovem acabou in-
do para o Trabzonspor, da Tur-
quia, onde também vive bom 
momento. O Fluminense tem 
cerca de 50% dos direitos do 
atleta, cujo vínculo com o Tri-
color vai até o fim de 2022.

Marlon está valorizado  
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Pedro e Everton Ribeiro aparecem em lista dos 100 melhores jogadores de 2020

 L FLAMENGO

S
e 2020 não foi tão bri-
lhante dentro de campo 
para o Flamengo, dois jo-

gadores do Mais Querido po-
dem se orgulhar de figurarem 
entre os melhores do mundo 
no ano que passou, de acordo 
com o jornal espanhol Marca. 
O atacante Pedro e o apoiador 
Everton Ribeiro apareceram na 
lista da publicação.

Os dois atletas, que foram 
convocados por Tite no ano 
passado para a Seleção Brasi-
leira, ocupam a 94ª colocação 
(Pedro) e a 98ª posição (Ever-
ton Ribeiro). A lista é liderada 
pelo polonês Robert Lewando-

wski, do Bayern de Munique, 
da Alemanha, que também 
venceu o prêmio de melhor do 
ano da Fifa, superando Lionel 
Messi, do Barcelona, da Espa-
nha, e Cristiano Ronaldo, da 
Juventus, da Itália.

Além dos dois atletas do Fla-
mengo, há outros jogadores brasi-
leiros na relação. São eles: o goleiro 
Alisson (Liverpool/Inglaterra, em 
40º, o zagueiro Marquinhos (Paris 
Saint-Germain/França, em 41º), o 
meia Philippe Coutinho (Barcelo-
na/Espanha, em 69º) e o atacante 
Gabriel Jesus (Manchester City/
Inglaterra, em 79º).

O elenco do Flamengo ga-

nhou folga de Réveillon e vai se 
reapresentar na próxima segun-
da-feira, quando inicia os pre-
parativos para o clássico com o 
Fluminense, na próxima quarta-
feira, no Maracanã. Bruno Hen-
rique, o Rei dos Clássicos, apro-
veitou a folga para compartilhar, 
na manhã de ontem, uma foto ao 
lado da esposa e do filho.

Todos de branco, o atacante 
segurava o filho no colo ao la-
do de um ursinho polar de pe-
lúcia. “Nossa família deseja um 
Feliz Ano Novo a todos! Que 
seja um ano de cura, renova-
ção, alegrias e muitas benções! 
Bem vindo 2021!”, escreveu.

Pedro (D) é o 94º. 
Já Everton Ribeiro 
aparece em 98º

DANIEL CASTELO BRANCO

 LApós dois anos de emprésti-
mos, chegou ao fim o contrato 
do goleiro Alex Muralha com 
o Flamengo. O jogador, de 31 
anos, assinou vínculo até o fim 
do Campeonato Brasileiro, em 
fevereiro, com o Coritiba. 

O jogador está no Coriti-
ba desde 2019. Atualmente, 
ele está no banco de reservas 
do clube parananese. No ano 
passado, Muralha entrou em 
campo 14 vezes, sendo todas 
pelo Campeonato Paranaense 
e pela Copa do Brasil.

Alex Muralha foi contratado 
pelo Flamengo no fim de 2015 
após se destacar pelo Figuei-
rense — o valor pago foi de R$ 
4 milhões. No Rubro-Negro, 
ele viveu momentos de altos e 
baixos. Depois de ser até con-
vocado para defender a Seleção 
Brasileira, em outubro de 2016, 
o goleiro foi alvo de muitas crí-
ticas no ano seguinte, após fa-
lhas na temporada e também 
pela derrota do Rubro-Negro 
na final da Copa do Brasil.

Acaba vínculo de Muralha

NO TOPO DO MUNDO
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 L NOVA ADMINISTRAÇÃO

Durcesio Mello 
bota fé no Fogão
Ele tem grande esperança em ficar na Série A

O 
novo presidente do Bo-
tafogo, Durcesio Mello, 
que começará a traba-

lhar na segunda-feira, crê na 
permanência do Glorioso na 
Série A. Apesar do momento 
delicado em que a equipe se en-
contra, o mandatário acredita 
que é possível deixar a zona de 
rebaixamento, mesmo faltan-
do apenas 11 jogos para o fim 
do Campeonato Brasileiro.

“A minha primeira ação co-
mo presidente do Botafogo se-
rá anunciar a contratação da 
empresa de headhunter (caça-
dora de talentos) que vai fazer a 
seleção do nosso CEO, que vai 

ser um grande passo, um ca-
se do futebol brasileiro. E tam-
bém ficarei junto ao time para 
motivá-los e dar todo suporte 
ao (Eduardo) Barroca, ao Túlio 
(Lustosa) e ao elenco, para fazer-
mos nosso dever de casa, que não 
vamos cair, vamos ficar na Série 
A. Sou um grande otimista. Te-
nho acompanhado o Barroca, 
faz um trabalho sensacional, não 
só no campo, mas no vestiário e 
no motivacional. Tenho grande 
esperança e quase certeza que o 
Botafogo vai permanecer na Sé-
rie A”, afirmou o mandatário em 
entrevista à Rádio Globo.

O novo presidente também 

aproveitou para mandar um re-
cado para os torcedores em re-
lação à sua gestão, que vai até o 
fim de 2023. “O que a torcida 
pode esperar, seja na Série A ou 
B, é uma nova gestão, moderna, 
profissional, com muita vontade 
de construir um novo Botafogo 
e ajudar o clube a retomar sua 
força esportiva e institucional. 
Estou ciente da responsabilida-
de imediata de criar condições 
favoráveis para a permanência 
na Série A”, concluiu.

Com 23 pontos, o Botafogo 
é o penúltimo colocado e está a 
cinco do Vasco, que está na bo-
ca para sair do Z-4.

Durcesio Mello prometeu uma gestão moderna, profissional e com muita vontade de construir 

REPRODUÇÃO INTERNET
BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 27 16 8 3 47 22 25

 2º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 3º FLAMENGO 49 26 14 7 5 46 35 11

 4º INTERNACIONAL 47 27 13 8 6 41 26 15

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 45 26 11 12 3 35 22 13

 6º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 40 27 11 7 9 37 31 6

 8º SANTOS 39 27 10 9 8 38 35 3

 9º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 10º CEARÁ 36 27 9 9 9 38 37 1

 11º ATHLETICO-PR 34 27 10 4 13 24 28 -4

 12º ATLÉTICO-GO 34 27 8 10 9 25 32 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 31 27 7 10 10 31 31 0

 14º FORTALEZA 31 27 7 10 10 24 25 -1

 15º SPORT 29 27 8 5 14 23 36 -13

 16º BAHIA 28 27 8 4 15 33 48 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 28 26 7 7 12 26 39 -13

 18º GOIÁS 23 27 5 8 14 27 42 -15

 19º BOTAFOGO 23 27 4 11 12 25 39 -14

 20º CORITIBA 21 27 5 6 16 21 37 -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 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil 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 Série 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.

28ª RODADA

QUARTA-FEIRA
 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

QUINTA-FEIRA
 CEARÁ  X  INTERNACIONAL 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  VASCO 21:00

18/01/2021
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01/2021
 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 19:15

ARTILHARIA
 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos)
 12  GOLS: Luciano (São Paulo)
 11  GOLS: Cano (Vasco), Pedro (Flamengo), Brenner (São Paulo)

29ª RODADA

09/01/2021
 SPORT  X  PALMEIRAS 19:00

 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 19:00

 FORTALEZA  X  GRÊMIO 21:00

10/01/2021
 FLAMENGO  X  CEARÁ 16:00

 SÃO PAULO  X  SANTOS 16:00

 INTERNACIONAL  X  GOIÁS 18:15

 ATLÉTICO-GO  X  BAHIA 18:15

 VASCO  X  BOTAFOGO 20:30

11/01/2021
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

13/01/2021
 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30
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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
 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!
 

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
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A GATA DA HORA

abre a nossa temporada das mais belas musas 

de 2021 em grande estilo. Impossível deixar de babar por 

essa morena de curvas perigosas e um jeitinho sedutor. Tor-

cedora do Mengão, ela é dançarina e arrebata corações nas 

redes sociais. Veja muito mais no Instagram @kessialyne.

KÉSSIA SILVA

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

ERNESTO EILERS / DIVULGAÇÃO

 LO jogador Márcio Almeida 
de Oliveira, o Marcinho, de 24 
anos, ex-lateral-direito do Bo-
tafogo, vai se apresentar na 42ª 
DP (Recreio), na segunda-feira, 
para esclarecer o atropelamen-
to e morte do professor Alexan-
dre Silva de Lima. Outra profes-
sora ficou ferida. A informação 
foi confirmada pelo delegado 
Allan Luxardo, responsável 
pelo caso. O casal de professo-

res atravessava a Avenida Lú-
cio Costa, na altura do número 
17.170, quando foi atropelado 
por uma Mini Cooper, cujo 
motorista não prestou socor-
ro. A Polícia Civil disse que “ain-
da não houve prova técnica de 
quem estaria dirigindo, apesar 
de informalmente ter diversos 
indícios” de que seria Marci-
nho. O jogador está sem clube 
desde a semana passada.

Marcinho vai depor à polícia
VITOR SILVA / SS PRESS / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 do Manchester 
City, Pep Guardiola reve-
lou que terá cinco desfal-
ques, por Covid-19, para 
o jogo de amanhã contra 
o Chelsea, pelo Campeo-
nato Inglês. “Acho que a 
Premier League não nos 
permite divulgar os no-
mes, mas vocês saberão 
amanhã (hoje), quando 
virem a lista de relacio-
nados”, disse.

 Moisés, da 
Ponte Preta, que disputa 
a Série B do Brasileirão, so-
freu um acidente de carro 
no Réveillon, em Santa Ca-
tarina. Ele teve leves esco-
riações após bater com seu 
carro na região da Espla-
nada, próximo a Criciúma, 
por volta das 23h. O joga-
dor foi socorrido e já está 
em casa, onde se recupera 
do acidente.

 LTÉCNICO  LO ATACANTE 



TV E CELEBRIDADES

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18H30, GLOBO: Maria Adília pede per-
dão para Veridiana. Duque passa a noite 
se divertindo com Guiomar (foto). Maria 
Adília avisa aos filhos que ninguém pode 
saber que ela voltou. Amaralina entrega 
os documentos pedidos por Lindaura. Ma-
ria Adília confessa à mãe que está com 
medo de ter voltado.

21H30, GLOBO: Shirley tenta convencer 
Cibele (foto) a não mostrar o resultado do 
exame para Ruy. Eurico fica impaciente 
para saber o que Garcia quer dizer. Silvana 
perde no cassino, mas não para de jogar. 
Garcia anuncia sua decisão, e todos que 
ouvem ficam surpresos.

19H40, GLOBO: Beto (foto) fica desola-
do ao ver Tancinha sofrendo. Francesca re-
preende Carmela mais uma vez. Frances-
ca revela a Nair que se sente culpada por 
não ter levado Carmela a um psicólogo 
quando era pequena. Beto leva Tancinha 
para a sua casa e se sente culpado pela 
desolação dela.

Anitta comemora de 
ressaca show em NY
Poderosa festejou muito o sucesso internacional na Times Square

 L BOTOU PRA QUEBRAR

A
nitta entrou ainda mais 
poderosa em 2021. A fun-
keira se apresentou na tra-

dicional festa de Revéillon da Ti-
mes Square, em Nova York, nos 
Estados Unidos. No show, mes-
mo sem público por conta das 
medidas de segurança por con-
ta da Covid-19, Anitta entoou os 
hits Vai Malandra e Bola Rebola. 

Em seu perfil no Instagram, 
a estrela comemorou ontem a 

oportunidade que recebeu pa-
ra brilhar na arena internacio-
nal. “A primeira brasileira a se 
apresentar no maior Réveillon 
do mundo: Times Square, em 
Nova York”, postou.

E a comemoração foi para va-
ler. Anitta passou do ponto na 
bebida, após o show. A Poderosa 
acordou reclamando que estava de 
ressaca, após beber muita tequila 
para encarar o frio de  Nova York 

e se apresentar na Times Square. 
Nos vídeos, publicados no 

Instagram Stories, a funkeira 
fez aquele voto que todo mun-
do que fica de ressaca entoa. 
“Nunca mais vou beber. Nun-
ca mais! Estou fazendo esses 
Stories para ter certeza que eu 
não vou mais beber. Se eu ti-
ver um drinque na minha mão, 
amanhã ou qualquer outro dia, 
alguém me mate antes de eu 

começar”, disse. “Estou arre-
pendida”, completou. 

Antes do show, na quinta-
feira, Anitta já havia usado as 
redes sociais para falar de um 
“contratempo”, que foi o sur-
gimento de espinhas no ros-
to. “Eu, simplesmente, fiquei 
menstruada e minha pele ficou 
um ‘chokito’. Não vou mostrar 
esse lado, que ele está tão ridí-
culo...”, se divertiu.

REPRODUÇÃO

Anitta e suas bailarinas se 
apresentaram em show 

transmitido para todo o mundo
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Com organização e tempo, acha-se o segredo de 

fazer tudo e bem feito.” (Pitágoras)

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

 LDedique-se aos cuidados 
pessoais. É possível sentir um 
pouco de cansaço. Uma opor-
tunidade de conquista pode 
surgir para os que procuram. 
Cor: verde.
Números da sorte: 57, 75 e 03.

 LBusque evitar preocupações 
do dia a dia. Cautela redobra-
da para possíveis acidentes em 
atividades físicas. Você exigi-
rá muito carinho de seu par.  
Cor: branco.
Números da sorte: 94, 31 e 49.

 LDedique-se a atividades co-
tidianas na vida pessoal e pro-
fissional. Preste atenção às 
despesas. O clima de roman-
ce vai gerar tranquilidade.  
Cor: dourado.
Números da sorte: 50, 14 e 95.

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

 LOs astros indicam um bom dia 

para relaxar. Mantenha o con-

tato com os familiares e cuide 

da saúde. No amor, o momen-

to é de calmaria. Cor: verde.

Números da sorte:15, 96 e 42. 

 LCuide do seu bem estar. Dedi-
que-se a atividades de lazer e 
converse com amigos, mesmo 
à distância. No romance, gran-
des momentos na cama à vista. 
Cor: dourado.
Números da sorte: 88, 43 e 07.

 LPratique exercícios. Tome 

cuidado com contusões ou 

quedas. Na paquera, há chan-

ces de conquista com alguns 

cuidados pessoais. Cor: preto.

Números da sorte: 35, 98 e 89.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho
ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO sábado trará muita tran-
quilidade e alegria. Momen-
to para se cuidar e se divertir. 
Quem está à procura de uma 
paixão pode ter resultados. 
Cor: vermelho.
Números da sorte: 09, 00 e 36.

 LDia para fortalecer o conta-
to com as pessoas queridas, 
mesmo à distância. Atenção 
às finanças. Tendência de mo-
mentos agradáveis com o par. 
Cor: vermelho.
Números da sorte: 64, 19 e 46.

 LCuidado com as preocupa-
ções. Pratique atividades físi-
cas. Dia bom para ter conver-
sas com amigos e namorar de 
um jeito bem leve com o par. 
Cor: prata.
Números da sorte: 29, 11 e 92.

SÃO BASÍLIO MAGNO
São Basílio Magno nasceu no século 
4, em uma família santa, que busca-
va testemunhar, na própria vida e na 
formação dos filhos, o grande amor 
por Cristo e pela Igreja. Foi assim 
que, com a ajuda do pai, São Basílio 
Magno recebeu a primeira formação. 
Depois, passou por Constantinopla, 
chegando a estudar em Atenas e se 
formar em retórica. Ainda padre, ele já 
era um testemunho reconhecido, uma 
autoridade não só pela Igreja, mas 
pela vida. São Basílio Magno deixou 
uma riqueza de escritos e, principal-
mente, a certeza de que amigos de 
Jesus, felizes seremos.

SANTO DO DIA

FAMÍLIA PODEROSA
Geraldo foi preso. Na delega-
cia, ele disse:
— Ou vocês me soltam ago-
ra ou eu vou chamar minha 
irmã promotora e meu pai 
procurador.
Geraldo, então, foi solto. 

Quando já estava no portão, 
um policial perguntou para 
Geraldo:
— Senhor, me explica essa 
história dos seus parentes.
— É que minha irmã é pro-
motora de uma marca de 
cosméticos e meu pai é pro-

curador de emprego.

BRIGA
Nicanor estava andando 
tranquilamente na rua quan-
do, de repente, viu dois ga-
rotos brigando. Imediata-
mente, ele foi separá-los e 

resolveu dar uma bronca no 
garoto mais velho:
— Que horror! Você não tem 
vergonha de brigar com al-
guém menor que você?
O garoto respondeu:
— E o senhor quer que eu es-
pere ele crescer?

PROBLEMA
A mulher fala com o marido:
— A nossa empregada...
— Isso é problema seu!
— Ela está grávida!
— Isso é problema dela!
— Ela disse que o filho é seu!
— Isso é problema meu!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum
MENSGAEM:
Dia de curtir a família e re-
lembrar bons momentos. Evi-
te aglomerações e reuniões 
com desconhecidos. Aprovei-
te o momento e faça banhos 
de encanto.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô
CORES:
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Águas doces, rios e cachoei-
ras.
SIMPATIA:
Para brilho e encanto com 
Oxum, faça um banho com 
cinco flores amarelas, cinco 
gotas de baunilha, cinco ca-
nelas em pau e cinco ramos 
de alecrim. Ferva tudo por 
cinco minutos em dois litros 

de água, espere amornar e 
jogue da cabeça aos pés, peça 
brilho e encanto a Oxum!

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

 LBom período para buscar 
seus objetivos. Aposte nos seus 
sonhos, mesmo que exija um 
esforço. Com a família e o par-
ceiro, dedique uma atenção 
especial. Cor: pink.
Números da sorte: 99, 81 e 54.

 LEnvolva os seus amigos e 
familiares em seus próprios 
projetos. Cuidado com ener-
gias negativas. Carinho e 
muito amor com o parceiro.  
Cor: verde.
Números da sorte: 64, 28 e 10.

 LAtenção à aparência e ao 
bem-estar. Conecte-se às suas 
atividades profissionais e 
tente praticar exercícios físi-
cos. Paixões podem aparecer.  
Cor: creme.
Números da sorte: 83, 29 e 02.
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ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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RÉVEILLON DOS FAMOSOS! 

EM ALTA EM BAIXA

 LGabi Martins e Tierry 
namoram muito duran-
te viagem de jatinho. 

 LAdriano Imperador pro-
move aglomeração em ca-
sa em festa de Réveillon. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LGrávida, Bianca Andra-
de deixou escapar que 
foi pedida em casamen-
to por Fred, ao publicar 
uma retrospectiva pos-
tada no Instagram. Ela 
recebeu flores e um bi-
lhete do pai do bebê 
que espera, com a frase: 
“Casa com a gente?”.

‘CASA COM  
A GENTE?’
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BARRIGA 
CHAPADA!

 LCinco meses após dar 
à luz Zyan,  Giovanna 
Ewbank mostrou a bar-
riga chapada ao com-
partilhar um clique de 
biquíni no Instagram. 
Os internautas elogia-
ram a boa forma da 
apresentadora. 

QUE CORPÃO!

 LLuísa Sonza deixou 
seus fãs babando por 
sua beleza e boa forma 
ao compartilhar cliques 
de biquíni, durante um 
passeio de iate, no Insta-
gram, ontem. “Princess 
(princesa)”, escreveu ela 
na legenda. 

PAPAI 
NOVAMENTE

 L Henrique, da dupla com 
Juliano, vai ser papai de 
novo. A mulher do músi-
co, Amanda Barbosa, es-
tá grávida. A informação 
foi confirmada pela asses-
soria de imprensa da du-
pla. O casal comemorou 
o Réveillon no Tocantins, 
com a família e amigos. Os 
dois já são papais de Hele-
na, de 1 ano. 
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 LOs famosos compartilha-
ram alguns momentos 
do Réveillon em suas 
redes sociais, ontem. 
Após uma cirurgia para 
a retirada de um câncer 
de colo de útero, Fátima 
Bernardes (1) comemorou 
a chegada de 2021 acompa-
nhada do namorado, Túlio Gadê-
lha. Marcella Rica e Vitória Strada 
(2) começaram o ano com o pé di-
reito! Elas ficaram noivas e com-
partilharam cliques do momento 
com os fãs no Instagram. Quem 
também foi pedida em casamen-
to na noite de Réveillon foi a cam-
peã do BBB 17, Emilly Araújo (3). Ela 
até ganhou um anel de brilhantes 
do empresário Paulo Simão. Já Gra-

zi Massafera e Caio Castro 
(4) surpreenderam e pu-
blicaram a primeira fo-
to dos dois se beijando 
nas redes sociais. Angé-
lica e Luciano Huck pas-

saram o Réveillon com 
os filhos, Joaquim, Bení-

cio e Eva (5). Sabrina Sato ce-
lebrou o Ano-Novo com a filha Zoe 
e o noivo, Duda Nagle (6). Em Flo-
rianópolis, Mariano, da dupla com 
Munhoz, aproveitou a data para 
pedir Jakelyne em namoro (7). Nos 
primeiros minutos de 2021, Gracya-
nne Barbosa (8) já virou meme. É 
que, de macacão branco, ela apro-
veitou o momento e o look para le-
vantar pesos.  “Eu já começo o ano 
agachando”, brincou ela. 
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