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Rio-Águas tira árvore 
e ponto de ônibus

Veículos multados 
em Olaria

Poste sem luz em 
Rocha Miranda

Nilópolis precisa do 
Segurança Presente

Nova Iguaçu quer 
hospital de volta

14° salário para 
aposentados

 LA Rio-Águas fez obra emergencial de 
recuperação de galeria na Estrada Pau 
Ferro, próximo ao nº 660, Jacarepaguá, 
mas ao abrir a calçada, derrubou uma 
árvore e não plantou outra no lugar. 
Além disso, tirou a cabine do ponto de 
ônibus: passageiros esperam o trans-
porte no sol/chuva e em pé.

 L Sobre a carta publicada no dia 
29/12, com denúncia de veículos 
estacionados na calçada da Rua 
Leopoldina Rego, em Olaria, a 
GM enviou uma equipe do GET 
da Zona Norte ao local e dois veí-
culos foram multados.

 L Na Estrada do Barro Vermelho, 
na altura do número 170, em Ro-
cha Miranda, tem um poste com 
a lâmpada queimada há mais de 
um mês! A Rio Luz precisa tomar 
providências urgentemente. À 
noite, fica muito escuro na via.

 L Faço um apelo à Prefeitura de 
Nilópolis para incluir o projeto Se-
gurança Presente na nossa cidade 
tão sofrida com vários assaltos, 
principalmente no Centro do mu-
nicípio. O povo não aguenta mais 
tanta violência na cidade.

 L Moradores de Nova Iguaçu 
pedem a reabertura do Hospital 
Iguaçu, no Centro da cidade. Ele 
tem mais de 80 anos e está fe-
chado há pelo menos 10. Metade 
da população da cidade nasceu 
neste hospital, que era referência 
em diversas especialidades.

 L Sou aposentado e preciso extra-
vasar a minha revolta. Já estão 
querendo aprovar a propaganda 
da venda de armas. Já não se fala 
mais da aprovação do 14º salário 
dos aposentados. Tem idosos que 
vivem apenas do dinheiro da apo-
sentadoria. Um absurdo!

Adriano Silva
Pechincha

Maria Beatriz Fafiães
Assessora de Imprensa da GM

Joel Cella
Por e-mail

Anônimo
Nilópolis

Marcos Dias
Por e-mail

Laudelino Siqueira
Por e-mail
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Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196
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 LTENHO 29 anos e 
sou jornaleira há cinco. 
Moro em Austin. Antes 
de ser jornaleira, fui 
balconista. Na minha 
profissão, gosto de me 
comunicar. O bom da-
qui é o comércio, mas 
tem que melhorar a 
segurança. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas, gosto de ir à 
academia. Gosto de ler 
o caderno de esportes 
no MEIA HORA.

DAIANA 
MARTINS —

 Madureira

KELVIN DE 
ALMEIDA 
CRUZ DA 
SILVA  
tem atual-
mente 16 
anos. Ele 
despareceu 
em 23 de 
fevereiro de 
2005, na Praça da Bandeira (Zona 
Norte), após ser sequestrado.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Mãe e pai de Marcelo, que foi baleado no peito quando voltava para casa para pegar celular

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

‘QUERO JUSTIÇA’
Mãe faz desabafo sobre a morte do filho, atingido por tiro de fuzil na Cidade de Deus 

 L NA ZONA OESTE

O 
marmorista Marcelo Gui-
marães, de 38 anos, mor-
reu após ser atingido por 

um tiro de fuzil no peito quando 
passava de moto pela Rua Edgard 
Werneck, na altura da Cidade de 
Deus, em Jacarepaguá, ontem. 
Testemunhas dizem que o dispa-
ro partiu de um PM que estava em 
um blindado na via, embaixo do 
viaduto da Linha Amarela. 

Marcelo saiu da sua casa, na 
Gardênia Azul, para levar o filho 
ao futebol e, em seguida, foi para 
o trabalho, na Rua Edgard Wer-
neck. Ele voltava para casa para 
pegar o celular, que havia esque-
cido, quando foi baleado. 

Indignada, a mãe de Marce-
lo, Angélica Francisco Guimarães, 
de 59 anos, exige Justiça pela mor-
te do mais velho dos quatro filhos. 
Ela confrontou os policiais mili-
tares que estavam reunidos no lo-
cal e cobrou respeito. Ao dirigir-se 
aos PMs, ressaltou que o filho não 
morreu por bala perdida, mas por 
“bala achada”. Angélica contestou 
a versão da PM de que houve con-
fronto no local. “Os policiais ficam 
debochando e conversando entre 
eles. Matam as pessoas sem abor-
dagem”, criticou. “Quero justiça 
porque um policial desprepara-
do matou meu filho”, acrescentou. 

O aposentado Osvaldo Castro 
de Oliveira reclamou da ação da 
PM na Cidade de Deus que resul-
tou na morte do seu filho. “Meu fi-
lho não era bandido, era trabalha-
dor. Foi um tiro só que deram. Ele 
foi levar o filho no futebol, virou 
aqui e foi vítima”, desabafou.

De acordo com o aposentado, 
há testemunhas que comprovam 
que não havia tiroteio no momen-
to em que Marcelo foi baleado. 
Parentes e testemunhas também 
denunciam que os policiais não 
socorreram a vítima. 

 LEm nota, a PM negou que te-
nha realizado operação na região. 
“Equipes do 18º BPM (Jacarepa-
guá) foram atacadas por disparos 
de arma de fogo realizados por 
criminosos de dentro da Cidade 
de Deus. Os policiais reagiram à 
agressão. Um motociclista que 
passava pelo local foi atingido. A 
vítima não resistiu”, informou a 

assessoria de comunicação da Se-
cretaria Estadual da PM.  

Um Inquérito Policial Militar 
será aberto. Agentes da Delegacia 
de Homicídios da Capital (DHC) 
estiveram no local e realizaram pe-
rícia. Um cartucho foi apreendi-
do. Parentes e testemunha foram 
à delegacia. Os policiais também 
foram prestar depoimento.

“O que estão falando de que 
foi tiroteio ou bala perdida não é 
verdade. Meu irmão foi baleado 
sem motivo nenhum. Só a polícia 
atirou e os policiais que ficaram 
aqui ainda ficaram rindo. Uma 
falta de amor”, disse Andressa 
Guimarães, irmã da vítima, que 
destacou que o irmão não foi so-
corrido pelos PMs.

‘Meu irmão foi baleado sem motivo nenhum’

 LMarcelo deixa mulher e dois 
filhos, Arthur Miguel, de 5 
anos, e Vitória, de 19. Sobri-
nha do marmorista disse que 
ele chegou a enviar uma foto 
do filho para parentes às 8h16, 
após deixá-lo no futebol. “Foi o 
primeiro dia de aula dele na es-
colinha e ele mandou foto pra 
família”, contou ela.

A filha de Marcelo usou as 
redes sociais para se pronun-
ciar sobre a morte do pai. “Te 
mataram pai, na crueldade. O 
senhor era trabalhador, estava 
indo trabalhar e te mataram. 
Tão novo, cheio de vida, cora-
ção bom! Eu, minha mãe, meu 
irmão, família e amigos não es-
tamos aguentando tanta dor”, 
escreveu Vitória Guimarães, 
com uma foto com o pai e a 
hashtag Justiça por Marcelo.  

‘Tanta dor’, 
diz filha

 L Em protesto contra a mor-
te de Marcelo, manifestantes 
fecharam a Linha Amarela, 
nos dois sentidos, na altura 
da Cidade de Deus, no início 
da tarde de ontem. A Polícia 
Militar informou que poli-
ciais seguiram para a via ex-
pressa. A Linha Amarela fi-
cou fechada durante cerca 
de 20 minutos. O trânsito fi-
cou engarrafado. 

No local do crime, mora-
dores da Cidade de Deus pe-
diram paz na comunidade.

Protesto na 
Linha Amarela

Manifestantes protestaram contra a morte de Marcelo na Linha Amarela, que ficou fechada por 20 minutos

REPRODUÇÃO
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POLÍCIA

 L FUZIL RECUPERADO

U
m vídeo recebido pe-
lo MEIA HORA mostra 
o momento exato em 

que o fuzil furtado na Vila Mi-
litar, na madrugada de domin-
go, é entregue a criminosos em 
espécie de ‘delivery de arma-
mento’. As imagens coincidem 
com informações que um sol-
dado, em serviço, teria levado 
o armamento para criminosos 
que estavam num Honda HRV.

Questionado, o Comando 
Militar do Leste não se pro-
nunciou sobre a procedência 
das imagens. No entanto, ao 
comparar o local em que a gra-
vação foi feita e a rua em que o 
25º Batalhão Logístico fica lo-
calizado, no Viaduto de Maga-
lhães Bastos, é possível ver que 
se trata do mesmo lugar.

Em nota, o CML informou 
ainda que “não comenta quais-
quer aspectos relacionados, di-
reta ou indiretamente, a pro-
cessos em curso”.

Ontem, o CML informou, 
por meio de nota oficial, que o 
fuzil foi recuperado e que um 
procedimento judicial vai ave-
riguar o caso.

“O Fuzil furtado, no dia 

03/01/2021, na Vila Militar 
(Rio de Janeiro - RJ), foi recu-
perado. Um Procedimento ju-
dicial foi aberto para apurar o 
fato ocorrido e as demais pro-
vidências cabíveis, serão rea-

lizadas pela Justiça Militar. O 
Comando Militar do Leste res-
salta que o Exército Brasileiro 
não compactua com qualquer 
tipo de conduta ilícita por par-
te de seus integrantes, repu-
diando veementemente ati-
tudes e comportamentos em 
conflito com a lei, com os va-
lores militares e/ou com a ética 
castrense”, afirmou a nota

O CML abriu um procedi-
mento judicial para averiguar o 
caso. Por conta do fruto do ar-
mamento, os comandantes de 
todos os quartéis da Vila Mili-
tar teriam acionado os milita-
res de serviço a comparecerem 
em suas respectivas unidades 
de lotação. OA fim de descobrir 
para quem o fuzil foi entregue e 
para onde ele foi levado.

A informação seria de que 
o armamento foi encontrado 
na comunidade do Urubu, em 
Pilares, na Zona Norte do Rio, 
mas não foi confirmada.

Vídeo mostra entrega
A arma foi furtada em um quartel na madrugada de domingo

Fuzil é furtado de dentro da Vila Militar, no Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO/INTERNET

Chapadão: um morto e um ferido
Tiroteio come solto no complexo. Imagens mostram baile até de amanhã

 L APÓS ROUBO DE CARRO

Um suspeito morreu e ou-
tro ficou ferido, na manhã de 
ontem, em um confronto com 
policiais militares do 41º BPM 
(Irajá), no Complexo do Cha-
padão, Zona Norte do Rio. 
Segundo a Polícia Militar, os 
agentes foram informados so-
bre um roubo de carro e en-
contraram o veículo em um 
dos acessos da comunidade. 

Ainda segundo a corpora-
ção, quando os policiais che-
garam ao local, homens arma-
dos fizeram disparos contra 

a equipe e houve confronto. 
Após o tiroteio, um criminoso 
não resistiu e morreu no local, 
enquanto um outro homem foi 
socorrido e encaminhado ao 
Hospital Estadual Albert Sch-
weitzer, em Realengo. 

Com eles foram apreendi-
dos um revólver e um simula-
cro de pistola e o carro roubado 
foi recuperado. Imagens aéreas 
do ‘Bom Dia Rio’, da TV Globo, 
também mostraram o fim de 
um baile, que acontecia no alto 
da comunidade, ainda na ma-

nhã de ontem, onde era pos-
sível ver um grupo de pessoas 
reunidas sem máscaras.

São Gonçalo
Quatro criminosos foram 

presos, um deles baleado, on-
tem, depois de entrarem em 
confronto com policiais do 
7º BPM em um dos acessos da 
comunidade do Miriambi, em 
São Gonçalo. Ao todo, uma 
pistola, um rádio transmissor 
e farto material entorpecente 
foram apreendidos. Arma e simulacro: apreendidos

REPRODUÇÃO

PMs do Batalhão de Polícia Ro-
doviária (BPRv) prenderam no 
domingo o traficante Rodrigo dos 
Santos Manhães, o Rodrigo AK-
47, acusado de gerenciar o tráfico 
de drogas no Morro Dona Marta, 
em Botafogo, Zona Sul do Rio. Ele 
era foragido da justiça e responde 
pelos crimes de tráfico de drogas, 
homicídio e lesão corporal grave. 

De acordo com a PM, o cri-
minoso estava em uma van de 
passageiros que seguia para São 
Pedro da Aldeia, na Região do La-
gos. O veículo foi parado em uma 
blitz na RJ-124, na altura do mu-
nicípio de Rio Bonito. 

Segundo os policiais, ao ser 
abordado, ele não apresentou ne-
nhum documento e por isso foi le-
vado para a delegacia para averi-
guação. Ao receber voz de prisão, 
ele ofereceu R$ 100 mil aos poli-
ciais por sua liberdade. 

Contra ele havia dois man-
dados de prisão em aberto, 
expedido pela Justiça do Rio. 
Além dos crimes que já respon-
dia, Rodrigo foi indiciado por 
tentativa de suborno.

Gerente 
do pó vai 
pra tranca
Traficante Ak-47, 
do Dona Marta, 
roda numa blitz

 L PRESO NA VAN

Rodrigo AK-47 estava foragido
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POLÍCIA

 L COVARDIA E BRUTALIDADE

A 
arquiteta Sheila Richa, de 
30 anos, ainda sente no 
corpo e na mente as conse-

quências da agressão sofrida por 
volta das 18h do dia 1º, durante 
confusão em uma lancha na Praia 
do Dentista, em Angra dos Reis, na 
Costa Verde. A urbanista só pre-
tendia celebrar a chegada de 2021 
com o marido, a irmã e o cunha-
do, mais dois casais de amigos e a 
filha de um deles, mas o momento 
festivo foi interrompido por uma 
discussão em que terminou com 
a vítima levando socos e chutes de 
dois homens. “Acho que se nin-
guém tivesse conseguido separar, 
eu acredito que não estaria viva”, 
conta ao MEIA HORA.

Sheila afirma que não há jus-
tificativa para a brutalidade da 
violência sofrida por ela pelos 
ocupantes da lancha vizinha. A 
confusão, segundo a arquiteta, co-

meçou após um desentendimento 
dela com Jéssica Flores, namorada 
de Renato Bastos, apontado como 
um dos agressores. O irmão dele, 
Rafael Bastos, também teria agre-
dido a urbanista.

“Fiz um questionamento, por-
que ela estava rindo e debochan-
do, mas não rendi assunto e saí de 
perto deles. Quando de repente, 
do nada, o Renato me jogou um 
copo... Eu não me recordo como 
eu fui parar na outra lancha, quan-
do eu vi estava no chão sendo agre-
dida por esses dois homens”, relata 
a arquiteta, que diz ter tido o dente 
quebrado, fratura nasal e início de 
traumatismo craniano. 

O boletim foi registrado du-
rante a madrugada de sábado na 
166ª DP (Angra). Segundo Shei-
la, o seu marido Lucas Castro e a 
sua irmã Raquel Richa também 
foram agredidos.

Arquiteta é espancada
Sheila Richa acusa dois homens de agressão numa lancha em Angra

Sheila postou fotos na internet

REPRODUÇÕES DA INTERNET

Drama dos garotos desaparecidos
Familiares prestam depoimento na delegacia de Belford Roxo e desabafam

 L ‘ACHO QUE ALGUÉM PEGOU ELES’

Familiares das três crianças que 
desapareceram em Belford Roxo 
prestaram depoimento ontem, no 
Setor de Descoberta de Paradei-
ros (SDP) da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminense 
(DHBF). Os meninos Lucas Ma-
theus, de 8 anos, Alexandre da Sil-
va, de 10, que são primos, e Fer-
nando Henrique, de 11, foram 
vistos pela última vez por volta 
das 18 horas do dia 27 de dezem-
bro, na Feira de Areia Branca, no 
bairro de mesmo nome.

Segundo familiares, os meni-
nos saíram de casa para brincar 
em um campo de futebol, no bair-
ro Castelar, onde moram. Eles de-

veriam voltar para almoçar em ca-
sa e não avisaram a ninguém que 
iam para a feira. Tatiana da Con-
ceição Ribeiro, de 31 anos, mãe do 
Fernando, fez desabafo:

“Não durmo direito, fico pen-
sando que alguém vai bater no 
meu portão pra dar notícias. Fi-
co pensando se ele está comendo, 
bebendo suco, se tem alguém cui-
dando dele. Quando faço comida 
eu vejo que falta alguém, tem me-
nos um prato. Meu filho mais no-
vo pergunta pelo irmão, está sen-
tindo a falta do Fernando”. 

Sílvia Regina da Silva, 58, avó de 
Lucas e Alexandre, acredita que al-
guém esteja com os meninos: “Eu 

acho que alguém pegou eles e não 
quer liberar. Acreditamos que eles 
não estão na rua porque se fosse 
assim alguém já teria visto eles. Te-
mos recebido muitas informações 
falsas. Até dinheiro nos pediram 
por informação. Peço que não fa-
çam isso. Se alguém ver os meni-
nos tire foto. A polícia não deu in-
formação, só fez perguntas, mas 
estou confiante no trabalho dela, 
acredito que eles vão voltar pra ca-
sa e quando isso acontecer vamos 
fazer um culto em ação de graças”.

Informações sobre o paradei-
ro dos meninos pelos telefones da 
Fundação da Infância e Adoles-
cência: 2286-8337 e 98596-5296. Tatiana é mãe do Fernando

LUCIANO BELFORD

Flordelis: 
júri popular

 LFilho biológico da deputa-
da federal Flordelis, Flávio 
dos Santos Rodrigues é acu-
sado de ser o autor dos dis-
paros que matou o padrasto, 
pastor Anderson do Carmo, 
em junho de 2019, em Nite-
rói, e será levado a júri popu-
lar. Em novembro de 2019, 
já havia sido decidido que 
Lucas Cézar dos Santos, ou-
tro filho de Flordelis, tam-
bém iria a júri. Ele é acusado 
de ter ajudado Flávio a com-
prar a arma usada no crime.

RAPIDINHAS...

Assassinado 
em Maricá

 LNa noite de domingo, no 
bairro de São José do Imbas-
saí, em Maricá, dois crimi-
nosos encapuzados numa 
moto atiraram várias ve-
zes contra Lucas dos Santos 
(foto) e o primo dele, Mi-
chael dos Santos, no portão 
de casa na Comunidade da 
Linha. Militante do PCdoB 
de Maricá e ativista da Une-
gro (União de Negras e Ne-
gros pela Igualdade), Lucas 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu no Hospital Conde 
Modesto Leal. Michael se-
gue internado.

Lucas dos Santos tinha 23 anos

ARQUIVO PESSOAL

 LDiante da repercussão, os envol-
vidos na confusão da lancha se 
manifestaram nas redes sociais. 
Eles alegaram que Sheila deu so-
cos em Rafael, que teria revidado 
e começado a bater na urbanista. 
“Eles têm a versão deles, eu tenho a 
minha, que é a verdadeira”, destaca 
Sheila, que rebateu especulações 
de internautas de que os envolvi-
dos estariam bêbados: “Eu estava 
totalmente lúcida, não sei dos ou-
tros. Tenho meu filho (bebê de oito 
meses) pra criar e eu preciso cuidar 
dele quando chego em casa”. 

Os investigadores vão ouvir os 
supostos agressores, que já foram 
identificados pelos agentes, e as 
testemunhas da confusão.

Versão dos 
acusados
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Ônibus não vai 
ficar mais caro
Secretária municipal descarta aumentar tarifa

 L ALÔ, PASSAGEIROS!

A 
secretária municipal de 
Transportes, a economista 
Maína Celidonio de Cam-

pos, informou ontem, durante 
ação integrada, que não “haverá 
aumento das passagens” e que fará 
auditoria no sistema do BRT. Em 
entrevista à TV Globo, ela prome-
teu fiscalização mais rígida contra 
aglomerações nas estações para re-
duzir o risco de contaminação do 
coronavírus no transporte. 

“Não está no calendário o au-
mento de (tarifa no) transporte no 
município. Não tem nenhum pla-
nejamento para aumentar a passa-
gem. Precisamos entender o siste-
ma (BRT), a frota e, além de tudo, 
temos problemas com esse con-
trato em relação à transferência 
do cálculo dessa tarifa”, disse.

Sobre as fiscalizações, Celido-
nio explicou como funcionará: 
“A fiscalização será mais intensa. 
Vamos começar a usar todas as câ-
meras do sistema BRT para poder 
fiscalizar melhor o sistema. Vamos 
distribuir máscaras nas estações e 
fazer uma campanha de conscien-
tização para que as pessoas não co-
mam dentro dos ônibus, não be-
bam e falem pouco. São práticas 
usadas em outros lugares do mun-
do que reduzem a questão da con-
taminação no transporte público”.

A Prefeitura do Rio, por meio 
das secretarias de Transportes, Or-
dem Pública, Assistência Social, 
Conservação, Saúde, Comlurb, 
CET-Rio, Rioluz e Subprefeitu-
ras, em conjunto com o BRT Rio, 
realizou ação na manhã de on-
tem para oferecer um serviço de 
mais qualidade e reduzir o risco de 
transmissão da Covid-19. A ope-
ração contemplará, nos próximos 
15 dias, as 26 estações do BRT com 
maior movimento de passageiros.

Aglomeração de passageiros na estação Mato Alto, em Guaratiba

DANIEL CASTELO BRANCO

 LEstações que foram vandaliza-
das serão reabertas até fevereiro, 
mas ainda não há previsão pa-
ra o fim das obras no corredor 
da Transbrasil. Além de afirmar 
que “vai terminar a obra neste 
mandato”, Celidonio disse que 
até o fim do mês ficará pronto 
um estudo que mostrará os ôni-
bus que poderão voltar a ope-

rar. “Há empresas de ônibus que 
faliram, completamente, e aí o 
consórcio tem que restabelecer 
o serviço. Existem linhas que di-
minuíram a frequência, ou que 
a empresa parou por achar que 
não tinha uma demanda. Vamos 
entrar em contato com o consór-
cio para discutir cada caso”, ex-
plicou a economista.

BRT Transbrasil: sem previsão

As fortes chuvas que castiga-
ram o Rio nos primeiros dias do 
ano criaram um fenômeno triste 
e bizarro na praia de São Conrado, 
na Zona Sul: uma imensa “onda de 
lixo”. As imagens, captadas no sá-
bado e compartilhadas nas redes 
sociais até pelo multicampeão de 
surfe Kelly Slater, mostram a gran-
de quantidade de lixo formada por 
garrafas, tampas e sacos plásticos 
boiando nas águas, além de bola 
de futebol e até cabeça de boneca.

Também em postagem nas re-
des, o Instituto Mar Urbano mos-
trou trecho de uma live feita após a 
chuva para mostrar a situação da 
praia de São Conrado. No texto, 
eles dizem que aqueles são apenas 
os “piores momentos” do que pô-
de ser visto ao vivo na transmis-
são e uma “pequena parcela do 
que acontece ao redor do mundo”.

“São cerca de 325 mil tone-
ladas de plástico todos os anos, 
que chegam aos mares brasi-
leiros. Segundo o relatório Um 
Oceano Livre de Plástico, lan-
çado em dezembro pela nossa 
parceira @oceanabrasil, 80% 
do lixo que chega no Oceano 
tem origem em terra firme”, diz 
o texto do instituto.

Ainda de acordo com o rela-
tório, “as principais fontes de lixo 
plástico que acabam parando no 
mar no Brasil são: lixo descartado 
nas ruas, praias e estradas chega 
no sistema de drenagem e esgoto, 
e chega ao mar; descarte do lixo 
feito diretamente nos rios e córre-
gos; vento e chuva levam resíduos 
plásticos dos lixões para córregos 
e rios; produtos industriais descar-
tados inadequadamente ou perdi-
dos durante o transporte”.

Lixo acumulado 
em São Conrado
Nas imagens é possível ver pet, 

tampas, sacos, brinquedo e bola

 L ONDA DE PLÁSTICOS

As imagens captadas no sábado foram compartilhadas na internet

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

da

Se liga no auxílio emergencial!
Saques estão disponíveis para os beneficiários nascidos no mês de março

 L ÚLTIMA RODADA

A última rodada de saques, 
referente aos ciclos 5 e 6 de pa-
gamentos do auxílio emer-
gencial, já está disponível des-
de ontem para os beneficiários 
nascidos no mês de março. O 
calendário segue até o dia 27 
de janeiro, quando os aniversa-
riantes de dezembro vão rece-
ber. Pessoas com data de nasci-
mento entre janeiro e fevereiro 
já têm o saque disponível desde 
o dia 19 de dezembro de 2020.

Cerca de 3,6 milhões de be-

neficiários nascidos em mar-
ço já podem sacar os valores 
do auxílio emergencial e de 
sua extensão ou transferir o 
dinheiro da Poupança Social 
Digital. Ao todo, foram credi-
tados R$ 2,4 bilhões para esses 
públicos nos dois últimos ci-
clos do benefício.

Do montante total credita-
do, R$ 2,2 bilhões são referen-
tes às parcelas da extensão. Já 
os R$ 200 milhões restantes se 
referem ao auxílio emergencial 

em seu valor cheio, de R$ 600 
ou mais, dependendo de casos 
específicos.

Em espécie
Para fazer o saque em espé-

cie, é preciso fazer o login no 
App Caixa Tem, selecionar a 
opção saque sem cartão e ge-
rar código de saque. “Depois, 
o trabalhador deve inserir a se-
nha para visualizar o código de 
saque na tela do celular, com 
validade de uma hora. O códi-

go deve ser utilizado nos caixas 
eletrônicos da Caixa, nas uni-
dades lotéricas ou nos corres-
pondentes Caixa Aqui”, infor-
ma a instituição.

O banco mantém aos be-
neficiários a opção de utiliza-
ção dos recursos creditados na 
Poupança Social Digital para 
a realização de compras, por 
meio do cartão de débito vir-
tual e QR Code, pagamento de 
boletos, contas de água, luz e 
telefone, entre outros serviços.

O Ministério da Cidadania 
definiu as regras de fiscalização 
de beneficiários do Bolsa Família 
que tenham tido alguma atuação 
irregular nas eleições municipais 
de 2020. A partir de fevereiro, pes-
soas identificadas nessas situações 
podem ter seus benefícios blo-
queados para averiguação e, em 
alguns casos, podem ter os bene-
fícios cancelados, segundo infor-
mou ontem o Diário Oficial da 
União (DOU).

De acordo com relatório 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) divulgado ainda no pri-
meiro turno das eleições passa-
das, um total de 1.227 pessoas 
efetuaram doações a candidatos 
de R$ 573 mil, mesmo estando 
inscritas em programas sociais. 
Além disso, o TSE identificou 
1.289 fornecedores de campa-
nhas eleitorais que possuem em 
seu quadro de sócios beneficiá-
rios do Programa Bolsa Família.

Para a definição do público
-alvo dos processos de investiga-
ção, serão utilizadas as seguintes 
bases de dados: Cadastro Único 
de novembro de 2020; folha de 
pagamentos do Bolsa Família de 
dezembro de 2020; resultados 
dos cruzamentos de dados reali-
zados pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU)/TSE referentes aos 
doadores de campanha eleitoral 
e aos prestadores de serviços para 
campanha eleitoral; bases de da-
dos de candidatos e de bens de-
clarados, disponíveis no site do 
TSE; e base de candidatos eleitos, 
disponível no site do TSE.

Bolsa 
Família 
pode ser 
cancelado
Beneficiários com 
irregularidade nas 
eleições são alvos 
de investigação

 L GRANA BLOQUEADA

O
lá, amigos! Que tal come-
çar 2021 com o pé direito 
e de emprego novo? Pen-

sando nisso, o MEIA HORA mos-
tra 2.278 vagas abertas no Rio. 

A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas encaminha candi-
datos para 419 vagas de emprego 
até sexta-feira, dia 8, entre elas para 
Auxiliar de Serviços Gerais, Ope-
rador de Loja, Estoquista, Caixa, 
Açougueiro, Peixeiro, Auxiliar de 
Depósito e Auxiliar de Departa-
mento Pessoal. Para concorrer a 
uma delas, é necessário agendar. 
Veja como na página facebook.
com/sougerandovidas. 

A empresa de Recursos Huma-
nos Luandre está com 300 vagas 
no Rio, entre elas para Assistente 
de Relacionamento, Técnico de 
Enfermagem, Auxiliar de Clíni-
cas, Técnico de Enfermagem de 
Emergência, Enfermeiro de UTI e 
Gerente Comercial, com remune-
ração entre R$1.500 e R$6.500. Os 
candidatos interessados devem se 
cadastrar no site candidato.luan-
dre.com.br ou no app da Luandre. 

Se preparando para a inau-
guração, o BioParque do Rio 
(antigo Jardim Zoológico) ofe-
rece 70 oportunidades de em-

pregos em diversas áreas para 
cargos efetivos e estágios. Con-
fira as vagas e inscreva-se pelo 
site grupocataratas.com.

Para aqueles que estudam e 
estão em busca de oportunida-
des de estágio, a Fundação Mudes 
está com 204 vagas para os níveis 
Superior, Médio e Técnico, em di-
versas áreas como Administração, 
Engenharia, Comunicação Social, 
Marketing, Pedagogia, Design, 
Nutrição, Ciências Contábeis e 
Sistemas de Informação. Interes-
sados. Veja as chances e candidate-
se pelo site mudes.org.br.

CIEE
O Centro de Integração Em-

presa Escola (CIEE/RJ) está com 
1.285 vagas para estágio e Jovem 
Aprendiz em todo estado do Rio 
de Janeiro, 671 delas para univer-
sitários (Nível Superior) e 614 pa-
ra alunos do Ensino Médio. Entre 
as áreas contempladas estão Ad-
ministração, Arquitetura de Urba-
nismo, Arquivologia, Artes, Ciên-
cias Atuariais, Ciências Contábeis, 
Economia, Comunicação, Design, 
Direito, Educação e Engenharias. 
Interessados podem se cadastrar 
pelo portal.ciee.org.br. 

EMPREGO: 2.278 VAGAS

Gerando Vidas, Luandre e BioParque do Rio têm oportunidades

REPRODUÇÃO INTERNET
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Vacinação nas escolas
Secretário de Saúde diz que colégios serão utilizados para imunizar população

 L ‘PONTOS ESPECIAIS’

E
m meio ao aumento do nú-
mero de casos e mortes pelo 
novo coronavírus no Rio nas 

últimas semanas, a população flu-
minense espera cada vez mais pe-
la chegada de uma vacina. E, para 
acelerar esse processo, a prefeitu-
ra deve utilizar, além das clínicas 
da família, escolas como pontos de 
vacinação contra a Covid-19, a fim 
de promover melhor atendimen-
to aos cariocas.

Em entrevista à TV Globo, o se-
cretário municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, detalhou quais locais 
serão utilizados para a imuniza-
ção da população e de que forma 
as autoridades responsáveis pre-
tendem melhorar a estrutura des-
ses estabelecimentos para o rece-
bimento das doses. “Usaremos as 
clínicas da família, os centros mu-
nicipais de saúde e, em alguns ca-
sos específicos, pontos especiais de 
vacinação, como colégios ou ou-
tros equipamentos públicos que 
a gente já faço uso”, disse.

“Nós temos um problema 
muito sério de ar-condicionados 
e câmaras frias sem manutenção. 
São aproximadamente 48 apare-
lhos e sabemos que há a necessi-
dade de resolver a situação o mais 
breve possível. Então, esperamos 
que, até o final da próxima sema-
na, já tenhamos tudo organizado”, 
completou Soranz.

Sobre a quantidade de seringas 
necessárias para a imunização da 
população, por mais que o gover-
no estadual esteja como respon-
sável por comprar os produtos e 
distribuir, a Prefeitura do Rio já se 
adiantou para adquirir os insu-
mos. “A gente abriu processo de li-
citação para conseguir aquilo que 
precisamos. Ele vai ser utilizado ao 
longo do ano em uma ata de juízo 
de preço, de acordo com a nossa 
necessidade. Esperamos não fal-
tar nenhuma seringa na cidade”, 
finalizou Soranz.

A prefeitura deve utilizar, além das clínicas da família, escolas como pontos de vacinação contra a Covid-19

DIVULGAÇÃO/CECÍLIA BASTOS

 LO prefeito do Rio, Eduardo Paes 
(DEM), determinou que as áreas 
de lazer na orla da cidade voltarão 
a funcionar. A decisão atende uma 
solicitação das secretarias de Saú-
de e de Transporte. As áreas ha-
viam sido suspensas no começo 
de dezembro do ano passado. No 
entanto, Paes resolveu retornar ao 

esquema de fechamento, aos do-
mingos, para veículos em vias pú-
blicas da cidade — como Aterro, 
Copacabana, Ipanema e Leblon 
—, que se transformam em áreas 
de lazer. A medida já começa a va-
ler a partir deste fim de semana. 

“Não dá para falarmos em bai-
xo risco de Covid-19, não pode-

mos descansar. Mas não há evi-
dência científica nenhuma você 
fechar a passagem de carro, um 
espaço em que as pessoas fazem 
exercícios. E tem muitas questões 
ligadas a saúde mental. Quando 
fechamos áreas de lazer em espa-
ços abertos, a gente prejudica a po-
pulação”, disse o secretário Soranz.

Áreas de lazer da orla voltarão a funcionar

 LA Associação Brasileira das Clíni-
cas de Vacinas (ABCVAC) infor-
mou que o setor negocia a com-
pra de cinco milhões de doses da 
Covaxin, imunizante contra a Co-
vid-19 fabricado pela farmacêuti-
ca indiana Bharat Biotech. 

Por outro lado, a Fiocruz in-
formou ontem que o Ministério 
das Relações Exteriores está à fren-
te das negociações relacionadas à 
importação das doses prontas das 
vacinas da Índia. 

A ABCVAC diz que cinco mi-
lhões de doses devem vir ao mer-
cado brasileiro até meados de 
março. Isso, porém, depende de 
certificações do produto no país. 
A fabricante precisa pedir permis-
sões à Anvisa.

Vacina 
indiana

 LApós a abertura de negociações 
por intermédio das clínicas par-
ticulares, o Ministério da Saú-
de informou ontem que a rede 
privada também deve seguir a 
ordem de vacinação de grupos 
prioritários, prevista no plano 
nacional de imunização. Dessa 
forma, mesmo que possam ven-
der o produto, as clínicas deve-
rão oferecer primeiro para idosos 
e profissionais específicos. “Os 
grupos prioritários, propostos 
pelo Ministério da Saúde em par-
ceria com Conass e Conasems 
devem, a princípio, ser obedeci-
dos mesmo que haja integração 
de clínicas particulares de vaci-
nação ao processo de imuniza-
ção”, disse o ministério em nota.

Grupos 
prioritários
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Fé de sobra no Vascão
Apresentado, Luxa aposta que o clube fica na Série A e avisa: ‘Não sou covarde’

O
ficialmente apresentado 
pelo Vasco ontem, Vander-
lei Luxemburgo tem cons-

ciência do tamanho do desafio 
que o aguarda. Recuperado após 
a internação para se tratar da co-
vid-19, ele não pensou duas vezes 
para aceitar o convite, mesmo com 
o time na zona de rebaixamento 
do Brasileiro: “Não foi um con-
vite, foi uma convocação. É uma 
experiência nova esse campeona-
to de 12 jogos. Estou muito orgu-
lhoso de voltar em um momento 
em que todos temos que nos colo-
car à disposição. Não vamos bri-
gar contra o rebaixamento. Nosso 
pensamento é a manutenção do 
Vasco na Primeira Divisão”. 

Confiante, Luxa trocou o sa-
lário por um bônus, caso garanta 
a permanência do time na Série. 
“Comecei a carreira aqui, no ano 
passado consegui botar o Vasco na 
Sul-Americana. Nesse momento é 
muito difícil as pessoas aceitarem 
(o convite), mas eu não sou covar-
de. Estou aqui”, disse.

Com fé, a torcida acredita na 
repetição do bem-sucedido tra-
balho de Luxa à frente do Vasco 
no Brasileiro de 2019, quando te-
ve 47% de aproveitamento, o que, 
agora, seria suficiente para manter 
o clube na Série A: “Temos cinco 
jogos de confronto direto. Vamos 
pensar nisso, a nossa manutenção 
passa muito por esses jogos”.

De volta à Colina, ele gostou do 
que viu no novo CT do Almiran-
te. Contratado com a missão de 
evitar o quarto rebaixamento do 
Cruzmaltino, cumpriu a promes-
sa de aumentar a carga de treinos. 
Ao término da preparação de se-
te dias, raridade no calendário na-
cional, Luxa aposta suas fichas na 
virada do Vasco na competição, a 
começar pelo duelo com o Atléti-
co-GO, quinta-feira, em Goiânia.

Luxemburgo, entre os preparadores físicos Daniel Félix e Antônio Mello (coordenador): carga maior de  treinos na reta final do Brasileiro

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LA negociação com o Indepen-
diente por Martín Benítez teve 
uma reviravolta e o clube argen-
tino concordou em prorrogar o 
empréstimo do meia pelo menos 
até o fim do Brasileiro, em feverei-
ro. Porém, há um entrave em rela-
ção a valores. Os argentinos pedi-

ram US$ 200 mil (pouco mais de 
R$ 1 milhão) pela extensão do vín-
culo, mas o Cruzmaltino acenou 
com 115 mil dólares (R$ 593 mil).

“Só temos que entrar em um 
acordo pelo dinheiro para ele po-
der ficar mais dois meses no Vas-
co”, afirmou Jorge Damiani, dire-

tor esportivo do Independiente, 
ao ‘Esporte News Mundo’. Bení-
tez tinha contrato com o Cruz-
maltino até o último dia 31. O 
clube carioca, inclusive, chegou 
a anunciar oficialmente sua saí-
da, já que os argentinos se mos-
travam irredutíveis. 

Se Benítez pode ficar, o late-
ral-esquerdo Riquelme, desta-
que do time campeão da Copa 
do Brasil Sub-20, interessa à Real 
Sociedad, da Espanha. O jogador 
tem contrato até julho de 2023, 
com multa rescisória de 36 mi-
lhões de euros (R$ 227 milhões).

Independiente concorda em prorrogar empréstimo de Benítez
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Sem margem de erro
Ceni prepara o Mengão pressionado pela necessidade de vencer o clássico

 L QUE DUREZA!

O 
técnico Rogério Ceni vai 
viver amanhã pela pri-
meira vez a emoção de 

um Fla-Flu. O clássico, às 21h30, 
no Maracanã, pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, é de fun-
damental importância para o Ru-
bro-Negro se manter na briga pelo 
título. A sete pontos do líder São 
Paulo, mais com um jogo a me-
nos, O Flamengo tem que vencer 
o rival. No treinamento de ontem, 
no Ninho do Urubu, Ceni pôde 

contar com o retorno do atacante 
Michael, recuperado de um pro-
blema muscular, que trabalhou 
normalmente com os demais jo-
gadores e poderá ser relacionado 
como opção no banco. 

No entanto, o goleiro Diego Al-
ves, mais uma vez, ficou fora da ati-
vidade, dando sequência ao trata-
mento de uma lesão na coxa. Ele já 
desfalcou o time contra o Forta-
leza, no empate em 0 a 0, e dificil-
mente terá condições de jogo para 

o clássico. A tendência é que Hugo 
Souza siga como titular.

Braz rebate críticas

Sexto vereador mais votado do 
Rio, o vice de futebol do Flamengo, 
Marcos Braz, já assumiu o cargo 
na Câmara Municipal. Ele comen-
tou as acusações de um possível 
conflito de interesses ao atuar na 
política e no clube.

Na opinião dele, a fiscaliza-
ção precisa ser em relação ao seu 

rendimento nas duas áreas. “Fico 
chateado com o preconceito. Se 
eu tiver de fazer uma viagem de 
emergência com o Flamengo, vou 
pedir para que esse dia seja des-
contado. As pessoas têm de anali-
sar se estou ou não corresponden-
do, mas que falem depois. Não vou 
deixar de contratar jogador para o 
Flamengo e também não tenho de 
contratar jogador para a Câmara. 
Não há conflito algum na ativida-
de-fim”, afirmou ao portal ‘UOL’.

Após cumprir 
suspensão, 

Gabigol será 
reforço para o  

Fla-Flu de amanhã

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LBruno Henrique e Natan 
iriam depor ontem como tes-
temunhas do caso envolven-
do a suposta ofensa racial de 
Ramírez a Gerson no jogo en-
tre Flamengo Bahia, dia 20 de 
dezembro, no Maracanã, pelo 
Campeonato Brasileiro. No en-
tanto, como os treinos foram à 
tarde, eles só serão ouvidos na 
semana que vem, ainda sem dia 
e hora definidos.

Bruno Henrique e Natan fo-
ram intimados no último dia 
28, por policiais da Delegacia 
de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (Decradi), que in-
vestiga o caso. Gerson prestou 
depoimento em dezembro e rei-
terou a acusação a Ramírez. 

Depoimentos 
são adiados

 LEm jogo emocionante, o Fla-
mengo bateu o Fluminense nos 
pênaltis, nas Laranjeiras, após der-
rota por 3 a 1, e se classificou para 
pegar o Athletico-PR na semifinal 
do Brasileiro Sub-20. No jogo de 
ida, o Rubro-Negro havia venci-
do pelo mesmo placar. 

O Tricolor ganhava por 3 a 0 
até os descontos, quando Gabriel 
Barros, atacante que começou no 
banco, fez o gol que levou a dispu-
ta aos pênaltis. Nas cobranças, o 
Tricolor desperdiçou duas e viu 
o Rubro-Negro converter quatro. 
O primeiro jogo da semifinal será 
quinta-feira, às 15h30, na Gávea. 
A volta, domingo, no CT do Caju, 
às 20h. A outra semifinal será entre 
Atlético-MG e Corinthians.

Sub-20 avança 
às semifinais
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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

28ª RODADA

AMANHÃ
 BOTAFOGO  X  ATHLETICO-PR 19:15

 GRÊMIO  X  BAHIA 19:15

 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
 PALMEIRAS  X  CORINTHIANS 19:00

27/01
 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) e Brenner (São Paulo)

29ª RODADA

SÁBADO
 SPORT  X  PALMEIRAS 19:00

 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 19:00

 FORTALEZA  X  GRÊMIO 21:00

DOMINGO
 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

SEGUNDA-FEIRA
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

13/01

 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

 L FLUMINENSE

Testes de Marcão
Técnico barra Nenê e Marcos Paulo em treino

C
om apenas um desfal-
que para o clássico dian-
te do Flamengo, amanhã, 

às 21h30, no Maracanã, pelo 
Campeonato Brasileiro, Mar-
cão testou o time com algumas 
alterações em treinamento no 
CT do Tricolor. De acordo com 
informações da ‘Rádio Globo’, 
o técnico deixou Nenê e Mar-
cos Paulo como opções no ban-
co de reservas na atividade.

O time foi escalado no trei-
no com Marcos Felipe, Cale-
gari, Matheus Ferraz, Luccas 
Claro e Danilo Barcelos; Yuri, 
Hudson e Yago; Michel Araújo, 
Wellington Silva e Fred. O za-
gueiro Nino não poderá jogar 
por estar suspenso.

Há três rodadas sem vencer, 
com duas derrotas e um empate 
desde que Marcão assumiu o ti-
me em substituição a Odair Hell-
mann, o Fluminense busca no 
clássico se reaproximar do gru-
po de elite do Brasileiro. Atual-
mente, o time está em sétimo lu-
gar, com 40 pontos, a quatro do 
Palmeiras, o sexto colocado.

Motivação de Marcos Felipe
Quem está muito motiva-

do para o Fla-Flu é o goleiro 
Marcos Felipe, agora titular, 
depois de muito tempo espe-
rando uma oportunidade. Ele 
aproveitou a ausência de Mu-
riel, que contraiu a covid-19, e 
tomou conta da posição com 
atuações muito seguras. 

“Eu fiquei quase três anos 
sem jogar uma partida oficial, 
realmente não foi e não é fácil. 
Para não desanimar, é preciso 
buscar motivação interna, tra-
balhar cada vez mais. Eu agra-
deço muito a Deus por ter me 
dado uma esposa maravilhosa. 
Ela me deu todo o suporte nos 
momentos mais complicados. 
Agradeço muito por tudo que 
fez e faz por mim”, afirmou, em 
entrevista ao ‘Lance’.

Marcão busca a primeira vitória desde que reassumiu o Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LEliminado nos pênaltis pelo 
Flamengo nas quartas de final 
do Brasileiro Sub-20, após vi-
tória por 3 a 1 no tempo nor-
mal, nas Laranjeiras, o Flumi-
nense terá nesta semana mais 
duas decisões pela frente nas 
categorias de base. 

Pelas quartas de final da 
Copa do Brasil Sub-17, o time 

tricolor vai encarar o Atlético
-MG no jogo de ida, amanhã, 
às 19h, fora de casa, no Estádio 
das Alterosas. 

No Campeonato Brasilei-
ro Sub-23, o desafio será o pri-
meiro jogo pelas semifinais, 
diante do Vila Nova-GO, quin-
ta-feira, às 15h30, no Estádio 
Luso-Brasileiro, na Ilha. 

Jogos importantes na base
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Marcinho (C) passa pelo carro no pátio da 42ª DP: ex-jogador do Botafogo alegou não ter prestado socorro por temer linchamento

ESTEFAN RADOVICZ

 LA Polícia Civil, agora, busca 
imagens de condomínios da 
região que possam ter grava-
do o momento do atropela-
mento do casal de professores. 
Marcinho chegou à delegacia 
para depor pontualmente às 
11h, acompanhado do pai, Sér-
gio Lemos, que também foi jo-
gador profissional nas décadas 

de 1970 e 1980 — defendeu o 
América-RJ. 

O veículo está no nome de 
uma empresa da qual Sérgio 
é sócio e por isso ele também 
prestou depoimento. Pai e fi-
lho foram ouvidos pelos poli-
ciais durante três horas e deixa-
ram a delegacia sem falar com 
os jornalistas. 

O Mini Cooper foi encon-
trado abandonado na Rua 
Hermes de Lima, no Recreio 
dos Bandeirantes, a cerca de 
600 metros de onde os profes-
sores foram atropelados. A po-
lícia fez uma perícia preliminar 
no próprio local, e o veículo em 
seguida foi levado pela segura-
dora para a garagem da casa do 

pai do jogador. No dia seguinte, 
o carro foi apreendido e está no 
pátio da 42ª DP.

O lateral-direito Marcinho, 
que chegou a ser convocado 
por Tite para a seleção brasi-
leira, atualmente está sem clu-
be. O vínculo dele com o Bo-
tafogo se encerrou no último 
dia 31, dia seguinte ao acidente.

Polícia tenta encontrar imagens do momento do acidente

Marcinho dirigia carro
Em depoimento, jogador nega ter bebido e diz que casal atravessou fora da faixa

 L ATROPELAMENTO COM MORTE

Ex-lateral do Botafogo, Mar-
cinho confirmou em depoimen-
to à polícia que conduzia o veí-
culo que atropelou um casal de 
professores na noite de 30 de de-
zembro, na Avenida Lúcio Cos-
ta, no Recreio. Alexandre Silva de 
Lima, 44 anos, morreu na hora. A 
esposa, Maria Cristina José, pas-
sou por cirurgia nas pernas e está 
internada no CTI. Ela ainda não 
foi ouvida pela polícia. O jogador 
justificou que não prestou socor-
ro porque estava “apavorado”. O 
caso está na 42ª DP (Recreio).

Em depoimento, Marcinho 
disse que o casal atravessou fo-
ra da faixa de pedestres, garantiu 
que não estava embriagado e que 
dirigia a cerca de 60km/h, abaixo 
do limite de 70km/h da pista. Ape-
sar da versão, o veículo, um Mini 
Cooper preto, ficou muito avaria-
do. Ele alegou que não socorreu as 
vítimas porque temeu ser lincha-
do. “O Márcio é uma pessoa públi-
ca, sofre muitas ameaças da torci-
da do Botafogo. Tem lugares que 
ele não vai. Ele estava com vidro 
no olho, apavorado, começaram 
a se aglomerar”, disse o advogado 
de defesa Gabriel Habib. “Foi um 
acidente. A praia estava cheia, esta-
va escuro, ele chegou a desviar, mas 
não conseguiu evitar”, completou.

“Marcinho falou que estava di-
rigindo em velocidade normal. Is-
so vai ser comprovado através de 
perícia. Ele alegou que um casal 
chegou de forma repentina. Mas 
vamos atrás de testemunhas, já 
identificadas, para comprovar a 
versão ou mudar o rumo dela”, 
disse o delegado Alan Luxardo, ti-
tular da 42° DP (Recreio). “Houve 
fuga, não vejo como ser diferente. 
Por enquanto, lidamos como ho-
micídio culposo. A gente vai ana-
lisar os fatos e as provas testemu-
nhais”, acrescentou o delegado.

 L YURI EIRAS
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Gatito tá  

na bronca
Goleiro estaria chateado com 
pouca valorização no Fogão

 L COM AS GARRAS DE FORA

S
em atuar pelo Botafogo 
desde setembro devido 
a uma lesão no joelho, o 

goleiro Gatito Fernández po-
de deixar o clube. O paraguaio 
estaria muito incomodado pe-
la falta de diálogo para discutir 
um plano de carreira ou valo-
rização profissional, de acordo 
com informação do portal ‘glo-
boesporte.com’.

A possível queda para a Série 
B pode dificultar ainda mais a 
permanência do experiente jo-
gador, de 32 anos. Os empre-
sários estariam, inclusive, pro-
curando outras possibilidades 
para o goleiro em 2021. Apesar 
disso, nenhuma proposta che-
gou ao Botafogo até agora.

Segundo o site, o clube não 
pretende negociar no mo-
mento uma possível extensão 
do contrato de Gatito — ou 
de qualquer outro jogador —, 
porque o foco está na luta con-
tra o rebaixamento à Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Despedindo-se da presidên-
cia do clube, Nelson Mufarrej 

admitiu que deixará o clube 
insatisfeito com a própria ges-
tão. “Foram vários arrepen-
dimentos, especialmente pe-
la autonomia dada a algumas 
pessoas. Mas prefiro guardá-los 
para mim ou tratar em ambien-
te privado, como sempre fiz. O 
Botafogo está saturado de po-
lêmicas. Precisa é de soluções. 
Sem perder tempo”, afirmou, 
em entrevista ao Boletim do 
C.E, do portal ‘FogãoNet’.

Honda em Portugal
O meia japonês Keisuke 

Honda, de 34 anos, já está em 
Portugal para assinar contra-
to com o Portimonense, lan-
terna do campeonato. Ele vai 
passar hoje por exames médi-
cos e, se aprovado, assinará vín-
culo por seis meses, até o fim 
da atual temporada europeia. O 
acordo prevê também a opção 
de renovação por mais um ano.

Honda deixou o Botafogo 
no fim de dezembro. NO Al-
vinegro, disputou 27 partidas, 
tendo marcado três gols.

Empresários de Gatito já estariam buscando clubes para o goleiro, mas ainda não houve proposta

VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO
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A GATA DA HORA

é uma ‘rata de praia’, que nunca dispensa uma 

prainha pra pegar um bronze e manter o corpo em forma. E 

que forma! A beldade é modelo e atriz, com participação nas 

pegadinhas da RedeTV! Veja mais em @biancacaetanoreal

BIANCA CAETANO

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

RICARDO BAGÃO / DIVULGAÇÃO

 LNão bastasse o momento de-
licado no Brasileiro, somen-
te três pontos acima do Z-4, o 
Fortaleza confirmou que 12 
pessoas foram infectadas pela 
covid-19 após o período de fol-
ga para os festejos de Réveillon 
— dez são jogadores. Os nomes 
das pessoas infectadas não fo-
ram divulgados pelo clube. 
Todas terão que passar por um 
período de isolamento de pelo 
menos 10 dias. Amanhã, o téc-
nico Marcelo Chamusca (foto) 
terá problemas para escalar o ti-
me visando ao confronto dire-
to na luta contra a degola com o 
Sport Recife, na Ilha do Retiro. 
No sábado, o adversário será o 
Grêmio, no Castelão.

Fortaleza: 12 casos de covid

 LA Fifa selecionou a árbitra 
paranaense Edina Alves Batis-
ta  para trabalhar no Mundial 
de Clubes, de 1º a 11 de feverei-
ro, no Catar. A assistente cata-
rinense Neuza Back também 
foi indicada. Edina faz parte 

do quadro da Fifa desde 2016 e 
vem apitando com regularida-
de jogos da Série A do Brasilei-
ro. Ela esteve no último Mun-
dial Feminino (França-2019), 
em que comandou a semifinal 
entre Inglaterra e EUA.

Brasileira apita no Mundial

DIVULGAÇÃO / FORTALEZA



Terça-feira, 5.1.2021 

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15 Pág. Pág. 

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.
 

OPERADORA CAIXA V/TEXTO
Casa do Biscoito contrata Re-
positor/ Operadora Caixa  São 
Januário, 28, N.S  Copacabana 
1.168. Rua Aristides Lobo 248, 
Rio Comprido. Entregar Cur-
riculo
 

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

 
CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Copacabana. 
(T.99947-8903)
 

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.
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante, Atendimento local discreto, 
aparelhos, realize seus sonhos. 
Largo do Machado. 2051-9767/ 
98934-8990.
 
PRETA BOMBOM 
Sou uma negra estilo passista. 
Meu atendimento é totalmente 
diferenciado, Liguem e confira! 
Frescura zero. Cachê R$100,00 
Tel:98770-6712 Centro
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

QUE SEREIA!
 LSasha Meneghel exi-

biu seu corpo em forma 
ao posar de biquíni em 
Angra dos Reis, na Costa 
Verde do Rio. A foto foi 
publicada no Instagram, 
ontem. Na legenda, a mo-
delo usou figurinhas que 
representam o oceano.
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COTADA PARA  

O ‘BBB 21’ 
 L Flávia Pavanelli causou furor nas redes so-

ciais após aparecer em um vídeo no Insta-
gram Stories arrumando malas. Os internau-
tas logo especularam que ela é uma das par-
ticipantes do Big Brother Brasil 21 e que es-
taria indo para o pré-confinamento. Outro 
sinal de que a loura estaria no reality show 
da Globo é que a atriz e digital influencer 
desativou seu Twitter. Por conta das especu-
lações, o nome de Pavanelli chegou a ficar 
entre os assuntos mais comentados do Twit-
ter ontem. E por falar no BBB 21, também 
ontem, o diretor Boninho respondeu algu-
mas dúvidas de internautas sobre a nova 
edição do reality show. Segundo Boninho, 
o confinamento para o Big Brother já come-
çou desde domingo. Ele adiantou também 
que, ao todo, serão 14 participantes e que 
não terá Casa de Vidro este ano. O Big Bro-
ther Brasil 21 estreia no dia 25.  

BUMBUM  
NA NUCA

 LGracyanne Barbosa pu-
blicou um vídeo dos bas-
tidores de um ensaio fo-
tográfico em que mostra 
seu corpão escultural, no 
Instagram, ontem. Nas 
imagens, a musa fitness 
aparece bronzeadíssima 
e com um biquíni bem 
pequenininho, que dei-
xa seu bumbum em evi-
dência. “Primeiro de 
2021”, escreveu Gracy. 

EM ALTA EM BAIXA

 LDe férias, Marília Men-
donça esbanjou boa for-
ma em cliques de biquíni.

 LCarol Nakamura deu gar-
rafa de cerveja a bezerro e 
foi criticada na web.

VEM CASÓRIO 
POR AÍ!

 LMarta, de 35 anos, anun-
ciou que vai casar com a sua 
companheira, Toni Deion, 
de 30. O casal contou a novi-
dade no Instagram, ontem. 
“Esse é mais um capítulo 
da história que estamos es-
crevendo juntas”, publicou 
Marta. As duas são jogado-
ras do time Orlando Pride, de 
Orlando, nos EUA.

PURO ESTILO!
 LDe férias nos Esta-

dos Unidos, Anitta 
vem compartilhando 
alguns dos seus mo-
mentos no país em seu 
Instagram. Ontem, a 
Poderosa posou toda 
estilosa com seu look 
de frio. A cantora usa-
va meia-calça, short, 
blusa, bota, um casa-
co bem quentinho e 
até chapéu.

COM O BRONZEADO EM DIA 
 L Viviane Araújo aproveitou suas férias para pegar um 

solzinho. A atriz renovou o bronzeado e combinou a 
cor do biquíni com um acessório mais do que especial. A 
toalha onde ela estava deitada é da grife Louis Vuitton 
e custa R$ 3,2 mil no site da marca. A foto, publicada no 
Instagram de Vivi, ontem, foi tirada por um amigo dela. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

AMOR DE MÃE 

18h. Globo: Gabriel incentiva Tato a 
conversar com Keyla. Dóris avisa a Bóris 
que se encontrará com Ellen no Cora 
Coralina. Keyla e Tato esclarecem a de-
savença que tiveram por causa de K2. 
Bóris diz para Edgar que não expulsará 
Rafael. Ellen pede a ajuda de Dóris. Keyla 
se decepciona com Tato.

19h40. Globo: Giovanni confessa 
que procura algo que possa compro-
var sua inocência no caso da explosão 
no depósito da empresa. Enéas tenta 
chamar a polícia, mas é impedido. Carol 
aconselha Shirlei a falar com Cris sobre 
Jéssica. Henrique pede ajuda a Felipe 
para contar para Beto sobre Penélope.

21h. SBT: Pata quer que seu cabe-
lo fique liso, pois nenhuma menina 
do orfanato tem cabelo enrolado. 
A chiquitita pesquisa tratamentos 
para alisar as madeixas, enquanto 
as demais tentam convencer Pata a 
assumir os cachos. Carmem diz que 
Matilde está do lado de Cintia.

18h30. Globo: A polícia chega ao 
porto, mas Arruda e os capangas con-
seguem fugir. Cassiano e os tenentes 
libertam Samuel. Isabel avisa a Ester e 
Lindaura que Samuel foi levado para 
o hospital. Arruda fala para Hélio que 
Samuel morreu e exige o pagamento 
pelo serviço. Alberto fica surpreso.

21h. Record: Segurança acalma 
Tobias, diz que não há certeza na sus-
peita e o convence a não ir sozinho 
atrás de Olympia. Durante conversa, 
Pedro Antônio começa a fazer Fer-
nanda mudar sua opinião sobre o 
papel de Poderosa na morte do pai. 
Miguel diz para Hugo que gostaria 
que Poderosa lhe pedisse ajuda.

21h30. Globo: Zeca é levado por um 
policial e Erica fica aflita. Ivana enfrenta 
Irene. Ritinha vai para a casa de Edinal-
va. Zeca tenta explicar para o agente 
federal o único problema que teve com 
a polícia. Erica avisa a Abel e Nazaré 
sobre a prisão de Zeca. Eugênio e Irene 
seguem para o aeroporto. Joyce entra 
no avião e senta ao lado de Eugênio.

‘Volto para o programa 
com energia renovada’
Fátima Bernardes retorna ao ‘Encontro’ após passar por cirurgia

 L UM MÊS LONGE DA TV

A
pós aproximadamente 
um mês longe da TV, Fáti-
ma Bernardes, de 58 anos, 

voltou a apresentar o Encontro com 
Fátima Bernardes, na Globo, on-
tem. Diagnosticada com câncer 
no útero no início de dezembro, a 
apresentadora precisou se afastar 
do seu programa para ser subme-
tida a uma cirurgia.  

“Está fazendo um mês. É curio-
so porque estou com uma sensa-
ção de reestreia hoje (ontem). Não 
tem nem um mês que eu fiz a ci-
rurgia, mas eu lembro da sensação 
do programa do dia 2 de dezem-
bro. Eu já sabia que eu teria que ir 
ao médico porque alguma coisa 
tinha dado errado. Então, eu já fiz 
o programa de um jeito interna-
mente diferente. E hoje (ontem) eu 
volto para o programa com uma 
energia renovada, com uma ex-
pectativa muito boa”, disse Fáti-
ma para André Curvello. 

A apresentadora também re-
lembrou que, antes de ser diag-
nosticada com a doença, escutou 
muitas histórias de superação de 
convidados e da plateia do Encon-
tro. “Nós ouvimos muitas histó-
rias da plateia ao longo de todo o 
programa. Sempre histórias de re-
começo, histórias de pessoas que 
venceram um câncer. Eu sempre 
imaginava como era receber essa 
notícia. Eu sempre tentava me co-
locar no lugar da pessoa e é real-
mente um soco. E parece que vo-
cê leva um soco e não sabe onde 
é que vai cair. Mas, no meu caso, 
eu já pensava: ‘Eu vou me levantar 
rapidamente’. Tanto é que, da no-
tícia até a cirurgia, foram quatro 
dias”, afirmou Fátima, que se emo-
cionou e não segurou as lágrimas 
após ouvir um poema de Bráulio 
Bessa que falava sobre recomeço.

Diagnosticada com câncer no útero no início de dezembro, Fátima se emocionou em sua volta ao ‘Encontro’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LFátima contou que a ficha ainda 
não caiu completamente. “Eu me 
sinto ainda me recuperando do 
soco, sem entender muito bem. É 
como se você absorvesse, mas não 
tivesse ainda refletido muito bem 
sobre tudo o que aconteceu. Eu me 
cobro muito em tudo na minha 
vida. Graças a Deus, deu tudo cer-
to, o resultado foi o melhor possí-
vel. Mas eu ficava pensando: ‘No 

que essa notícia me transformou?’. 
Porque todo mundo me contava 
histórias de transformações mui-
to intensas. E eu fico me cobran-
do e ainda não encontrei a grande 
mudança”, disse ela. “Talvez, para 
mim, a transformação vá ser justo 
o contrário. Eu sempre queria fa-
zer tudo no mesmo dia. Talvez se-
ja eu perceber que parar, contem-
plar, ficar um pouco à toa, que foi 

o que eu mais fiz durante esse pe-
ríodo, também é uma forma de vi-
ver. Também é possível e também 
pode trazer coisas boas. Tive que 
aprender a ficar quieta na marra. 
Fiquei tão quieta que, com menos 
de um mês, estou aqui de volta”, 
acrescentou a apresentadora, que 
não terá que se submeter a sessões 
de quimioterapia. “Vale a pena lu-
tar para ficar viva”, destacou.

Apresentadora: ‘Vale a pena lutar para ficar viva’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Num encontro quase mudo, no soar de seus beijos, 
encontrei um mundo de desejos.” (Luciano Serafim)

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

 LUm foco especial no campo 
afetivo pode ocorrer. Resolver 
preocupações no relaciona-
mento pode ser uma boa op-
ção. No trabalho, boa chance 
de promoção ou aumento.
Números da sorte: 15, 42 e 78.

 LBusque um comportamen-
to mais sociável e aproveite 
as oportunidades para se dar 
bem no trabalho. O diálogo é 
a chave para obter apoio no 
relacionamento.
Números da sorte: 16, 61 e 25.

 LO dia de hoje vai permitir que 
você relaxe. A diplomacia na 
vida pessoal e profissional vai 
estar em evidência. Problemas 
antigos do relacionamento 
podem ser resolvidos.
Números da sorte: 71, 62 e 17.

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

 LVocê vai sentir um pouco 
de cansaço hoje, tanto físico 
quanto mental. Problemas 
emocionais podem atrapalhar 
o seu humor. Por isso, busque 
se entender com o seu par.
Números da sorte: 09, 63 e 45.

 LBom momento para apostar 
em novas iniciativas criativas 
no trabalho. Aproveite para 
obter promoções profissio-
nais. Cuidado com discussões 
ríspidas na vida a dois.
Números da sorte: 01, 91 e 64.

 LUm dia dedicado ao amor e 
carinho. Dedique um tempo 
para a família e amigos. Clima 
bom no trabalho. Com seu par, 
um momento especial pode 
ajudar a resolver problemas.
Números da sorte: 47, 20 e 11.

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

 LRelacionamentos amorosos 
e relações profissionais vão 
estar em um bom momento. 
Motivação vai estar em alta. 
Na paquera, a promessa é de 
curtição. Terá apoio da família.
Números da sorte: 84, 39 e 21.

 LUma ferida emocional pode 
ser reaberta. Busque identifi-
car a origem desse problema 
para tentar resolvê-lo. Cuida-
do com seu par para não serem 
criados ressentimentos.
Números da sorte: 41, 32 e 50.

 LUma sensação de mau hu-
mor vai surgir, procure evitar 
desentendimentos. Enfrente 
as suas fraquezas de forma di-
reta. Na vida a dois, esclareça 
possíveis desconfianças.
Números da sorte: 41, 32 e 50.

SÃO JOÃO NEPOMUCENO 
NEUMANN
Natural de Boêmia, João Nepomu-
ceno Neumann nasceu no ano de 
1811. Ao ser despertado para o cha-
mado à vida sacerdotal, fez toda a 
sua formação, mas foi acolhido nos 
Estados Unidos, em Nova York, pelo 
Bispo Dom João. Ali, foi ordenado. 
Como padre, buscou ser fiel à von-
tade do Senhor. São João pertenceu 
à congregação dos padres redento-
ristas. Como bispo, ajudou cerca de 
80 igrejas e 100 colégios. Modelo 
de pastor e defensor da liberdade, 
São João Nepomuceno Neumann 
morreu em 1860.

SANTO DO DIA

RELACIONAMENTOS
Dois colegas de trabalho 
estão conversando sobre 
seus relacionamentos.
— Eu estou sozinho, quero 
achar uma mulher legal.
— Pois é, Cipriano. A situação 
anda difícil para todo mundo.

— As coisas eram fáceis antes, 
quando éramos jovens. Quan-
do eu era jovem, as mulheres 
viviam atrás de mim!
Surpreso, o amigo pergunta:
— Sério? Você era o garanhão 
do pedaço? Não acredito! Expli-
ca isso direito.

Ele responde:
— Não é que eu era um gara-
nhão pegador.
— Não seja humilde.
— Eu era taxista.

LIGAÇÕES
Reginaldo chegou no tra-

balho com as duas orelhas 
enfaixadas. Surpresos, seus 
colegas perguntaram:
— O que foi isso?
Reginaldo respondeu:
— Estava assistindo futebol e 
meu pai estava passando roupa 
ao meu lado. O telefone tocou, 

confundi o ferro de passar com 
o telefone e levei-o até a orelha. 
Queimou tudo!
Seus colegas perguntaram:
— E a outra?
Ele respondeu:
— Assim que eu desliguei, o 
cara ligou de novo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Tupinambá.
MENSAGEM:
O grande caboclo Tupinam-
bá vem abrindo os caminhos 
para novos ciclos, inclusive 
de relacionamentos. Hoje, a 
disposição de batalhar pelo 
novo e pela independência 
se fará presente.
SAUDAÇÃO:
Okê caboclo.
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTO:
Terra e matas.
SIMPATIA:
Para conseguir uma boa nota 
em uma prova, garantir uma 
vaga em um concurso ou até 
mesmo em um novo empre-
go, antes de sair de casa, co-
loque seis frutas doces em 
um prato e, ao lado, acenda 

uma vela verde pedindo que 
Tupinambá te ajude a ter 
bons resultados.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LAposte em renovações, seja 
no âmbito pessoal ou pro-
fissional. Atenção a mágoas 
que podem ganhar espaço. O 
emocional pode atrapalhar o 
andamento com a paquera.
Números da sorte: 30, 66 e 21.

 LA sensação de cansaço pode 
surgir, mas não desista. É pos-
sível que a euforia seja deixada 
um pouco de lado. A convivên-
cia com o par exigirá dedica-
ção e renúncias.
Números da sorte: 85, 58 e 49.

 LA Lua indica a necessidade 
de equilíbrio nas relações in-
terpessoais e sugere um mo-
mento de bem-estar. Intrigas 
com seu par amoroso vão ser 
deixadas de lado.
Números da sorte: 95, 41 e 14.
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