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30 TIROS NO 
BAR MATAM 

TRÊS E FEREM 
OUTROS TRÊS
Uma das linhas de investigação é que o alvo dos atiradores era 

um miliciano. Dois dos três mortos tinham passagem pela polícia
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Barricadas em vias 
de São Gonçalo

Pilhas de lixo no 
Engenho de Dentro

Muito lixo em 
estação de metrô

Coleta de lixo 
irregular em Caxias

Escuridão em via de 
São Cristóvão

Lâmpada queimada 
em via do Pechincha

 L Homens armados colocaram 
barricadas em algumas ruas do 
bairro Jardim Mirambi, em São 
Gonçalo. Os moradores estão com 
medo de sair de casa e serem in-
timidados por esses bandidos. A 
polícia não faz uma ronda no bair-
ro há meses. Um absurdo!

 L A Rua Magalhães Couto, es-
quina com Rua Curupait i , no 
Engenho de Dentro, está uma 
vergonha. Não podemos andar 
na calçada de tanto lixo e mato 
alto. A Comlurb precisa fazer uma 
visita ao local imediatamente, os 
moradores sofrem com tanto lixo.

 L As escadas de acesso ao metrô 
da Pavuna estão um verdadeiro 
chiqueiro. Parece que ninguém 
passa uma vassoura no local há 
meses. Pra subir os degraus temos 
que pisar ou driblar as pilhas de 
lixo que ficam por lá. Cadê a ma-
nutenção do local?

 L A coleta de lixo na Alameda Du-
rão, em Campos Elísios, Duque 
de Caxias, é muito irregular. Tem 
semanas que o caminhão do lixo 
passa duas vezes, tem semanas 
que passa uma só e na maioria 
das vezes não passa.

 L Há mais de dois meses que um 
trecho da Rua São Luiz Gonzaga, 
em São Cristóvão, está um breu. 
Na altura da subida do Tuiuti, vá-
rios postes estão com as lâmpa-
das queimadas. Já reclamamos 
com a RioLuz, mas nada ainda.

 LHá mais de uma semana, uma 
lâmpada de poste queimou na Rua 
Tenente José Jerônimo de Mesquita, 
na altura do número 44, no Pechin-
cha. Já reclamamos com a prefei-
tura e com a Light, mas até agora 
nada de virem aqui.

Anônimo
São Gonçalo

Flaviane Monteiro
Por e-mail

Anônimo
Pavuna

Daniel Junior
Por e-mail

Juliana Martins
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Wellington Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 60 anos e 
sou jornaleiro há qua-
renta. Moro em Padre 
Miguel. Sempre fui 
jornaleiro. Na minha 
profissão gosto de be-
ber uma cerveja com 
os amigos deste bair-
ro. Aqui está faltando 
segurança. Torço pelo 
Fluminense. Nas horas 
vagas, gosto de curtir 
um reggae.  Gosto 
de ler tudo no jornal 
MEIA HORA.

IRANILDO 
MORAES —

Padre Miguel

LIEGE JOSÉ 
DA SILVA  
tem atual-
mente 35 
anos. Ele 
desapareceu 
em 17 de 
março de 
2001, em 
Jacarepaguá 
(Zona Oeste), após sair de casa e 
não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Ataque a tiros em bar 
Bandidos já chegaram atirando. Três pessoas morreram e três ficaram feridas

 L EM SÃO JOÃO DE MERITI

A 
Polícia Civil investiga um 
ataque a tiros que termi-
nou com três mortos e três 

feridos em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense, na noite de 
quinta-feira. As vítimas estavam 
em um bar de Vilar dos Teles. 

A PM informou que o 21º BPM 
(São João de Meriti) foi acionado 
para um ataque em um bar na Rua 
Assunção, perto de um campo de 
futebol. Testemunhas contaram 
aos policiais que os bandidos esta-
vam num carro e já chegaram ati-
rando. Ainda segundo testemu-
nhas, o alvo dos bandidos era um 
homem envolvido com a milícia 
daquela região. Não há informa-
ções se ele estava entre as vítimas. 
Foram feitos mais de 30 disparos.

Duas pessoas foram encon-
tradas mortas no local e quatro 
foram socorridas. Em nota, a Pre-
feitura de São João de Meriti infor-
mou que quatro pessoas baleadas 
deram entrada na Emergência 
do Hospital Municipal. Wendel 
Carvalho da Silva já estava morto. 
Jhonathan Rosa da Silva e Paulo 
Cesar Gonzaga foram estabiliza-
dos e transferidos para o Hospital 
da Posse, em Nova Iguaçu. Pedro 
Paulo Ângelo dos Santos foi en-
caminhado para o Hospital Adão 
Pereira Nunes, em Saracuruna.

Segundo testemunhas, Wen-
del, de 24 anos, era trabalhador 
e não tinha envolvimento com o 
crime. Outro morto foi identifi-
cado como João Batista Louren-
ço da Silva, de 31. Nas redes sociais, 
familiares e amigos lamentaram 
a morte e disseram que ele não ti-
nha ligação com o crime. A tercei-
ra vítima fatal é Roberto Guedes 
de Andrade, de 35. Segundo a PM, 
Roberto tinha anotações crimi-
nais por porte de arma, associação 
ao tráfico e porte de drogas. João 
tinha anotação por receptação.

Marca de tiro no bar onde aconteceu o ataque. Uma das vítimas fatais é Wendel Carvalho da Silva, de 24 anos (foto menor)

ESTEFAN RADOVICZ 

 LUm dos feridos no ataque no 
bar, que aconteceu quando havia 
15 pessoas na calçada, o funcio-
nário público Paulo Cesar Gon-
zaga disse que ganhou a oportu-
nidade de ter uma nova vida. Ele 
foi atingido de raspão por quatro 
disparos, levado para o Hospital 
Municipal de São João de Meri-

ti e transferido para o Hospital 
Geral da Posse, em Nova Igua-
çu. Paulo Cesar recebeu alta na 
manhã de ontem e voltou ao lo-
cal do crime. 

Ainda abalado com a tragé-
dia, o funcionário público con-
tou que foi ao bar para buscar co-
mida. Ele relatou que o ataque foi 

rápido e ninguém teve tempo de 
reação. “Eles (criminosos) vieram 
de carro nessa direção, sem dar 
tempo de reação. Foram muitos 
disparos. Me abaixei e, quando eu 
vi que não parava, me levantei e 
corri. Foi uma covardia o que fi-
zeram aqui”, afirmou.

De acordo com a PM, os ban-

didos eram da comunidade da 
Guacha, em Belford Roxo. As 
investigações estão a cargo da 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF). 
Imagens das câmeras de segu-
rança da região estão sendo ana-
lisadas. A polícia ainda não sabe 
a motivação do crime.  

‘Foram muitos disparos. Foi uma covardia o que fizeram aqui’
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POLÍCIA

Moradores de Madureira e 
bairros vizinhos, na Zona Nor-
te do Rio, viveram momentos de 
medo ontem devido a um inten-
so tiroteio no Complexo da Serri-
nha, que terminou com três pes-
soas baleadas. De acordo com a 
Polícia Militar, houve uma ten-
tativa de invasão na comunida-
de do Cajueiro.

Já entre Quintino e Piedade, 
nas últimas 48 horas, traficantes 
do Comando Vermelho saíram 
do Morro do Dezoito e invadi-
ram o Morro da Caixa D’Água, 
onde entraram em confronto 
com milicianos locais. “Ainda 
bem que o Caveirão do Bope su-
biu a Caixa D’Água para acabar 
com o confronto”, desabafou um 
internauta, citando áudios, fotos 
e vídeos de homens algemados 
na região que foram comparti-
lhados no WhatsApp.

Também na Zona Norte do 
Rio, três pessoas vítimas de tiros 
deram entrada na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
Irajá, entre a noite de quinta-fei-
ra e a madrugada de ontem. Os 
feridos receberam os primeiros 
atendimentos e foram transferi-
dos para hospitais. 

Uma mulher de 57 anos foi 
transferida para o Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas (HEGV), na 
Penha. Até a noite de ontem ela 
permanecia internada e seu estado 
de saúde era considerado estável. 

Já um jovem de 23 anos foi le-
vado para o Hospital Municipal 
Salgado Filho (HMSF), no Méier. 
Não foram divulgadas informa-
ções sobre o estado de saúde dele. 

Em relação à terceira pes-
soa baleada não houve infor-
mações sobre o local para onde 
foi transferida.

Tiros na Serrinha 
e no Cajueiro
Três pessoas deram entrada na UPA 

de Irajá com ferimentos a bala

 L VIOLÊNCIA NA ZONA NORTE L OSTENTAÇÃO E MARRA NAS REDES

Orelha é só sujeira
Bandido roda enquanto curtia praia em Itaipu

U
m homem procurado 
por supostas ligações 
com o tráfico de dro-

gas e acusado de uma série de 
roubos foi preso ontem por 
policiais da 76ª DP (Niterói), 
enquanto curtia a praia, em 
Itaipu, na Região Oceânica de 
Niterói, acompanhado da na-
morada e de um grupo de ami-
gos. O detalhe é que o meliante 
estava sem máscara de prote-
ção contra a Covid-19, como 
mostram as fotos do momento 
em que ele era retirado da fai-
xa de areia.

A Polícia Civil identificou o 
preso como Robson Fernan-
des da Costa, de 25 anos, in-
formando que ele atende pe-
lo apelido de ‘Orelha’. Contra 
ele foi cumprido um mandado 
de prisão preventiva expedido 
pela Vara Criminal de Niterói.

As investigações mostram 
que o vulgo Orelha seria tra-
ficante da comunidade de Vila 
Ipiranga, no bairro do Fonse-
ca, na Zona Norte de Niterói. 

O criminoso tem antecedentes 
na polícia, com três anotações 
por roubo.

Ainda de acordo com a apu-
ração da Polícia Civil, Orelha 
usava as redes sociais para se 
exibir, mostrando dinheiro e 

armas, incluindo uma subme-
tralhadora que utilizava para 
praticar assaltos. 

Orelha já está em reclusão, lon-
ge da praia, e agora terá que se ex-
plicar com a Lei e mostrar de onde 
vieram o dinheiro e as armas.

Orelha estava sem máscara quando foi preso na praia de Itaipu

DIVULGAÇÃO

Esfaqueada em Niterói
Vítima não quis prestar queixa, mas a irmã foi presa

 L BRIGA EM FAMÍLIA

Uma mulher de 34 anos foi 
presa, na manhã de ontem, 
após esfaquear pela segunda 
vez a própria irmã, de 36, du-
rante uma briga familiar, na 
Rua Visconde de Itaboraí, no 
Centro de Niterói. 

De acordo com o programa 
Niterói Presente, uma equipe 
realizava patrulhamento pela 
região e foi abordada por uma 
mulher, pedindo socorro para 
a vítima, que havia acabado de 

ser esfaqueada e recebido gol-
pes nas costas.

Os agentes foram até o lo-
cal do crime, uma casa, e leva-
ram a vítima para o Hospital 
Estadual Azevedo Lima, tam-
bém em Niterói, onde ela pas-
sou por procedimento cirúrgi-
co. Seu estado de saúde não foi 
informado.

A agressora foi presa e le-
vada para a delegacia, onde 
foi constatado que ela já havia 

tentado matar a irmã, em 2019. 
A vítima, por sua vez, pres-

tou depoimento no hospital e 
não quis representar contra sua 
irmã, alegando que ela havia 
sofrido as lesões durante uma 
briga em um bar. Os investiga-
dores pediram uma perícia pa-
ra comprovar o local do crime 
e mantiveram a prisão em fla-
grante da suspeita, que deve-
rá responder por tentativa de 
homicídio.

RAPIDINHAS...

Gringo preso 
na Tijuca

 LUm americano, com visto de 
residência no Brasil, foi pre-
so em flagrante por esfaquear 
duas pessoas em um aparta-
mento  na Rua Pinto Guedes, 
na Tijuca, Zona Norte do 
Rio, na tarde de quinta-feira. 
O suspeito passava uma tem-
porada na casa das vítimas. A 
PM informou que as vítimas 
foram atacadas a facadas pelo 
hóspede e receberam atendi-
mento na UPA da Praça Saens 
Peña. O agressor responderá 
por lesão corporal.

Pedófilo  
na jaula

 LPoliciais da Delegacia da 
Criança e Adolescente Ví-
tima (DCAV) prenderam, 
na quinta-feira, um ho-
mem acusado de estuprar 
uma criança que tinha 6 
anos na época do crime, em 
Petrópolis, na Região Ser-
rana. O suspeito se valia da 
amizade com o avô da me-
nor para levá-la ao segundo 
andar da residência e lá prati-
car atos sexuais com ela, o que 
teria ocorrido diversas vezes. 
A pena é de 13 anos e 4 meses.
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POLÍCIA

Bando tirava da 
boca do pobre
Trastes clonavam cartões de auxílio emergencial

 L VÃO PENAR NA CADEIA

P
oliciais civis da Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF), 
com apoio da DVRFA (Di-

visão de Roubos e Furtos de Au-
tomóveis), acabaram com a farra 
de uma quadrilha especializada 
em lesar pessoas dependentes de 
programas sociais do governo. Os 
bandidos clonavam cartões para 
realizar saques de benefícios como 
o auxílio emergencial e o Bolsa Fa-
mília, tirando um dinheiro essen-
cial para a sobrevivência dos con-
templados, em meio à pandemia 
da Covid-19

Os bandidos, segundo a polícia, 
instalavam microcâmeras em cai-
xas eletrônicos, além de usar um 
equipamento conhecido como 
chupa-cabra para captar senhas e 
clonar cartões. A quadrilha já atua-
va há meses em municípios do Rio 
de Janeiro, com a realização de fur-
tos “de forma estável e planejada 

com divisão de funções e tarefas”, 
segundo as investigações. 

Os presos, quarta-feira, foram 
identificados pelo delegado Gus-
tavo Rodrigues, da DRF, como 

Francisco José Oliveira, Alexandre 
Rodrigues e Clovis Lima de Olivei-
ra. Com eles foram apreendidos, 
além dos equipamentos, dezenas 
de cartões, com senhas anotadas.

Equipamentos e cartões com senhas foram apreendidos na operação

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL Operações realizadas on-
tem pela Polícia Civil contra 
milicianos que atuam na Zo-
na Oeste do Rio resultaram na 
interdição de um supermerca-
do, administrado por supostos 
criminosos, na Gardênia Azul, 
e no estouro de depósitos clan-
destinos de gás em Rio das Pe-
dras, Muzema e Tijuquinha. 
Farto material foi apreendido.

Na Gardênia Azul, a força-
tarefa prendeu em flagrante os 
donos do supermercado e con-
fiscou mais de meia tonelada 
de carnes. No estabelecimento 
foram encontradas diversas ir-
regularidades, como ausência 
de notas fiscais, produtos ven-
cidos ou mesmo armazenados 
de forma irregular e sem qual-
quer higiene.

Já na operação realizada nas 
três comunidades, duas pes-
soas foram presas em flagrante, 
uma por crime contra a ordem 
econômica e outra por furto de 
energia elétrica. Houve inter-
dição de dois depósitos de gás 
clandestinos e apreensão de 
materiais. A ação foi realizada 

pelo Departamento Geral de 
Polícia Especializada (DGPE), 
por meio da Delegacia de De-
fesa dos Serviços Delegados 
(DDSD). 

Nos depósitos, os agentes 
apreenderam 28 botijões de 
gás. Em um estabelecimento 
de bebidas, foi encontrada uma 

ligação clandestina de energia 
elétrica. Cabeamento irregular 
também foi apreendido em lo-
cal de provedor de sinal de in-
ternet. 

Todos os envolvidos e os 
materiais apreendidos nas 
duas operações foram enca-
minhados à Cidade da Polícia, 
perto do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio.

Poliçada        2 
Milicianos     0
Supermercado da milícia é 

interditado na Gardênia Azul

 L FARTO MATERIAL APREENDIDO

Seis rodam em S. Gonçalo
Quatro invadiram casa de morador para se esconder

 L TRÊS FUZIS APREENDIDOS

Quanto suspeitos que fugiam 
de uma operação da Polícia Mi-
litar, ontem, na comunidade da 
Vila Candoza, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana, foram 
presos enquanto tentatavam in-
vadir uma casa para se esconder. 
De acordo com a corporação, o 
objetivo da ação era reprimir o 
crime organizado na região. Três 
fuzis foram apreendidos.

A operação visou um acam-

pamento onde estariam escon-
didos os bandidos. O porta-voz 
da PM, major Ivan Blaz, disse à 
TV Globo que os criminosos se 
aproveitaram da pandemia da 
Covid-19 para aumentar seus 
territórios. “Há essa política 
expansionista em diferentes 
pontos do Rio de Janeiro. São 
diferentes pontos da Região 
Metropolitana do Rio em que 
a polícia precisa intervir, que 

uma facção criminosa se apo-
dere da outra e nos leve a essa 
ordem de violência. São opera-
ções tensas”, disse Blaz. 

Também em São Gonçalo, 
agentes da Delegacia de Polí-
cia Interestadual de Divisão de 
Capturas (DC-Polinter) pren-
deram dois homens suspeitos 
de roubos de carga. Um deles 
possuía 15 anotações e estava 
foragido desde 2015.

RAPIDINHA...

Bandido assalta e é baleado
 LUm criminoso foi ferido a 

tiros, ontem, depois de par-
ticipar, com um comparsa, 
de um assalto a um homem 
na Passarela 9 da Avenida 
Brasil, na altura de Bonsu-
cesso. Um dos ocupantes 
de um carro que passava na 
hora pelo local atirou contra 
os assaltantes, acertando um 

dos bandidos, segundo tes-
temunhas. O ferido foi en-
contrado por policiais mi-
litares, sob um viaduto, e 
levado para o Hospital Ge-
túlio Vargas, na Penha Cir-
cular. O outro assaltante, de 
acordo com a PM, conseguiu 
fugir. O crime aconteceu por 
volta das 10h35 da manhã.

CRIME CONTRA 
A ORDEM 

ECONÔMICA É 
ESPECIALIDADE 
DOS MELIANTES

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 9/1/2021 · MEIA HORA 5



GERAL

‘Não dá pra ficar de babá’
Paes promete restrições mais firmes se população não obedecer a regras sanitárias

 L MAPA DO COMBATE À COVID-19

A 
Prefeitura do Rio divulgou, 
ontem, o primeiro Boletim 
Epidemiológico da Co-

vid-19, do novo Centro de Opera-
ções de Emergências – COE CO-
VID-19 RIO. segundo os dados, 
que serão atualizados semanal-
mente, às sextas-feiras, 25 bairros 
têm risco alto para o coronavírus, 
levando em conta óbitos e interna-
ções. Outros oito bairros apresen-
tam risco moderado para a doen-
ça. Até o momento, nenhuma área 
da cidade está com risco muito al-
to ou baixo para a Covid-19.

“A cidade não é uma coisa só. 
Não dá para imaginar que a rea-
lidade de Santa Cruz é a mesma 
realidade do Leblon. As medidas 
tomadas a partir de hoje (ontem) 
não serão mais necessariamen-
te uniformes para toda a cidade”, 
explicou o prefeito Eduardo Paes 
(DEM). “Se as pessoas não se com-
portarem de forma adequada, e 
tiver uma situação de uma região 
administrativa com risco muito 
alto, tem a chance de fechar deter-
minados comércios. Me refiro a 
toda a Zona Sul, Barra da Tijuca, 
Santa Cruz, Bangu, Anchieta. Se 
não se cuidarem, há a chance de ir 
para o risco muito alto”, disse.

“Numa situação de risco alto, 
nós temos uma série de restrições 
previstas para shoppings, boates 
e que são restrições que, hoje, por 
causa das confusões das regras, ou 
não são aplicadas, ou não são im-
plementadas. Ninguém entende 
absolutamente nada. Dada essa 
confusão, a gente publica na se-
mana que vem essa resolução ex-
plicando para cada tipo de ativida-
de comercial o que vai acontecer 
e nós passamos, a partir do bole-
tim da próxima sexta, implemen-
tar essas medidas. Serão restrições 
bastante firmes. A prefeitura não 
tem condições de ficar de babá da 
população”, completou Paes.

Grande parte do território do município do Rio de Janeiro está com risco alto para a Covid-19, de acordo com o mapa divulgado ontem

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

 LSobre a imunização da popu-
lação carioca, o prefeito Eduar-
do Paes disse que o Rio está na 
expectativa de adquirir 3,3 mi-
lhões de doses da vacina Coro-
navac, desenvolvida pelo Ins-
tituto Butantan, de São Paulo, 
com a farmacêutica Sinovac, 
da China. Caso isso aconteça, a 
prefeitura pretende começar a 
vacinação no dia 25 de janeiro, 
a mesma data anunciada pelo 
estado vizinho. “A doença ain-
da está aí. Enquanto a vacina 

não vier, nós temos uma situa-
ção crítica. Peço a atenção de 
todos”, acrescentou.

No domingo, o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, divulgou o plano de 
imunização, que prevê cerca 
de 2,6 milhões de cariocas va-
cinados na primeira etapa, di-
vidida em quatro grupos, com 
prioridade para idosos acima 
de 75 anos, trabalhadores da 
Saúde, idosos em instituições 
como asilos, na primeira fase.

Vacinação pode começar dia 25
 LEm meio às discussões sobre 

como conter a pandemia da Co-
vid-19 no Rio, com o fechamento 
das áreas de lazer da orla e a proibi-
ção do estacionamento no local, o 
Campo de Santana, no Centro do 
Rio, foi reaberto, ontem, após 10 
meses. “Estamos aqui devolven-
do esse espaço importante para a 
cidade, super área de lazer históri-
ca, que está ai há quase 1 ano fecha-
do e que tem que ser aberto para a 
população, aliás, principalmente 
nesses tempos de pandemia, que 

as pessoas têm suas dificuldades de 
utilizar os espaços públicos. Mas 
tem que estar aberto, é importan-
te que as pessoas possam usar o es-
paço público, fazer suas atividades 
físicas, e esse aqui atende a popu-
lação do Centro”, afirmou em en-
trevista a Rádio Tupi..

Além da reabertura do 
Campo de Santana, ontem, 
a Secretaria do Meio Ambiente 
ampliará o horário de 38 par-
ques da cidade, que passarão a 
funcionar das 6h às 17h. 

Campo de Santana é reaberto
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Ato culpa Bolsonaro 
pelas 200 mil mortes 
Manifestantes abriram faixa em frente ao Palácio do Planalto

 L COVID-19

M
anifestantes que reali-
zaram um protesto, na 
manhã de ontem, em 

frente ao Palácio do Planalto, em 
Brasília, culparam o presiden-
te da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), pelas 200 mil mor-
tes por Covid-19 registradas até 
a quinta-feira passada no Brasil.

O grupo abriu uma grande 
faixa em frente ao palácio, com 
os dizeres — “200 mil mortes: a 
culpa é sua, Bolsonaro”. 

Apesar de não reunir muita 
gente no local, a manifestação 
desencadeou uma “guerra de 
hashtags” no Twitter. Ao longo 
do dia, tanto a hashtag movi-
mentada pela oposição, #Im-
peachmentBolsonaroUrgente, 
quanto a hashtag movimen-
tada pela base bolsonarista, 
#EMelhorJairSuperandoUr-
gente, alcançaram os trending 
topics (assuntos mais comen-
tados) da rede social.

O protesto ocorreu em meio a 
uma semana bastante movimen-
tada na cena política de Brasília, 
onde Bolsonaro, em mais uma 
frase polêmica, lamentou pro-
fundamente as 200 mil mortes, 
mas disse que “é vida que segue”. 
Na mesma semana, o presidente 
abriu outra polêmica ao manifes-
tar apoio ao presidente do Esta-
dos Unidos em final de mandato, 
Donald Trump, mesmo após um 
grupo de simpatizantes do man-

datário americano ter invadido a 
sede do Congresso, em Washing-
ton, durante uma sessão que visa-
va à certificação da vitória do pre-
sidente eleito, Joe Biden.    

Bolsonaro chegou a dizer 
que, se o Brasil não tiver vo-
to impresso em 2022, “nós va-
mos ter problema pior” — uma 
referência à contestação, sem 
provas, feita por Trump dos re-
sultados da eleição presiden-
cial americana.

O grupo que fez o protesto era pequeno, mas desencadeou uma guerra de hashtags contra e a favor de Bolsonaro nas redes sociais

AFP

Seguindo o Instituto Butan-
tan, que já enviou à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) um pedido de aprova-
ção para uso emergencial da va-
cina Coronavac — contra a Co-
vid-19 —, a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) solicitou, ontem, 
o aval da agência, em condições 
similares, para o uso de dois mi-
lhões de doses de uma vacina 
desenvolvida pela Universidade 
de Oxford, da Inglaterra, com a 
farmacêutica AstraZeneca. Esse 
carregamento é esperado de um 
fabricante da vacina na Índia.

O imunizante da Oxford/As-
traZeneca, que também será pro-
duzido pela Fiocruz, é a principal 
aposta do governo federal para 
controlar a pandemia no país.

Tanto no caso do Butantan 
como no da Fiocruz, o prazo da 
Anvisa para dar uma resposta é 
de 10 dias. Esse prazo pode ser 
interrompido caso a agência 
peça informações adicionais. 

A Fiocruz deseja distribuir, 
ainda em janeiro, as doses in-
dianas. O produto foi com-
prado por R$ 59,4 milhões 
no momento em que o gover-
no federal é pressionado para 
antecipar o calendário de va-
cinação no Brasil. O ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
apontou o dia 20 deste mês 
como data mais otimista para 
começar o processo de imuni-
zação da população.

Ainda em janeiro, a Fiocruz 
vai receber insumo farmacêuti-
co para completar a fabricação 
de cerca de 100 milhões de doses 
da Oxford/AstraZeneca. A ideia 
é que as primeiras unidades se-
jam liberadas já em fevereiro.

Fiocruz 
faz pedido 
à Anvisa 
Órgão solicita uso 
emergencial de 
vacina indiana

 L 2 MILHÕES DE DOSES
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A
í, galera que está atrás de 
uma oportunidade de 
trabalho. O Zé da Vaga 

traz para vocês 366 vagas, di-
vulgadas pela Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Renda (SE-
TRAB). Os empregos são em 
companhias da Região Metro-
politana, da Região Serrana e 
do Médio Paraíba. 

Dentre as 366 vagas de em-
prego, 89 são na região Me-
tropolitana, com 24 oportu-
nidades para vendedores de 
consórcio, cinco para mecâ-
nicos e nove para auxiliar de 
linha de produção. Há vagas 
também para camareira de ho-
tel, operador de caixa, ajudante 
de cozinha, entre outras.

Já na região Médio Paraí-
ba, são 19 oportunidades en-
tre assistente jurídico, auxiliar 
de pessoal, costureiro, analista 
de redes e outras funções.

A maioria das vagas está dis-
ponível na Região Serrana: 258. 
Destacam-se oportunidades 
para corretor de imóveis, au-

xiliar administrativo, auxiliar 
de logística, cabeleireiro, entre 
outras.

Para saber mais sobre a re-
muneração e as exigências de 
cada função, é preciso ir até 
uma unidade do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) ou 
consultar por meio dos canais 
digitais, como o aplicativo Si-
ne Fácil ou pelo site emprega-
brasil.mte.gov.br. As dúvidas 
devem ser encaminhadas via 
e-mail ao endereço: vagas@
trabalho.rj.gov.br.

O Sine faz uma análise de 
compatibilidade do perfil do 
profissional com o da vaga, dis-
ponibilizado pelo contratan-
te. Por essa razão, é importante 
que o cidadão interessado em 
uma vaga mantenha o seu ca-
dastro no sistema atualizado.

Para realizar o cadastro e 
atualizá-lo, é preciso ir a uma 
unidade do Sine, levando do-
cumentos de identificação ci-
vil, carteira de trabalho e com-
provante de residência.

366 oportunidades no estado do Rio 

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

da

Inep explica Enem Digital
Para 96 mil inscritos, apenas a redação será com caneta

 L INOVAÇÃO

Pela primeira vez, o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
terá uma versão digital. A prova 
será aplicada de forma piloto pa-
ra 96 mil candidatos em 99 muni-
cípios. Assim como no Enem im-
presso, os participantes terão que 
ir até o local de prova e, embora o 
exame seja feito pelo computador, 
os candidatos deverão levar caneta 
esferográfica da cor preta porque a 
redação será feita no papel.

Para esclarecer como será es-
sa prova,  o presidente do Institu-

to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Alexandre Lopes, disse que 
a decisão de fazer o Enem digital já 
havia sido tomada em 2019. “Esta-
mos conseguindo agora tirar o tes-
te do papel, literalmente. Estamos 
muito animados com o Enem di-
gital”, acrescentou.

O exame será um pontapé ini-
cial para mudanças no Enem. A 
intenção do Inep é que o exame 
se torne totalmente digital até 
2026. O Enem digital será aplica-

do nos dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro, após o Enem impres-
so, que será nos dias 17 e 24 de ja-
neiro. As provas serão realizadas 
em laboratórios de informática 
de escolas e universidades que já 
foram previamente testados pe-
lo Inep. Ao todo, serão cerca de 4 
mil laboratórios, com cerca de 20 
computadores cada. As máqui-
nas terão acesso apenas à prova. 
Os estudantes não conseguirão, 
portanto, acessar a internet ou 
documentos do computador.

RAPIDINHA...

MEI tem até 31 de maio para 
fazer a declaração anual

 LA entrega da Declaração 
Anual do Microempreende-
dor Individual (MEI) já po-
de ser feita no Portal do Em-
preendedor até o dia 31 de 
maio. Todos os anos, o MEI 
precisa declarar o  faturamen-
to bruto — valor total das ven-
das de mercadorias e presta-
ção de serviços, referentes ao 
ano anteriI or. De acordo com 
o Portal do Empreendedor, 
o Estado do Rio possui um to-
tal de 1.313.091 de MEIs, sen-
do 557.019 só na capital.

“Caso o MEI não faça a 
declaração no período regu-
lar, ficará sujeito a uma mul-
ta por atraso no envio da de-
claração, que será expedida 
pela Receita Federal”, es-
clareceu Juliana Lohmann, 
analista do Sebrae Rio, 
acrescentando que o docu-
mento deve ser enviado por 
todos os MEIs que se forma-
lizaram até o dia 31 de de-
zembro do ano passado, ten-
do ou não faturamento ao 
longo de 2020.

A maioria das vagas essa semana está disponível na Região Serrana: 258. Na Região Metropolitana são 89

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Que saudade da Nação
Bruno Henrique defende trabalho de Ceni e diz que Fla perde muito sem a torcida

O 
atacante Bruno Henri-
que defendeu o trabalho 
de Rogério Ceni à fren-

te do Flamengo. Quando ques-
tionado sobre a intensidade da 
equipe, que ocupa a quarta co-
locação do Campeonato Brasi-
leiro, ele comparou as ativida-
des comandadas por Ceni com 
as do português Jorge Jesus: “A 
intensidade é a mesma. Desde 
a saída do Jesus, não tínhamos 
treino e jogo em alta intensida-
de como com o Rogério. O ní-
vel de entrega está sendo 100%. 
Não vejo falta de intensidade”.

Ele também justificou o mau 
momento do Flamengo com a 
ausência dos torcedores nos 
estádios. Para o atacante, a falta 
dos rubro-negros nas arquiban-
cadas, sobretudo no Maracanã, 
faz com que os adversários não 
tenham medo de jogar no Rio. 

“Uma coisa que o Mister 
(Jorge Jesus) sempre falou era 
que a gente jogava bonito para 
os nossos torcedores e, não ten-
do nossos torcedores, isso difi-
cultou a forma com que a gente 
joga. Não tendo torcida, qual-
quer time que vem jogar con-

tra o Flamengo vem solto, sem 
pressão nenhuma”, disse.

O argumento de Bruno Hen-
rique faz sentido, já que a cam-
panha do Flamengo no Mara-
canã é a pior dos últimos cinco 
anos, à frente somente da tem-
porada de 2015. Atualmente, o 
time tem 59,5% de aproveita-
mento jogando no Maracanã 

— sete vitórias, quatro empates 
e três derrotas. Em 2015, o índi-
ce foi de 47%. Em 2020, com Je-
sus, o aproveitamento chegou a 
impressionantes 93% — 17 vi-
tórias e dois empates.

Amanhã, o Flamengo volta 
a jogar no estádio: enfrenta o 
Ceará, às 16h. Um triunfo é fun-
damental para reduzir a pressão 
em cima de Rogério Ceni.

Na avaliação de Bruno Henrique, as atividades de Rogério Ceni são similares às de Jorge Jesus

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DESEMPENHO 
DO TIME NO 

MARACA DESABA 
SEM A PRESENÇA 

DA GALERA

 LAs chances de o Flamengo 
chegar ao título do Campeona-
to Brasileiro caíram um pouco 
mais depois da vitória do Inter-
nacional, por 2 a 0, sobre o Cea-
rá, quinta-feira, no Castelão. 
Agora na quarta colocação da 
tabela, atrás de São Paulo, Inter 
e Atlético-MG, o Rubro-Negro 
tem 7% de possibilidades de er-
guer o caneco — antes, as chan-
ces eram de 11%. 

Líder, o São Paulo mantém 

uma expressiva vantagem na 
briga pelo título: o time tem 69% 
de possibilidades. Depois, apa-
recem Internacional, com 9%, e 
Atlético-MG, com 8%. O Grê-
mio tem 5% e o Palmeiras, 2%. 

Na disputa por vaga na Liber-
tadores, o Flamengo tem ótimas 
possibilidade, com 62%. Os de-
mais times do G-4 do Brasilei-
ro aparecem com as respetivas 
chances: São Paulo (98%), Inter 
(68%) e Atlético-MG (68%).

Chances de título diminuem
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Elogios aos jogadores
Luxa destaca dedicação do time, mas avisa: ‘Se não honrar a camisa, eu chego duro’

 L VASCÃO FORA DO Z-4

O 
técnico Vanderlei Luxem-
burgo elogiou a postura 
dos jogadores em seu re-

torno ao Vasco, no empate em 0 a 
0 com o Atlético-GO, quinta-feira, 
em Goiânia. O pontinho somado 
tirou o time da zona de rebaixa-
mento. O risco de queda é de 30%, 
segundo o site ‘Infobola’.

Luxa reconheceu que a equipe 
foi muito aguerrida, apesar de al-
guns erros: “Vocês viram o Vasco 
como tem que ser. O jogador tem 
que entender o que significa jogar 
no Vasco. Falei que era a oportuni-
dade de subir na tabela. Vamos re-
cuperar com calma. O importan-
te é o sentimento: o torcedor pode 
enaltecer o que viu na rede social”. 

Segundo ele, o time mostrou 
que vai honrar a camisa. “Se não 
honrar, eu chego duro neles”, avi-
sou Luxa, admitindo que já era 
esperada uma queda de rendi-
mento no segundo tempo, prin-
cipalmente após a pressão exerci-
da na etapa inicial, com marcação 
adiantada. “Temos de melhorar a 
intensidade. Não só quem sai jo-
gando, mas quem entra também”, 
completou. O time volta a campo 
amanhã, às 20h30, em São Januá-
rio, no clássico diante do Botafogo.

Martín Benítez bem perto
O meia argentino deve ter o 

empréstimo prorrogado até o 
meio do ano. As diretorias do 
Vasco e do Independiente já acer-
taram praticamente todos os de-
talhes. O Cruzmaltino queria o 
empréstimo até o fim de feverei-
ro, mas os argentinos bateram o pé 
e deve receber mais 250 mil dólares 
(R$ 1,3 milhão) pela extensão do 
vínculo, com o Vasco mantendo 
a prioridade de compra. Compa-
triota do ‘Ben 10’, Cano se anteci-
pou ontem ao anúncio oficial do 
Vasco e postou foto na internet ao 
lado de Benítez com a seguinte le-
genda: “Ele fica”.

Vanderlei Luxemburgo gostou do empenho da equipe em Goiânia: próximo desafio será o Botafogo, amanhã, em São Januário 

LUCIANO BELFORD

 LA eleição do Vasco, que parecia 
ser assunto encerrado no clube, 
ganhou um novo capítulo. O 
candidato da chapa Somamos, 
Luiz Roberto Leven Siano, que 
chegou a declarar que acataria 
a decisão do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio de Janeiro 
reconhecendo a vitória de Jorge 

Salgado como presidente, vol-
tou atrás e decidiu ir à Justiça 
para reverter a decisão.

Em contato com o site ‘GE’, 
Leven afirmou que “desistiu 
de desistir” e explicou os mo-
tivos que o levaram a retomar 
a disputa judicial. “De fato, es-
tava muito chateado e exaus-

to e não tinha lido as decisões. 
Mas, depois de ler, vi que esta-
vam omissas sobre pontos im-
portantes e relevantes e eu não 
tinha o direito de abandonar 
meus eleitores, conselheiros e 
milhões de torcedores sem pe-
dir ao tribunal que olhasse para 
esses pontos”, justificou. 

“Recebi milhares de pedi-
dos, sendo muitos de crianças, 
e lembrei que o Vasco é para 
quem acredita e é um clube que 
sempre lutou e, assim, se quero 
ser o presidente, não posso me 
dar ao luxo de desistir do Vasco 
e dos vascaínos sem luta”, afir-
mou Leven Siano.

Leven Siano agora vai à Justiça para mudar resultado da eleição
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Foco total no clássico
Diretoria do Fogão antecipa concentração para o duelo de amanhã com o Vasco

 L VALE TUDO PARA FUGIR DA DEGOLA!

O 
clássico diante do Vasco, 
amanhã, às 20h30, em São 
Januário, tem sido trata-

do pela diretoria do Botafogo co-
mo o “jogo da vida” do clube no 
Campeonato Brasileiro. Afun-
dado na zona de rebaixamento, 
com 23 pontos, em penúltimo lu-
gar na tabela, o Alvinegro preci-
sa desesperadamente da vitória 
para tentar começar uma reação. 
Atualmente, os dois times estão 
afastados por seis pontos: o Vas-
co tem 29, em 16º.

De acordo com informação 
do site ‘GE’, os dirigentes se re-
uniram com os atletas para res-
saltar a importância de ganhar o 

clássico e anunciaram algumas 
medidas, como antecipar a con-
centração, que foi iniciada on-
tem, 48 horas antes da partida. 

O presidente do Botafogo, 
Durcesio de Melo, e o vice, Vi-
nicius Assumpção, têm se apro-
ximado mais do elenco nas últi-
ma semanas, numa tentativa de 
estimular os jogadores a buscar 
uma reação na competição.

Pelo menos sete vitórias

A dez rodadas do encerra-
mento do Brasileiro, o Botafo-
go tem 95% de risco de queda 
à Série B, segundo cálculos do 
matemático Tristão Garcia. Pa-

ra conseguir o milagre de fugir 
do terceiro rebaixamento em 
sua história, o Glorioso terá 
que ganhar pelo menos sete dos 
dez jogos. Tarefa nada fácil, le-
vando-se em conta que o time 
venceu somente quatro parti-
das até aqui na competição.

O técnico Eduardo Barroca 
terá três desfalques no clássico: 
o zagueiro Marcelo Benevenuto 
e o volante Caio Alexandre, titu-
lares, e o atacante Matheus Ba-
bi, que tem entrado no decorrer 
dos jogos. Todos estão suspen-
sos pelo terceiro cartão amarelo. 
Os substitutos devem ser Rafael 
Forster e Rentería.

O técnico Eduardo 
Barroca conversa com 
os jogadores: time em 

situação dificílima

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 LA nova diretoria do Botafogo 
tem estudado no mercado um 
nome para ser o novo diretor 
de futebol e ficar responsável 
pelo planejamento da próxi-
ma temporada. Atualmente no 
Sampaio Corrêa, Juliano Ca-
margo foi oferecido e agradou 
à cúpula alvinegra. 

O clube maranhense tem 
uma das menores folhas sala-
riais da Série B do Campeonato 
Brasileiro e segue lutando pelo 
acesso à Primeira Divisão, na 
oitava posição da tabela, com 

45 pontos, a sete do G-04, com 
um jogo a menos. Presidente 
do Glorioso,  Durcesio Mello 
pretende contratar um profis-
sional que saiba montar times 
competitivos com poucos re-
cursos financeiros. 

O planejamento é diminuir 
a folha salarial do elenco para 
a próxima temporada, inde-
pendentemente se na Série A 
ou na B. Juliano Camargo re-
cebeu outras propostas, mas 
teria dado preferência à nego-
ciação com o Botafogo.

Nome para comandar o futebol
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 L DEPOIS DE ANOS DE ESPERA...

Paredão tricolor
Goleiro Marcos Felipe comemora ótima fase

O 
goleiro Marcos Felipe 
tem sido peça funda-
mental para o Flumi-

nense brigar por uma vaga na 
próxima edição da Libertado-
res da América. Colecionando 
boas atuações com a camisa tri-
color, ele comentou o fato de ter 
sido um dos destaques no clássi-
co diante do Flamengo, na vitó-
ria por 2 a 1, quarta-feira.

“Foi muito emocionante. 
Primeiro Fla-Flu da minha car-
reira, e a gente nunca esquece, 
principalmente com a vitória 
como foi. Vou guardar com 
grande carinho. Foi muito im-
portante para o time também, 
estávamos precisando da vitó-
ria na briga pela vaga na Liber-
tadores. Sobre o Flamengo, tem 
um gostinho a mais, porque é 
nosso maior rival”, disse Mar-
cos Felipe ao site ‘UOL’.

Sonho realizado

O goleiro, que está nos pro-
fissionais desde 2013, também 
falou sobre a boa fase, após um 
longo período sem ter oportu-
nidade: “Eu me sinto muito fe-
liz. É um sonho que estou rea-
lizando. A espera, depois de 
tanto tempo, faz este momento 
ser ainda mais incrível. Estou 
desfrutando disso tudo, mas, 
ao mesmo tempo, não penso 
só em mim. Tenho que ajudar 
os meus companheiros e ve-
nho me esforçando muito pa-
ra conseguir contribuir”. 

Também falou sobre o pra-
zer de ser titular de um time 
como o Fluminense e da im-
portância de passar segurança, 
tranquilidade para torcedores 
e o time como um todo. “Isso 
que é mais gratificante. Reali-
zar esse sonho para passar es-
sa segurança e ajudar a equipe 
para obter o melhor de todos 
nós”, completou Marcos Felipe, 
que disputou 20 jogos com a 
camisa tricolor e sofreu 18 gols.

Marcos Felipe vem sendo um dos destaques do time tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LAutor do primeiro gol no Fla-
Fu, o zagueiro Luccas Claro des-
tacou a importância da vitória 
para a sequência do Campeona-
to Brasileiro e o objetivo de con-
quistar uma vaga na Copa Liber-
tadores da América.

“Vínhamos de três resultados 
negativos (duas derrotas e um 
empate) e precisávamos da vitó-

ria para a retomada da competi-
ção. Estávamos distanciando um 
pouco da Libertadores. Acredito 
que a partir dessa vitória vamos 
retomar a confiança”, declarou.

Em sétimo no Brasileiro, com 
43 pontos, o Fluminense tem 
10% de chances de conseguir 
uma vaga direta na Liberta, de 
acordo com o site ‘Infobola’. 

Firme na briga pela Liberta

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 INTERNACIONAL 50 28 14 8 6 43 26 17

 3º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 4º FLAMENGO 49 27 14 7 6 47 37 10

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 48 27 12 12 3 37 23 14

 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 28 9 9 10 38 39 -1

 12º ATLÉTICO-GO 35 28 8 11 9 25 32 -7

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 34 28 8 10 10 35 33 2

 14º SPORT 32 28 9 5 14 24 36 -12

 15º FORTALEZA 31 28 7 10 11 24 26 -2

 16º VASCO 29 27 7 8 12 26 39 -13

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 28 28 8 4 16 34 50 -16

 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

6/01
 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 

7/01
 CEARÁ  0 X 2 INTERNACIONAL 
 ATLÉTICO-GO 0 X 0 VASCO 

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

HOJE
 SPORT  X  PALMEIRAS 19:00
 CORITIBA  X  ATHLETICO-PR 19:00
 FORTALEZA  X  GRÊMIO 21:00

AMANHÃ
 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.
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ESPORTES

Adeus à professora
Atropelada com o marido pelo jogador Marcinho, Maria Cristina é cremada

 L TRAGÉDIA NO RECREIO DOS BANDEIRANTES

F
oi cremado ontem o cor-
po da professora Maria 
Cristina José Soares, que 

morreu na terça-feira. Ela e o 
marido, Alexandre Silva de Li-
ma, foram atropelados na Ave-
nida Sernambetiba, no Recreio 
dos Bandeirantes, na noite do 
dia 30 de dezembro, pelo joga-
dor de futebol Marcinho, ex
-lateral-direito do Botafogo. 
Alexandre morreu na hora. 
A cerimônia de despedida de 
Maria Cristina ocorreu no ce-
mitério da Penitência, no Caju, 
Zona Norte do Rio, e foi restri-
ta a familiares e amigos.

Ela era professora e coorde-
nadora do curso de Engenharia 
Ambiental do Cefet/RJ. Para 
que a cremação do corpo fos-
se possível, a família precisou 
entrar com pedido de liminar 
para a expedição de um alvará 
porque a promotoria solicita-
ra um laudo de necropsia do 
Instituto Médico-Legal (IML). 
Em casos de morte violenta, a 
cremação só acontece median-
te autorização judicial.

Nova perícia em carro
Peritos do Instituto de Cri-

minalística Carlos Éboli fize-
ram na quinta-feira uma análi-
se complementar do carro que 
Marcinho dirigia para verificar 
a velocidade durante o atrope-
lamento do casal. 

O delegado Alan Luxar-
do, titular da 42ª DP (Recreio 
dos Bandeirantes) e responsá-
vel pela investigação, destacou 
que o procedimento é muito 
importante. “Pedi uma perí-
cia complementar para veri-
ficar a velocidade aproximada 
do automóvel no momento da 
colisão. A perícia de local com a 
perícia do veículo irão estabe-
lecer um bom parâmetro”, dis-
se Alexandre Luxardo.

O veículo dirigido por Marcinho no pátio da 42ª DP. No detalhe, a professora Maria Cristina, atropelada e morta junto com o marido

ESTEFAN RADOVICZ

 LO delegado Alan Luxardo in-
formou que a evidência é que 
Marcinho dirigia a uma veloci-
dade maior do que a informada 
na hora do acidente. No entanto, 
de acordo com o delegado, so-
mente o laudo pericial poderá 
constatar a velocidade.

Em depoimento, o jogador ga-
rantiu não estar alcoolizado, disse 

que vinha a uma velocidade infe-
rior ao limite da pista, de 70 km/h, 
e informou que o casal teria atra-
vessado fora da faixa de pedestres. 

Marcinho justificou que não 
parou para prestar socorro por-
que ficou apavorado e temeu ser 
linchado. Ele será indiciado por 
duplo homicídio culposo, quan-
do não há a intenção de matar.

Indiciado por homicídio culposo
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A GATA DA HORA

acha que a beleza vai muito além da apa-

rência. “Essa história de mulher ser só peito e bunda já era. 

A gente tem que se sentir bem com o nosso corpo e buscar 

a nossa melhor versão”, diz a beldade. Confira mais fotos 

estonteantes dela no Insta @erikaschneider

ERIKA SCHNEIDER

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

MATEUS MONTONI / DIVULGAÇÃO

 LApesar do mau desempenho 
do Benfica, o técnico Jorge Je-
sus minimizou a pressão que 
vem sofrendo no comando do 
time português. Em coletiva, 
disse que sua carreira serve co-
mo ‘blindagem’ neste momen-
to conturbado: “A mim não me 
criam pressão. Todos os dias os 
jogadores e os treinadores têm 
que se justificar, mas a minha 
carreira não deixa dúvidas”. 
Ele admitiu que comete erros 
e que sempre é preciso melho-
rar: “Disso não há dúvida, mas 
pressão? De quê? De compe-
tência nunca vou ter, podia ter 
tido no início da carreira. De re-
sultados? Isso faz parte da car-
reira de um treinador”.

Jorge Jesus minimiza pressão

 LLíder do Campeonato Ale-
mão, com 33 pontos, o Bayern 
de Munique perdeu de virada 
para o Borussia Moenchen-
gladbach, por 3 a 2, na abertu-
ra da 15º rodada. Jogando no 
campo do adversário, chegou 

a abrir vantagem de dois gols, 
mas não conseguiu segurar o 
resultado. E pode perder a li-
derança da competição, se o 
RB Leipzig, que tem 31 pontos, 
derrotar em casa o Borussia 
Dortmund, quarto, com 25.

Bayern perde de virada

DIVULGAÇÃO

UFC Irwin Rivera foi pre-
so em Palm Beach, nos Es-
tados Unidos, sob a acu-
sação de ter assassinado 
duas irmãs a facadas. Po-
liciais registraram no bo-
letim de ocorrência que 
uma delas chegou a bus-
car ajuda e acusou Irwin.

As-
ton Villa por 4 a 1 e garantiu 
vaga nas oitavas da Copa da 
Inglaterra. O time de Jürgen 
Klopp abriu vantagem no se-
gundo tempo, após empate 
em 1 a 1 na etapa inicial. O 
Wolverhampton derrotou 
o Crystal Palace por 1 a 0 e 
também avançou às oitavas.

relatou que a covid-19 
deixou sequelas. O ex-
jogador contou que tem 
sentido crises de enxa-
queca e perda da memó-
ria recente. “Não sei se 
quem ficou internado na 
UTI como eu também es-
tá com esses sintomas”.

o 
São Paulo colocou o Mo-
rumbi e suas dependên-
cias à disposição para se-
rem locais de vacinação 
contra a covid-19. Em car-
ta ao governador João Do-
ria, o presidente Julio Ca-
sares oferece o clube para 
o que for necessário.

 LO LUTADOR MEXICANO DO  LO LIVERPOOL BATEU O 

 LO APRESENTADOR NETO LLÍDER DO BRASILEIRO, 
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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
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

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
 
REPRESENTANTE 
Para buscar clientes de Máqui-
nas  de café expresso. Bônus 
e comissão. Área de trabalho 
Zona Sul, Barra, Centro,  Tijuca. 
Contato (21)2549-4181
 

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

PINTOR AUTO V/TEXTO
Precisa-se  com experiência com-
provada. Comparecer com muni-
dos de documentos à  Rua Barão 
de Mesquita 685 Tijuca
 

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!
 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/

 

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

 

MORENO 
50 anos, procuro companheira 
para formar casal liberal. tam-
bém aceito casal liberal  para 
amizade  ou algo mais  Sem 
envolvimento financeiro. Com 
Local. edsonduoli@hotmail.
com  Tel:98289-0796 
 

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

 

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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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

EM ALTA EM BAIXA

 LRoberta Miranda fez 
dancinha sexy em vídeo e 
bombou nas redes sociais.

 LNicki Minaj pagou R$ 2 
milhões por usar trecho de 
música sem permissão.

‘ACREDITO QUE A MÚSICA 
SERÁ UM SUCESSO’

Nova versão de ‘Bumbum  
Tam Tam’ vai homenagear o 
Instituto Butantan e o SUS

FELIPE MAX / DIVULGAÇÃO

A música Bumbum Tam Tam, 
de 2017, voltou a bombar nas redes 
sociais após o Instituto Butantan 
anunciar a eficácia da vacina Co-
ronaVac, quinta-feira. Com a vira-
lização do hit, MC Fioti adiantou 
ao MEIA HORA que vai fazer uma 
nova versão da música em home-
nagem ao Sistema Único de Saú-
de (SUS) e ao Instituto Butantan.

“Eu acredito que a música será 
um sucesso. Estamos planejando 
fazer um projeto lindo para ho-
menagear o Instituto Butantan 
e toda a equipe do SUS pela vaci-
na CoronaVac, contra o coronaví-
rus. Fico muito grato a Deus por 
minha música se tornar tema da 
vacina. Espero que ela leve alegria 
à nossa população brasileira”, afir-
ma o funkeiro. 

A nova música ainda está sendo 
produzida e ainda não tem previ-
são de lançamento. “Estamos nos 
reunindo e preparando uma sur-
presa boa, que, em breve, vocês fi-
carão sabendo. Aguardem MC 
Fioti voltando com tudo”, avisa. 

E o funkeiro está disposto a 
se vacinar. Ele disse que vai até 
cantando Bumbum Tam Tam. 
“Com certeza. Espero que che-
gue o mais rápido possível a 
minha vez. Quem sabe sou um 
dos primeiros por conta da mi-
nha música”, diverte-se ele. 

Repercussão
MC Fioti confessa que não es-

perava o boom de Bumbum Tam 
Tam, após três anos. “Fiquei sur-

preso e muito feliz. Estamos pas-
sando por um momento muito 
difícil, seja na vida pessoal, com 
o isolamento, e na vida profissio-
nal, com a falta de shows. Nossa ca-
tegoria é uma das que mais estão 
sendo afetadas. Ver minha música 
puxando com alegria a chegada da 
vacina é um sonho que jamais 
sonhei”, diz.

Memes

O que não faltam 
são memes fazendo 
referência à canção 
nas redes sociais. 
O funkeiro revela 
quais ele mais cur-
tiu.  “Tiveram dois 
que eu mais amei. O 
primeiro é aquele do 
holograma, que tem 
a frase da música no 
muro. Acho que é o pró-
prio muro do instituto. O 
segundo é aquele que co-
meça mostrando a vacina e, 
em seguida, aparece um médi-
co dançando. Dei muita risada 
com esses dois. Mas estou aman-
do e curtindo todos.” 

 
Nova música
MC Fioti lançou seu novo cli-

pe, A Favela Tá Lazer Demais, na 
quinta-feira. “A música é como 
um desejo do funk para que 2021 
seja um ano que a favela ‘fique la-
zer’, onde as pessoas possam estar 
vivendo e se divertindo ao mesmo 
tempo”, destaca.

EMPRESÁRIA 
DE MELODY?

 LAnitta disse que topa empre-
sariar MC Melody, de 13 anos, 
quando ela fizer 17 anos. A 
Poderosa comentou no Insta-
gram que a adolescente era 
talentosa e que precisava de 
um empresário que não fos-
se o pai. MC Belinho propôs: 
“Anitta, já que você vê tan-
to potencial nela, te ofereço 
a carreira dela e fico somente 
como pai. Vamos ver?”. Anitta 
respondeu: “Topo, sim, a gen-
te começa quando ela tiver 17. 
Agora ela estuda”. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

TÁ PODENDO!
 LAndressa Suita esban-

jou boa forma ao pu-
blicar fotos usando um 
biquíni branco no Insta-
gram, ontem. Ela posou 
na área da piscina do Co-
pacabana Palace, na Zo-
na Sul do Rio, onde está 
hospedada. “Sexta-fei-
ra”, escreveu Andressa.



21h30. Globo: Alan não consegue 
convencer Jeiza a ficar em Los Angeles. 
Ritinha (foto) diz para Marilda que vai es-
perar Zeca sair da prisão. Abel teme que 
o filho volte a se encantar por Ritinha. 
Joyce discute com Ivana. Duda chega 
com Amaro à casa de Cibele e Anita vai 
embora. Jeiza volta por Zeca.

19h40. Globo: Jéssica não se conforma 
com o fim do noivado com Felipe. Rebeca 
acaba com as esperanças de Aparício ao 
dizer que não pode perdoá-lo pelo que ele 
fez no passado. Apolo (foto) avisa à família 
que está bem e pede notícias de Tancinha. 
Nair decide aguardar a chegada de Apolo 
para que ele converse com Tancinha.

18h30. Globo: Samuel diz para Ester 
(foto) e Cassiano que Manolo pode des-
mascarar Dionísio. Candinho chora por ter 
sido destratado por Dionísio. Hélio implora 
para não ser demitido e Dionísio lhe dá 
uma semana para devolver o dinheiro 
pago aos capangas. Alberto fica radiante 
ao saber que Hélio foi dispensado.

TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

Contagem regressiva pro 
‘Big Brother Brasil 21’!
Globo divulga informações sobre a nova edição do reality show

 L ESTREIA DIA 25

A 
contagem regressi-
va para o Big Brother 
Brasil 21 já começou! 

E ontem, a Globo adiantou 
algumas informações so-
bre a nova edição do reality 
show, que estreia no dia 25.

Assim como no ano pas-
sado, haverá dois grupos de 
participantes na casa: Ca-
marote e Pipoca. Ou seja: 
famosos e anônimos volta-
rão a disputar o prêmio de 
R$ 1,5 milhão.  

Serão 100 dias de confi-
namento cheios de emoção, 
com direito a festas, games, 
provas, surpresas e, é claro, 
muito “fogo no parquinho”. 
Tudo isso sob o comando do 
apresentador Tiago Leifert e 
com direção geral de Rodri-
go Dourado.

A prova Bate e Volta e as 
provas de resistência estão 
confirmadas. O líder terá 
o poder do “não” quando 
preciso e voltará “com ares 
de rei”, mas não será mais o 
único a ter a mesa tática de 
bonequinhos. O Big Fone 
segue promovendo confu-
sões e o anjo continua tra-
zendo o monstro. 

Na nova edição do reality 
show, a casa estará multico-
lorida. E o #FeedBBB estará 
bem mais turbinado.

Enquanto o BBB 21 não co-
meça, seguem as especulações 
sobre quem serão os futuros 
moradores da casa mais vigia-
da do Brasil. Entre os famosos 
cotados para entrar na briga 
pelo prêmio milionário estão 
Fiuk, Carla Diaz, Pocah, Kéfe-
ra, Jão, Rafael Infante, Camil-
la de Lucas e Flavia Pavanelli. 

Tiago Leifert é o apresentador do ‘BBB 21’, que terá famosos, anônimos e 100 dias de confinamento

PAULO BELOTE / TV GLOBO

 LAndressa Urach disse que 
adoraria participar do BBB 21, 
mas que não recebeu qualquer 
convite ou sondagem da Glo-
bo. “O Boninho não entrou 
em contato comigo”, afirmou 
a modelo em um vídeo publi-
cado no seu canal no YouTube.

Quando participou da sex-
ta edição de A Fazenda, da Re-

cord, em 2013, Urach disse que 
era “terrivelmente brava”. A mo-
delo acredita que o BBB 21 se-
ria a oportunidade de mostrar a 
nova pessoa que se tornou. “Ali 
dentro, aquela Andressa era ex-
tremamente barraqueira, porque 
era a mesma Andressa que vivia 
do lado de fora, fui 100% eu. Eu 
vivia muito as minhas emoções, 

eu não tinha domínio sobre elas. 
Eu tinha muita raiva, muito ódio, 
muita sede de vingança”, expli-
cou. “Não sou perfeita. Não ga-
ranto que eu não brigaria, porque 
eu sou brava. Hoje eu sou conti-
da pelo espírito de Deus, mas não 
pisa no meu calo. Eu tenho uma 
personalidade forte e isso não 
mudou”, acrescentou. 

Andressa Urach revela desejo de participar do ‘BBB’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O desejo de grandeza é um pecado divino.”

(John Dryden)

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

 LHoje, a Lua traz muita positivi-
dade para o ambiente familiar. 
Chance de fazer bons negócios 
no trabalho também. Assistir um 
filme juntinho pode ser uma boa 
opção com o par.
Números da sorte: 73, 10 e 82.

 LAfaste as preocupações da 
sua cabeça. Na paquera, utili-
ze a sua libido, que estará em 
alta, para conquistar o alvo. 
Na saúde, as atividades físicas 
exigem muita cautela.
Números da sorte: 47, 74 e 92.

 LDia para dedicar à mente. 
Problemas no campo financei-
ro podem surgir. Não se irrite 
demais com isso, procure ten-
tar se acalmar para resolver. 
Tire um tempo para namorar.
Números da sorte: 84, 39 e 21.

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

 LAproveitar um pouco o fim 
de semana é o caminho para 
você render mais no trabalho. 
Converse com os amigos e 
familiares. Oportunidade de 
formalizar um romance sério.
Números da sorte: 85, 94 e 49.

 LBons negócios podem estar 
próximos de serem concretiza-
dos. Ótimo momento para de-
dicar às finanças. A animação 
vai tornar mais fácil se livrar de 
obstáculos e viver com o par.
Números da sorte: 50, 86 e 14.

 LÉ possível que você tenha 
vontade de se afastar de pro-
blemas pessoais e de trabalho. 
Assista um filme ou escute 
uma música. A positividade 
vai reinar na vida a dois. 
Números da sorte: 60, 24 e 96.

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

 LA Lua reforça que o momen-
to é bom para trabalhar em 
equipe. Ótimo dia para rea-
lizar atividades físicas. Você 
conseguirá construir relacio-
namentos mais seguros.
Números da sorte: 25, 79 e 16.

 LA preguiça vai tomar conta 
do seu astral hoje. Dificuldade 
para relaxar como gostaria, a 
cabeça estará no trabalho. Na 
paquera, aposte em atividades 
prazerosas para conquistar.
Números da sorte: 53, 80 e 44.

 LNesse dia, o seu desejo de es-
tar com os amigos vai aumen-
tar. Enviar uma mensagem ou 
fazer uma chamada de vídeo 
pode te ajudar a relaxar. Pe-
gue leve com o seu par.
Números da sorte: 00, 36 e 18.

SANTO ANDRÉ CORSINI
Nasceu em 1302, numa família 
muito conhecida de Florença, na 
Itália. Seus pais não podiam ter fi-
lhos, mas continuaram rezando e 
receberam esta graça. Ainda jovem, 
André Corsini ouviu da sua mãe que 
era um lobo, mas que entrava numa 
igreja e se transformava em cordei-
ro. Depois disso, orou aos pés de 
uma imagem de Nossa Senhora e 
se converteu. Passou a se colocar 
a serviço dos doentes e dos pobres 
— até mendigava para eles. Orde-
nou-se padre e foi eleito bispo de 
Fiesoli. Em 1373, no dia da Epifania 
do Senhor (6 de janeiro), ele morreu.

SANTO DO DIA

ROUBO
Gustavo é assaltado, tem os 
pertences e suas roupas le-
vados. Devido ao ocorrido, 
ele chega mais cedo em casa. 
Para sua surpresa, encontra 
sua esposa pelada com o vi-
zinho, também sem roupas.

— Priscila! Samuel! Não acre-
dito! Vocês dois também fo-
ram assaltados?

ROUBO 2
Um aparelho de detectar la-
drões foi inventado nos Es-
tados Unidos. Os inventores 

logo disseram:
— Vamos colocar em Nova 
York para testar.
Então, eles colocaram lá. Em 
uma hora, a máquina detec-
tou 30 ladrões.
— Funcionou! Vamos colocar 
na Inglaterra.

Eles colocaram lá. Em meia 
hora, foram detectados 50 
ladrões.
— Esse aparelho é muito 
bom! Vamos usar muito!
Usaram mais três vezes: na 
França, na Suécia e na Suíça. 
Foi um sucesso estrondoso, 

mais de 200 ladrões em me-
nos de 20 minutos.
— Nossa! Um país que pre-
cisa mesmo do aparelho é o 
Brasil — disseram.
Então, vieram para cá. Em 
apenas cinco minutos, rou-
baram o aparelho.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê nos traz um novo 
ciclo, um tempo de grandes 
aprendizados e ótimas con-
quistas. Aproveite o dia e se 
conecte ao universo, focan-
do nos sonhos e objetivos 
para esse grande tempo que 
já, já se inicia. Dia de planejar 
os próximos acontecimentos. 
Evite o consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas.
SAUDAÇÃO:
Arrobôbôi.
CORES:
Amarelo, verde e preto.
Elemento:
Água e terra.
SIMPATIA:
Para atrair boas energias e 
prosperidade, assopre nas 
portas e janelas da casa ou da 

empresa canela em pó, noz-
moscada, dandá da costa e 
folhinhas de alecrim seco. Use 
flores para decorar a casa nes-
ta semana e acenda incensos 
para atrair boa sorte.

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

 LO foco hoje é nas tarefas de 
casa. Uma faxina ou pequenos 
consertos podem sair do papel 
neste fim de semana. Você po-
derá ter vontade de viver uma 
aventura com a paquera.
Números da sorte: 34, 97 e 79.

 LO fim de semana pode come-
çar com interação com familia-
res e amigos, mesmo à distân-
cia. Compartilhar ideias vai te 
fazer bem. O relacionamento 
vai estar mais forte hoje.
Números da sorte: 80, 26 e 53.

 LPositividade e alegria mar-
cam o seu fim de semana. Es-
sas energias também vão fazer 
bem ao seu trabalho e aos seus 
projetos pessoais. No amor, 
muita intimidade.
Números da sorte: 63, 27 e 99.
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