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AHHH! JULIANA PAES
Atriz desfila beleza e boa forma em poses 

de biquíni branco e quebra a internet

Rave em Guaratiba dura 4 dias e acaba com 
chegada da polícia. Baile na Ilha atrai multidão

BABADO 12

Sumiço de 3 crianças na 
Baixada completa 8 dias

MUITO SOFRIMENTO 5

FUZIL SOME 
DA VILA 

MILITAR E 
EXÉRCITO 
INVESTIGA

Soldado que estava de serviço na 
madrugada de ontem teria repassado a arma 

para bandidos, segundo áudios nas redes 
sociais atribuídos a colegas do suspeito

RECRUTA DO MAL 6

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!
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1º 095655 R$ 500.000,00
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LOTERIA$

O QUE BOMBA

FAMÍLIA FAZ ATO POR CRIAN-
ÇAS DESAPARECIDAS.
PÁGINA 5

NEYMAR FAZ MOLDE PARA CAL-
ÇADA DA FAMA DO MARACANÃ.
PÁGINA 10

RENNAN DA PENHA TÁ SOLTEIRO.
PÁGINA 12

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Praça de Seropédica 
está abandonada

Calçada destruída 
em Campo Grande

BRT largado em 
Campo Grande

Via em Duque de 
Caxias às escuras

 L A praça da Rua Rita Batista, em 
Seropédica, precisa de revitaliza-
ção urgente. Essa demanda é an-
tiga. O local está completamente 
abandonado. Um absurdo!

 L A calçada da Avenida Belmiro 
Valverde, em Campo Grande, está 
toda quebrada. Idosos e porta-
dores de deficiência física têm 
dificuldade de passar.

 L A estação do BRT Cândido Ma-
galhães, em Campo Grande, não 
serve pra nada e está abandona-
da. Verba jogada fora.

 L A Estrada da Petrobras, na Vila 
Actura, está um breu. Trabalhado-
res têm medo de esperar no ponto 
de ônibus. Queremos luz!

Matheus Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anderson Senna
Por e-mail

Paula Santos
Campo Grande

Anônimo
Duque de Caxias

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.100

INDICADORES

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

DÓLAR: R$ 5,1961 (C); 
R$ 5,1967 (V) 31/12/2020

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

CADÊ VOCÊ

HERISON RA-
MON SANCHES 
FARIAS   tem 
atualmente 25 
anos. Ele desapa-
receu em 10 de 
janeiro de 2010, em Maricá, após sair 
de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337
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 LTENHO 49 anos e 
sou jornaleira há nove. 
Moro em Bangu. An-
tes de ser jornaleira, fui 
do lar. Na minha pro-
fissão, gosto das ami-
zades que faço. O bom 
daqui é o comércio 
variado. Aqui precisa 
melhorar a segurança. 
Torço pelo Flamengo. 
Nas horas vagas, gosto 
de ir à praia. Gosto de 
ler as notícias no jornal 
MEIA HORA.

ANDREA
RODRIGUES —

 Bangu

DE TUDO UM POUCO
FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?

MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052
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GERAL

O prefeito Eduardo Paes e o governador em exercício Cláudio Castro: debates sobre o plano de vacinação

REGINALDO PIMENTA 

Vacina já este mês
Paes diz que Ministério da Saúde deve começar em janeiro a vacinação contra a Covid

 L IMUNIZAÇÃO

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), reve-
lou, ontem, que o mi-

nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, vai divulgar hoje as 
datas da vacinação contra a 
Covid-19 em todo o país. No 
início da semana passada, o se-
cretário-executivo do ministé-
rio, Élcio Franco, havia cogi-
tado que o plano nacional de 
imunização possa começar já 
no dia 20 de janeiro. 

“Amanhã (hoje), o ministro 
Pazuello vai anunciar as datas 
do plano. Já ouvi inclusive a es-
peculação de que seria dia 20 
de janeiro. Seria uma bela ho-
menagem ao Dia de São Sebas-
tião, nosso padroeiro”, afirmou 
Paes, após reunião com o seu 
secretariado e o governador 
em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), no Palácio da Cidade, 
em Botafogo.

Ministério faz mistério

Perguntado sobre a divul-
gação das datas do plano na-
cional de imunização, o supe-
rintendente do Ministério da 
Saúde no Rio, George da Silva 
Divério, não quis confirmar a 
informação dada por Paes. 

“O ministério manifestou pa-
ra o prefeito que deve anunciar 
as datas a partir de amanhã (ho-
je). Mas não posso garantir por-
que não tenho essa informação. 
Mas, pela evolução dos aconte-
cimentos, acredito que possa ser. 
Temos que aguardar”, disse.

Paes também detalhou o 
plano de vacinação da capital 
fluminense, que vai atingir 2,6 
milhões de cariocas na primei-
ra fase. Para isso, serão necessá-
rias 5.095.910 doses de vacina.

A vacinação seguirá um pla-
no de prioridades.

 LDe acordo com o plano na-
cional, divulgado na segunda 
quinzena de dezembro, os pri-
meiros a serem  vacinados se-
rão os trabalhadores da saúde, 
idosos a partir de 75 anos, ido-
sos a partir de 60 anos em abri-
gos, asilos e casas de repouso, 
indígenas e quilombolas. O se-
gundo grupo será de idosos de 

60 a 74 anos; o terceiro, pessoas 
com comorbidades; o quarto, 
professores, profissionais das 
forças de segurança e salva-
mento, funcionários do siste-
ma prisional e presidiários. 

Sobre a vacinação no Rio, o 
secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, afirmou que 
serão 450 pontos de aplicação 

das doses espalhados pela cida-
de, a maioria deles em clínicas 
da família. “Se não fosse a Clí-
nica da Família, seria muito di-
fícil. São 10,5 mil profissionais 
de saúde envolvidos. Não é na-
da simples”, disse.

“O calendário vai ser divul-
gado pelo programa nacional 
de imunização”, completou.

Confira quem será vacinado primeiro

 LO governador em exercício 
Cláudio Castro afirmou que o 
Rio está preparado para o plano 
nacional e que já comprou oi-
to milhões de seringas. Outros 
oito milhões chegarão ao esta-
do ainda em janeiro. E na edição 
extraordinária do Diário Oficial 
de ontem, a Secretaria Municipal 
de Saúde autorizou a abertura de 
processo administrativo para a 
licitação da compra de seringas 
para a capital. “Nós já teremos as 
seringas e o material todo para 
a primeira fase. O Rio vai estar 
completamente preparado. Se a 
vacinação começasse na quarta-
feira, estaríamos 100% prepara-
dos”, garantiu Castro.

Castro: Rio já 
tem seringas

 LA Prefeitura do Rio publicou, em 
edição extra do Diário Oficial de 
ontem, um  edital para a contra-
tação de 150 leitos para pacien-
tes da Covid-19 na rede particular 
de saúde do município. A medida 
havia sido anunciada por Eduar-
do Paes na sexta-feira, juntamente 
com a abertura de outros 193 lei-
tos nos hospitais municipais. Para 
a contratação dos 150 leitos priva-
dos, o município vai desembolsar 
R$ 16.041.188,23 a cada três me-
ses. Serão 100 leitos de enfermaria, 
com custo de R$ 1.250 por cinco 
dias, e 50 de UTI, com diária de R$ 
2,4 mil. Os leitos serão oferecidos 
à população através da central es-
tadual de regulação.

Leitos na rede 
particular
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Dançando com a morte
Baile funk na Ilha e rave em Guaratiba reúnem milhares de pessoas, em plena pandemia

 L AGLOMERAÇÕES EM MEIO À COVID-19

Em plena pandemia da Co-
vid-19, centenas de pessoas se 
aglomeram neste final de se-
mana em festas pela cidade e 
ainda postaram fotos nas redes 
sociais. Um baile funk, conhe-
cido como Baile de Portugal, 
foi realizado na comunida-
de Parque Royal, localizado 
na Ilha do Governador, Zona 
Norte do Rio. Nas imagens, 
divulgadas pelos próprios fre-
quentadores, é possível ver que 

não há o uso de máscaras, além 
de evidente aglomeração.

O baile contou com lonas, 
telões e música no último vo-
lume para promover a diver-
são de jovens em meio à pan-
demia, que já deixou mais de 
25 mil mortos no estado. Se-
gundo testemunhas, o evento 
começou na noite de sábado e 
terminou na manhã de ontem.

A realização de qualquer 
evento que tenha aglomera-

ções está proibida por decreto 
no Rio de Janeiro.

PM e Seop acabam com rave
Na manhã de ontem, uma fes-

ta de música eletrônica, em Gua-
ratiba, na Zona Oeste, foi encer-
rada pela Secretaria de Ordem 
Pública (Seop), com apoio da PM.

O evento, que contava com a 
presença de aproximadamente 
500 pessoas, acontecia desde a vi-
rada de 2020 para 2021. O vídeo do baile funk na Ilha do Governador correu as redes sociais

REPRODUÇÃO / TWITTER

Aulas com segurança
Prefeitura do Rio quer volta de alunos às salas das escolas, mas com cuidados 

 L REDE MUNICIPAL DE ENSINO

U
m dia depois de o prefei-
to do Rio, Eduardo Paes 
(DEM), declarar que de-

seja o retorno presencial às au-
las na rede municipal de ensi-
no, os secretários de Educação, 
Renan Ferreirinha, e da Saúde, 
Daniel Soranz, se reuniram, 
ontem, para discutir medidas 
para a retomada das atividades. 

Três métodos já foram defi-
nidos nesse primeiro encontro: 
um protocolo sanitário; um 
sistema integrado de monito-
ramento de casos de Covid-19; 
e um plano contingência para 
as unidades escolares do Rio. 
A ideia é evitar a contamina-
ção por coronavírus nas esco-
las, creches e EDIs, garantindo 
assim o retorno das aulas com 
segurança para professores, 
funcionários e alunos.

“O protocolo é muito im-
portante, pois vai definir como 
as aulas vão voltar; irá estabe-

lecer a estrutura e as medidas 
de prevenção que são necessá-
rias para isso acontecer. Depois 
é que vamos falar no quando as 
aulas poderão voltar”, disse Re-
nan Ferreirinha.

O calendário escolar será anun-
ciado nesta semana pelo secretário 
de Educação, com a data do início 
do ano letivo, que, provavelmente, 
começará ainda de maneira remo-
ta. De acordo com a assessoria de 
imprensa da pasta, Ferreirinha e 
Soranz conversaram sobre a inte-
gração de dois sistemas: o Avisos, 
que é usado na rede municipal e 
recebe também notificações de ca-
sos de alunos contaminados pe-
la Covid; e o sistema da Secretaria 
Municipal de Saúde, que alcança 
os casos de toda a cidade.

“Essa integração vai abranger 
não só alunas e alunos, mas pro-
fessores, demais profissionais da 
Educação e toda a comunidade 
escolar”, completou Ferreirinha. Inicialmente, as aulas devem recomeçar ainda de maneira remota

REGINALDO PIMENTA

 LO Sindicato Estadual dos Pro-
fissionais de Educação (Sepe) do 
Rio, no entanto, não concorda 
com o retorno presencial das au-
las. Segundo o coordenador ge-
ral, Gustavo Miranda, essa reto-
mada só deverá acontecer depois 
que toda comunidade escolar 
(professores, funcionários e alu-
nos) for vacinada. “A posição do 
Sepe tem sido clara desde o início 
da pandemia. A gente só volta nas 
condições sanitárias adequadas e 
que não comprometam a saúde 
dos profissionais de educação. 
Na virada do ano, como a ques-
tão da vacina se tornou uma rea-
lidade, a gente entende hoje que o 
retorno só deve acontecer quan-
do toda a comunidade escolar es-
tiver vacinada”, disse.

Sepe aguarda 
vacinação
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Uma semana 
sem respostas
Familiares cobram pistas sobre desaparecimentos

 L TRÊS CRIANÇAS COM PARADEIRO DESCONHECIDO

F
amiliares das três crian-
ças que estão desapare-
cidas desde o dia 27 de 

dezembro, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, reali-
zaram um protesto ontem na 
frente da delegacia que inves-
tiga o caso. Eles cobram res-
postas sobre o paradeiros dos 
meninos. 

Os primos Lucas Matheus e 
Alexandre Silva, de 8 e 10 anos, 
respectivamente, assim como o 
amigo Fernando Henrique, de 
11, sumiram, na comunidade 
Castelar, após saírem para brin-
car em um campo de futebol.

“Estamos sofrendo muito. 
Quando chega a noite é pior 
porque são vários pensamen-
tos, de eles estarem na rua, com 

frio, com fome. Quando falam 
que viram eles na rua, a gente 
sai e quando chega ao local são 
outras crianças. Já estivemos 
em vários bairros, em toda a ci-

dade. Está demorando muito 
para ter alguma informação”, 
disse Rana Jéssica da Silva, de 
30 anos, mãe de Alexandre.

No sábado, parentes dos ga-

rotos estiveram em uma rede 
de supermercados na Rodo-
via Presidente Dutra, onde, 
segundo informações, os me-
ninos teriam sido vistos. Eles 
analisaram imagens das câme-
ras de segurança, mas não con-
seguiram identificar nenhuma 
criança. 

As investigações estão a 
cargo do setor de paradei-
ros da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF), responsável por in-
vestigar qualquer desapare-
cimento na região. Um por-
ta-voz da delegacia disse que 
as famílias dos meninos serão 
recebidas hoje para que sejam 
informadas sobre as diligên-
cias realizadas.

Parentes e amigos exibem cartazes com fotos e informações sobre os meninos desaparecidos

DIVULGAÇÃO

OS MENINOS 
ESTÃO 

DESAPARECIDOS 
DESDE O DIA 27 
DE DEZEMBRO
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Assaltado e 
deixado nu

Policial é 
atropelado

 LUm motorista de apli-
cativo foi assaltado e dei-
xado nu, em Maricá, na 
Região Metropolitana do 
Rio. O crime foi na noi-
te da sexta-feira. A víti-
ma contou que dois ho-
mens se passaram por 
passageiros e o renderam, 
com um revólver. Depois 
de levar seu dinheiro, os 
bandidos o obrigaram a 
caminhar nu e levaram 
seu carro, que foi encon-
trado no sábado.

 LUm policial civil de São 
Gonçalo foi atropelado no 
bairro do Caxito, em Mari-
cá, e ficou gravemente feri-
do. O atropelamento acon-
teceu na Rua Raul Alfredo 
de Andrade após uma dis-
cussão durante uma festa, 
na madrugada de ontem. 
Testemunhas contaram 
que houve um desenten-
dimento entre o policial e 
o motorista de uma BMW, 
e este atropelou a vítima. O 
suspeito foi preso.

RAPIDINHAS...

Ladrão de 
cuecas roda

 LPMs do 2° BPM (Bota-
fogo) prenderam em fla-
grante, na noite de sá-
bado, um homem que 
furtou a filial das Lojas 
Americanas da Glória, 
na Zona Sul do Rio. O 
criminoso levou mais de 
10 pacotes de cuecas do 
estabelecimento, mas foi 
localizado pelos policiais, 
que seguiram pistas da-
das por testemunhas. O 
caso foi registrado na 12ª 
DP (Copacabana).

 L EXÉRCITO INVESTIGA

O 
Exército Brasileiro está in-
vestigando o furto de um 
fuzil em um dos quartéis 

da Vila Militar, na Zona Oeste do 
Rio. De acordo com informações 
que circulam em redes sociais, um 
soldado, que estava de serviço na 
madrugada de ontem, teria entre-
gue o armamento para crimino-
sos que estavam num carro. 

Em um áudio, um rapaz expli-
ca que o “recruta” (termo usado 
por militares para se referir a agen-
tes novatos) combinou com os cri-
minosos a entrega da arma, que foi 
feita durante o rodízio entre os sol-
dados, de madrugada. “Ele foi ali 
para a passarela, aí o carro encos-

tou e ele entregou o fuzil. Aí o ma-
luco meteu o pé”, explicou o ho-
mem, que teria visto a cena. 

Por conta disso, os comandan-

tes de todos os quartéis da Vila 
Militar teriam convocado todos 
os militares de serviço para suas 
respectivas unidades de lotação, 

ainda segundo áudios. O objeti-
vo seria descobrir para quem o 
armamento foi entregue e para 
onde ele foi levado. 

Em nota, o Comando Mili-
tar do Leste (CML) informou 
que um procedimento judicial 
foi aberto: “O Comando Mi-
litar do Leste está empenhado 
na resolução do caso, ressaltan-
do que o Exército Brasileiro não 
compactua com qualquer tipo 
de conduta ilícita por parte de 
seus integrantes, repudiando 
veementemente atitudes e com-
portamentos em conflito com a 
lei, com os valores militares e/ou 
com a ética castrense”.

Fuzil some da Vila Militar
Soldado é suspeito de ter entregue a arma para bandidos

Arma foi furtada de quartel na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio

 DIVULGAÇÃO/ ALEXANDRE SIMONINI

A partir deste mês de janei-
ro, o Certificado de Registro do 
Veículo (CRV) do Detran-RJ 
passará a ser somente digital, 
assim como o Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV). Ambos po-
derão ser baixados no aplicati-
vo Carteira Digital de Trânsito, 
através do celular. A nova de-
terminação é do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).

O CRV, também conhecido 
como documento de compra 
e venda ou DUT-recibo, pas-
sará a se chamar ATPV-e (Au-
torização para Transferência 
de Propriedade do Veículo em 

meio digital). A determinação, 
de acordo com o Detran, va-
le para novas transferências de 
propriedade de veículos regis-
tradas a partir de hoje. 

Entretanto, os CRVs em 
papel já emitidos e que es-
tão em poder dos proprie-
tários continuarão valendo. 
E só serão substituídos pelo 
documento digital quando o 
veículo passar por alguma al-
teração de característica, mu-
dança de estado ou municí-
pio, ou quando for realizada 
nova transação de compra e 
venda, ou também se o docu-
mento for perdido.

Detran-RJ: CRV 
e CRLV digitais
Documentos para veículos já 

podem ser baixados em aplicativo

 L TECNOLOGIA E SERVIÇOS
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Michael já treina 
e anima Ceni
Atacante participou de atividades no Ninho

 L FLAMENGO

O 
Flamengo manteve a pe-
gada firme na preparação 
para o clássico com o Flu-

minense, na próxima quarta-fei-
ra, no Maracanã. E pela primeira 
vez desde que sentiu dores no joe-
lho direito, Michael treinou com 
o grupo, animando o técnico Ro-
gério Ceni e seus companheiros. 
Ontem, o atacante participou nor-
malmente das atividades, no CT 
do Ninho do Urubu.

Michael havia sentido o joelho 
antes do jogo contra o Fortaleza, 
não foi relacionado, por precau-
ção, fez tratamento e fortaleci-
mento muscular durante o reces-
so para as festas natalinas e agora já 
iniciou os treinos com bola. 

Contratado junto ao Goiás 
no início de 2020, Michael, de 
24 anos, entrou em campo em 
39 oportunidades e marcou 
quatro gols pelo Rubro-Negro.

Thiago Maia
Fora de combate desde no-

vembro, Thiago Maia, de 23 
anos, já deu início à fisioterapia 
no Ninho do Urubu. Ontem, o 
volante, que passou uma cirur-
gia no joelho esquerdo, com-
partilhou imagens da recupe-
ração em trabalhos na piscina 
em suas redes sociais. 

Emprestado até meados de 
2021, ele rompeu os ligamentos 
do joelho no jogo contra o Atlé-
tico-GO, em 14 de novembro. A 
cirurgia não foi realizada antes 
de o Lille, detentor dos direitos 
econômicos do atleta, pedir uma 
avaliação de um médico ligado 
ao clube francês, o que adiou um 
pouco o procedimento.

Rogério Ceni chega com as bolas para comandar o treino de ontem

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Às vésperas do clássico com o 
Flamengo, que será realizado na 
próxima quarta-feira, no Mara-
canã, o Fluminense recebeu boas 
notícias. O zagueiro Luccas Claro 
e o atacante Luiz Henrique se mos-
traram totalmente recuperados e 
podem enfrentar o rival pela 28ª 
rodada do Brasileiro.

Os dois jogadores deixaram a 
fase de transição, participaram do 
treinamento de ontem, junto com 
os demais companheiros, e estão 
à disposição do técnico Marcão. 
O zagueiro havia sentido a coxa 
direita na derrota por 2 a 1 para o 
Atlético-GO, no dia 16 de dezem-
bro. Já o atacante voltou da Seleção 
Brasileira sub-20 com dores na co-
xa direita e teve uma lesão detecta-
da em exame de imagem no fim de 
dezembro. Os dois podem ajudar 
o Tricolor a vencer para interrom-
per uma sequência de duas derro-

tas seguidas na competição.
Outro que se mostrou mui-

to animado com sua situação no 
clube é John Kennedy. Conside-
rado um dos maiores destaques 
da base, o atacante, de apenas 18 
anos, acredita que está preparado 
para ter chances no profissional. 
Apesar de pregar cautela, o joga-
dor elogiou a preparação que os 
jovens tricolores têm em Xerém.

“Estou focado no Sub-20, 
mas se o professor Marcão pre-
cisar de mim, estarei preparado. 
Depende do meu rendimento 
dentro de campo. Tem etapas. 
Não posso pular as etapas. Tem 
que ser nos tempos dos caras e os 
caras sabem o momento certo”, 
disse John Kennedy, que tinha 
apenas 10 anos quando Fred, sua 
principal referência, foi destaque 
do último título do Tricolor no  
Brasileirão, em 2012.

Tricolor ganha 
dois ‘reforços’ 
importantes
Luccas Claro e Luiz Henrique treinam 

e estão à disposição de Marcão

 L SURPREENDENTE

Luccas Claro, observado por Fred, treinou normalmente

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

 LO atacante Werton, destaque 
do Sub-17 do Flamengo e que às 
vezes é relacionado para o Sub-
20, testou positivo para a Co-
vid-19 e irá fazer um novo teste. 
Ele está em isolamento social. 
Durante o ano passado, o joga-
dor que participou de partidas 
pelas duas categorias entrou, em 
campo em 16 jogos e marcou 11 

gols. Ele assinou no fim do ano 
passado o seu primeiro vínculo 
profissional com o Rubro-Ne-
gro. O contrato vai até o fim de 
2023, com multa rescisória de 
50 milhões de euros (R$ 313 mi-
lhões na cotação atual). Hoje, 
Flamengo e Fluminense se en-
frentam pelas quartas de final 
do Brasileirão Sub-20.

Joia da base está com Covid-19
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Com regulamen-
t o  d e b a t i d o , 

aprovado, formato 
e tabela publicados, 
o Carioca de 2021 
começará em 27 de 
fevereiro, três dias 
depois do encerra-
mento do Brasilei-
ro. Serão 11 roda-
das, com todos se enfrentando 
em pontos corridos, e os qua-
tro primeiros discutindo o tí-
tulo no mata-mata nas semi-
finais e final. O presidente 
Rubens Lopes (foto) acredita 
que foi a melhor opção para 
enfrentar o calendário acha-
tado pela pandemia. Os clubes 
terão o faturamento do pay

-per-view integral, 
além da premiação 
e cotas de televisão 
ainda a serem defi-
nidas, Para propor-
cionar um intervalo 
para recuperação, os 
clubes participantes 
do Brasileiro pode-
rão usar equipes al-

ternativas até o dia 13 de mar-
ço, terceira rodada. Depois 
disso, os que ainda usarem re-
servas perderão direito a cotas 
de transmissão. Ainda falta de-
finir a quem caberá os direitos 
de transmissão, uma vez que 
há mais de uma emissora in-
teressada e as propostas estão 
sob análise.

 LVanderlei Luxemburgo 
fez trato incomum com o 
Vasco. Nada de salários, 
só receberá um prêmio se 
tirar a equipe do buraco. 
Ideia do próprio.

 LMuricy Ramalho plane-
jando o novo modelo pa-

ra o futebol do São Paulo, 
que deverá estar em prá-
tica a partir do fim do Bra-
sileirão.

 LMiguel Ángel Ramírez, 
ex-Independiente del Val-
le, só assumirá o Interna-
cional no Gauchão.

Vem aí o novo Cariocão

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

FALTOU BRILHO

 L A nova diretoria do Botafogo to-
mará posse esta noite, em soleni-
dade no salão nobre do clube, em 
General Severiano. Boa sorte ao 
novo presidente, Durcésio Mello. 
Ele vai precisar muito.

 L Janeiro, verão, um sol para cada 
um. Jogar futebol às 16 horas, nes-
sas condições, com a temperatura 
no campo de jogo podendo chegar 
a uma sensação térmica superior 
a 45 graus, é loucura.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 L 2020 se despediu melanco-
licamente também no fute-
bol. Um ano de dificuldades, 
incertezas, jogos sem a pre-
sença dos torcedores, sem os 
gritos de jogadores e treina-
dores ecoando nos estádios 
vazios, misturados aos ridí-

culos sons de torcidas imagi-
nárias, disparados pelas cai-
xas de som, mais para tentar 
encobrir os palavrões profe-
ridos nas áreas técnicas. Nada 
que merecesse destaque ou 
deixasse saudades. Um ano 
para esquecer.

Luxa comanda na 
bola e no papo
Pofexô quer salários em dia pros jogadores

 L VASCO

O 
início de 2021 tem sido 
de muito trabalho para 
Vanderlei Luxembur-

go no Vasco. Ontem, o técnico 
comandou seu segundo treino 
no CT do Almirante, desde que 
oficializou a sua volta ao clu-
be, no último dia 31 de dezem-
bro. A primeira parte da ativi-
dade focou a parte física, com 
o coordenador Antônio Mel-
lo e o preparador Daniel Félix 
orientando os jogadores, sob os 
olhares atentos do pofexô.

Em seguida, os jogadores 
foram para o gramado, on-
de se dividiram em cinco gru-
pos, fazendo circuitos para ga-
nhar força e potência. O elenco 
também treinou posse de bola 
e marcação sob pressão.

Ao término da atividade, 
Luxemburgo reuniu os joga-
dores para uma conversa, vi-
sando a motivar a equipe para 
o próximo compromisso pelo 
Campeonato Brasileiro, contra 
o Atlético-GO, na quinta-feira, 
em Goiânia.

Luxemburgo disse que viu o 
convite para comandar o Vasco 
como uma convocação. Antes 
de acertar o retorno, o técni-
co fez um pedido: que a direto-
ria acertasse os atrasados com 
os jogadores, o que foi pron-
tamente aceito pelo presiden-
te eleito, Jorge Salgado — que 
participou das negociações.

O técnico disse que seu prin-
cipal objetivo é conquistar pelo 
menos 50% dos 36 pontos que 
o Vasco ainda disputará, em 12 
jogos que restam, no Campeo-
nato Brasileiro, para, matema-
ticamente, escapar do rebaixa-
mento. Atualmente, a equipe 
soma 28 pontos e está em 17º.

Luxa já dirigiu dois treinos e trabalhou a marcação sob pressão 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

 LEm jogo de pura emoção, o 
Vasco conquistou o título de 
campeão da Copa do Brasil sub-
20, ontem, ao empatar com o 
Bahia em 3 a 3, em São Januá-
rio. No jogo de ida, os meni-
nos da Colina haviam vencido 
por 2 a 1. O Vasco começou na 
frente, abrindo 2 a 1 no primei-
ro tempo, com gols de Laran-
jeira, aos 21, e Matias, aos 24. 
Gabriel descontou, aos 46. No 
segundo tempo, o Bahia virou 

com Borel, aos 21, e Marcelo, 
aos 24. Mas um gol salvador de 
Caio Eduardo, nos descontos, 
aos 47, deu números definiti-
vos ao placar e levou o Gigan-
te da Colina ao delírio, com seu 
primeiro título da Copa do Bra-
sil na categoria. O jogo foi visto 
por Maurício Copertino, auxi-
liar de Vanderlei Luxemburgo, e 
Alexandre Pássaro, o novo dire-
tor executivo do futebol, de olho 
nas joias para o profissional.

Sub-20 campeão da Copa do Brasil
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 L REMANDO CONTRA A DEGOLA

Missão Resgate
Durcesio assume hoje um Botafogo em crise

A 
nova diretoria do Botafogo, 
comandada pelo presiden-
te eleito Durcesio Mello, vai 

tomar posse na sede do Botafogo, 
em General Severiano, hoje à noi-
te. O evento, no Salão Nobre, será 
transmitido de forma online pela 
BotafogoTV. Por conta da pande-
mia da Covid-19 e da adoção de 
protocolos de saúde, haverá restri-
ção ao acesso de pessoas.

O Alvinegro divulgou on-
tem uma nota, detalhando co-
mo será a cerimônia e expli-
cando as medidas de prevenção 
que foram tomadas: “Será rea-
lizada nesta segunda-feira 
(4/1), no Salão Nobre de Gene-
ral Severiano, a Sessão Solene 
do Conselho Deliberativo que 
dará posse ao Presidente Dur-
cesio Mello e ao Vice-Presiden-
te Geral Vinicius Assumpção, 
eleitos para o quadriênio 2021-
2024. O evento será transmi-
tido pela BotafogoTV a partir 
das 19h40.

Haverá também posse da 
nova Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo, eleição 
dos componentes da Junta 
de Julgamento e Recursos, do 
Conselho Fiscal e da Comis-
são Permanente do Conselho 
Deliberativo; bem como a ho-
mologação dos nomes dos Vi-
ce-Presidentes de departamen-
to indicados para compor o 
Conselho Diretor - quadriê-
nio 2021-2024. 

Em função da pandemia, se-
rá adotado protocolo de saúde 
e restrição de pessoas”.

Durcesio assumirá o clube 
em penúltimo lugar no Cam-
peonato Brasileiro e lutando 
desesperadamente para evitar 
o rebaixamento para a Série B 
do Campeonato Brasileiro. O 
time, que enfrentará o Athleti-
co-PR na próxima quarta-fei-
ra, no Niltão, está com 23 pon-
tos, faltando 11 rodadas para o 
encerramento da competição. 

Durcesio comemora a vitória: novo presidente tem missão difícil

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LO futuro do meia João Paulo 
ainda está indefinido. O Seatt-
le Sounders, clube americano 
que o meia defendeu no últi-
mo ano, deseja a contratação 
em definitivo, mas, de acordo 
com o site Info Botafogo, quer 
pagar menos que o combina-
do para contratar o jogador. O 
empréstimo terminou na últi-

ma quinta-feira e os america-
nos propõem o pagamento de 
um milhão de dólares (R$ 5,2 
milhões) para ficar em defini-
tivo com João Paulo. Esse valor 
seria R$ 1,3 milhão menor que 
a soma estabelecida anterior-
mente com o Botafogo. 

O Seattle tem até o dia 15 pa-
ra exercer o direito de compra.

João Paulo: situação indefinida

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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A GATA DA HORA

D
epois de passar as fes-
tas natalinas no Brasil, o 
craque Neymar se rea-

presentou ontem ao Paris Sain-
t-Germain, do novo técnico, 
Mauricio Pochettino. Mas, an-
tes, viveu um momento marcan-
te. No sábado, ele mergulhou os 
pés num molde para ser utiliza-
do na Calçada da Fama do Ma-
racanã, onde vai figurar ao lado 
de lendas do futebol brasileiro, 
como Pelé e Ronaldo. O even-
to aconteceu na casa do jogador 
em Mangaratiba e contou com a 
participação do senador Flávio 
Bolsonaro, além de com o pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O tom da conversa foi des-
contraído, e o presidente quis 
saber sobre os eventos de fim 
de ano do jogador e pergun-
tou se o atleta havia tido con-

quistas amorosas durante as 
comemorações de Ano Novo. 
Um evento vai ser realizado no 
Maracanã na próxima vinda de 
Neymar ao Brasil.

surgiu no melhor clima do verão e ostentou 

seu shape slim em fotos na praia de Coogee, uma das mais 

badaladas e paradisíacas de Nova Gales do Sul, na Austrá-

lia, onde a modelo e atriz brasileira passa uma temporada. 

O sonho da gata é fazer uma carreira no exterior.

LARISSA MAXINE

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

 BRUNO CHALAUPKA / EDU GRABOSKI / DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Calçada da Fama 
para Neymar
Craque faz o molde antes de viajar

 L AO LADO DAS LENDAS

Neymar (D) mostra o molde
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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.
 

COLORISTA V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário + benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo whatsApp  
98139-8339  Tels.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

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

 

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
 

COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
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ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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SEM BEIJO ‘HÁ 
QUASE TRÊS ANOS’

 LJoelma fez uma revelação sur-
preendente no Altas Horas, da Glo-
bo, no último sábado. A cantora 
contou que está sem beijar na boca 
há três anos, após uma ‘brincadeira’ 
de Serginho Groisman com a plateia 
virtual. “Tem alguém que não beija 
há um mês? Há dois meses, tem? Há 
três meses?”, continuou o apresen-
tador. Uma jovem, então, confessou: 
“Há um ano”. Em seguida, Joelma 
destacou: “Gente, eu sou o recor-
de aqui? Estou há quase três anos”.

PURA SENSUALIDADE!
 LDeborah Secco surpreendeu seus se-

guidores ao publicar uma foto comple-
tamente nua. Como acessório, a atriz 
usou apenas um chapéu de palha, com 
o qual cobre os seios. Na legenda, De-
borah, que é casada com o também ator 
Hugo Moura, escreveu: “leve”. 

SORRIDENTE
 LJuliana Paes mostrou toda a sua beleza e 

boa forma em fotos publicadas em seu Ins-
tagram, ontem. Com um biquíni branco, de 
cintura alta, e uma saída de praia, ela surgiu 
toda sorridente e arrasou nas poses. “Ah-
hh”, escreveu ela na legenda. 

EM ALTA EM BAIXA

 LJoão Bosco pede Moni-
que Moura em casamen-
to: ‘Ela disse sim!’

 LXande de Pilares faz 
show com aglomera-
ção no Centro do Rio.

O relacionamento do DJ 
Rennan da Penha com Lo-
rena Vieira chegou ao fim. 
A empreendedora foi quem 
deu a notícia, no Instagram, 
na manhã de ontem. “Meu 
relacionamento com o Ren-
nan acabou. Muita gente vai 
perguntar o porquê, mas não 
quero falar. É algo que eu te-
nho que conseguir sair desse 
relacionamento. É algo que 
realmente tem que acabar. Só 
quero conseguir me cuidar e 
não ficar mal com isso. A gen-
te sempre acha que a pessoa 
vai mudar até acontecer o 
pior”, disse Lorena, às lágri-
mas. Em seguida, Rennan se 

pronunciou sobre o término, 
no Twitter, e disse que tem si-
do até ameaçado de morte de-
vido ao caso. “Tenho que ser 
ameaçado de morte por termi-
nar uma relação? Que mundo 
é esse que estamos vivendo? As 
pessoas nem sabem o motivo 
do término e estão mais preo-
cupadas em me atacar sem 
saber o que aconteceu do que 
ajudar. Prejudicados aqui so-
mos ela e eu e ninguém enten-
de isso”, publicou. Mais tarde, 
ele usou o Instagram para de-
sabafar e deixou claro que não 
rolou traição. “Não tem trai-
ção, não tem ninguém envol-
vido. O que aconteceu foi uma 

briga entre eu e minha mu-
lher. Isso é uma coisa comple-
tamente normal. Não é nor-
mal todo mundo saber da 
forma que soube, mas é uma 
briga. Eu acho que não é nor-
mal vocês ficarem se meten-
do em uma coisa que não diz 
respeito a vocês. Não é porque 
eu sou ‘público’ que eu tenho 
que dar satisfação da minha 
vida pra vocês e ficar expon-
do a minha vida na internet. 
Isso é uma coisa entre eu e 
ela. Vocês não estão ajudan-
do. Ninguém mandou uma 
mensagem de apoio. Só rece-
bi mensagem me atacando”, 
reclamou ele.

‘Não tem traição’, diz Rennan
Relacionamento do DJ com a empresária Lorena Vieira chegou ao fim

CONVITE 
PARA 
PADRINHOS

 L Alok  e  Roma na 
Novais convidaram 
o casal de obstetras 
Erica e Domingos 
Mantelli, responsá-
veis pelo parto da 
caçula Raika, pa-
ra serem padrinhos 
da bebê. O convite 
foi uma forma de 
homenageá-los, já 
que foram eles que 
salvaram a pequena 
no parto prematuro 
de alto risco provo-
cado por complica-
ções da Covid-19. Os 
médicos aceitaram 
o convite e divul-
garam em suas re-
des sociais um texto 
emocionante sobre 
o momento do nas-
cimento da menina.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO  FLOR DO CARIBE HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL CHIQUITITAS A FORÇA DO QUERER

17h55, GLOBO: Gabriel e Felipe 
tentam ajudar um ao outro após 
a agressão que sofreram. Lica não 
percebe o constrangimento de Ne-
na e tenta ser simpática. 

18H25, GLOBO: Arruda sequestra 
Samuel. Taís aconselha Amaralina a ter 
responsabilidade ao conduzir os turis-
tas. Cassiano e Duque contratam Alaor 
e alguns salineiros para explorar a mina.

19H30, GLOBO: Jéssica oferece di-
nheiro para Shirlei pedir demissão da 
casa de Felipe, mas é expulsa por Shirlei. 
Bruna avisa a Aparício que ele terá que 
disputar a presidência com Fedora.

21H00, RECORD: Apavorado, Tobias 
adentra sua suíte em busca da câmera 
escondida que lhe foi revelada em uma 
mensagem anônima. O rapaz vasculha 
tudo até que acha a câmera espiã.

21H00, SBT: Valentina leva Gabriela 
para um passeio no parque. Miguel 
espia Gabriela de longe. Glorinha é 
grossa, respondona e até agressiva 
com Eduarda.

21H40, GLOBO: Eurico se deses-
pera com o sumiço de Silvana. Si-
mone liga para Caio. Bibi descobre 
que Silvana está presa no cassino e 
fala com Sabiá.

RAPIDINHA...

Dinheiro emprestado salvou 
 LEm entrevista ao Altas Ho-

ras, da TV Globo, a vencedora 
do BBB 18, Gleici Damasceno, 
revelou que precisou pedir di-
nheiro emprestado para ir à se-
letiva do programa. “Eu disse: 
‘Jaice (amiga), mas não tenho 
um centavo’. E a (seletiva) era 
em um estado vizinho. Ela fa-

lou assim: ‘Tenho R$ 60 aqui’. 
Era o dinheiro que ela tinha, e 
me deu esse dinheiro. Conse-
gui comprar a passagem de ida, 
não tinha como voltar, mas fui 
mesmo assim, sozinha. Quan-
do voltei, fiquei com isso no co-
ração: eu vou entrar. Quando 
vi, estava lá dentro”, explicou.

 L ‘AS FIVE’

Papo de bastidor
Detalhes das gravações de série do Globoplay

R
eprisando na Globo, Ma-
lhação - Viva a Diferen-
ça fez tanto sucesso que 

ganhou um spin off exclusi-
vo no GloboPlay. Em As Five, 
o público pode acompanhar o 
que aconteceu com o grupo das 
cinco melhores amigas na fase 
adulta. E, enquanto a produ-
ção rola no streaming, Gabriela 
Medvedovski, que interpreta a 
Keyla, postou uma sequência 
de dez fotos que mostram os 
bastidores da série. A cada se-
mana, Gabi mostra um ensaio 
com detalhes de cada episódio 
que vai ao ar.

Embarcando no sucesso da 
série, Gabi faz uma paralelo en-
tre a personagem adolescente 

de Malhação e a adulta retrata-
da em As Five. Keyla era bem ro-
mântica e intensa. Hoje, ela pen-

sa menos no amor idealizado.
E foi só por conta da pan-

demia que essa temporada de 
Malhação voltou ao ar. Com 
a interrupção das gravações 
de novas tramas, a Globo es-
colheu a edição vencedora do 
Emmy Internacional para ocu-
par a grade. Gabi conta que ela 
e o restante do quinteto vibra-
ram com a escolha. “É gostoso 
reviver esses momentos por-
que foram muitos meses de 
gravação, então às vezes ven-
do uma cena nos recordamos 
de alguma coisa que aconteceu 
por trás das câmeras, ou até co-
mo estávamos pessoalmente 
naquele dia. Tem sido muito 
interessante”, conta.

Uma das fotos postadas por Gabi

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“No homem, o desejo gera o amor. Na mulher, o amor 

gera o desejo” (Jonathan Swift)

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

 LO astral equilibrado irá te 
ajudar a conquistar seus pro-
jetos pessoais. O corpo pode 
demandar cuidados para ge-
rar benefícios para o seu coti-
diano. Cor: azul-marinho
Números da sorte: 77, 14 e 32.

 LA organização vai estar em 
evidência. Evite realizar co-
mentários negativos, princi-
palmente no trabalho. Com-
partilhe com seu par os seus 
projetos. Cor: rosa.
Números da sorte: 96, 51 e 24.

 LAo longo do dia, aposte nas 
relações sociais. Novas parce-
rias ou novos contatos podem 
surgir, inclusive na paquera. 
Ajustes nas finanças podem 
ser necessários. Cor: branco.
Números da sorte: 34, 16 e 70.

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

 LA segunda-feira trará um 
clima de produtividade. Uma 
oportunidade no mercado de 
trabalho pode ocorrer. O amor 
ficará em segundo plano. Cor: 
dourado.
Números da sorte: 80, 08 e 17.

 LUtilize a sua criatividade para 
elaborar novas estratégias. 
Aproveite para completar ta-
refas. Evite o ciúmes com a pa-
quera para viver um romance. 
Cor: branco.
Números da sorte: 99, 72 e 09.

 LAs suas finanças precisarão 
de ajuda para evitar prejuí-
zos. Expanda seus horizontes 
no mercado de trabalho. Seja 
mais flexível com o parceiro. 
Cor: vermelho.
Números da sorte: 55, 91 e 46.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO dia começa com uma con-
centração extra em assuntos 
financeiros. Bons negócios são 
possibilidades. Cuidado com 
a franqueza na relação com o 
parceiro. Cor: branco.
Números da sorte: 29, 20 e 38

 LUma oportunidade de em-
prego pode surgir. Cautela 
com o mau humor e não des-
conte nas pessoas queridas. 
Aposte em momentos rela-
xantes com o amor. Cor: roxo
Números da sorte: 93, 39 e 57.

 LA impaciência pode gerar 
problemas no seu dia. Dire-
cione essa energia para ser 
produtivo nos negócios. Evite 
ter um pavio curto no relacio-
namento. Cor: bege.
Números da sorte: 04, 67 e 40.

SANTA ÂNGELA FOLIGNO
Nasceu na Itália, no ano de 1248, 
em Foligno, próximo a Roma, em 
família bastante abastada, mas in-
diferente à igreja e a Deus. Seguiu 
com o matrimônio e teve filhos, mas 
todos morreram e ela se afundou na 
vida das vaidades e festas, até o dia 
em que sentiu o toque da misericór-
dia do Senhor. Recorrendo à Virgem 
Maria, buscou a reconciliação. Aos 
40 anos, doou todos os seus bens 
para os pobres, entrou para a famí-
lia franciscana na ordem terceira, 
viveu uma vida reclusa e saía para 
peregrinações em Assis, onde per-
maneceu até o fim da sua vida.

SANTO DO DIA

PAÇOCA
Querendo comer paçoca, João-
zinho pede:
— Mãe, compra paçoca para 
mim, por favor?
A mãe responde:
— Tudo bem, meu filho, te dou 
o dinheiro e você vai comprar. 

Pode ser?
— Claro, mãe, mas não sei onde 
comprar.
A mãe, então, explica:
— É só você entrar onde tiver 
um monte de gente entrando 
que é lá.
Na rua, Joãozinho vê um monte 

de pessoas entrando numa es-
cola e lá vai ele. Lá dentro, ele 
fica confuso e sem saber para 
onde ir, até que um professor 
lhe pergunta:
— O que você veio fazer aqui?
Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.

FAROESTE
No Velho Oeste, o sujeito chega 
no bar com aquela pinta de du-
rão e levanta a camisa, mostran-
do as cicatrizes para outro cara. 
E diz, apontando para a costela:
— Essa foi em Kansas City.
Todos ficam admirados. Então, 

ele mostra outra marca no pei-
to e dispara:
— New York City.
E aponta uma nas costas:
— Washington City.
Depois, mostra uma do lado 
direito do abdômen:
— Apendicite.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Exú
MENSAGEM:
Nesta primeira segunda-feira do 
ano, Exú nos traz a proteção, a de-
fesa e, acima de tudo, a coragem 
de arriscar novos desafios. Exú 
também nos pede o controle nas 
bebidas alcoólicas e cuidado com 
brigas e desavenças.
SAUDAÇÃO: Laroyê Exú, mojubá 
CORES: Preto e vermelho.
ELEMENTOS: Fogo e terra.
SIMPATIA: Para conseguir coragem 
e garra para prosseguir, pegue 
um saquinho de pano vermelho e, 
dentro, coloque sete sementes de 
girassol, um pedacinho de coco, 
sete folhas de arruda e três folhas 
de louro. Amarre com uma fita 
verde escrita coragem e ande 
sempre com esse patuá, pedindo 
a Exú caminhos abertos e boas 
oportunidades e coragem para 
enfrentar os desafios e vencer. 

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

 LNovas demandas podem sur-
gir no trabalho. Inove para en-
contrar as melhores soluções. 
A vida amorosa pode ser pre-
judicada com o foco na vida 
profissional. Cor: prata.
Números da sorte: 11, 74 e 20.

 LO dia está favorável para a 
sua conta bancária. Aposte em 
projetos pessoais que te con-
templam. Busque equilibrar 
o tempo sozinho com a vida a 
dois. Cor: dourado.
Números da sorte: 66, 30 e 93.

 LDificuldades e provações 
podem surgir na sua vida pro-
fissional. Faça um esforço que 
suas opções irão melhorar. 
Realize atividades agradáveis 
de casal. Cor: verde.
Números da sorte: 76, 40 e 04.
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