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Menina de 
8 anos morre 
afogada no 
temporal 

TRÊS RIOS 4

Bala perdida 
mata mulher 
de 20 anos em 
São Gonçalo

NO CEBOLÔ 5

Panelinha de 
jogadores 
atrapalha 

Rogério Ceni

FLAMENGO 10

CAVEIRAS 
PASSAM O 
RODO NO 
TRÁFICO

Poliçada inicia ocupação em 
comunidade de Belford Roxo, prende 
seis criminosos e apreende sete fuzis. 

Covardes tacam fogo em ônibus

TRABALHADORES REFÉNS DA VIOLÊNCIA E DO MEDO 6 16
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Xuxa sai 
da Record e 

quer se mudar 
para a Itália

‘ME DESPEDI’

PÁGINA 17

Filmado com 
bebida antes 

de atropelar e 
matar ciclista

CAPITÃO PRESO
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PM É MORTO NA PORTA DE CASA
DENTRO DO CONDOMÍNIO NA BAIXADA 5
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LEXA NEGA 
USO DE 

SILICONE: 
‘BUNDUDA 
MESMO’

Detran libera 
guia de 

pagamento 
do IPVA hoje

CALENDÁRIO 7
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Bueiros entupidos 
em Caxias

Canal precisa de 
limpeza urgente

Dificuldade para 
mudar titularidade

Tentando marcar 
horário há semanas

Cartão escolar 
não funciona

Obra deixou vários 
buracos em vias

 L Três bueiros estão entupidos 
na Rua Lima Sucupira, em Sara-
curuna, Duque de Caxias. A Rua 
Visconde de Barbacena precisa 
de mais bueiros. Quando chove, 
não tem por onde a água escoar 
e acaba alagando essas ruas. Alô, 
prefeitura, vamos agir!

 L O canal da Rua Dona Clara, em 
Madureira, precisa de uma lim-
peza urgente. As casas da via fi-
cam infestadas de insetos, ratos 
e de mau cheiro. As residências 
já foram dedetizadas, mas esses 
bichos sempre acabam voltando.

 L Me mudei para Niterói ao final 
de novembro de 2020 e solicitei 
junto à Enel alteração da titulari-
dade da conta para o meu nome. 
Fui informado que deveria zerar 
todos os débitos. Assim foi feito, 
mas não consigo mudar.

 L Estou tentado marcar um ho-
rário há semanas e não consigo 
de jeito nenhum. O Duda já foi 
pago, acordo às 7h e fico a manhã 
inteira no telefone e via internet 
também. Preciso urgentemente 
dessa segunda via!

 L Tenho um cartão escolar de ali-
mentação, fornecido pela prefei-
tura, que consta um saldo posi-
tivo, porém, quando vou usá-lo 
para fazer compras ou comer em 
algum lugar, aparece que não te-
nho saldo. Entrei em contato com 
a Secretaria de Educação e nada.

 L Na Av. Bruxelas, transversal à 
Av. Nova York, em Bonsucesso, foi 
feita uma obra e ficaram vários 
buracos em ambas as vias. Inclu-
sive, uma dessas crateras enche 
de água quando chove, o que di-
ficulta a visualização da mesma. 
Isso precisa ser resolvido.

Douglas Mendonça
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Ana Silva
Por e-mail

André Vieira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Liana Cardoso
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Nelson Dias
Bonsucesso
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 LTENHO 58 anos e 
sou jornaleiro há 35. 
Moro em Nilópolis. 
Antes de ser jornaleiro, 
fui vendedor. Na minha 
profissão, gosto de in-
teragir com o público. 
Aqui precisa melhorar 
a saúde e a segurança. 
Torço pelo Fluminense. 
Nas horas vagas, gosto 
de ir ao shopping com 
a família. Gosto de ler o 
caderno de esportes no 
jornal MEIA HORA.

LÚCIO
CAMPOS —

Centro

MARLIO 
RODRI-
GUES 
GOMES
tem atual-
mente 37 
anos. Ele 
desapareceu 
em 7 de 
agosto de 
1998, em Jacarepaguá (Zona Oeste), 
após sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Cláudio costumava pedar todos os dias. João Maurício (no detalhe) flagrado com bebidas alcoólicas

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Morreu atropelado
Capitão dos Bombeiros, que estaria bêbado, mata ciclista perto do posto 10

 L NO RECREIO DOS BANDEIRANTES

U
m ciclista morreu atro-
pelado por um carro, na 
manhã de ontem, no Re-

creio dos Bandeirantes, Zona 
Oeste do Rio, perto do local on-
de, no dia 30 de dezembro, o ex-
jogador do Botafogo Marcinho 
atropelou e matou um casal de 
professores. O acidente aconte-
ceu na Avenida Lúcio Costa, al-
tura do posto 10. O atropelador, 
um capitão do Corpo de Bom-
beiros, fugiu do local, mas foi 
preso por uma equipe da cor-
regedoria da corporação e po-
liciais da 42ª DP (Recreio).

A vítima foi identificada co-
mo Cláudio Leite da Silva, um 
taxista aposentado, de 57 anos. 
Ele costumava pedalar diaria-
mente, cedo de manhã, e par-
ticipava de competições de ci-
clismo. Testemunhas relataram 
que o motorista, identificado 
como João Maurício Correia 
Passos, de 36 anos, não pres-
tou socorro, acabou batendo o 
veículo um pouco mais à fren-
te e fugiu a pé, abandonando o 
carro, um HB20.

As testemunhas também 
disseram que ele apresentava 
sinais de embriaguez. Dentro 
do carro, com placa de Barra 
Mansa, na região Sul Flumi-
nense, havia uma bíblia e uma 
garrafa de whisky. O veículo 
passou por perícia.

Cláudio foi descrito por ami-
gos como uma pessoa de “bem 
com a vida” e tranquila. O mo-
toboy Alfredo Cartilha, de 55 
anos, reconheceu o capacete do 
amigo quando assistia ao noti-
ciário da TV, numa padaria.

“Ele (Cláudio) sempre mu-
dava de roupa, mas o capace-
te era sempre aquele branqui-
nho”, conta. “E na hora pensei: 
‘É meu amigo’”.

 LJoão Maurício foi preso em fla-
grante a um quilômetro do local 
do acidente, quando saía da ca-
sa de um amigo. Na delegacia, ele 
confirmou que estava ao volante e 
disse ter fugido porque teve medo 
de ser linchado. A 42ª DP infor-
mou que o oficial bombeiro tem 
histórico de agressão contra a mu-
lher, uma deficiente física. O casal 

mora no Méier, na Zona Norte. 
O Corpo de Bombeiros divul-

gou nota afirmando que não com-
pactua com atos ilícitos de seus in-
tegrantes e se solidarizou com a 
família e os amigos da vítima.

O delegado encarregado do ca-
so, Alan Luxardo, disse ao MEIA 

HORA que imagens de câmeras de 
segurança de um posto de com-

bustíveis mostram João Maurí-
cio “visivelmente alterado”. “Pe-
las imagens, a gente pode afirmar 
que ele estava totalmente fora de 
si. Não tinha condição alguma de 
dirigir qualquer veículo ou sequer 
andar. Com base nisso, eu colo-
quei como homicídio doloso, jun-
to com a fuga do local do acidente 
e a embriaguez ao volante”, disse.

Vídeo mostra atropelador ‘visivelmente alterado’

 LO delegado Alan Luxardo con-
tou ainda que o exame de alcoo-
lemia de João Maurício deu ne-
gativo. “Como passaram horas 
do atropelamento, o exame de 
urina não detectou o álcool. Nós 
não podemos obrigar ele a fazer 
o exame de sangue, mas as ima-
gens do posto já são suficientes 
(para incriminá-lo)”. O delega-
do disse ainda que o atropela-
dor não quis prestar depoimen-
to, afirmando que só falará em 
juízo. Uma câmera de seguran-
ça de um prédio registrou o mo-
mento em que o ciclista foi atin-
gido pelo carro, que estava em 
alta velocidade. As imagens serão 
usadas como prova.

Morte captada 
em imagens

 LO vídeo em que João Mau-
rício aparece com bebidas al-
cóolicas, em um posto de 
combustíveis, mostra que o 
capitão bombeiro está sem ca-
misa e segurando duas garra-
fas: uma de vodka e outra de 
whisky. As imagens, segundo a 
polícia, com base no relato de 
testemunhas, foram gravadas 
pouco antes do atropelamento 
do ciclista. Elas mostram tam-
bém o atropelador cambalean-
do e ouvindo uma música dos 
Racionais MCs. João Maurício 
deve ficar detido em um quar-
tel do Corpo dos Bombeiros, 
enquanto aguarda uma au-
diência de custódia.

Duas garrafas e 
cambaleando
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GERAL

Imagens de câmeras de se-
gurança mostram que Márcio 
Almeida de Oliveira, o Marci-
nho, ex-jogador do Botafogo, 
estacionou seu carro, um Mi-
ni Cooper, perto do local onde, 
momentos depois, atropelaria 
um casal de professores na Ave-
nida Lúcio Costa, no Recreio 
dos Bandeirantes, na noite de 
30 de dezembro.

As imagens mostram o traje-
to percorrido pelo jogador até 
o acidente, que vitimou Ale-
xandre Silva Lima, de 44 anos, 
morto na hora, e a mulher dele, 
Maria Cristina José Soares, de 
56, que veio a falecer uma se-
mana depois, no hospital.

O vídeo mostra Marcinho 
em um supermercado, onde ele 
fica quase meia hora. Ele dei-
xa o estabelecimento e, pouco 
tempo depois, atropela o casal. 
O jogador não presta socorro 
às vítimas, deixa o carro em 
uma via próxima ao local e se-
gue a pé para casa de um ami-
go, no bairro da Zona Oeste.

À polícia, Marcinho alegou 
que não estava em alta veloci-
dade e disse que fugiu com me-
do de ser linchado. Já o dele-
gado Alan Luxardo, da 42ª DP, 
afirmou que a evidência mostra 
que o jogador estava a uma ve-
locidade maior do que a infor-
mada na hora do acidente. No 
entanto, apenas o laudo pericial 
poderá constatar a informação. 
Marcinho será indiciado por du-
plo homicídio culposo, quando 
não há a intenção de matar.

Imagens 
registram 
trajeto de 
Marcinho
Antes de atropelar 
casal, ele esteve em 
mercado. Depois, 
foi à casa de amigo

 L TUDO GRAVADO

Ruas alagadas deixam 
os moradores ilhados 
Cena se repete em Duque de Caxias após cada chuva forte 

 L POPULAÇÃO NÃO AGUENTA MAIS

A
s ruas de Imbariê, Para-
da Morabi, Xerém e Santa 
Cruz da Serra, em Duque 

de Caxias, na Baixada Fluminen-
se, amanheceram ontem cober-
tas por água e lama depois do for-
te temporal que atingiu a cidade, 
na noite de domingo. Um cenário 
que, segundo moradores, é recor-
rente. Chuva nessas regiões é sinô-
nimo de alagamentos.

“Sempre que chove tudo alaga. 
Amanheceu e eu nem podia sair 
de casa porque as ruas estavam de-
baixo de água, não tem como pas-
sar”, contou Natalício de Oliveira, 
67, morador de Parada Morabi.

Morando às margens de um 
valão, Débora Maria da Silva, 39, 
vizinha de Natalício, ficou ilha-
da com a família. Da porta de ca-
sa, impedida de sair pela água, ela 
conta que a situação é comum. 
“Moro aqui há cinco anos e sem-
pre foi assim. Temos que esperar a 
água baixar para sair de casa. Meu 
esposo precisou sair e teve que pas-
sar no meio dessa água, fico preo-
cupada com leptospirose e outras 
doenças que podemos pegar”.

Em Imbariê, uma das regiões 
mais atingidas pela chuva, mora-
dores da Rua Graça Aranha ten-
tavam tirar a água da calçada. A 
cada veículo que passava na rua 
uma onda se formava. Já na Rua 
Riviera, que também ficou alaga-
da, uma equipe da prefeitura tra-
balhava à tarde para retirar a lama.

“Fiz minha casa bem no al-
to para não entrar água, mas a 
rua alaga. Tenho quatro crian-
ças que gostam de brincar na 
rua, mas quando chove tenho 
que segurar elas em casa. Fico 
com medo de doenças que eles 
podem pegar”, relata a dona de 
casa Cristina Martins.

Em Imbariê, uma das regiões mais atingidas, morador da Rua Graça Aranha tenta tirar a água da calçada

DANIEL CASTELO BRANCO

 LO temporal que na noite de do-
mingo atingiu Três Rios, no Sul 
Fluminense, provocou a morte 
de uma menina de 8 anos. O pai 
de Lauren Pereira Lorie, um mé-
dico cubano, tentava atravessar 
o volume de água acumulado 
na Rua Engenheiro Walcrueze 
Meireles, quando o carro co-
meçou a perder tração. Quatro 

pessoas tentaram ajudar, mas o 
veículo acabou arrastado pela 
correnteza por cerca de 200 me-
tros até cair em um córrego no 
bairro Purys.

Pai e filha foram resgatados 
pelos Bombeiros e conduzi-
dos a uma UPA, mas a menina 
morreu pouco depois. Outros 
cinco bairros foram severa-

mente atingidos (Centro, Stª 
Terezinha, Caixa D’água, Mon-
te Castelo e Vila Isabel).

Barrancos cederam em vá-
rios pontos, crateras foram 
abertas em ruas e manilhas 
estouraram. O prefeito Joacir 
Barbaglio (PL) decretou esta-
do de calamidade pública e re-
cebeu apoio do estado.

Menina de 8 anos morre afogada em Três Rios 
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POLÍCIA

Cabo da PM é morto
Policial saía de casa, em Nova Iguaçu, quando foi baleado por três bandidos

 L CÂMERAS FLAGRARAM HOMICÍDIO

A 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) iniciou uma in-

vestigação para tentar identificar 
e localizar os três envolvidos na 
morte de um cabo da Polícia Mi-
litar, ocorrida na manhã de on-
tem, em Nova Iguaçu. O Portal 
dos Procurados também divul-
gou um cartaz, com a foto da ví-
tima e o título: “Quem matou?”. 

Além da DHBF, o Grupo de 
Pronta Resposta da Subsecre-
taria de Inteligência da PM/
SEPMERJ (GPRI) participa 
das buscas. O cabo foi identi-
ficado como José Navarro Car-
neiro da Costa, de 36 anos.

Lotado no 39º BPM (Bel-
ford Roxo), o policial foi 
morto a tiros por três cri-

minosos por volta das 6h, 
quando saía de casa, em um 
condomínio na Rua Doutor 
Barros Júnior, no bairro Ran-

cho Novo, em Nova Iguaçu. A 
ação foi registrada pelo cir-
cuito interno de segurança do 
local. Navarro deixa uma fi-
lha de 7 anos.

Em nota, a Polícia Mili-
tar lamentou a morte de Na-
varro e disse que o comando 
do 39º BPM está prestando 
apoio à família. Até o fecha-
mento desta edição, não ha-
via informações sobre o local 
e data do enterro do cabo. 

Ao longo do ano passado, 
103 policiais foram mortos 
no Estado do Rio de Janei-
ro, sendo 31 em serviço e 72 
fora de serviço. O cabo José Navarro Carneiro da Costa deixa uma filha de 7 anos

RAPHAEL LIMA / DIVULGAÇÃO 

EM 2020, 103 
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NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO

Denúncia de invasão
Moradores relatam que tiveram casas invadidas por PMs

 L NO SANTA MARTA

Moradores da comunida-
de Santa Marta, em Botafogo, na 
Zona Sul do Rio, relataram que 
tiveram suas casas invadidas por 
policiais militares na manhã de 
ontem. Um dos denunciantes foi 
o repórter fotográfico Alexandre 
Firmino, que teve a casa arromba-
da, por volta das 7h, por dois agen-
tes que portavam fuzis. “Eu estava 
dormindo simplesmente, come-
cei a ouvir uns barulhos batendo, 
parecia até uma marreta na porta, 
minha filha se assustou, eu saí do 
quarto e, quando vi, fui abordado 
por dois policiais com um fuzil 
apontado na minha cara.”

O repórter fotográfico contou 
que esta é uma prática recorren-
te da polícia na comunidade e que 
não sabe como explicar para a fi-
lha sobre a invasão dos policiais. 

“O pé na porta existe, é uma prá-
tica da Polícia Militar. O Estado 
vem e mete o pé na minha porta. 
E o que eu vou falar para a minha 
filha? Para ela não ter medo da po-
lícia”, afirmou.

De acordo com Alexandre, ou-

tros moradores também tiveram 
a casa arrombada, mas preferiram 
não falar sobre o caso. Em nota, a 
PM disse que está averiguando a 
denúncia. “Cabe informar ainda 
que esta prática não é prevista nos 
protocolos da corporação.”

Fotógrafo diz que porta de sua casa foi arrombada ontem de manhã

ARQUIVO PESSOAL / ALEXANDRE FIRMINO

Uma jovem de 20 anos mor-
reu, na manhã de ontem, ao ser 
atingida por uma bala perdida na 
comunidade do Cebolô, no bair-
ro Arsenal, em São Gonçalo, Re-
gião Metropolitana do Rio. Iden-
tificada como Andressa Vianna, 
ela chegou a ser levada para o 
Hospital Estadual Alberto Tor-
res, mas não resistiu. 

Segundo a Polícia Militar, uma 
equipe do 7º BPM (São Gonçalo) 
estava em patrulhamento quando 
foi atacada a tiros em um dos aces-
sos da comunidade. Uma equipe 
de apoio, com um blindado, foi 

acionada e conseguiu resgatar a 
vítima. Os criminosos fugiram e 
a ocorrência foi registrada na 75ª 
DP (Rio do Ouro).

Em nota, a Polícia Civil infor-
mou que investigações estão em 
andamento na Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI) para apurar 
os fatos. As armas dos policiais mi-
litares que participaram da ação 
foram apreendidas. Os agentes 
realizam diligências em busca de 
informações que ajudem a identi-
ficar a autoria do crime e a origem 
do disparo que atingiu a vítima.

Jovem morta 
por bala perdida
Vítima foi atingida durante tiroteio 

e socorrida, mas não resistiu

 L EM SÃO GONÇALO
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POLÍCIA

Dia de cão na Baixada
Tráfico tenta impedir chegada da PM, que apreende sete fuzis e prende seis suspeitos

 L VIOLÊNCIA EM BELFORD ROXO

U
ma megaoperação da 
Polícia Militar, realiza-
da ontem em Belford 

Roxo, na Baixada Fluminense, 
para implementar o primeiro 
destacamento do 39º Batalhão 
no bairro Roseiral, gerou uma 
onda de represálias por parte 
de grupos criminosos na re-
gião. Traficantes atearam fogo 
em um ônibus, na Avenida Joa-
quim da Costa Lima, na altura 
do Parque São Vicente, parali-
sando o trânsito.

Ao final do dia, a Polícia Mi-
litar já havia prendido seis sus-
peitos e apreendido sete fuzis, 
quatro granadas, cinco pisto-
las, dois revólveres, dois car-
regadores, munições, drogas e 
um radiotransmissor.

A ação contou com a parti-
cipação do Comando de Ope-
rações Especiais (COE), de 
equipes do Batalhão de Ações 
com Cães (BAC), do Batalhão 
de Polícia de Choque (BP-
Chq), do Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais (Bope) 
e do Grupamento Aeromóvel 
(GAM). Após o incêndio do 
ônibus, que foi controlado, 
sem nenhum passageiro feri-
do, os policiais isolaram o local. 

Pela manhã, o BAC e o BP-
Chq já haviam prendido um 
suspeito de envolvimento no 
tráfico de drogas da região e 
apreendido uma pistola cali-
bre .45, quatro granadas, dois 
carregadores, munições, entor-
pecentes e um radiotransmis-
sor. Já à tarde, o Bope prendeu 
outros cinco suspeitos e confis-
cou sete fuzis, quatro pistolas e 
dois revólveres.

Em nota, a Polícia Militar 
afirmou que o policiamento 
na região seguirá intensifica-
do pelo Batalhão de Rondas 
Especiais e Controle de Multi-
dões (Recom), até nova ordem.

 LA primeira unidade da cha-
mada Companhia Destacada 
da Polícia Militar em Belford 
Roxo vai contar com 125 po-
liciais fixos, que serão os re-
ponsáveis pelo patrulhamen-
to do Roseiral e pela segurança 
dos moradores. Atualmente, 
o 39º Batalhão da Polícia Mi-

litar (Belford Roxo), coman-
dado pela tenente-coronel Da-
niele de Almeida Neder, conta 
com 379 efetivos para realizar 
grande parte das missões de se-
gurança em todo o município.

Em fevereiro do ano passa-
do, Belford Roxo também re-
cebeu o Programa Segurança 

Presente no Centro, Lote XV, 
Itaipu e Nova Aurora. O Pro-
grama conta com 60 policiais, 
sendo 40 no Centro do muni-
cípio e 20 no bairro Lote XV. A 
base dos PMs fica localizado na 
Praça Eliaquim Batista e o pa-
trulhamento é feito a pé, com 
viaturas ou em motocicletas.

Atos de violência, perpetrados 
por criminosos que controlam vá-
rias comunidades da região, têm 
assustado cada vez mais os mora-
dores do município, não apenas 
pela frequência com que ocorrem, 
mas também pela intensidade, o 
que torna o município um dos 
mais violentos da Baixada.

Companhia destacada terá 125 efetivos para a segurança da região

Sete fuzis, quatro pistolas, dois revólveres foram apreendidos, e seis criminosos foram presos operação do Complexo do Roseiral

PMERJ / DIVULGAÇÃO
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  Final da placa cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

 0 21/Janeiro 22/Fevereiro 24/Março
 1 22/Janeiro 23/Fevereiro 25/Março
 2 25/Janeiro 24/Fevereiro 26/Março
 3 26/Janeiro 25/Fevereiro 29/Março
 4 27/Janeiro 26/Fevereiro 30/Março
 5 28/Janeiro 01/Março 05/Abril
 6 29/Janeiro 02/Março 06/Abril
 7 01/Fevereiro 03/Março 07/Abril
 8 02/Fevereiro 04/Março 08/Abril
 9 03/Fevereiro 05/Março 09/Abril

CONFIRA O CALENDÁRIO

A partir de hoje, os donos de 
veículos poderão imprimir a 
guia de pagamento do Impos-
to sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) de 
2021. O documento estará dis-
ponível no Portal do IPVA da 
Secretaria de Estado de Fazen-
da do Rio (www.fazenda.rj.gov.
br/ipva) e no site do Banco Bra-
desco (www.bradesco.com.br).

Para imprimir a guia, será 
preciso informar o número do 
Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam) e es-
colher a forma de pagamento: 
cota única, com desconto de 
3%, ou o valor integral em três 

parcelas, com a primeira ven-
cendo na mesma data da co-
ta única, e as demais nos me-
ses seguintes. O pagamento da 
Guia de Regularização de Dé-
bitos (GRD) deverá ser efetua-
do em dinheiro e poderá ser 
realizado em qualquer agên-
cia bancária.

O primeiro vencimento da 
tabela, para os automóveis com 
final de placa número 0, será no 
dia 21 de janeiro, tanto para o 
pagamento da primeira parcela 
quanto para a quitação integral 
do imposto. Já para os veículos 
com final de placa 9, o vencimen-
to inicial será no dia 3 de fevereiro.

IPVA 2021: guia 
a partir de hoje
Cota única dará desconto de 3%

 L PREPARE O BOLSO

A praga dos tiros 
perto de trens
Só no ano passado foram mais de 30 casos no Rio

 L ONTEM FOI NO RAMAL SARACURUNA

A 
Supervia afirma que, só no 
ano passado, mais de 36 ca-
sos de tiroteios afetaram a 

circulação dos trens, por 40 horas e 
24 minutos. O ramal mais afetado 
foi o Saracuruna, com 24 ocorrên-
cias de interrupções. Na manhã de 
ontem não foi diferente. O flumi-
nense amanheceu com os trens 
operando com intervalos irregula-
res, em consequência de tiroteios. 
Segundo a concessionária, a ope-
ração teve que ser parcialmente in-
terrompida, por 30 minutos, por 
causa de troca de tiros nas proxi-
midades da estação Manguinhos.

Esse o segundo caso só neste 
início de 2021, em que o serviço 
para por conta de disparos nas 
imediações. Na semana passa-
da, a circulação da extensão Vila 
Inhomirim (ramal Saracuruna) 
ficou interrompida por cerca de 
três horas por problemas de se-
gurança pública nas imediações 
da estação Imbariê. 

“É lamentável que a insegu-
rança pública coloque em risco a 
operação ferroviária e prejudique 
o ir e vir de milhares de clientes. 
Os trilhos do trem passam por di-
versas regiões conflagradas, áreas 
de risco, que precisam de policia-

mento especializado e ostensivo, 
o que só pode ser garantido pelo 
poder público, como prevê o pró-
prio contrato de concessão. Por 
isso, temos dialogado frequente-
mente com as forças de segurança 
do estado para que atuem nesses 
locais mais sensíveis”, afirma An-

tonio Carlos Sanches, o presiden-
te da Supervia.

Em casos de tiroteio, os trens 
podem aguardar ordem de cir-
culação em estações seguras ou 
a circulação do ramal pode ser 
parcial ou totalmente suspensa, 
até a normalização da situação.

O ramal Saracuruna parou ontem por meia hora, devido a um tiroteio 

DIVUGAÇÃO / AGETRANSP

 LUm levantamento da platafor-
ma Fogo Cruzado mostra que 
a Polícia Militar faz menos ope-
rações em áreas controladas por 
milícias do que em regiões sob o 
domínio do tráfico. Dos 2.020 ti-
roteios e disparos registrados pe-
la plataforma no ano passado, so-
mente 198 ocorreram em áreas 
dominadas por milícias. O Fogo 

Cruzado aponta que o grupo — 
formado por agentes e ex-agen-
tes públicos de segurança, como 
policiais, bombeiros, militares do 
Exército, guardas municipais etc. 
– e também civis, já é a maior or-
ganização armada na Região Me-
tropolitana do Rio, presente em 
6% dos territórios.

O que começou como alterna-

tiva para conter os avanços do trá-
fico, atualmente tenta influenciar 
a política e está em todas as esferas 
criminosas, incluindo a explora-
ção ilegal do serviço de TV a cabo, 
gás, internet, na segurança parti-
cular nos bairros e também, gra-
ças a um dos mais mais expoentes 
integrantes – Wellington da Silva 
Braga, o Ecko –, traficando. 

Áreas de milícia tiveram menos ações policiais

As três cotas terão que ser quitadas entre janeiro e março

ARQUIVO O DIA
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App contra a Covid-19
Prefeitura do Rio lança aplicativo para fazer triagem e realizar cerca de 450 mil testes

 L SÓ NO MUNICÍPIO

O
s cariocas com sintomas 
de coronavírus já podem 
agendar para fazer testes 

pela central telefônica 1746, da 
Prefeitura do Rio. Para quem usa 
celulares da Apple, a marcação 
deve ser pelo aplicativo Rio Co-
vid-19. A versão para o sistema 
Android ainda não está dispo-
nível. O usuário deve fazer auto-
notificação e declarar os sintomas 
que está sentido. 

Segundo a prefeitura, a meta 
é testar 450 mil pessoas já a partir 
desta semana. Os agendamentos 
começaram ontem. Os novos exa-
mes compõem a estratégia de tes-
tagem do município, que será am-
pliada. Serão feitos em unidades 
básicas de saúde, sob critérios esta-
belecidos pela OMS e o Ministério 
da Saúde. A prefeitura ressalta que 
não é testagem em massa, mas des-
tinada a pacientes com até sete dias 
do início dos sintomas.

No domingo, o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e o secretário Mu-
nicipal de Saúde, Daniel Soranz, 
receberam lote com 10 mil testes 
rápidos para Covid-19. Segundo 
os especialistas da pasta, além de 
mais confiável, o exame é mais rá-
pido e pode fornecer resultados 
em até 15 minutos após a coleta. 
O material foi doado pelo grupo 
de empresários União Rio.

Com a testagem e os casos po-
sitivos, Soranz disse que será fei-
to um rastreamento. A prefeitura 
informou que, a partir da auto-
notificação, em que o cidadão 
informará endereço e sintomas 
apresentados, receberá retorno 
da equipe de Saúde da Família, 
que avaliará o relato e, em haven-
do indicação, o teste será agen-
dado para a unidade de atenção 
primária (Clínicas da Família 

ou Centros Municipais de Saú-
de) mais próxima de casa. Sem 
indicação, receberá orientações 
pertinentes da equipe.

Os demais exames continuarão 
a ser oferecidos na rede municipal. 
A previsão é que sejam testadas mil 
pessoas por dia inicialmente, au-
mentando o total gradativamen-
te. A prefeitura também informou 
que está comprando mais testes e 
deverá receber outra remessa do 
governo estadual. A Prefeitura do Rio quer testar 450 mil moradores da cidade. O aplicativo fará uma triagem 

ESTEFAN RADOVICZ 

A PREVISÃO 
INICIAL É DE 1 MIL 
TESTES POR DIA 
EM UNIDADES  

DA SAÚDE

 LApós instalar o aplicativo Rio Co-
vid-19, o usuário deve responder 
se é morador do município; CEP 
e bairro; CPF e nome; data de nas-
cimento; sexo, peso e altura; e-mail 
e celular; informar se faz parte do 
grupo de risco, se está grávida ou se 
tem comorbidades, como diabe-
tes, asma, hipertensão ou câncer; 
data de início dos sintomas; mar-
car sintomas que apresentou, co-

mo tosse, febre acima de 38 graus, 
dor de garganta, falta de ar, dores 
musculares, diarreia, dor de bar-
riga, perda de apetite, perda do ol-
fato (cheiro), náusea ou vômito; 
informar algum outro sintoma; 
responder se já realizou o exame 
PCR para a Covid.

O aplicativo indica ainda que, 
em caso de piora, o paciente deve 
procurar uma Clínica da Família.

Como fazer o agendamento
 LO MEIA HORA testou o aplica-

tivo, que funciona de forma prá-
tica, e não detectou problemas. 
O atendimento pela central tele-
fônica também foi testado, mas 
não teve a mesma eficiência. O 
serviço redirecionou a reporta-
gem ao agendamento do teste e, 
no momento da ligação, o tempo 
de espera para ser atendido foi de 
seis minutos. Após oito minutos, 

não houve atendimento e a liga-
ção foi encerrada. 

Secretário de Saúde, Daniel 
Soranz destacou que a prefei-
tura está pronta para iniciar a 
vacinação, provavelmente en-
tre os dias 20 e 25, assim que o 
Ministério da Saúde liberar o 
calendário nacional. “Come-
çaremos a distribuir seringas 
e agulhas a unidades básicas 

e centros municipais de saú-
de, para que o Rio não tenha 
atraso no começo da vacinação 
logo que as doses cheguem e o 
calendário seja divulgado pelo 
ministério”, afirmou.

O objetivo é imunizar 2,6 
milhões de pessoas nas primei-
ras quatro etapas do plano de 
vacinação, a partir do crono-
grama do programa nacional.

Aplicativo é testado e funciona sem problemas
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Talles agradece a Luxa
Destaque no clássico, garoto diz que apoio e confiança do técnico são fundamentais

C
om ótima atuação, o ata-
cante Talles Magno vol-
tou a balançar as redes no 

clássico diante do Botafogo, ao 
abrir o placar na importantíssi-
ma vitória por 3 a 0 pelo Cam-
peonato Brasileiro, fundamental 
para se distanciar da zona de re-
baixamento. Projeto pessoal do 
técnico Vanderlei Luxemburgo, 
responsável por promovê-lo em 
2019 aos profissionais do clube, 
o garoto fez o segundo jogo co-
mo titular em sequência.

Talles Magno teve nota de 8.2, 
segundo o aplicativo ‘Sofascore’, a 
maior dele na competição. Curio-
samente, balançou a rede contra o 
Botafogo, adversário contra o qual 
estreou nos  profissionais. “Só te-
nho a agradecer ao Vanderlei por 
confiar no meu futebol. Ele sem-
pre me ajudou, conversamos bas-
tante, recebi muitos conselhos, es-
tou escutando e voltando a jogar o 
futebol que sempre joguei”, desta-
cou o garoto ao ‘Lance!’. 

“O dia a dia com ele é diferen-
te e com certeza eu consegui recu-
perar a confiança. O grupo está 
unido num só objetivo, que é ti-
rar o Vasco dessa situação ruim no 

campeonato. Sei que temos total 
capacidade e a atuação de ontem 
(domingo) foi um primeiro pas-
so para concluirmos nossa meta 
até o final do Brasileiro”, ressaltou. 

Na atual temporada, Talles 
Magno disputou 39 jogos, com 
três gols, todos em clássicos esta-
duais. Além disso, foi responsável 
por seis assistências, número que 
faz dele o maior garçom da equipe. 

Na primeira passagem de Luxa, 
Talles fez 15 jogos e se tornou peça-
chave para salvar a equipe da dego-
la. Desde a chegada do treinador, 
o clube tem usado novos garotos: 
“Fico feliz em ver o Vasco contan-
do com o meninos que subiram. 
A categoria tem muita qualidade 
e provou sendo campeã da Copa 
do Brasil”, elogiou Talles Magno.

DANIEL CASTELO BRANCO

COM SEIS 
ASSISTÊNCIAS, 
O ATACANTE É O 
MAIOR GARÇOM 

DO TIME

 LDepois de uma longa novela 
envolvendo a sua permanên-
cia na Colina, o meia Martín 
Benítez está no Rio para dar 
sequência ao trabalho com o 
elenco do Vasco. Ele teve o em-
préstimo prorrogado pelo In-
dependiente, da Argentina, até 
junho, com o clube carioca pa-
gando 250 mil dólares (o equi-
valente a R$ 1,3 milhão). 

Se quiser manter o jogador 
ao fim do empréstimo, o Vas-

co terá que desembolsar qua-
tro milhões de dólares (R$ 21,6 
milhões) por 60% dos direitos 
econômicos. Caso no período 
outra equipe apresente uma 
oferta oficial, a diretoria cruz-
maltina terá que cobri-la. 

Havia a expectativa de que 
Martín Benítez já teria o nome 
publicado ontem no BID da 
CBF, mas faltou um documen-
to e a regularização deve acon-
tecer ao longo desta semana.

Martín Benítez de volta ao Rio

Talles Magno foi 
peça-chave na 
decisiva vitória 
do Vasco sobre 
o Botafogo no 

Brasileiro
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Bastidores em ebulição
Atrasos, mudança de horários em treinos e pitacos de atletas: a crise interna no Fla

 L APÓS NOVA DERROTA...

O 
clima não tem sido dos 
melhores nos bastido-
res do Flamengo. Desde a 

chegada do técnico Rogério Ce-
ni, alguns jogadores têm tentado 
opinar e fazer mudanças no dia a 
dia no Ninho do Urubu. Fonte da 
reportagem relatou como exem-
plo o dia em que líderes do elenco, 
como Diego e Filipe Luís, pediram 
a Ceni que mudasse a hora da ati-
vidade, da tarde para a manhã. O 
objetivo seria participar de  com-
promissos pessoais. A mudança 
não repercutiu bem entre alguns 
jogadores, como o meia Gerson e 
jovens atletas, uma vez que não foi 
um pedido de todo o grupo.

Os horários dos treinos tam-
bém não têm sido respeitados. 
Diferentemente do que acontecia 
com Jorge Jesus, quando se chegou 
até a criar uma ‘caixinha de multa’, 
há jogadores chegando ao campo 
com atraso de alguns minutos. Até 
mesmo a contratação de profissio-
nais está tendo pitacos dos atletas.

Recentemente, Diego, Filipe 
Luis e Rodrigo Caio indicaram 
Rafael Winick, preparador físico 
contratado recentemente, mesmo 
sem nunca ter trabalhado num 

clube de futebol. Ele inclusive pas-
sou o Ano Novo com alguns joga-
dores em Angra, o que não reper-
cutiu bem internamente. Já Arão 
indicou o fisioterapeuta Lanyan.

O fato de Ceni ter diálogo ape-
nas com os líderes da equipe — 
Diego, Filipe Luís, Diego Alves, 
Arão e Rodrigo Caio — incomo-
da. Eles são vistos com frequência 
na sala do treinador. Nos bastido-

res, o que se diz é que a “panela 85 
ou panela da igreja” é quem está 
comandando o clube. O meia Die-
go faz parte de ambas.

Diretor-executivo, Bruno 
Spindel vem perdendo cada vez 
mais força com o elenco. Ele havia 
prometido a premiação referen-
te aos títulos de 2020 para dezem-
bro, mas não cumpriu e estipulou 
novo prazo para fevereiro. Mar-
cos Braz, que ainda tem voz com 
os atletas, tenta reverter a situação.

O meia Diego é um dos líderes do elenco e um dos jogadores com maior influência no vestiário

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LO Flamengo perdeu mais 
uma no Campeonato Brasi-
leiro sob o comando de Rogé-
rio Ceni, que atingiu o segun-
do pior aproveitamento de um 
treinador no clube nos últimos 
dez anos. Com 44,4% dos pon-
tos conquistados até aqui, está 
a frente somente de Ney Fran-
co, que chegou a 14,3% em sua 
passagem em 2014. 

Sonho de consumo da torci-

da rubro-negra para a próxima 
temporada, Jorge Jesus, atual-
mente no Benfica, clube em que 
vem sendo alvo de críticas, tem, 
disparado o melhor aproveita-
mento à frente do Rubro-Ne-
gro. O português ganhou nada 
menos que 81,5% dos pontos.

Até mesmo o espanhol 
Domènec Torrent, substituído 
pelo próprio Ceni, teve um de-
sempenho melhor: 64,1%.

Entre os piores da década

‘PANELA 85 OU 
PANELA DA 

IGREJA’ ESTARIA 
COMANDANDO  

O CLUBE

 L LUCAS FELBINGER 

VENÊ CASAGRANDE
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 L BALANÇOU, MAS NÃO CAIU

Ainda prestigiado
Por enquanto, Rogério Ceni segue no comando

A 
cúpula do futebol do Fla-
mengo está dividida em 
relação à permanência 

de Rogério Ceni no comando 
do time. O fraco rendimento da 
equipe foi avaliado em reunião, 
mas a tendência é que o treina-
dor dê sequência ao trabalho, 
até porque não há opções neste 
momento no mercado e a dire-
toria não quer tomar uma deci-
são apressada. 

Uma das possibilidades era 
que Juan, ex-jogador e ídolo 
rubro-negro, assumisse inte-
rinamente  até o fim do Cam-
peonato Brasileiro, quando um 
novo nome seria discutido. No 
entanto, o risco de perder até 
mesmo a vaga direta na Liber-
tadores da América é um outro 
obstáculo à saída de Ceni. 

Um dos principais questio-
namentos ao treinador foram 
as substituições ao longo do 
jogo, na derrota de 2 a 0 para 
o Ceará, no Maracanã. Os di-
rigentes questionaram o fato 
de algumas alternativas utili-
zadas não terem nem mesmo 
sido treinadas, como a entrada 
de Vitinho na lateral direita. As 
atividades de Ceni são bem ava-
liadas, mas há o entendimento 
de que os atletas estão encon-
trando dificuldades para assi-
milar as suas ideias de jogo.

Decisão contra o Goiás

O que pesa para a conti-
nuidade de Ceni é o fato de os 
tropeços do São Paulo terem 
mantido as chances de título 
do Rubro-Negro, mesmo que 
ainda remotas. 

A semana será cheia para 
trabalhar e se preparar para o 
próximo duelo, segunda-feira 
que vem, contra o Goiás, nova-
mente no Maracanã. Porém, os 
dias serão intensos e com ava-
liações constantes. Em caso de 
novo insucesso, aí a situação fi-
caria insustentável.

Falta de nomes no mercado pesou para a permanência de Ceni

AFP

 LA novela envolvendo o ata-
cante Lincoln está longe do 
fim. O jogador, que estava com 
negociação avançada de em-
préstimo com o Vissel Kobe, 
do Japão, pode acabar se trans-
ferindo para o Cincinatti, dos 
Estados Unidos.

O Rubro-Negro recebeu 
uma proposta de compra do 

clube norte-americano e se re-
uniu novamente com o atleta 
para definir seu futuro. A deci-
são da diretoria gerou mal-es-
tar entre os representantes dos 
japoneses, uma vez que o ne-
gócio era dado como fechado.

O problema é que o Cincin-
nati aumentou a proposta e a 
negociação se complicou.

Lincoln agora pode ir para os EUA

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 56 29 16 8 5 49 27 22

 2º INTERNACIONAL 53 29 15 8 6 44 26 18

 3º ATLÉTICO-MG 49 27 15 4 8 46 34 12

 4º FLAMENGO 49 28 14 7 7 47 39 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º GRÊMIO 49 28 12 13 3 37 23 14

 6º PALMEIRAS 47 27 13 8 6 38 25 13

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

 8º SANTOS 42 28 11 9 8 39 35 4

 9º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 10º CORINTHIANS 39 27 10 9 8 30 30 0

 11º ATHLETICO-PR 38 29 11 5 13 26 28 -2

 12º ATLÉTICO-GO 36 29 8 12 9 26 33 -7

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

 14º SPORT 32 29 9 5 15 24 37 -13

 15º VASCO 32 28 8 8 12 29 39 -10

 16º FORTALEZA 32 29 7 11 11 24 26 -2

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 29 29 8 5 16 35 51 -16

 18º GOIÁS 26 29 6 8 15 29 44 -15

 19º BOTAFOGO 23 29 4 11 14 25 44 -19

 20º CORITIBA 22 29 5 7 17 22 39 -17

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 gru-
pos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 
No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil e/ou campeão da 
Copa Sul-Americana 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 Sé-
rie 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.

* JOGO NÃO ENCERRADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO.

29ª RODADA

09/01
 SPORT 0 X 1 PALMEIRAS

 CORITIBA 0 X 0 ATHLETICO-PR 

 FORTALEZA 0 X 0 GRÊMIO 

10/01
 FLAMENGO 0 X 2 CEARÁ

 SÃO PAULO 0 X 1 SANTOS

 INTERNACIONAL 1 X 0 GOIÁS

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 BAHIA

 VASCO 3 X 0 BOTAFOGO

ONTEM *
 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-MG 20:00

AMANHÃ
 CORINTHIANS  X  FLUMINENSE 21:30

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

30ª RODADA

SEXTA-FEIRA
 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 21:30

SÁBADO
 FLUMINENSE  X  SPORT 19:00
 VASCO  X  CORITIBA 21:00

DOMINGO
 SANTOS  X  BOTAFOGO 16:00
 ATHLETICO-PR  X  SÃO PAULO 16:00
 ATLÉTICO-MG  X  ATLÉTICO-GO 18:15
 INTERNACIONAL  X  FORTALEZA 20:30
 CEARÁ  X  BRAGANTINO 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 GOIÁS  X  FLAMENGO 20:00

28/01/2021
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00
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ESPORTES

‘A vontade 
é de ficar’
Hudson quer renovar com o 
Flu, mas depende do São Paulo

 L FELIZ NO RIO

H
udson tem contrato com 
o Fluminense até feve-
reiro, quando termina o 

Campeonato Brasileiro. Se de-
pender do desejo do volante, o 
objetivo é estender o vínculo e 
permanecer no clube. No en-
tanto, é preciso do aval do São 
Paulo, dono dos direitos eco-
nômicos do atleta. Hudson tem 
vínculo com o clube paulista 
até dezembro deste ano. 

“Eu só tenho que agradecer ao 
Fluminense. O clube me abraçou 
de uma forma muito melhor do 
que eu esperava, os profissionais, 
os jogadores. Está chegando o fi-
nalzinho do contrato. Se fosse 
uma escolha minha, eu gostaria 
de continuar”, declarou o jogador 
ao portal ‘NetFlu’.

“Este ano de 2021 vai ser 
promissor e seria uma vontade 
minha ficar, mas infelizmente 
não depende só de mim, nem 
do Fluminense, nem só do São 
Paulo, com o qual tenho con-
trato. É um conjunto de fato-
res que na hora certa todos vão 

sentar e escolher o melhor para 
todos”, acrescentou.

Três desfalques
Para o importante jogo de 

amanhã com o Corinthians, às 
21h30, na Neo Química Arena, 
pela 29ª rodada do Campeona-
to Brasileiro, o Fluminense não 
poderá contar com o atacan-
te Marcos Paulo, que está com 
dores no pé direito e não viaja-
rá para São Paulo. 

O atleta, que não participou 
do clássico diante do Flamen-
go, ficará no Rio em tratamen-
to. Outros desfalques serão o 
meia Paulo Henrique Ganso, 
que passou por uma cirurgia 
de apêndice, e o atacante Fe-
lippe Cardoso, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo.

Já o meia Nenê poderá ser 
relacionado para a partida. O 
veterano jogador, de 39 anos, 
está recuperado de uma gas-
troenterite. Ele voltou a treinar 
com o elenco e ficará à disposi-
ção da comissão técnica.

O volante Hudson tem contrato com o São Paulo até o fim do ano e espera um acordo entre os clubes

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LO Fluminense não terá o Ma-
racanã para mandar seus jogos 
nas próximas rodadas do Bra-
sileiro. O estádio será entregue 
ainda nesta semana à Conme-
bol, que iniciará a preparação 
para a final da Libertadores, 
marcada para o dia 30. 

No período, a diretoria tri-
color vai levar o jogo do próxi-
mo sábado, às 19h, para o Es-
tádio Nilton Santos. Já o duelo 

com o Botafogo, marcado pa-
ra o dia 23, acontecerá em São 
Januário. Os locais, inclusive, 
já estão confirmados pela CBF.

A impossibilidade de usar o 
Maracanã já era algo previsto 
desde que o estádio foi escolhi-
do como sede da final da Liber-
tadores. A Conmebol entende 
que o tempo é necessário para 
preservar o gramado, planejar 
a segurança e fazer a decoração.

Jogos no Niltão e São Januário
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 L TÁ NA HORA DE PLANEJAR A SEGUNDONA...

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Técnico do Botafogo, 
Eduardo Barroca se reuniu 
com a diretoria alvinegra 
com o objetivo de traçar 
metas para a próxima 

temporada

SEM TEMPO 
A PERDER
Barroca ainda não joga a 
toalha na Série A, mas começa 
a traçar cenários para 2021

 L O japonês Keisuke Honda se despe-
diu do Botafogo reunindo os amigos 
mais próximos do elenco para um 
churrasco no dia 30 de dezembro, 
na Zona Oeste do Rio. Foi durante a 
folga da equipe, entre os jogos contra 
o Corinthians (27/12) e o Athletico
-PR (6/1), no Nilton Santos — duas 
derrotas por 2 a 0.

Segundo informação do site ‘Fo-
gãoNet’, que teve acesso a imagens da 
despedida de Honda, cinco jogadores 
compareceram: os zagueiros Marcelo 
Benevenuto e Rafael Forster, os volan-
tes Caio Alexandre e Rentería, além do 
atacante Matheus Babi. A festa teve até 
um grupo de pagode contratado.

Honda se despediu 
com pagode

O 
técnico Eduardo Barroca mantém o dis-
curso de não jogar a toalha na luta para 
permanecer na Série A do Campeonato 

Brasileiro. Com o time afundado em penúltimo 
lugar na tabela, com 23 pontos, a nove do Fortale-
za, a primeira equipe fora do Z-4, as chances ma-
temáticas de escapar se resumem a 3%, de acor-
do com cálculos do matemático Tristão Garcia. 

Barroca já havia antecipado a intenção de se re-
unir com a diretoria para “tomar algumas ações” 
importantes para o futuro do clube: “Eu tinha 
conversado com a direção de que o jogo com o 
Vasco (derrota por 3 a 0, em São Januário) se-
ria um divisor de águas para que a gente pudesse 
pensar o planejamento de 2021. E, com esse re-
sultado, meu interesse é voltar a conversar com a 
direção”, declarou o treinador, logo após a partida.

Ontem, o vice-presidente do Alvinegro, Viní-
cius Assumpção,  confirmou ao ‘Lance!’ o início 
do planejamento para a próxima temporada. “A 
reunião foi para tentar traçar metas para 2021. 
Afinal, o Brasileiro termina em uma quarta e lo-
go em seguida já começam o Estadual, a Copa do 
Brasil… É tudo muito em cima. Por isso, nos re-
unimos com todo o departamento de futebol”.

Segundo ele, outros encontros virão: “Temos 
muito a projetar para não sermos pegos despre-
venidos. Nosso objetivo é montarmos uma equi-
pe competitiva, adequada, de acordo com nossas 
limitações financeiras”, afirmou.

A situação do Alvinegro para seguir na Série A 
do Brasileiro é tão complicada, que basta voltar ao 
cenário de 2014, último ano em que o clube foi re-
baixado. Na 29ª rodada, aquela equipe tinha nada 
menos do que sete pontos a mais do que a atual.
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A GATA DA HORA

como o amigo pode ver, é fissurada em man-

ter a boa forma e, para isso, não descuida da alimentação, 

sempre saudável. A beldade tem 24 aninhos, é flamenguista 

e gosta de moda. Quer ver mais fotos dela? Dá um confere 

lá no @Insta: mereh_vieira.

MEREH VIEIRA,

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

ZULLU FOTOGRAFIA / DIVULGAÇÃO

 LA Premier League anunciou 
o adiamento do jogo entre 
Tottenham e Aston Villa, mar-
cado para quarta-feira, devi-
do a um surto de covid-19. O 
clube de Birmingham regis-
trou 14 casos de coronavírus, 
dez deles entre jogadores. De 
acordo com o comunicado da 
Premier League, “não havia 
outra opção, após o pedido 
da diretoria do Aston Villa”. A 
nova data ainda não foi defi-
nida. Técnico do Tottenham, 
José Mourinho (foto) havia 
revelado na semana passada o 
desejo de que os jogos de sua 
equipe não fossem adiados, 
temendo uma maratona na 
reta final da temporada.

Surto adia partida do Inglês
AFP / GLYN KIRK

do jogo contra o Palmei-
ras e o fim do uso do VAR 
em suas partidas no Bra-
sileiro. Irritada com a 
não marcação de um pê-
nalti nos minutos finais 
na derrota por 1 a 0, sá-
bado, a diretoria do clu-
be enviou ofício à CBF.

um reforço ao Benfica. O 
volante argentino Enzo 
Pérez, do River Plate, tem 
chamado a atenção do trei-
nador e pode ser contrata-
do, segundo informação da 
imprensa argentina. Pérez 
tem 34 anos e vínculo com 
o River Plate até 2023.

 LO SPORT QUER A ANULAÇÃO LJORGE JESUS PEDIU MAIS
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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.
 

ASSEMBLEIA GERAL 
Associação Comercial e Industrial 
de Rocha Miranda. O Conselho 
Deliberativo convoca para. As-
sembleia Geral de eleições de 
acordo com o Artigo 36 do Esta-
tuto em vigor,
dia 31/01/2021, às 08h00min. 
Av. dos Italianos 629 Rocha Mi-
randa.

 

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
 

AUX.SERV.GERAIS V/TEXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo para 
currículo: rh@icram.ind.br  ou 
laplace.rodrigues@globo.com
 

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

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

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)

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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ATRIZ ESTÁ 
INTERNADA 

 LEva Wilma, de 87 anos, 
está na UTI do Hospital 
Vila Nova Star, na cida-
de de São Paulo. A atriz 
foi internada no sábado 
para tratar uma pneu-
monia. O teste de Co-
vid-19 dela teria dado 
negativo. Segundo in-
formações da assesso-
ria, Eva Wilma está em 
leito de UTI e em trata-
mento de pneumonia. 
O quadro dela é estável, 
mas ela está com cate-
ter, de acordo com o bo-
letim médico. 
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‘AMARIA PASSAR 
TROTE NO BIG FONE’

 L Em meio às especulações sobre quem são 
os participantes famosos do Big Brother 
Brasil 21, Tatá Werneck fez um pedido inu-
sitado para o diretor Boninho através das 
redes sociais. Engana-se quem pensa que a 
atriz e apresentadora quer ser confinada. 
A humorista deseja mesmo é passar um tro-
te no Big Fone. “Pô, não fui chamada, mas 
eu amaria passar trote no Big Fone, queria 
muito”, disse ela no Instagram. Em segui-
da, Tatá foi ao Twitter para confirmar o de-
sejo. “Queria muito que Boninho deixasse 
eu passar trote no Big Fone. Posso limpar a 
piscina depois também”, escreveu. O BBB 
21 estreia dia 25, com famosos e anônimos 
na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.  

REBATEU 

COMENTÁRIO

 LLuísa Sonza não curtiu 
nem um pouquinho um 
comentário machista 
que ouviu recentemen-
te após postar fotos em 
uma lancha com o na-
morado, Vitão. “E eu 
que esses dias fui obri-
gada a escutar de um 
cara que mulheres ado-
ravam postar foto na 
lancha, mas não gosta-
vam de mostrar o velho 
que pagava a lancha. A 
gente estava numa lan-
cha. Adivinha quem es-
tava pagando a lancha? 
Sim. Eu”, rebateu a can-
tora em seu Twitter.  

EM ALTA EM BAIXA

 LMateus Carrieri disse 
que as filhas são bisse-
xuais: “Maior orgulho”.

 LA brasileira Dayane Mel-
lo, que está no Big Brother 
da Itália, é alvo de ameaças.

 L Iza fez a temperatura 
subir ao publicar fotos 
usando um maiô ama-
relo bem diferentão no 
Instagram, ontem. A pe-
ça é cheia de recortes, o 
que valorizou as curvas 
perfeitas da cantora. A 
beleza da musa foi elo-
giada pelos internautas.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LGrávida de nove meses, Talita Younan esteve na Praia da 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acompanhada da 
sua cunhada, Gabriela Duarte, ontem. As duas foram clica-
das por fotógrafos enquanto se refrescavam no mar. Talita 
espera uma menina, Isabel, fruto do seu casamento com o 
diretor João Gomez, filho de Regina Duarte. 

BANHO DE MAR EM FAMÍLIA

LEXA: ‘SOU BUNDUDA MESMO’
 LLexa tirou algumas dúvi-

das dos internautas em re-
lação aos procedimentos 
estéticos que já fez através 
do Instagram, domingo. A 
cantora contou já ter colo-
cado silicone, feito lipo e 

preenchimento labial. No 
entanto, ela deixou cla-
ro que não colocou silico-
ne no bumbum. “Mentira! 
Sou bunduda mesmo”, dis-
se Lexa, que postou uma fo-
to exibindo o popozão.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

LACROU!



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

AMOR SEM IGUAL

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Roney explica sobre Aldo 
para Keyla e Tato. Tina e Anderson edi-
tam o clipe dos Lagostins. Ellen liga a TV 
para assistir à sua entrevista. Malu fica 
revoltada com a matéria de Ellen. An-
derson e Tina pedem para Roney abrigar 
sua produtora no galpão. Mitsuko não 
apresenta mais sinais da doença.

19h40. Globo: Carol avisa a Cris 
que Shirlei não está namorando 
Adônis. Francesca nota que Shirlei 
está triste desde que pediu demis-
são. Henrique constata que Felipe 
está apaixonado por Shirlei. Apolo é 
desprezado pela vizinhança da vila. 
Tancinha e Beto chegam de viagem 
e se deparam com Apolo.

SBT: A emissora não exibirá o capí-
tulo de hoje por conta da transmis-
são de jogo da Copa Libertadores.

18h30. Globo: Bibiana diz para Hélio 
que ele pode ficar. Os escavadores ini-
ciam o trabalho na mina de Duque, Cas-
siano e Amaralina. Cristal fala para Ester 
que Dom Rafael está sendo perseguido 
por Gonzalo e que precisa da ajuda de 
Duque e Cassiano para salvar seu pai. 
Guiomar aceita namorar Duque.

21h. Record: Furacão chega ao 
hospital para visitar Poderosa. Conta 
à amiga que Miguel salvou sua vida 
mais uma vez. Poderosa diz para Fu-
racão que está mudada. No presídio, 
Carmem desmaia ao saber que Yara 
jogou seus bichos de pelúcia no lixo 
e conta para Bento que os bichinhos 
estavam cheios de diamantes.

21h30. Globo: Eurico abandona Silva-
na e se muda para a casa de Heleninha. 
Dantas socorre Silvana, que afirma não 
ser uma jogadora compulsiva. Dita pede 
ajuda a Simone. Rubinho e Bibi coman-
dam as ações no morro. Jeiza desconfia 
do envolvimento de Rubinho e Bibi na 
prisão de Zeca. Jeiza confronta Ritinha 
sobre sua ligação com Bibi. Simone ten-
ta confortar Silvana, que sofre com sua 
separação. Ruy, Joyce e Eugênio des-
cobrem a seringa no quarto de Ivana e 
acreditam que ela esteja se drogando.

‘Estou me despedindo’
Xuxa anuncia saída da Record e revela que pretende se mudar pra Itália

 L BEIJINHO, BEIJINHO, TCHAU, TCHAU!

X
uxa Meneghel abriu o co-
ração em entrevista ao Do-
mingo Espetacular, da Re-

cord. A apresentadora anunciou 
sua saída da emissora, revelou a 
vontade de ir morar em outro país 
e contou seus planos para este ano. 

Durante o bate-papo com Ca-
rolina Ferraz, Xuxa anunciou, em 
primeira mão, que vai deixar a 
Record TV, onde trabalha desde 
2015. “Eu estou me despedindo da 
minha casa. Eu tenho muita grati-
dão pelo que vivi aqui. O Dancing 
Brasil foi um dos programas mais 
bonitos da minha carreira. Essa ca-
sa que você (Carolina Ferraz) está 
e que me acolheu por cinco anos... 
Eu nunca me despedi com tanta 
dor”, afirmou a loura. 

A mãe de Sasha Meneghel tam-
bém deixou claro que, depois que 
a filha se mudou para os Estados 
Unidos e sua mãe, Alda, morreu, 
há três anos, a mansão da Bar-
ra da Tijuca ficou grande demais 
para ela. Com isso, Xuxa pretende 
ir morar no exterior. “Itália. Estou 
vendo Toscana, vi algumas casas 
já lá. A minha filha gosta muito da 
Itália, a gente tem cidadania italia-
na. Então, acho que tem essa gran-
de possibilidade”, revelou.

Em conversa com o colunis-
ta Leo Dias, do site Metrópoles, a 
apresentadora contou quando de-
ve se mudar do Brasil. “Então, den-
tro de um ano, devo ir, no máximo 
dois”, disse ela. 

Na entrevista a Carolina Fer-
raz, Xuxa adiantou ainda quais são 
seus planos para 2021. “Tenho um 
projeto para fazer um documen-
tário. É o diretor que eu mais quero 
na minha vida que vai estar comi-
go. Tenho o filme Rainha, que vai 
ser feito com uma Argentina entre 
Los Angeles e Brasil.” O filme mos-
trará a história da vida da apresen-
tadora, mas não contada por ela. 
“Vai ser ficção. Vou arrumar uma 
pessoa que vai me fazer criança, jo-
vem, tudo”, afirmou. 

Xuxa Meneghel deu entrevista ao programa ‘Domingo Espetacular’ na sua mansão, na Barra 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LNo Domingo Espetacular, Xu-
xa, de 57 anos, falou sobre sua 
vida amorosa. “Todas as pes-
soas com que me relacionei fo-
ram os amores da minha vida. 
Comecei um relacionamento 
sério, aos 17 anos, com o Pe-
lé, que durou seis anos. Hoje, 
eu vejo que teve mais trancos 
e barrancos do que muita coi-

sa boa, mas ele foi um grande 
amor da minha vida. Logo de-
pois, eu engatei um relaciona-
mento de dois anos com o Ayr-
ton (Senna), que foi o grande 
amor da minha vida. Eu queria 
viver com ele, ter filho com ele, 
casar. Depois, eu conheci o pai 
da Sasha (Luciano Szafir), onde 
eu achei que era o príncipe, o 

cara que eu queria ficar. Na ver-
dade, eu não pensava mais em 
casar. Só queria ter filhos”, con-
tou a apresentadora, que, atual-
mente, namora o cantor Junno 
Andrade. “Depois, eu conheci o 
Ju. Vi que é um cara família, que 
sabe aquela expressão: ‘Eu que-
ro viver com o cara’? Eu quero 
morrer com ele”, declarou-se. 

Apresentadora: ‘Foram os amores da minha vida’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quem quer estudar o amor nunca deixará de ser 

estudante.” (O. K. Bernhardt)

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

 LAlguns avanços no mundo 
dos negócios podem surgir. 
Hoje, o dia será muito favorá-
vel para a intimidade amorosa, 
pois você estará muito român-
tico, aproveite o momento.
Números da sorte: 40, 94 e 13.

 LO dia será de pouca conversa. 
Desde cedo, será importante 
maneirar na impaciência e evi-
te descontar em quem está por 
perto. Na vida a dois, busque 
descansar com o par.
Números da sorte: 77, 95 e 14.

 LDificuldades na comunicação 
vão marcar seu dia. Tente res-
pirar fundo e não se estressar. 
A Lua indica que compartilhar 
projetos de futuro com o par 
pode ser uma boa.
Números da sorte: 33, 60 e 87.

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

 LO astral de hoje é esperanço-
so. Ótimo dia para socializar 
com amigos e família. Apro-
veite o momento para pensar 
em novas possibilidades. No 
amor, mudanças no horizonte.
Números da sorte: 88, 52 e 25.

 LA Lua indica tensões presen-
tes ao longo do dia. A capaci-
dade que você tem de superar 
os obstáculos será a sua força. 
Estabelecer uma relação since-
ra pode gerar frutos.
Números da sorte: 71, 98 e 53.

 LAlguns dos seus planos tra-
çados podem ser realizados 
ainda hoje. Aproveite o bom 
momento. À noite, prepare 
um jantar especial para a pa-
quera e arrase na conquista.
Números da sorte: 45, 09 e 90.

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

 LDia com uma dose extra de 
tensão, que pode impactar no 
seu trabalho. Busque adotar 
uma postura mais racional. 
Cuidado para não descontar 
os problemas na vida a dois.
Números da sorte: 82, 55 e 19.

 LAs tarefas cotidianas podem 
exigir uma postura mais flexí-
vel da sua parte. Paciência é a 
chave para evitar problemas 
mais sérios. Não descarregue 
possíveis tensões no seu par.
Números da sorte: 92, 74 e 38.

 LUma mudança de ciclos se 
aproxima na vida pessoal ou 
profissional, fique atento. No 
ambiente familiar e amoroso, 
seu excesso de ansiedade pode 
atrapalhar o convívio.
Números da sorte: 30, 03 e 57.

SÃO BERNARDO
Nasceu no ano de 1605, em Corleo-
ne, Sicília, na Itália. São Bernardo 
cresceu longe do relacionamento 
com Deus e com a Igreja. Decidiu 
entrar para a vida militar e, numa 
briga, acabou ferindo de morte 
um companheiro militar. Foi neste 
momento trágico da sua história 
que ele abriu o coração para Deus, 
pois sua consciência pesou. Embo-
ra tenha fugido e recorrido a um 
chamado direito de asilo, não foi 
preso, mas estava preso a uma vida 
de pecado. Arrependeu-se e come-
çou a busca por uma vida em Deus. 
Santificou-se no serviço ao próximo.

SANTO DO DIA

AMIGOS DO PEITO
Eram dois amigos: Cala Boca 
e Confusão. Um dia, Confu-
são se meteu em uma briga 
e foi levado pela polícia. Cala 
Boca decidiu ir atrás do ami-
go. O delegado perguntou:
— Quem é você?

— Cala Boca.
— Você me respeite! Sou 
uma autoridade. O que veio 
fazer aqui?
— Vim atrás de Confusão.

ESTRATÉGIA
Um preso tinha um colega 

de cela, que acabou brigan-
do com os outros presos. Por 
causa disso, o colega cospe 
um dente pela janela. No ou-
tro dia, o colega perde uma 
unha e também joga fora. O 
sujeito pede para falar com o 
diretor do presídio.

— Diretor, não conte pra nin-
guém que fui eu que falei 
com o senhor, mas eu acho 
que o meu colega de cela 
está fugindo aos poucos.

WI-FI
Reginaldo foi a uma biblio-

teca e a primeira coisa que 
perguntou ao chegar foi:
— Qual é a senha do wi-fi?
Um rapaz que estava estu-
dando, incomodado, disse:
— Silêncio, por favor!
E ele perguntou:
— É tudo junto?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: Irôko.

MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir para novas 
mudanças. Tudo o que você iniciar 
terá grandes chances de dar certo 
sem exigir muito esforço da sua par-
te. Não assuma responsabilidades 
que você não conseguirá lidar.

SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó!

CORES: 
Branco, cinza e verde.

ELEMENTOS:
Todos.

SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre sementes 
de maçã-verde e de girassol e espa-
lhe por toda casa pedindo a Irôko 
paz, equilíbrio e progresso.

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

 LConflitos podem ocorrer no 
ambiente de trabalho, tome 
cuidado. Cuidado para não ser 
mal compreendido. No amor, 
o momento é de muito apoio 
e carinho na relação.
Números da sorte: 19, 37 e 82.

 LHoje é um bom dia para apos-
tar em reformas na casa. Al-
gumas alterações podem sur-
gir na sua rotina, planeje-se. 
Conflitos no relacionamento 
podem ser resolvidos.
Números da sorte: 38, 65 e 74.

 LO astral não será dos melho-
res hoje. Siga em frente para 
concretizar seus projetos, evi-
te distrações. No seu ambiente 
familiar, algumas novidades 
podem vir à tona.
Números da sorte: 12, 39 e 93.
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