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Parentes de 
jovens mortos 
pedem justiça

NITERÓI 3Após Arrascaeta abrir o placar e Luccas Claro (foto) empatar, 
Fluzão mostra que é Time de Guerreiros e vence Fla com gol aos 48
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fala se ganhou 
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do Silvio Santos

NO DURO?

PÁGINA 17

D
A

N
IE

L 
C

A
ST

EL
O

 B
R

A
N

C
O

OLHA AQUI 
O MUQUE DO 

GABIGOL, 
MUQUIRANA!



DE TUDO UM POUCO

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  
Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)

Designers
Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)

Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)

Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)

Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda

FILIADO AO IVC

(INSTITUTO VERIFICADOR 

DE COMUNICAÇÃO)

Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues

Editor-executivo
Bruno Ferreira

Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)

Editores-assistentes
Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640

Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650/ 2222-8651  
Classificados: 
2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653
2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656  
Noticiário 
2222-8191, 2222-8631, 2222-8388  
SP: (11) 9.4704-2393, (11) 9.9623-7645, (11) 9.9973-8313
Brasília: (61) 9.9209-1891

LOTERIA$

FEDERAL concurso 5527
06/01/2021

Número Prêmio
1º 053377 R$ 500.000,00
2º 066250 R$ 27.000,00
3º 045925 R$ 24.000,00
4º 004827 R$ 19.000,00
5º 031640 R$ 18.329,00

QUINA concurso 5459
06/01/2021

22 31 37 53 71

MEGA-SENA concurso 2332
06/01/2021

12 33 35 36 44 52

O QUE BOMBA

DROGAS NO TANQUE DE COM-
BUSTÍVEL DE CARRO. PÁGINA 6 

PREFEITURA DO RIO ABRE 50 LEI-
TOS PARA TRATAMENTO DA CO-
VID-19. PÁGINA 7

CAMAREIRA NEGA PRESENTE 
MILIONÁRIO DE SILVIO SANTOS.
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Buracos e pontos de 
ônibus sem recuo

Guardadores de 
carros cobram R$ 10 

Torneiras secas 
em Inhoaíba

Pilhas de entulho na
Av. Ayrton Senna

Vans e ônibus em 
péssimo estado

Ponto final irregular 
em Ipanema

 L A Rua Luiz Beltrão, que liga os 
bairros de Praça Seca e Vila Val-
queire, está em péssimas condi-
ções. Muitos buracos! Além des-
sas crateras, os pontos de ônibus 
não possuem recuo. Sempre que 
um coletivo para pra pegar um 
passageiro trava o trânsito.

 L Guardadores de carros estão 
cobrando R$ 10 de banhistas na 
Praia de Grumari. Um absurdo! 
Eu e mais duas amigas fomos lá 
mês passado e fomos comple-
tamente intimidadas pelos ho-
mens que guardam os carros na 
estrada em frente à praia.

 LO bairro de Inhoaíba, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, está com-
pletamente sem água. Todo ano é a 
mesma situação. Chega o verão e a 
água não chega nas casas. Quem 
não tem como armazenar fica à 
mercê. Já comunicamos a situação 
à Cedae, mas nada foi feito.

 L A pista lateral da Av. Ayrton Sen-
na, próximo à Escola Sesc, tem 
pilhas de entulho, que já estão 
invadindo a rua. Nesse trecho, os 
buracos também são imensos e 
a iluminação não é tão boa. Alô, 
prefeitura, vamos agir!

 L Os ônibus e vans da I lha do 
Governador estão em péssima 
conservação. Principalmente no 
Cocotá e Tauá. Alguns estão li-
teralmente caindo aos pedaços, 
os ferros estão completamente 
expostos e podem ferir alguém.

 L Kombis e vans que fazem trans-
porte público estão fazendo um 
ponto final irregular na Rua Nas-
cimento Silva, em Ipanema, no 
trecho entre as ruas Joana Angé-
lica e Vinicius de Moraes. Esses 
veículos causam um alvoroço!

Luiz Felipe Mello
Vila Valqueire

Anônimo
Por e-mail

Alessandra Genro
Inhoaíba

Anônimo
Barra da Tijuca

Viviane Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Ipanema
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 LTENHO 34 anos e 
sou jornaleira há 12. 
Moro no Itanhangá. 
Antes de ser jornalei-
ra, fui vendedora. Na 
minha profissão, gosto 
de atender o cliente e 
realizar a arrumação 
da banca. Torço pela 
Seleção Brasileira. Nas 
horas vagas, gosto de 
ir ao shopping. Gosto 
de ler o horóscopo e 
as fofocas no jornal 
MEIA HORA.

MARINALVA
DANTAS —

Barra da Tijuca

KETHELYN 
MOURA DA 
MOTA
tem atual-
mente 25 
anos. Ela 
desapare-
ceu em 17 
de maio de 
2010, em 
Maricá (Região dos Lagos), após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Uma das irmãs de Gabriel Estevão passou mal e caiu em frente ao Instituto Médico-Legal de Niterói

ESTEFAN RADOVICZ 

Apelo por justiça
Familiares de dois jovens mortos em Niterói acusam a PM, que se defende 

 L ‘NADA JUSTIFICA O QUE ACONTECEU’

F
amiliares de Jefferson Bispo 
da Silva, de 15 anos, e Ga-
briel Machado Estevão, de 

19, pedem justiça após a morte 
dos dois jovens na comunida-
de Santo Cristo, em Niterói, na 
terça-feira, durante uma opera-
ção da Polícia Militar. Ontem, 
parentes estiveram no Instituto 
Médico-Legal (IML) da cidade 
para liberar os corpos, que foram 
enterrados no Cemitério do Ma-
ruí, no município.

Para parentes e moradores da 
comunidade, a morte dos jovens 
é um enredo que se repete qua-
se diariamente, mas que não há 
perspectiva de melhora. Jaque-
line Teresa Machado disse que o 
irmão Gabriel, conhecido na co-
munidade como Zulu, tinha de-
ficiências intelectuais e catava la-
tinhas de alumínio no momento 
do tiroteio. Ela afirmou que ou-
viu de um PM que o irmão mor-
reu porque estava no “local erra-
do, na hora errada”.

“Sempre que acontecia um 
tiroteio na comunidade, eu ia 
atrás do meu irmão. Como nos-
sa mãe já faleceu, eu exercia es-
se papel na vida dele. Quando 
não conseguia ir buscá-lo, ele 
pedia para entrar na casa dos 
vizinhos, que o conheciam. O 
policial falou que, infelizmente, 
ele estava no local errado, na ho-
ra errada. Nada justifica o que 
aconteceu. O que a gente mais 
quer é justiça”, desabafou.

Uma outra irmã de Gabriel, 
que também é portadora de 
deficiência intelectual, chegou 
a desmaiar ontem, na porta do 
IML de Niterói.

A Polícia Militar informou 
que houve confronto e, em se-
guida, encontrou dois corpos 
com marcas de tiros, além de 
apreender armas no local.

 LA aposentada Maria Luiza 
Coelho, avó de Jefferson, um 
dos jovens mortos na terça-
feira, tratava o neto como um 
filho. Apesar da pouca idade, 
Jefferson, com pais separados, 
já havia vivido com muitos fa-
miliares diferentes e, por isso, a 
avó decidiu pegar a guarda ofi-
cial do jovem.

A idosa, de 62 anos, disse ter 
sentido um aperto no peito ao 
escutar os tiros. Ela estava na 
paróquia da comunidade, on-
de faz trabalhos sociais. “Eu 
ouvi os tiros e senti um aper-
to muito forte no coração. 
Olhei para o padre e disse: ‘Pa-
dre, o Jefferson’. Sabia que ti-
nha acontecido alguma coisa. É 

tudo muito difícil, eu não estou 
aguentando mais. Esse garoto 
era tudo para mim”, desabafou 
ela, emocionada.

Ainda sob forte impacto 
emocional, a avó completou: 
“Não sei o que vai ser de mim. 
Era eu e ele só. Eu queria ver se 
fosse os filhos deles (policiais). 
Está sendo muito difícil”.

Avó de Jefferson estava na igreja e ouviu tiros 

 LDe acordo com a Polícia Mi-
litar, uma viatura do 12º BPM 
(Niterói) patrulhava a comu-
nidade Santo Cristo quando foi 
atacada por homens armados. 
Houve um  confronto e duas 
pessoas foram encontradas ba-
leadas. No local, a PM apreen-
deu uma pistola glock com kit 
rajada, uma granada e drogas. 
Maria Luiza Coelho, avó de Jef-
ferson, disse que ouviu de mo-
radores que os policiais teriam 
forjado o flagrante de armas e 
drogas. A ocorrência foi regis-
trada na Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DH/NSGI), que as-
sumiu as investigações.

PM relata 
confronto

 LO delegado Mario Lamblet, que 
investiga o caso, disse que os dois 
fuzis de calibre 7.62 usados pela 
polícia na ação foram apreendi-
dos para perícia. A Polícia Civil 
está analisando os depoimentos 
de todas as testemunhas. Ainda 
segundo a Polícia Civil, os jovens 
não tinham anotações na polícia. 
Há apenas um registro de Jeffer-
son, quando tinha 10 anos, por 
um furto num supermercado. O 
caso não é registrado oficialmen-
te como passagem porque o autor 
da infração é menor de 12 anos. 
Na tarde de terça-feira, moradores 
desceram até a Alameda São Boa-
ventura, no Fonseca, para protes-
tar contra as duas mortes.

Sem anotações 
na polícia

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 7/1/2021 · MEIA HORA 3



POLÍCIA

‘Vou te dar muito 
orgulho, pai’
Filha emociona com homenagem a Marcelo Guimarães

 L MORTO NA CIDADE DE DEUS

U
m muro com um grafite 
em memória de Marcelo 
Guimarães — no local on-

de ele morreu após ser baleado, na 
segunda-feira, na Cidade de Deus, 
em Jacarepaguá — foi o lugar es-
colhido pela filha mais velha do 
marmorista, Vitória, de 19 anos, 
para homenagear o pai. A jovem 
postou foto nas redes sociais ao la-
do do desenho do rosto de Marce-
lo e publicou um texto, que emo-
cionou seus amigos e seguidores.   

“Eu te amo pra sempre!!! Obri-
gado pelo pai incrível que você foi, 
fazia de tudo por nós e sei que vo-
cê me amava incondicionalmen-
te, como a meu irmão também. 
Desculpa por todo mal que talvez 

eu tenha feito a você, eu sei que eu 
era uma filha chata às vezes e mal-
criada. Vou sentir saudade das 
suas piadas incríveis, da sua risada 
horrorosa e você me perguntan-
do sempre: ‘Filha, essa roupa tá le-
gal?’. Guardarei os nossos momen-
tos em minha memória e no meu 
coração. Vou te dar muito orgulho, 
pai, me olha aí de cima, hein, será 
por você!!! Adeus, pai, eu te amo”, 
escreveu. Além de Vitória, Marce-
lo, que tinha 38 anos, deixa mulher 
e um filho, de 5 anos.

O desenho na base de um via-
duto, sob a Linha Amarela, é do 
grafiteiro Leandro Ice. Parentes e 
amigos estiveram no local, no iní-
cio da noite de terça-feira, após o 

enterro do corpo de Marcelo, no 
Cemitério de Inhaúma. Lá, eles fi-
zeram uma manifestação, pedin-
do justiça e cobrando explicações 
sobre a morte da vítima.

O marmorista era morador da 
Gardênia Azul, na Zona Oeste, e 
havia acabado de deixar seu filho 
numa aula de futebol e seguia pa-
ra o trabalho, de moto, quando foi 
atingido por um tiro de fuzil. Tes-
temunhas contaram que o disparo 
partiu de um policial militar, mas a 
PM alegou que havia um confron-
to, algo negado por moradores. 

O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
prometeu uma apuração rigo-
rosa e a punição dos culpados.

Vitória ao lado do grafite em homenagem ao pai: ela postou texto emocionante na internet

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A mãe da jovem Bianca 
Lourenço, que está desapare-
cida desde domingo, vai deixar 
a comunidade Kelson’s, na Pe-
nha, na Zona Norte do Rio, por 
temer represálias de trafican-
tes de drogas da região, após a 
exposição do caso envolvendo 
sua filha, de 24 anos. Parentes 
de Bianca acreditam que ela te-
nha sido assassinada pelo ex-
namorado, um traficante da 
comunidade. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, um inquérito investigati-
vo foi instaurado com base em 
denúncias publicadas nas redes 
sociais. Testemunhas relataram 
que Bianca foi retirada à força 
de um churrasco com amigos e 
levada para o interior da comu-
nidade. A jovem, que não mora-
va mais na Kelson’s havia mais 
de um ano, participava de uma 
comemoração de Ano Novo. 

Ainda segundo testemu-

nhas, Bianca e o traficante tive-
ram um relacionamento amo-
roso e estavam separados havia 
alguns meses. Nas redes sociais, 
amigos contaram que o rapaz 
não aceitava a separação e era 
agressivo com a jovem. Outra 
motivação seriam fotos de bi-
quíni que Bianca postou recen-
temente nas redes sociais. 

No Cais da Kelson’s

A família acredita que a jovem 
tenha sido morta dentro da co-
munidade e o corpo jogado nu-
ma localidade conhecida como 
Cais da Kelson’s. Uma tia da ví-
tima disse que, no dia em que 
Bianca desapareceu, ela abordou 
o suspeito, que teria admitido o 
assassinato da ex-namorada. 

A polícia pede que as pessoas 
que tenham informações sobre 
o paradeiro de Bianca entrem em 
contato pelo Disque-Denúncia, 
no telefone (21) 2253-1177.

Mãe de Bianca 
sairá da Kelson’s
Ela teme represálias do tráfico 

após revelação do sumiço da filha

 L NA PENHA

Bianca, de 24 anos, está desaparecida desde o domingo passado

REPRODUÇÃO DE REDES SOCIAIS
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POLÍCIA

 L ESCAPARAM POR POUCO

Acidente grave na Dutra
Parentes de meninos desaparecidos na Baixada seguiam suposta pista das crianças

U
ma das famílias dos três 
meninos desaparecidos 
em Belford Roxo, na Bai-

xada Fluminense, se envolveu em 
um grave acidente de trânsito, na 
noite de terça-feira, na Rodovia 
Presidente Dutra. O carro em que 
estavam quatro parentes dos pri-
mos Lucas Matheus, de 8 anos, e 
Alexandre da Silva, de 10, capo-
tou na altura do supermercado 
Assaí, em Mesquita. 

Familiares e amigos conta-
ram que receberam uma in-
formação de que os garotos 
estariam em uma sorveteria 
no bairro Tropical, em Nova 
Iguaçu e tentaram ir até o local. 

No meio do caminho, o pneu 
do veículo em que eles estavam, 
modelo Gol, acabou estouran-
do, provocando o acidente. 

Os ocupantes tiveram feri-
mentos leves e foram socorri-
dos por paramédicos do Corpo 

de Bombeiros. Eles foram leva-
dos para uma unidade de saúde 
de São João de Meriti e liberados 
após receberem atendimento.

Novo protesto
Moradores do Castelar, Lu-

cas Matheus, Alexandre e Fer-
nando Henrique, este último 
de 11 anos, foram vistos pela 
última vez, segundo os familia-
res, no dia 26 de dezembro, no 
bairro Areia Branca, por volta 
de 14h. Eles teriam saído de ca-
sa para brincar em um campo 
de futebol. O Setor de Desco-
berta e Paradeiros da Delega-
cia de Homicídios da Capital 
investiga o caso.

Ontem, parentes dos três meni-
nos realizaram um novo protesto. 
Eles pedem que a polícia intensi-
fique as investigações. A primeira 
manifestação havia sido realizada 
no final da semana passada. O carro em que a família estava ficou bastante avariado: pneu furado foi a causa do acidente

DIVULGAÇÃO

Adeus aos gêmeos
Caxias se despede dos irmãos que morreram afogados

 L TRAGÉDIA NO ARPOADOR

Vestidos com camisa do 
Flamengo, time do coração de 
Diego e Diogo Lima, familia-
res e amigos se despediram e 
prestaram homenagens, ontem 
à tarde, aos irmãos gêmeos, de 
21 anos, que morreram afoga-
dos na praia do Arpoador, na 
Zona Sul do Rio, na madruga-
da de terça-feira passada.

O velório aconteceu na tar-
de de ontem, no cemitério do 
Corte 8, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, onde 
os dois irmãos moravam. A fa-

mília pediu à imprensa que não 
fizesse fotos no funeral. 

De acordo com amigos que 
estiveram no cemitério, os dois 
irmãos eram muitos unidos, 
estavam sempre juntos. Am-
bos trabalhavam numa loja de 
material de construção e eram 
conhecidos pela alegria. 

No mês passado, Diego e 
Diogo compraram um carro 
juntos. Tamanha união durou 
até o fim. Diego morreu ten-
tando salvar o irmão no mar.

Os gêmeos estavam com 

duas amigas, nas areias da praia 
do Arpoador, perto de Ipane-
ma, quando decidiram mergu-
lhar. Diogo foi o primeiro a en-
trar na água e se afogou. Ao ver 
a cena, o irmão Diego tentou 
salvá-lo e ambos foram arras-
tados por uma correnteza.

Salva-vidas do Corpo de 
Bombeiros foram acionados, 
no quartel de Copacabana, 
conseguiram resgatar os gê-
meos da água e tentaram rea-
nimá-los, mas os dois irmãos 
não resistiram.Diogo e Diego foram arrastados pela correnteza na Praia do Arpoador 

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS
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GERAL

Drogas no tanque
Motorista iria abastecer traficantes de Búzios

 L PARTIU DA NOVA HOLANDA

A
gentes do Batalhão de Po-
lícia Rodoviária (BPRv), 
em operação policial na Via 

Lagos (RJ-124), na altura de Rio 
Bonito, apreenderam farta quan-
tidade de drogas dentro do tan-
que de combustível de um carro, 
no início da tarde de ontem. 

O motorista do veículo, um 
GM Prisma, foi preso em flagrante 
e responderá pelo crime de tráfico 
de drogas. A identidade do suspei-
to não foi divulgada pela polícia.

De acordo com o BPRv, os 
agentes abordaram o veículo nu-
ma inspeão de rotina, e, suspeitan-
do das circunstâncias e do nervo-
sismo do motorista, realizaram 
uma busca minuciosa em seu in-
terior. Os policiais encontraram 
farta quantidade de drogas no tan-
que de combustível do carro, que 
tinham como origem a comuni-
dade Nova Holanda, no Comple-
xo da Maré. A droga seria entregue 
em Búzios, na Região dos Lagos.

O comandante do BPRv, co-
ronel Marco Andrade, revelou 
que ações como essa estão sen-
do intensificadas e ganharão um 
incremento ainda maior, já que, 

no verão, aumenta o fluxo de veí-
culos para a Região dos Lagos.

Portal dos Procurados

Também ontem, o Portal dos 
Procurados divulgou cartaz pe-
dindo informações que levem a 
Wendel Rodrigues de Oliveira, o 
‘Noventinha’, de 26 anos, Lucas 
dos Santos, o ‘Sombrão’ ou ‘Som-
bra’, de 27, e Fábio Rosendo de Je-
sus, o ‘Chapoca’ ou ‘Chapolin’ ou 

‘CH’, de 25. Eles são suspeitos de li-
gação com o traficante Peixão e de 
atacar carros particulares e obri-
gar o fechamento do comércio na 
região do Parque Paulista e Santo 
Antônio, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, a qua-
drilha usa as favelas de Parada de 
Lucas e de Vigário Geral, que ficam 
uma do lado da outra, para redis-
tribuir cocaína e maconha.

As embalagens com a droga retiradas do tanque de combustível

DIVULGAÇÃO / BPRV

RAPIDINHAS...

Postos do 
IPTU no Rio

 LComo a Prefeitura do Rio 
não entregará carnês do IP-
TU 2021 para parcelamento, 
aqueles que quiserem impri-
mir os boletos e não tiverem 
acesso à internet serão aten-
didos nos seguintes postos: 
Barra Shopping, Center Sho-
pping (Jacarepaguá) e West 
Shopping (Campo Grande), 
na Zona Oeste; Rio Sul (Bo-
tafogo), na Zona Sul; e Nor-
te Shopping, na Zona Norte.

Pedro II será 
por sorteio

 LO ingresso de novos alunos no 
Colégio Pedro II em 2021 se-
rá por sorteio, e não mais por 
concurso, visando a preservar 
os candidatos em meio à pan-
demia da Covid-19. O anúncio 
é da Coordenação do Processo 
de Seleção e Classificação da es-
cola. A seleção ocorrerá entre 
fevereiro e maio, com os sor-
teios sendo realizados de forma 
virtual. O início do ano letivo 
está previsto para 4 de agosto.

Documentos 
do Detran-RJ

 LOs documentos emitidos 
pelo Detran-RJ  nas unida-
des do Poupa Tempo que es-
tão fechadas em Bangu, São 
João de Meriti e Caxias po-
derão ser retirados, a partir 
da quarta-feira, 13, respecti-
vamente no Sine de Campo 
Grande (West Shopping), 
no Poupa Tempo de Vilar 
dos Teles (para São João de 
Meriti) e no posto de Magé 
(para Caxias).

Alistamento 
militar aberto

 LDesde o início do ano está 
aberto o prazo de inscrição 
para o alistamento militar 
obrigatório para os jovens 
brasileiros do sexo masculi-
no que completam 18 anos 
durante o ano de 2021. O 
prazo vai até 30 de junho. A 
prestação de serviço militar 
tem duração de 12 meses. As 
inscrições online podem ser 
feitas pelo site www.alista-
mento.eb.mil.br.

Soldados são 
atacados

 LTraficantes de duas favelas 
de São Gonçalo abriram fogo 
contra o Cemitério Parque da 
Paz, onde militares participa-
vam do enterro do corpo do 
soldado Daniel de Abreu, que 
morreu afogado na praia do 
Forte Barão do Rio Branco, 
em Niterói, na segunda-fei-
ra. O incidente, sem feridos, 
aconteceu na tarde de terça-
feira. A PM foi acionada e fez 
buscas na região, sem sucesso.

Um assalto a ônibus, com os 
bandidos fazendo reféns, levou 
o pânico a quem passava pe-
la Avenida Brasil, na altura de 
Bonsucesso, na manhã de on-
tem. Dois homens, que tenta-
ram fugir após realizar o assal-
to, foram perseguidos e presos 
pela polícia.

De acordo com informações 
divulgadas pela Polícia Militar, 
os assaltantes tentaram fugir 
pela via expressa, mas acaba-
ram cercados por agentes do  
Batalhão de Policiamento em 
Vias Expressas (BPVE), na al-
tura do Hospital Geral de Bon-
sucesso, na Zona Norte do Rio.

Os pertences dos passageiros, 
ainda segundo a corporação, fo-
ram devolvidos aos passageiros. 
Ninguém ficou ferido no assalto 
e na perseguição aos bandidos. 
Uma arma foi apreendida com 
a dupla de assaltantes.

Uma passageira que esta-

va em outro ônibus, retido no 
trânsito durante a operação po-
licial, registrou com seu celu-
lar o momento em que um dos 
bandidos era imobilizado por 
policiais. “Graças a Deus que 
ninguém se machucou. Eles 
conseguiram pegar o cara”, co-

mentou a passageira, no vídeo.
O Centro de Operações Rio 

(COR) informou que por con-
ta do incidente, a pista lateral 
no sentido Centro teve uma 
faixa interditada, causando re-
tenções desde Ramos.

Assalto com 
reféns na Brasil
Polícia percebe ação e prende dois 

bandidos. Ninguém ficou ferido

 L NA IDA AO TRABALHO

UMA ARMA FOI 
APREENDIDA 
COM OS DOIS 
PRESOS PELA 

POLÍCIA
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Mais leitos para Covid
Hospital Ronaldo Gazolla reativa 50 leitos e prefeito diz que meta é ‘zerar a fila’

 L TENTATIVA DE AMENIZAR O PROBLEMA

A 
Prefeitura do Rio anun-
ciou ontem a abertura de 
50 novos leitos — além dos 

80 que foram disponibilizados 
na terça-feira —, totalizando 130 
reativados, no Hospital Ronaldo 
Gazolla, referência no tratamen-
to da Covid-19 no Rio. Agora, a 
unidade passa a funcionar com 
380 leitos. Segundo o município, 
o objetivo é “zerar a fila” para os 
pacientes em busca de vagas em 
enfermarias para tratar os efeitos 
do coronavírus. O prefeito Eduar-
do Paes (DEM) e o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel Soranz, 
visitaram ontem de manhã a uni-
dade de Acari, na Zona Norte. 

“Agora é olhar pra frente. Zerar 
a fila é uma expressão complexa, 
porque tem todo o tempo gente 
entrando, mas ninguém fica mais 
de 24 horas à espera na fila”, afir-
mou o prefeito.

Sobre a vacina, Eduardo Paes 
manteve a confiança de ter o pri-
meiro vacinado do Rio em 20 de 
janeiro, Dia de São Sebastião, pa-
droeiro da cidade. “Expectativa a 
gente tem, mas vamos aguardar 
o Plano Nacional de Imunização, 
que deve ser anunciado em breve, 
já que eles estão avaliando para até 
o fim de janeiro começar a vacina-
ção”, afirmou.

Para o prefeito, os novos leitos 
da enfermaria trazem tranquilida-
de aos cariocas. “A gente consegue 
fazer um atendimento muito mais 
adequado. A população pode ter 
tranquilidade, é claro, tomando 
todos os cuidados para não con-
trair a doença, mas se as pessoas 
contraírem a doença, elas vão ter 
o tratamento adequado na rede 
pública municipal”, declarou.

De acordo com o prefeito, os 
novos leitos abertos são uma 
tentativa de retomar os 2,2 mil 
inativos na rede municipal. “Os 
leitos que nós abrimos estavam 
fechados”, disse Paes.

Eduardo Paes esteve ontem no Hospital Ronaldo Gazolla, onde anunciou a reativação de 50 leitos 

ESTEFAN RADOVICZ 

 LO Rio não fará lockdown (fe-
chamento). A possibilidade 
foi descartada pelo prefeito 
Eduardo Paes na tentativa de 
frear o aumento no número de 
casos de Covid-19 na cidade. 
No entanto, ele disse que estu-
da adotar um tipo de escalona-
mento para evitar aglomeração 
nos transportes públicos.

O prefeito, no entanto, não 
explicou como seria feito o es-
calonamento. “É uma medida 
mais ágil, junto com bares e ou-
tras coisas, mas serão decisões 
técnicas do comitê de especia-
listas da Secretaria de Saúde. O 
prefeito não é palpiteiro. Nós 
vamos respeitar aquilo que a 
Medicina, a Ciência e a Saúde 

disserem”, afirmou.
Paes não informou se há 

previsão de aumentar a frota 
de ônibus do Rio. “Aumentar 
o número de ônibus, a gente 
sabe que tem uma rede que foi 
destruída, de BRTs, de ônibus, 
e você não adquire ou recupera 
ônibus com essa rapidez toda”, 
completou.

Paes rejeita lockdown e fala em escalonamento

 LNo Rio, quem precisar fazer 
teste para ver se está com Co-
vid-19 poderá, a partir da pró-
xima semana, agendar o exame 
de coronavírus pelo telefone, 
por meio da Central 1746. E, 
em breve, também pelo aplica-
tivo Covid-19, que estará dis-
ponível nas lojas de aplicativos 
para iOS e Android, segundo a 
prefeitura. A ideia é realizar a 
testagem em massa de 450 mil 
pessoas. A previsão é de que se-
jam feitos 1,5 mil testes por dia 
em todas as unidades de Saúde 
da Prefeitura do Rio. “A gente 
montou um aplicativo (...) pa-
ra que as pessoas possam fazer 
a sua autonotificação”, afirmou 
o secretário municipal da Saú-
de, Daniel Soranz.

Testagem 
para 450 mil 

 LSobre a volta às aulas no mu-
nicípio, o prefeito Eduardo Paes 
disse que o tema está sendo ava-
liado pelo comitê científico da 
prefeitura. A atividade, de for-
ma presencial ou virtual, co-
meçará em 8 de fevereiro e ter-
minará em 17 de dezembro. 
Alunos da rede pública e priva-
da estão sem aulas presenciais 
desde março do ano passado. 
Paes, no entanto, disse que “não 
parece compreensível termos 
shoppings e praias abertas e ter-
mos escolas fechadas”, acrescen-
tando que as “crianças já sofre-
ram demais”. Mas completou 
afirmando que respeitará o que 
os especialistas disserem.

Discussões 
sobre aulas
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Morre criadora 
de parada LGBT
Loren Alexandre organizava desfile em Madureira

 L DE COMPLICAÇÕES DA COVID-19

E
m pleno mês da Visibilida-
de Trans, morreu na manhã 
de ontem, por complicações 

da Covid-19, a ativista do movi-
mento LGBTI+ e travesti Loren 
Alexandre, de 62 anos. Presiden-
te do Movimento de Gays, Tra-
vestis e Transexuais (MGTT), ela 
foi criadora da Parada LGBT de 
Madureira e estava internada ha-
via quatro meses em um hospital 
particular na Zona Oeste do Rio. 

“A gente perde uma pessoa ma-
ravilhosa, principalmente o publi-
co gay, pelo qual ela sempre lutou, 
brigou. Não só pelo publico gay, 
mas as comunidades das redon-
dezas, sempre fazendo ações, sem-
pre se empenhando e sempre cor-
rendo atrás”, lamentou o amigo de 
longa data David Brazil, colunista 
do MEIA HORA e padrinho da 
Parada de Madureira.

Nélio Georgini, vice-presiden-
te da Comissão Especial da Di-
versidade Sexual e de Gênero da 
OAB-RJ, lamentou: “Loren (...)  
trabalhou incansavelmente con-
tra a LGBTfobia e foi pioneira na 

militância para pessoas transgê-
neras”. E Erick Witzel, da Coorde-
nadoria Executiva da Diversidade 
Sexual da Prefeitura do Rio, frisou 
que Loren deixou um legado que 
para sempre será lembrado.

Ativista tinha 62 anos e estava hospitalizada havia quatro meses

REPRODUÇÃO / FACEBOOK O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) responsabilizou 
ontem a indústria pelo fracas-
so do governo federal na aqui-
sição de seringas, como parte 
dos preparativos para a vaci-
nação da população contra a 
Covid-19. Ele afirmou que a 
compra do produto está sus-
pensa até que “os preços vol-
tem à normalidade”. Em suas 
redes sociais, Bolsonaro tam-
bém compartilhou uma lista 
de países e os seus percentuais 
de vacinados até terça-feira, 
mas omitiu os que mais imu-
nizaram suas populações, co-
mo Israel e Emirados Árabes.

“Como houve interesse do 
Ministério da Saúde em adqui-
rir seringas para seu estoque re-
gulador, os preços dispararam 
e o MS suspendeu a compra até 
que os preços voltem à norma-

lidade”, disse. O presidente des-
tacou que o Brasil consome 300 
milhões de seringas por ano e 
que é um dos maiores fabrican-
tes desse material.

Segundo ele, as unidades da 
Federação contam com estoque 
suficiente para uma primeira 
etapa de imunização. “Estados 
e municípios têm estoques de 
seringas para o início das vaci-
nações, já que a quantidade de 
vacinas num primeiro momen-
to não é grande”, declarou.

No dia 29 de dezembro, o 
governo federal fez uma requi-
sição de estoques excedentes de 
agulhas e seringas na indústria 
nacional. Na época, o Ministé-
rio da Saúde só conseguiu lan-
ces válidos para 7,9 milhões das 
331 milhões de seringas e agu-
lhas procuradas por meio de 
pregão eletrônico.

Bolsonaro 
trava seringas
Presidente diz que compras só serão 

feitas quando o preço se normalizar

 L PARA VACINAÇÃO

Congresso é invadido
Simpatizantes de Trump não aceitam vitória de Biden

 L CONFUSÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Cenas de violência mancha-
ram ontem os Estados Unidos, 
país que é uma referência de de-
mocracia no mundo. Uma mul-
tidão de simpatizantes do presi-
dente Donald Trump, do Partido 
Republicano, furou um bloqueio 
policial e invadiu ontem o Capi-
tólio, sede do Congresso america-
no, em Washington, no momento 
em que os parlamentares se prepa-
ravam para certificar a eleição de 
Joe Biden, do Partido Democrata, 

à presidência. Uma mulher foi ba-
leada, mas, até o fechamento desta 
edição, havia informações contra-
ditórias sobre seu estado.

Durante a invasão, os con-
gressistas receberam da segu-
rança a orientação para que 
deixassem o plenário, indo 
se refugiar em seus gabinetes. 
Outros foram retirados do pré-
dio, em meio à confusão.

Trump, que não reconheceu a 
vitória de Biden na eleição pre-

sidencial de novembro passado, 
pediu que os manifestantes pro-
testassem de forma pacífica. Bi-
den se pronunciou, afirmando 
que Trump tinha o dever cons-
titucional de parar a violência e 
insinuou que o atual presidente 
seria responsável por incitação.

O que era para ser uma sim-
ples formalidade transformou-
se em uma grande confusão. A 
posse de Biden está marcada 
para o dia 20 de janeiro. Simpatizantes de Trump no momento da invasão do Capitólio

AFP
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É o Vascão de cara nova
Na estreia de Luxa, Gigante da Colina tem seis mudanças para encarar o Dragão hoje

C
om seis mudanças no ti-
me, Vanderlei Luxembur-
go reestreia no comando 

do Vasco com um confronto di-
reto para deixar a chamada zo-
na da confusão contra o Atléti-
co-GO, hoje, às 21h, no Estádio 
Antônio Accioly, conhecido co-
mo Castelo do Dragão. Em 17º 
lugar, com 28 pontos, o Cruz-
maltino, em caso de vitória, po-
de deixar o Z-4 e encostar nos 
goianos, que somam 34 pontos.

Ao repetir a escalação do 
treino de terça-feira, no CT do 
Almirante, Luxa muda mais de 
meio time em relação à escala-
ção usada na derrota por 3 a 0 
para o Athletico-PR, em Curi-
tiba, que decretou a demissão 
do português Ricardo Sá Pinto.

No início do campeonato 
‘particular’ de 12 rodadas para 
o Vasco garantir a permanência 
na Série A, o zagueiro Ricardo 
Graça, o lateral-esquerdo Hen-
rique, o volante Bruno Gomes, 
o apoiador argentino Léo Gil, e 
os atacantes Yago Pikachu e Talles 
Magno serão as novidades con-
tra o Atlético-GO. Com as mu-
danças, Werley, Neto Borges, An-
drey, Marcos Junior, Carlinhos e 
Vinícius passam a ser opções no 
banco de reservas.

Destaque na conquista da 
Copa do Brasil Sub-20 pelo 
Vasco, o meia-atacante Gabriel 
Pec é a novidade entre os rela-
cionados que embarcaram pa-
ra Goiânia. Assim como Talles 
Magno, o meia-atacante foi 
promovido por Luxa em 2019, 
mas perdeu espaço em 2020. 
Em sua apresentação, o trei-
nador destacou a evolução fí-

sica e qualidade técnica de Pec.
Com cinco dias de atraso, o 

colombiano Gustavo Torres se 
reapresentou ontem, mas fi-
cou fora da lista de relaciona-
dos e uma possível punição é 
avaliada pela diretoria. Além 
do atacante, outros jogadores 
utilizados pelo técnico Ricar-
do Sá Pinto não embarcaram 
para Goiânia, como os zaguei-
ros Marcelo Alves e Miranda e 
o atacante Tiago Reis. O meio-campo Juninho, que completará 20 anos no próximo dia 23, ganha nova chance como titular

RAFAEL RIBEIRO/VASCO 

GUSTAVO TORRES 
SE REAPRESENTA 
COM 5 DIAS DE 
ATRASO E PODE 

SER PUNIDO

Jean; Arnaldo, João Victor, Éder e 
Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, 
Willian Maranhão e Chico; Wellington 
Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. 
Técnico: Marcelo Cabo 

Fernando Miguel; Léo Matos, 
Ricardo Graça, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, Juninho e 
Leo Gil; Pikachu, Cano e Talles Magno. 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Antônio Accioly (Castelo do Dra-
gão), em Goiânia (GO) Árbitro: Savio 
Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Da-
niel Henrique da Silva Andrade (DF) e José 
Reinaldo Nascimento Junior (DF) 
Horário: 21h  TV: Sportv 

ATLÉTICO-GO VASCO 

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LA poucos dias do fim do manda-
to, o presidente do Vasco, Alexan-
dre Campello, trabalha em parce-
ria com a futura gestão de Jorge 
Salgado e revelou o avanço nas 
tratativas com o Independiente. 
Enquanto o clube argentino quer 
emprestá-lo até junho, pedindo 
uma quantia maior, os vascaínos 
pretendem prorrogar só até feve-

reiro. “Está próximo. A coisa não é 
muito simples, tem sempre uma 
interlocução. Estão exigindo pa-
gamento pelo empréstimo. Es-
tá se discutindo forma e valores”, 
disse Campello, ao GE.

O Vasco precisa chegar a um 
acordo com o clube argenti-
no até o próximo dia 15 para po-
der utilizá-lo até o fim do Bra-

sileiro. A vontade do camisa 10 
em seguir na Colina tem pesado 
a favor do Vasco na negociação. 
Com o sinal verde do Indepen-
diente, o Cruzmaltino ganharia 
tempo para tentar a contratação 
em definitivo. Para comprar de 
60% dos direitos do apoiador de 
26 anos, o clube argentino pedia 
cerca de R$ 24 milhões.

Benítez: duração do empréstimo é obstáculo
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 28 16 8 4 49 26 23

 2º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 3º FLAMENGO 49 27 14 7 6 47 37 10

 4º GRÊMIO 48 27 12 12 3 37 23 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º INTERNACIONAL 47 27 13 8 6 41 26 15

 6º PALMEIRAS 44 26 12 8 6 37 25 12

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 43 28 12 7 9 39 32 7

 8º SANTOS 39 27 10 9 8 38 35 3

 9º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 10º ATHLETICO-PR 37 28 11 4 13 26 28 -2

 11º CEARÁ 36 27 9 9 9 38 37 1

 12º BRAGANTINO 34 28 8 10 10 35 33 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 34 27 8 10 9 25 32 -7

 14º SPORT 32 28 9 5 14 24 36 -12

 15º FORTALEZA 31 28 7 10 11 24 26 -2

 16º BAHIA 28 28 8 4 16 34 50 -16

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

 18º GOIÁS 26 28 6 8 14 29 43 -14

 19º BOTAFOGO 23 28 4 11 13 25 41 -16

 20º CORITIBA 21 28 5 6 17 22 39 -17

 

28ª RODADA

ONTEM 
 BOTAFOGO  0 X 2 ATHLETICO-PR 
 GRÊMIO  2 X 1 BAHIA 
 SPORT 1 X 0 FORTALEZA 
 CORITIBA 1 X 2 GOIÁS 
 FLAMENGO 1 X 2 FLUMINENSE 
 BRAGANTINO 4 X 2 SÃO PAULO 

HOJE
 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) 
Claudinho (Bragantino) 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

QUARTA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

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.

Botafogo perde a 
5ª seguida em casa
Nervoso, time não se encontrou diante do Furacão

 L CADA VEZ PIOR

O 
Botafogo começou 2021 
da mesma forma que 
encerrou 2020: jogando 

mal e decepcionando a sua tor-
cida. No Nilton Santos, o Alvine-
gro perdeu para o Athletico-PR, 
ontem à noite, por 2 a 0, e agora, 
com dez finais pela frente, preci-
sará de uma arrancada de cam-
peão — com sete ou oito vitó-
rias — para evitar a degola. Foi a 
quinta derrota seguida em casa.

“Cabe assumirmos a responsa-
bilidade, saber a nossa realidade, o 
momento é adverso. É momento 
para ter personalidade, para gente 
corajosa, e vamos ter que encarar 
esse desafio de frente. Estou aqui, 
vou acreditar até o final, vou co-
brar os jogadores, assumir a res-
ponsabilidade de frente porque foi 
para isso que eu vim”, disse o técni-
co Eduardo Barroca após o jogo.

Enquanto o Furacão precisou 
de apenas duas finalizações para 
fazer um gol no primeiro tempo, 

Matheus Babi (E) disputa a bola com Aguilar: o Botafogo voltou a bater cabeça, ontem, no Niltão

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Victor Luís; José 
Welison, Caio Alexandre, Cíero (Babi), 
Nazário (Lecaros) e Kalou; Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

Santos; Jonathan (Canesin), Pedro Henri-
que, Thiago Heleno e Abner; Richard (Al-
varado), Christian (Aguilar) e Léo Cittadini; 
Carlos Eduardo (Reinaldo), Nikão (Khell-
ven) e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

Local: Estádio Nilton Santos Juiz: Rodrigo Dalonso (SC) 
Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC) 
Gols: 1º tempo: Renato Kayzer, aos 30. 2º tempo: Léo Cittadini, aos 3. 
Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Matheus Babi, Caio Alexandre, 
Renato Kayser e Nikão

BOTAFOGO 0 ATHLETICO-PR 2

com Renato Kayzer, aos 30, após 
um vacilo de Kanu, o Glorioso não 
conseguiu nada de produtivo, ape-
sar de finalizar dez vezes, demons-
trando o nervosismo do time.

E a bola voltou a punir. No iní-
cio do segundo tempo, Léo Citta-
dini aproveitou sobra na área para 
aumentar, logo aos 3 minutos. Foi 
um duro golpe para Barroca, que, 
imediatamente, chamou Lecaros 
e Matheus Babi. Ao arriscar o tu-

do ou nada, o treinador viu uma 
possível reação limitada pela pés-
sima pontaria da equipe, dona do 
quarto pior ataque do Brasileiro, 
com 25 gols em 29 jogos. 

Em busca do milagre, o Glorio-
so visita o Vasco, também lutando 
contra o rebaixamento, domingo, 
em São Januário. Suspensos pelo 
terceiro amarelo, Marcelo Bene-
venuto, Caio Alexandre e Matheus 
Babi serão desfalques.
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ESPORTES

Após ‘assistência’ de Filipe Luís, Yago Felipe apareceu entre Arão e Hugo Souza e chutou para o gol: 2 a 1

DANIEL CASTELO BRANCO

FLUZÃO VIRA-VIRA 
Flamengo sai na frente, mas vacila na etapa final e o Tricolor comemora: 2 a 1

 L FORTES EMOÇÕES

F
lamengo e Fluminense fi-
zeram um clássico anima-
do no Maracanã, com for-

tes emoções. Melhor no primeiro 
tempo, o  Rubro-Negro foi para o 
vestiário vencendo por 1 a 0, com 
gol de Arrascaeta. Mas o time de 
Rogério Ceni voltou irreconhe-
cível para a segunda etapa e viu 
o Tricolor virar e vencer por 2 a 
1. Luccas Claro e Yago brilharam.

O primeiro tempo começou 
a todo vapor, com o Flamengo 
quase abrindo o placar no minu-
to inicial. Filipe Luís tabelou com 
Gerson, foi até a linha de fundo e 
cruzou rasteiro. Everton Ribeiro 
desmontou a defesa tricolor com 
um corta-luz, e Gabigol, sozinho, 
na marca do pênalti, chutou por 
cima. A superioridade rubro-ne-
gra foi traduzida na posse de bo-
la (76%), com o Fluminense todo 
acuado. O gol saiu aos 39, quan-
do Everton Ribeiro escapou pela 
direita e cruzou. Matheus Ferraz 
tentou cortar no meio do cami-
nho, mas a bola sobrou na medi-
da para Arrascaeta cabecear para 
o fundo do gol vazio.

No segundo tempo, o rotei-
ro foi diferente. O Fluminense 
voltou muito mais ligado e mais 
organizado. E, logo aos nove mi-
nutos, conseguiu igualar o marca-
dor. Danilo Barcelos cobrou a falta 
para dentro da área, Luccas Claro 
apareceu bem por ali e cabeceou 
com força para o fundo das redes. 

Quando parecia que o clássico 
terminaria 1 a 1, a zaga do Flamen-
go falhou e entregou a vitória de 
bandeja para o Fluminense. Filipe 
Luís errou passe na entrada da área 
e Yago, esperto, chutou para dar os 
três pontos ao Tricolor.

A derrota só não foi pior pa-
ra o  Rubro-Negro porque o lí-
der, São Paulo, foi goleado pe-
lo Bragantino, por 4 a 2, o que 
manteve os sete pontos de dife-
rença entre os dois times.

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Natan (Die-
go) e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton 
Ribeiro (Rodrigo Muniz) e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). 
Técnico: Rogério Ceni

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Ma-
theus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson 
(Martinelli), Michel Araújo (Caio Paulista), 
Yago e Wellington Silva (Lucca); Fred (Felippe 
Cardoso). Técnico: Ailton Ferraz (auxiliar)

Local: Maracanã Juiz: Leandro Vuaden (RS) 
Auxiliares: Jorge Bernardi (RS) e Lúcio Flor (RS) 
Gols: 1º tempo: Arrascaeta, aos 39 minutos 
2º tempo: Luccas Claro, aos 9, Yago, aos 48. 
Cartões amarelos: Calegari, Yago, Felippe Cardoso e Bruno Henrique

FLAMENGO 1 FLUMINENSE 2

 L Herói da virada tricolor, Yago 
Felipe ajoelhou e chorou após 
o apito final. Ele comemorou 
muito o gol e foi abraçado por 
todos os companheiros. “Esse 
gol foi para coroar toda a en-
trega do time. O gol foi fruto 
do esforço e da dedicação de 
todos”, comentou o jogador, 
acrescentando que a vitória 
sobre o Flamengo dá muito 
mais confiança ao time para o 
restante do Campeonato Bra-
sileiro, em que o Tricolor luta 
por uma vaga na Copa Liber-
tadores. Já do outro lado, no 
Flamengo, o meia Arrascaeta, 
autor do gol rubro-negro no 
primeiro tempo e um dos me-
lhores em campo, não escon-
deu a sua irritação com a der-
rota. “A gente começou bem, 
criou situações. Tomamos um 
gol de novo. No segundo tem-
po não tenho muitas palavras. 
A gente tem que sair com ver-
gonha hoje (ontem) porque a 
gente está perdendo os jogos. 
Tem hora que a gente não me-
rece ser campeão”, disse o jo-
gador uruguaio.

Yago festeja  
e Arrascaeta  
se irrita
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ESPORTES

Maria era professora de Química e atuava na Engenharia Ambiental

REPRODUÇÃO

Tristeza e comoção
Alunos e colegas lamentam mortes de professores atropelados por jogador Marcinho

 L TRAGÉDIA NA ZONA OESTE

F
amiliares, alunos e colegas 
prestaram homenagens e 
lamentaram pelas redes so-

ciais a morte do casal de professo-
res do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (Cefet/RJ). Maria Cristi-
na José Soares, de 56 anos, mor-
reu na terça-feira, após ser atrope-
lada no último dia 30 pelo jogador 
de futebol Marcinho, ex-Botafo-
go, no Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste. O marido da profes-
sora, Alexandre Silva Lima, de 44 
anos, morreu no local do acidente. 
Marcinho será indiciado por du-
plo homicídio culposo (sem a in-
tenção de matar).

Os dois estavam juntos há 12 
anos. Maria Cristina Soares Mar-
tin era professora de Química dos 
Cursos de Ensino Médio e Técni-
co e atuava no departamento de 
Engenharia Ambiental; Alexan-
dre trabalhava no departamento 
de Engenharia Mecânica. 

A engenheira ambiental Ysa-
bella Abraham lamentou a mor-
te dos docentes nas redes sociais. 
“Perdemos dois professores que-
ridíssimos do CEFET de forma 
tão cruel - atropelados por um jo-
gador de futebol insensível a pon-
to de atropelar duas pessoas, não 

prestar socorro, e passar por cima 
delas novamente, para FUGIR! 
Que a justiça seja feita, para con-
fortar um pouco mais os nossos 
corações! Pessoas incríveis, e do 
bem!”, afirmou Ysabella, revelan-
do a importância de Cristina em 
sua formação acadêmica:

“Coordenadora do meu cur-
so de Engenharia Ambiental ti-
nha o sonho de ver a nossa turma 
(a primeira do curso que ela ideali-

zou) formada! Era desconfiada, ti-
nha que ser do jeito dela, e no final 
topava de tudo! E fizemos muito, 
que parceria! Na nossa última con-
versa, há alguns dias atrás, acele-
rada que sou, perguntava sobre o 
futuro, e ela me dizia: ‘Minha filha, 
tenha calma, tudo vai se ajeitar’. Le-
varemos o nome deste curso pa-
ra muitos lugares ainda! Gratidão 
por tudo! Fiquem em paz!”. 

 LProfessora e amiga de Maria 
Cristina, Zuleide Silveira também 
lamentou a perda: “Começamos 
a nossa carreira, acho, no mesmo 
ano de 1979 e seguimos até 2012 
quando aposentei-me no CEFET
-RJ e iniciei nova carreira na UFF. 
Já não a via fazia um bom tempo. 
Na foto do seu perfil, minha colega 
está linda... Sinto muito! Em me-
nos de uma semana, a instituição 

CEFET-RJ (estudantes, professos 
e pessoal técnico e de apoio) sofreu 
uma dupla perda. Perdemos dois 
professores dedicados e queridos. 
Espero que se faça justiça!”. 

Em nota, o centro de educa-
ção lamentou a morte do casal, 
decretou luto de um dia e “es-
pera que o responsável por essa 
tragédia seja punido em confor-
midade com as leis”.

CEFET decretou luto de um dia

 LTestemunhas que presencia-
ram o atropelamento no Re-
creio dos Bandeirantes contam 
uma versão diferente da que o 
jogador Marcinho prestou à 
polícia. Uma delas afirmou que 
o atleta estava em alta velocida-
de e que vinha “costurando” no 
trânsito. Uma segunda teste-
munha disse que o jogador es-
tava em alta velocidade e que, 
após o acidente, tentou evitar 
a polícia. Uma terceira pessoa 
falou que Marcinho, ao tentar 
fugir do local do atropelamen-
to, passou de novo por cima de 
uma das vítimas e que optou 
por fugir ao invés de pedir aju-
da para a polícia.

‘Costurando’ 
o trânsito

 LO Diretório Central dos Estu-
dantes do CEFET-RJ divulgou 
mensagem de pesar. “É com o 
profundo pesar que viemos aqui 
noticiar o falecimento da profes-
sora Maria Cristina José Soares, 
que deixa um legado para o CE-
FET/RJ”, diz parte da nota. “Esta-
mos arrasados com a notícia, pois 
perdemos dois queridos professo-
res que em muito somavam à nos-
sa comunidade! Estamos acom-
panhando os desdobramentos da 
investigação, e fazemos votos pa-
ra que esta chegue à verdade. Os 
professores deixam saudade em 
sua família e centenas de alunos 
do CEFET/RJ. Maria Cristina e 
Alexandre, presentes!”, finalizou.

Deixa saudade 
e um legado

 LO delegado Alan Luxardo, titular 
da 42ª DP (Recreio dos Bandei-
rantes) e responsável pela investi-
gação, informou que a evidência 
é que o jogador de futebol Mar-
cinho estava a uma velocidade 
maior do que a informada na ho-
ra do acidente. No entanto, apenas 
o laudo pericial poderá constatar a 
informação. “A evidência é que es-
tava (acima da velocidade). Falta o 

laudo pericial. Continuamos com 
a oitiva de testemunhas e aguarda-
mos os laudos periciais para con-
cluir”, afirmou Luxardo.

Em depoimento, Marcinho 
disse que o casal atravessou fo-
ra da faixa de pedestres, garantiu 
que não estava embriagado e que 
dirigia em baixa velocidade – a cer-
ca de 60km/h, abaixo do limite de 
70km/h da pista.

Evidência: acima da velocidade

JOGADOR SERÁ 
INDICIADO 
POR DUPLO 
HOMICÍDIO 
CULPOSO
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Detido por porte 
ilegal de arma
Jonas, ex-Fla, foi liberado após pagar fiança

 L PISTOLA CALIBRE 380

O 
volante piauiense Jo-
nas, que defendeu o 
Flamengo nas tempo-

radas de 2015 e 2018, foi pre-
so pela Polícia Militar no Ma-
ranhão por porte ilegal de 
arma de fogo. O caso aconte-
ceu em dezembro, mas só foi 
divulgado nesta semana. O 
atleta de 29 anos, atualmente 
sem clube, pagou fiança e aca-
bou sendo liberado.

Segundo a ocorrência, o 
atleta estava em uma caminho-
nete Hilux e foi parado pela po-
lícia. Durante a abordagem, a 
PM encontrou uma pistola de 
calibre 380. Jonas foi encami-
nhado para a Central de Fla-
grantes de Timon, município 
do Maranhão. De acordo com 
as autoridades locais, o volan-
te não resistiu à voz de prisão.

Jonas está sem clube des-
de outubro, quando rescindiu 
contrato com o Al-Ittihad, dos 
Emirados Árabes. Na última 
janela de transferências, ele foi 
ventilado no Botafogo, mas o 
negócio não foi adiante. Quan-
do pertencia ao Flamengo, o 
volante atuou por empréstimo 
na Ponte Preta, no Coritiba e 
no Dinamo Zagreb, da Croácia. Jonas, de 29 anos, pediu rescisão com clube saudita em outubro

AL ITTIHAD / DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

 LApesar das especulações de 
que já estaria em Portugal fi-
nalizando o acerto com o Por-
timonense, o apoiador japo-
nês Keisuke Honda utilizou as 
redes sociais para desmentir o 
acordo. “Um recado aos jorna-
listas que escrevem que já es-
taria definida a minha transfe-
rência para Portugal. Eu ficaria 
muito grato se pudessem pres-
tar atenção apenas ao tempo 
que eu perco para corrigir cada 
uma das mensagens que recebo 
de ‘Parabéns pela transferên-
cia!’, respondendo ‘Ainda não 
decidi’ aos meus amigos”, afir-
mou Honda, que deixou o Bo-
tafogo na virada do ano, após 
27 partidas e 3 gols em 2020.

Honda ainda está na pista

 LA situação de Jorge Jesus no 
Benfica está cada vez mais com-
plicada. Após ser vice-campeão 
da Supertaça de Portugal no úl-
timo dia 23, em derrota por 2 a 
0 para o Porto, o time empatou 
em 1 a 1 com o Santa Clara, se-
gunda-feira, pelo Campeonato 

Português. O jornal A Bola des-
taca a “pior defesa do Benfica na 
Liga nos últimos 14 anos”, diz 
que “não há liderança” e criti-
ca a “falta de alma, intensidade, 
atitude, velocidade e agressivi-
dade”. Já o O Record afirma que 
“Acendeu a luz de alerta”.

Jesus balança no Benfica

VITOR SILVA / BOTAFOGO

é uma cam-

peã de acessos nas 

redes sociais, onde 

diz que chega a se 

sentir constrangida 

com tanto assédio 

dos homens, e tam-

bém de mulheres. A 

beldade, que é Mu-

sa do Paraná Fute-

bol Clube, não tole-

ra o machismo e de-

fende que toda mu-

lher tem que ser do-

na de seu nariz. 

LÉIA LEE

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

MARCELO ALCÂNTARA / PERFIL II COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÃO
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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
 

CENTRO R$1.300,00
+taxas (perto rebouças). Rua 
Barão de Itapagipe 71, varanda, 
vista Cristo, piscina,academia, 
salão festas, 2quartos, 1suite, 
72m2, garagem, T.98056-0815/ 
97616-7374.
 
ESTÁCIO R$700,00
Alugo Quitinete, quarto, sala, co-
zinha, banheiro, independente, 1 
mês depósito, próximo ao Metrô, 
fácil acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280
 

RAMOS R$1.680,00
Apartamento, 3quartos, área 
serviço grande, interfone, ga-
ragem, 2por bloco, entrada in-
dependente, sem condomínio, 
ótimo local próximo rua barrei-
ros.T.99993-9256 Zap
 

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
 
REPOSITOR V/TEXTO
Cia do Biscoito contrata Repo-
sitor e Caixa  Entregar Curricu-
lo na Av. Presidente Vargas 542 
loj Cd Centro/Rj

 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Empresa contrata com experiên-
cia em carteira. Salário conforme 
convenção coletiva da categoria. 
Curriculo com telefone para: con-
tato@elosadm.com.br
 

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

 

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

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 
ANINHA CENTRO 
40 anos, morenaça, massagista 
habilidosa, com várias técnicas 
diversificadas. Aparelhada, cari-
nhosa, paciente, local discreto! 
Aceito cartão. T.21-97314-1082. 
Admite-se
 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Copacabana. 
(T.99947-8903)
 
CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. 13 de Maio. Cartão.
 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia
 
PRETA BOMBOM 
Sou uma negra estilo passista. 
Meu atendimento é totalmente 
diferenciado, Liguem e confira! 
Frescura zero. Á partir  R$50,00 
Tel:98770-6712 Centro

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. Lapa
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ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

CLIQUE RARO 
EM FAMÍLIA

 LFábio Assunção compartilhou 
com os internautas um clique ra-
ro em seu Instagram, ontem. Na 
foto, ele aparece com a esposa, 
Ana Verena Pinheiro, que está 
grávida do primeiro filho do ca-
sal, e os dois filhos, João, de 17 
anos, e Ella Felipa, de 7. Na le-
genda, o ator explicou que o re-
gistro, durante um pôr do sol, foi 
feito na terça-feira.  

‘ESTOU RUIM’, DIZ MAYRA CARDI
 L Mayra Cardi contou 

que foi diagnos-
ticada com co-
ronaví rus ,  na 
noite de terça-
feira. A ex-BBB, 
que passou o 
fim de ano sozi-
nha em uma casa 
da árvore, revelou 
que faz parte do grupo 
de risco por ter bronqui-
te asmática. “Eu não esta-
va sentindo nada, estava 
ótima. Assim que o resul-

tado saiu, tudo apa-
receu. Uma dor no 

olho que ele fal-
ta sair para fora, 
uma dor de ca-
beça que parece 
que vou morrer, 

parece ‘bateção’ 
de panela, dor nas 

pernas e na lombar, 
voz (rouca), tosse. Resu-

mindo: estou ruim e eu sou 
do grupo de risco”, disse 
Mayra em um vídeo publi-
cado no Instagram.

NOVO AMOR
 LCleo deixou o time das solteiras. 

A atriz publicou sua primeira foto 
com o namorado, o modelo Lean-
dro D’Lucca, no Instagram, ontem. 
Na imagem, Cleo aparece no colo 
do rapaz, dando um beijo na bo-
checha. “Eu e você, você e eu”, es-
creveu a atriz. E por falar em Cleo, 

ela causou o maior furor na rede so-
cial durante a madrugada ao pos-
tar fotos em que aparecia com uma 
calcinha rosa bem pequenininha, 
mostrando o corpão. “A cor é rosa”, 
escreveu a gata na legenda. As ima-
gens viralizaram e renderam mais 
de um milhão de curtidas.

SEREIA
 LJuliana Paes publicou 

algumas fotos prati-
cando stand up paddle 
no Instagram, ontem, 
e suas curvas perfeitas 
chamaram a atenção. 
Com um biquíni fio-den-
tal, ela exibiu o bumbum 
na nuca e a barriga cha-
pada. “Teve esses mo-
mentinhos também”, 
escreveu a atriz na le-
genda das imagens.  

EM ALTA EM BAIXA

 LIvete Sangalo postou ví-
deo cantando pra família 
e encantou internautas. 

 LZé Felipe parou de estudar 
aos 14 anos. A revelação foi 
feita pelo pai, Leonardo. 
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‘HERDEI DE 
MAMÃE’

 LLudmilla esclareceu algu-
mas curiosidades dos inter-
nautas através do seu Ins-
tagram Stories, na noite de 
terça-feira. Uma delas foi rela-
cionada ao seu bumbum. “Es-
sa bunda é de verdade ou de 
silicone?”, perguntou um 
seguidor. A cantora, então, 
respondeu: “Herdei de ma-
mãe”. No Twitter, Lud tam-
bém fez algumas revelações. 
Ela contou que está ansiosa 
para o Big Brother Brasil 21 
começar. “Gente, eu estou 
numa ansiedade pra esse BBB 
que parece até que sou eu 
que vou participar”, publicou. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERNEÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Edgar gosta do clipe de Fio e Malu fala 
mal do rapaz para o marido. Ernesto dá aula para os 
alunos do Cora Coralina com a ajuda de Juca e Lica. 
Ellen e Jota começam a ensinar as crianças carentes. 
Benê (foto) e Guto escolhem as músicas que vão tocar 
em suas provas de habilidade. Clara vê Fio e Taís.

19h40. Globo: Aparício se preocupa com a possibilidade de 
o Conselho aprovar a intenção da filha de transformar o Grand 
Bazzar em um lugar de caridade. Rebeca consegue o suposto en-
dereço de Aparício. Bruna (foto) se exalta ao saber que Giovanni 
beijou Camila. Policiais avisam que Apolo sofreu um acidente.

21h. SBT: Miguel grita pelo túnel do orfanato. O rapaz 
sofre por Gabriela (foto) não o reconhecer e culpa a cicatriz 
que ele tem no rosto. Gabriela sofre de um grave bloqueio 
psicológico desde que acreditou que ele e sua filha tives-
sem morrido. Glorinha volta a maltratar Eduarda.

18h30. Globo: Carol tenta convencer Taís a ser modelo 
da coleção de roupas de Lino. Chico fica emocionado 
ao ver Maria Adília. Alberto diz para Eric que Dionísio 
(foto) precisa ser interditado. Alberto visita Samuel no 
hospital. Doralice liga para Quirino e avisa que está em 
um convento. Dionísio vai à celebração de Hélio.

21h. Record: Delegado Fonseca diz que Jorge e Rosa Flor 
estão blefando, porém, a policial federal afirma que tem 
provas e uma testemunha, que revela ser Mosar. Miguel 
apresenta para Furacão o detetive particular Felipe, que 
contratou para encontrar Poderosa. Fonseca recebe voz 
de prisão. Tobias (foto) convence Fernanda.

21h30. Globo: Bibi acredita que a intimação que recebeu 
seja por causa de Rubinho. Elvira diz para Bibi que ficou 
interessada por Sabiá (foto). Garcia explica como Heleninha 
pode se comunicar com Yuri. Silvana decide ir para a empresa 
e fica nervosa quando vê o talão de cheques. Rubinho conta 
para Bibi que Zeca foi preso. Ivana conversa com Te.

 L MÁ OE!

‘Quem dera que 
fosse verdade’
Camareira de Silvio Santos nega ter ganhado 
R$ 2 milhões de presente do apresentador

C
amareira do apresen-
tador  Si lv io  Santos 
há 30 anos, Raimun-

da Maria da Silva, mais co-
nhecida como Rai, perdeu a 
paz desde que surgiram boa-
tos de que ela teria ganha-
do R$ 2 milhões do Patrão. 
Parentes, amigos e vizinhos 
pedem dinheiro empresta-
do e até oferecem sociedade 
em novos empreendimentos 
por conta do suposto pre-
sente do dono do SBT.

“Estou muito assustada. 
Não é verdade que eu ganhei 

essa bolada e não sei de onde ti-
raram essa informação. Quem 
dera que fosse verdade, porque 
eu pegava a grana e me muda-
va com a roupa do corpo da 
comunidade onde moro há 20 
anos”, contou Rai à coluna de 
Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A camareira revelou ainda 
que, desde dezembro de 2019, 
não teve mais contato com Sil-
vio Santos. “Ele não ligou para 
mim nem ninguém da emissora. 
O meu patrão saiu de férias, eu 
também e, quando era para todo 
mundo voltar a trabalhar, veio a 

pandemia. Estou em casa desde 
março e recebendo o salário de 
camareira do RH da empresa. Se 
alguém ganhou essa grana, não 
fui eu!”, afirma Rai.

Os boatos sobre o suposto 
presente milionário de Silvio 
Santos para Rai surgiram na 
terça-feira, quando a informa-
ção foi divulgada pelo progra-
ma A Tarde É Sua, da RedeTV!. 
Os rumores ainda davam conta 
de que o apresentador teria ofe-
recido o melhor plano de saúde 
para a camareira, com direito até 
a uso de helicóptero.  

O apresentador Silvio Santos e a camareira Raimunda Maria da Silva, que trabalha para o Patrão há 30 anos

REPRODUÇÃO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo 

gosto em viver.” (Djavan)

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

 LElabore novas estratégias 

para se dar bem no trabalho. 

Dedique um tempo aos seus 

familiares. Você se sentirá mais 

romântico na companhia do 

par. Aposte na paquera.

Números da sorte: 26, 71 e 35.

 LAssuntos comerciais e pro-

fissionais poderão estar no 

seu foco. Evite tomar decisões 

importantes que envolvam di-

nheiro. No fim do dia, procure 

relaxar namorando.

Números da sorte: 18, 45 e 27.

 LNão se deixe abalar por de-

safios da rotina. Adapte sua 

forma de lidar com as tarefas e 

siga em frente. Preocupações 

em casa podem atrapalhar o 

seu rendimento no serviço.

Números da sorte: 91, 28 e 01.

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

 LHoje, o dia vai trazer otimis-

mo. Ações tomadas no passa-

do podem começar a ter o re-

sultado que esperava. Oportu-

nidade de desenvolver novas 

relações e romances.

Números da sorte: 20, 92 e 74.

 LUma dificuldade emocional 

pode surgir após alguns con-

flitos. Organizar suas finanças 

vai gerar novas possibilidades. 

Momento bom para planejar 

o futuro com o par.

Números da sorte: 75, 57 e 30.

 LA prudência deve nortear 

suas ações no trabalho hoje. 

Cuidado com as finanças para 

não comprometer seus pro-

jetos pessoais. Muito compa-

nheirismo na vida a dois.

Números da sorte: 40, 85 e 31.

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 astral indica que é impor-

tante ter cautela no dia de 

hoje, especialmente na área 

financeira. Guarde suas eco-

nomias. Na conquista, aposte 

numa mensagem picante.

Números da sorte: 41, 77 e 50.

 LEvite tomar decisões precipi-

tadas, principalmente envol-

vendo dinheiro. Utilize sua 

determinação para atingir as 

metas. No amor, é possível que 

sinta dificuldade para relaxar.

Números da sorte: 60, 96 e 06.

 L Bom momento de clareza 

para definir os planos para 

o futuro. Algumas surpresas 

financeiras podem ocorrer 

ainda hoje. Relaxe em casa 

com o par à noite.

Números da sorte: 88, 25 e 79.

SÃO RAIMUNDO 
DE PEÑAFORT
Nascido na Espanha, em 1175, logo 
enveredou pelos estudos religiosos. 
Mestre pela Universidade de Bolo-
nha, na Itália, foi responsável pela 
elaboração do Código de Direito 
Canônico da Igreja, redigido a pe-
dido do Papa Gregório IX. Ganhou 
notoriedade também por se dedicar 
à evangelização de judeus e muçul-
manos. Ajudou muitos a descobrir 
sua vocação para a igreja. Homem 
humilde que se fez servo, foi esco-
lhido como superior geral dos do-
minicanos. São Raimundo morreu 
em Roma, em 1275.

SANTO DO DIA

DIVÓRCIO
Orlando e Marieta estão 
prestes a assinar o divórcio. 
Depois de ouvir as justifica-
tivas dos advogados do ma-
rido e da mulher, o juiz faz 
a última pergunta, antes da 
assinatura da papelada:

— Senhor Orlando, por que 
decidiu se divorciar?
O marido levanta da cadeira 
e começa a se justificar:
— Vossa Excelência, eu te-
nho que revelar ao senhor 
que a Marieta é uma pessoa 
suja. No mês passado, eu 

encontrei nossa cama infes-
tada de parasitas. No início 
deste mês, quando cheguei 
em casa depois de um longo 
dia de trabalho, encontrei a 
cama novamente infestada. 
Como posso confiar em uma 
mulher assim? Chega!

O juiz, que ouviu atentamen-
te a explicação de Orlando, 
responde ao queixoso:
— Não me parece um motivo 
relevante para o fim de um 
casamento, mas obrigado 
pela justificativa.
Em seguida, o juiz pergunta:

— Senhora Marieta, quer fa-
zer algum comentário?
A mulher, então, fala:
— Senhor juiz, o meu mari-
do é um ordinário! Também 
quero o divórcio. O senhor 
ouviu como ele chama os 
meus amigos? De parasitas.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Logun Edé.
MENSAGEM:
Logun Edé nos traz hoje o 
saber esperar, a paciência e 
a educação. Por isso, hoje, 
temos que ter sabedoria 
no que vamos falar e fazer, 
para não trazer problemas 
e energias negativas para 
nossa vida. Ouvir será me-
lhor do que falar. 
SAUDAÇÃO:
Logun ô akofá, Olorikim.
CORES:
Azul-turquesa e dourado.
ELEMENTOS:
Terra e vento.
SIMPATIA:
Para afastar doenças e pro-
blemas na saúde, passe três 
pães de sal pelo corpo, pe-
dindo às almas que lhe tirem 
todas as doenças. Coloque 

em um cruzeiro de igreja e 
acenda três velas brancas. 
Chegando em casa, tome 
um banho de manjericão e 
coloque roupa branca.

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

 LVocê vai sentir uma enorme 

vontade de inovar no traba-

lho. Novas possibilidades po-

dem se mostrar para você. A 

tensão será um desafio para 

aproveitar o romance.

Números da sorte: 41, 77 e 86.

 LAdote uma postura mais re-

ceptiva no dia a dia e poderá 

ter surpresas. A Lua pode indi-

car bons caminhos para o seu 

futuro. A organização será o 

tema da relação com o par.

Números da sorte: 69, 06 e 33.

 LDia para lidar com desejos e 

preocupações profundas. A 

coragem será a forma de solu-

cionar os problemas de casa e 

do trabalho. Fantasias podem 

apimentar a paquera.

Números da sorte: 88, 25 e 79.

RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 7/1/2021 · MEIA HORA 19



20 MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 7/1/2021



RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 7/1/2021 · MEIA HORA 21


