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Tiroteio entre traficantes ceifa vida de mais 
uma inocente: Fabíola Rodrigues, de 22 anos, 

atingida no Morro Fallet-Fogueteiro

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

TATI QUEBRA 
BARRACO 

DIZ QUE FEZ 
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BABADO 16

Desabrigados 
após incêndio 
em Santa Cruz 
vivem drama
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Nego do Borel 
tem arma 
de airsoft 
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CARTA DO LEITOR

Cedae realiza 
reparo de tubulação

Problema com troca 
de titularidade

Quase uma semana 
sem ônibus

Trechos de estrada
estão sem luz

Não pode mais 
fazer quentinha

Assaltos e sujeira
em estação de trem

 L A respeito de carta publicada 
na edição do dia 14 de janeiro, 
sobre um vazamento de esgoto na 
Rua Pedro Labatut, na altura do 
número 50, em Honório Gurgel, 
informamos que uma equipe da 
Cedae esteve no local e realizou 
o reparo da tubulação.

 L Estou desde setembro de 2020 
tentando fazer uma troca de ti-
tularidade com a Light. Já enviei 
vários e-mails e não obtive suces-
so. Na agência, consta como se já 
estivesse no meu nome e o relógio 
ligado, porém, não veio ninguém 
fazer esta ligação.

 L Estamos sem ônibus há quase 
uma semana na Vila Pauline, em 
Belford Roxo, por conta das chu-
vas que atingiram o local. O cli-
ma já voltou ao normal na região, 
mas o itinerário ainda não voltou 
ao normal. Temos que andar mui-
to para poder pegar condução.

 L A Estrada Grajaú-Jacarepaguá 
está com alguns trechos sem luz, 
deixando motoristas receosos. A 
via já é conhecida por ter arras-
tões e tiroteios. Sem iluminação, 
fica impraticável passar por ali, 
principalmente à noite.

 L O Restaurante Cidadão, durante 
a pandemia, estava deixando os 
clientes fazerem quentinhas para 
levar para casa, a fim de evitar 
aglomerações. Desde que volta-
ram do recesso de Ano Novo, isso 
não é mais permitido. Por quê?

 L A estação de trem Guilherme da 
Silveira, em Bangu, está muito 
suja e tem muitos casos de as-
salto. Na semana passada, dois 
rapazes entraram em um dos 
vagões, fizeram a limpa e saíram 
antes que as portas se fechassem.

Assessoria de Comunicação
da Cedae

Natasha Guedes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Aildison Bispo
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Wilson Pereira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Bangu
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 LTENHO 49 anos 
e sou jornaleiro há 
11. Antes, era me-
talúrgico. Moro no 
Jacaré e o que mais 
gosto na minha pro-
fissão é conhecer 
pessoas novas. O 
que mais gosto da-
qui são as pessoas, 
mas a segurança 
deixa a desejar. Tor-
ço pelo Flamengo e 
gosto de ir à praia. 
Leio o MEIA HORA 
todo, gosto muito 
das notícias. 

ROGÉRIO
CORREIA —
Copacabana

POLYANNA 
KETLYN 
DA SILVA 
RIBEIRO
tem atual-
mente 16 
anos. Ela 
desapareceu 
em 2 de abril 
de 2015, 
em Niterói 
(Região Me-
tropolitana), 
após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda        FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues

Editor-executivo
Bruno Ferreira

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

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

Editores-assistentes

Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  

Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)

Designers
Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)
Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650/ 2222-8651  

Classificados: 

2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653

2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656  

Noticiário:  2222-8191, 2222-8631, 2222-8388  

SP: (11) 9.4704-2393, (11) 9.9623-7645, (11) 9.9973-8313

Brasília: (61) 9.9209-1891

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 16/1/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Parentes e amigos de Fabíola pediram justiça durante o sepultamento do corpo, no Catumbi

LUCIANO BELFORD 

Dor na despedida
Família pede justiça no enterro do corpo de jovem atingida por bala perdida

 L MORTE NO FALLET-FOGUETEIRO

U
ma equipe da Polícia 
Civil realizou uma ope-
ração no Complexo do 

São Carlos, na região central 
do Rio, ontem, um dia depois 
de uma guerra entre trafican-
tes de facções rivais ter resul-
tado na morte de três pessoas, 
incluindo uma mulher, que foi 
atingida por uma bala perdi-
da, no vizinho morro do Fallet-
Fogueteiro, de onde teria par-
tido uma tentativa de invasão 
ao São Carlos.

O corpo de Fabíola Ro-
drigues de Souza, de 22 anos, 
que morreu na noite de quin-
ta-feira, foi enterrado na tar-
de de ontem, no Cemitério do 
Catumbi, também na região 
central. Durante o velório, pa-
rentes e amigos da vítima pedi-
ram justiça e estavam bastante 
emocionados.

Sonha era se formar

Segundo Roseli Rodrigues 
de Souza, mãe de Fabíola, o 
sonho da filha era terminar os 
estudos e trabalhar como ma-
nicure. “Minha filha fazia ca-
belo e unha. O sonho dela era 
ter um diploma para trabalhar 
como manicure. Agora eu só 
quero justiça. Acabaram com 
a minha filha. Nós não deve-
mos nada para ninguém. Ela 
não merecia isso”, disse Roseli, 
com a voz embargada. 

Em um momento da des-
pedida da jovem, algumas 
pessoas deram o último adeus 
cantando um trecho da músi-
ca gospel Restitui, emocionan-
do os demais. “Eu quero de vol-
ta o que é meu, sara-me e põe 
teu azeite em minha dor, resti-
tui e leva-me às águas tranqui-
las”, diz parte da canção, que foi 
acompanhada com respeito.

 LMoradores do São Carlos rela-
taram que traficantes do Fallet-
Fogueteiro entraram na comuni-
dade e trocaram tiros com rivais, 
entre a noite de quinta-feira e a 
madrugada de ontem. Três pes-
soas foram baleadas e acabaram 
mortas. Entre os mortos, além 
de Fabíola, estaria o adolescen-
te Tiago Pio Resgate, de 16 anos, 

atingido por três tiros. A família 
afirmou que ele tinha ido à pa-
daria. A Polícia Militar informou 
que não foi acionada para ir até 
o local.

O corpo de Tiago foi enter-
rado também ontem, no Ca-
tumbi. Parentes e amigos fize-
ram um protesto, afirmando 
que o menor era estudante, 

mas teria sido tratado como se 
fosse bandido. Tiago morreu 
com tiro na cabeça, outro no 
peito e em um dos braços.

Nas redes sociais, houve 
relatos sobre novos tiroteios, 
ontem à tarde, mas até o fe-
chamento desta edição a in-
formação não havia sido con-
firmada pela polícia.

Família diz que menor foi tratado como bandido

 LEm 2020, traficantes do Co-
mando Vermelho do Morro do 
Coroa, com apoio de compar-
sas da Rocinha, iniciaram uma 
invasão ao Complexo do São 
Carlos. Os bandidos fizeram a 
incursão pelo Morro da Minei-
ra e pelo Morro do Querosene. 
Os traficantes do CV gravaram 
vídeo comemorando a inva-
são. Na ocasião, Ana Cristina Sil-
va, de 25 anos, morreu ao tentar 
proteger o filho no meio do ti-
roteio. Ana foi atingida por tiros 
de fuzil na cabeça e na barriga. O 
Corpo de Bombeiros chegou a 
ser acionado, mas por conta da 
intensa troca de tiros, não con-
seguiu socorrer a vítima.

Invasão no 
ano passado

 LAinda na invasão ocorrida no 
ano passado, um criminoso fez 
uma família refém. Na casa on-
de o bandido entrou para fugir 
da polícia estava uma criança 
de 5 anos, a mãe, de 36, e outra 
mulher, de 58. O impasse aca-
bou com Renan Fortunato se 
entregando à polícia após ne-
gociar com o Bope e conversar 
com seu pai, que é pastor e vive 
no Morro do Cantagalo, em Co-
pacabana. O pai, que na época 
preferiu não se identificar, con-
tou que a família tentava tirar o 
jovem de 29 anos do crime. Ele 
se mudou da casa em que vivia 
com os pais para morar na Ro-
cinha, em São Conrado.

Criminoso 
fez reféns
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POLÍCIA

O policial baleado é lotado na 56ª DP, em Comendador Soares

GOOGLE / REPRODUÇÃO

Policial civil é baleado 
É o terceiro agente de forças de segurança atacado por bandidos nesta semana

 L TENTATIVA DE ASSALTO

E
m mais um ataque a um 
agente das forças de segu-
rança, um policial civil foi 

baleado no ombro, na manhã 
de ontem, enquanto saía de ca-
sa, em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o agente é lotado na 56ª DP 
(Comendador Soares) e sofreu 
uma tentativa de assalto.

Ele foi encaminhado para 
um hospital e o seu estado de 
saúde foi considerado  está-
vel. De acordo com uma nota 
da 56ª DP, o policial aguarda-

va avaliação médica para sa-
ber se haveria necessidade de 
uma cirurgia.

A delegacia iniciou uma in-
vestigação para tentar identi-
ficar e prender os criminosos.

Na quarta-feira, outro poli-
cial civil foi surpreendido por 
criminosos em uma tentativa 
de assalto em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio, e 
acabou morrendo. O agente es-
tava de carro, ao lado da esposa 
e da filha, que não se feriram. 

Rodrigo Costa Roboredo foi 
atacado por três bandidos que 

o abordaram na Rua Ricardo 
Campelo, no bairro Camarão. 
Segundo informações da polí-
cia, ele teria reagido depois que 
os assaltantes ameaçaram se-
questrar a esposa e a filha dele. 

Na troca de tiros, o agente 
conseguiu balear um dos ban-
didos que morreu no local. Ro-
drigo foi levado a um hospital, 
mas não resistiu. 

Também na quarta-feira, 
um cabo da Marinha, Israel 
Corrêa, foi morto por bandi-
dos, à noite, em Madureira, na 
Zona Norte do Rio.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 16/1/20214
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 LUM grave acidente de carro causou a morte de uma pessoa e deixou três 
feridas, na madrugada de ontem, em Quintino, na Zona Norte do Rio. A 
vítima fatal foi identificada como o motorista do veículo, Igor Ferreira, de 22 
anos, que morreu na hora. Ele teria perdido o controle da direção. O acidente 
ocorreu na Rua Goiás. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

ACIDENTE MATA 1 E FERE 3

REPRODUÇÃO DA INTERNET

A Marinha intensificou as 
buscas por três pescadores, que 
estão desaparecidos no mar da 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio, desde quarta-feira. Pa-
rentes relataram que Everaldo 
Rodrigues, conhecido como Ci-
ca, Marcelo Silva e Pablo Henri-
que saíram para pescar, por volta 
das 4h, e o último contato com 
eles foi às 15h. 

A Marinha disse ter tomado 
conhecimento do desapareci-
mento do barco pesqueiro “Res-
saca I”, a cerca de 60 quilômetros 
da orla, na madrugada de quin-

ta-feira. Durante as buscas, não 
foram encontrados indícios que 
pudessem ajudar na localização 
da embarcação.

O navio-patrulha “Gurupá”, 
do Salvamar Sudeste, está par-
ticipando das buscas e emitiu 
aviso aos navegantes, dando 
ampla divulgação, por rádio, 
do desaparecimento.

Na madrugada de quarta-
feira, a previsão meteorológi-
ca indicava possibilidade de 
ventos fortes na região, mas 
não havia alerta para condições 
adversas de navegação.

Pescadores 
desaparecidos
Marinha do Brasil intensifica as 

buscas no mar da Barra da Tijuca

 L ALERTA EMITIDO

Everaldo, Marcelo e Pablo: último contato foi na tarde de quarta 

FOTOS: REPRODUÇÃO

Três feridos em 
ação no Castelar
Polícia realizava buscas por meninos sumidos 

 L EM BELFORD ROXO

A 
Polícia Civil realizou on-
tem de manhã mais uma 
operação na comunida-

de do Castelar, em Belford Ro-
xo, na Baixada Fluminense, 
na tentativa de encontrar três 
crianças que estão desapareci-
das desde o dia 27 de dezem-
bro. Na ação, os agentes fizeram 
buscas para tentar encontrar 
pistas que levem ao paradeiro 
dos primos Lucas Matheus, de 
8 anos, e Alexandre da Silva, de 
10, e do amigo deles Fernando 
Henrique, de 11.  

Po l ic ia i s  do  Bata lhão 
de Choque (BPChq) da Polícia 
Militar vêm atuando em apoio 
à Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
na tentativa de elucidar o ca-
so, que chocou a comunidade 
e causou comoção em todo o 
estado. Segundo a PM, os po-
liciais foram atacados ao en-
trarem na comunidade e hou-
ve confronto.

Armas e drogas apreendidas
Três suspeitos foram balea-

dos e duas pistolas, um revólver 
e entorpecentes foram apreen-
didos. Os feridos foram enca-

minhados para o Hospital Mu-
nicipal de Belford Roxo.

O Corpo de Bombeiros tam-
bém deu apoio à operação, com 
agentes do Grupamento Flores-
tal de Magé e cães farejadores. 

A DHBF investiga o envolvi-
mento de traficantes do Mor-
ro do Castelar, localidade onde 
as crianças moram, no desapa-
recimento. Segundo a polícia, 
o fato de o tráfico ter tortura-
do um homem para que ele 
confessasse o crime e a quei-

ma de um ônibus, a menos de 
200 metros da especializada, 
na terça-feira, fizeram a polí-
cia desconfiar do envolvimen-
to de traficantes no episódio.

“Essa é uma hipótese diante 
das coisas estranhas que ocor-
reram. Nesse cenário, essa li-
nha de investigação começa a 
ganhar peso maior”, disse o de-
legado Uriel Alcântara, titular 
da DHBF, sem detalhar o que 
poderia ter motivado o tráfico 
no sumiço dos garotos.

Sílvia Regina da Silva, avó de Lucas e Alexandre: ‘Não estão aqui’

LUCIANO BELFORD

 LSílvia Regina da Silva, a avó de 
Lucas e Alexandre, considera que 
as buscas da polícia no Castelar 
são inúteis. “Para mim, eles es-
tão vindo à toa. Tenho certeza 
que as crianças não estão aqui. 
Qualquer operação aqui é perda 
de tempo. Aqui dentro do Cas-
telar é perda de tempo”, avaliou. 

Em busca dos netos e do ami-

go, Fernando Henrique, Silvia 
já foi até a Praia do Flamengo, 
na Zona Sul do Rio. “Falaram 
que viram os três lá. Na Barra 
da Tijuca também. Todo lugar 
que falam que viram eles, a gen-
te ia”, afirma ela, que diz não ter 
mais recebido tantas denúncias. 
“Meu coração diz que eles estão 
vivos. Tenho certeza de que eles 

não morreram. Eu acho que nin-
guém teria essa crueldade de ma-
tar três crianças inocentes”, atesta 
a cozinheira, de 58 anos, que tem 
dificuldades para dormir. “Gos-
taria de falar para eles (os meni-
nos) voltarem para casa, que está 
todo mundo com saudade. Com 
certeza ainda vou encontrá-los”, 
garante a avó.

Avó: ‘Meu coração diz que eles estão vivos’
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RAPIDINHAS...

Reação a 
assalto

 LUm motorista de aplica-
tivo de passageiros reagiu 
a uma tentativa de assal-
to avançando com o carro 
contra os bandidos, na ma-
drugada da última quin-
ta-feira, em Mesquita, na 
Baixada Fluminense. A ce-
na foi registrada por câme-
ras de segurança. Segundo 
testemunhas, o caso ocor-
reu na Avenida Presiden-
te Costa e Silva, no Centro.

Polícia prende 
quadrilha

 LUma força-tarefa com po-
liciais das cidades de Três 
Rios, Petrópolis e Paraíba do 
Sul realizou ontem a “Ope-
ração Croupier”. A ação teve 
como alvo uma organização 
criminosa conhecida como 
“Jogadores de Três Rios”, res-
ponsáveis pela distribuição 
de drogas na Região Centro-
Sul do estado. Cinco pessoas 
foram presas e quatro man-
dados foram cumpridos.

Corpo achado 
em Muriqui

 LUm corpo foi encontrado 
ontem na Praia de Muriqui, 
em Mangaratiba, na Cos-
ta Verde. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, o cor-
po, que ainda não foi iden-
tificado, foi achado na areia 
da praia por volta de 13h15, 
já em avançado estado de 
decomposição. A Polícia Ci-
vil e a Polícia Militar foram 
acionadas para fazer as in-
vestigações do caso.

Civil estoura 
criadouro

 LPoliciais civis da 81ª DP 
(Itaipu), em ação conjunta 
com o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), interdita-
ram, ontem, um criadouro 
clandestino de aves silves-
tres. O local funcionava em 
um condomínio, no bairro 
Maria Paula, em Niterói. O 
proprietário foi preso e au-
tuado em flagrante por cri-
me ambiental. Foram en-
contradas cerca de 100 aves.

Baleado em 
Caxias

 LUm suspeito foi baleado em 
um confronto com PMs na 
comunidade do Sapinho, em 
Caxias, ontem de manhã. Os 
agentes faziam uma operação 
contra o tráfico, com o obje-
tivo de diminuir o roubo de 
cargas. Após o tiroteio, a PM 
encontrou um o homem ba-
leado e o levou para o Hos-
pital de Saracuruna-Adão 
Pereira Nunes. Não houve in-
formação sobre sua condição.

Drama em Santa Cruz
Após incêndio que destruiu ocupação, desabrigados pedem aluguel social

 L ABRIGOS SÃO REJEITADOS

M
oradores desabriga-
dos por um incêndio 
que destruiu a ocupa-

ção Jesuítas, em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio, na noite de 
quinta-feira, pediram ontem 
à prefeitura a garantia de que 
receberão aluguel social e re-
jeitaram ir para abrigos. Cerca 
de 250 famílias foram atingi-
das pelo fogo que tomou conta 
dos barracos. Mais de 150 pes-
soas estão abrigadas tempora-
riamente no ginásio Miécimo 
da Silva, em Campo Grande.

A Secretaria de Assistência 
Social ofereceu às famílias va-
gas em abrigos, o que foi rejei-
tao pela maioria. A secretária 
Laura Carneiro esteve ontem 
no local para coordenar as doa-
ções de roupas e quentinhas, 
que não paravam de chegar ao 
complexo esportivo.

“Eles querem levar a gente 
para abrigo, mas não sairemos 
daqui enquanto não tivermos 
aluguel social. Temos três anos 
de ocupação, três incêndios e 

sempre prometeram tirar a 
gente de lá. Crivella e Paes pro-
meteram, mas não fizeram”, 
comentou Elias da Matta, que 
vivia com a esposa, Adriana, e 
outros cinco filhos, um deles de 
1 ano, em um dos barracos da 
comunidade.

Adriana, que é camelô, não 
estava em casa no momento 
do incêndio, por volta das 19h. 
Foi o pai dela quem conseguiu 
acordar as crianças e tirá-las do 
fogo. Segundo os moradores, 
o fogo em um fio elétrico te-
ria atingido um botijão de gás 
e causado o estrago.

A prefeitura planeja reali-
zar novo cadastramento pa-
ra identificar aqueles que 
têm condições de ser abriga-
dos por  parentes ou amigos, e 
aqueles que não têm. Segundo 
o município, “quem não tiver 
para onde ir deverá inicial-
mente ser encaminhado aos 
equipamentos da prefeitura, 
que se esforçará para que to-
dos fiquem juntos. Donativos são separados em salas do Ginásio Miécimo da Silva

ESTEFAN RADOVICZ

 LEm 2017, o casal Adriana e 
Elias vivia debaixo do viaduto 
de Campo Grande quando sou-
be, através de um líder comu-
nitário, de uma ocupação que 
ganhava forma dentro de um 
condomínio Minha Casa Mi-
nha Vida, em Santa Cruz. Para 
lá foram e por ali moraram nos 
últimos três anos, junto com 
cinco filhos, em um barraco. 
Após o incênio de quinta-feira, 
a vida  recomeça do zero. “Vo-
cê vê rato mordendo criança, 
mexendo nas panelas, barata, 
lagarto. Veja quantos morado-
res de rua têm em Santa Cruz. 
É muito abandono”, comentou 
Elias, dizendo que era a única 
opção que tinha. A Polícia Civil 
solicitou a realização de perícia 
e convocou testemunhas, e a in-
vestigação está em andamento 
na 36ª DP (Santa Cruz).

Convivendo 
com ratos
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RISCO ALTO NA CIDADE
Novo mapa epidemiológico mostra aumento da mancha de 18 para 28 bairros

 L CUIDADO COM A COVID-19

O 
segundo Boletim Epide-
miológico da Covid-19, 
divulgado pela Prefei-

tura do Rio, na manhã de on-
tem, mostra um rápido avanço 
da doença em todo o municí-
pio. Vinte e oito bairros já têm 
risco alto para a doença, dez a 
mais que na semana passada.

Apenas cinco áreas apresen-
tam risco moderado — Jacare-
zinho, Complexo do Alemão e 
Maré, na Zona Norte; Rocinha, 
na Zona Sul; e Realengo, na Zo-
na Oeste. Nenhum bairro, até 
o momento, apresenta risco 
muito alto ou baixo. 

Na Zona Norte, bairros 
com alto risco incluem Tijuca, 
Méier e Madrureira. Na Zona 
Oeste, Bangu, Campo Grande 
e Jacarepaguá estão entre as lis-
tadas. Na Zona Sul, Botafogo, 
Copacabana e Lagoa.

Esse balanço foi dividido 
por Região Administrativa, 
com o objetivo de combater a 
doença através de medidas es-
pecíficas para cada localidade.

O secretário municipal da 
Saúde, Daniel Soranz, anun-
ciou para amanhã ações de 
conscientização da população 
sobre a Covid-19 nas áreas de 
lazer da orla. Caso haja des-
cumprimento das regras de 
distanciamento e sobre o uso 
de máscaras e outras medidas 
de proteção, poderá ocorrer 
a aplicação de multas indivi-
duais e também para estabele-
cimentos comerciais. 

Em relação aos hospitais, 
Soranz disse que somente nove 
pacientes aguardam por leitos 
(por mais de 24 horas) na re-
de municipal. Ainda segundo 
o secretário, mais profissionais 
de saúde devem ser contrata-
dos para a abertura de 50 novos 
leitos para o combate ao vírus 
na próxima semana.

O segundo mapa epidemiológico divulgado pela Prefeitura do Rio mostra a quase totalidade do município com risco alto de Covid-19

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO

 LO prefeito Eduardo Paes (DEM) 
ainda trabalhava, ontem, com a 
data de 20 de janeiro para iniciar 
a vacinação na cidade. Isso foi ho-
ras antes da notícia de que have-
ria atraso na chegada de vacinas 
da Índia. Amanhã, a Anvisa deve 
decidir sobre o uso emergencial 
da vacina do Instituto Butantan, 
de São Paulo, e da que está sen-
do produzida na Fiocruz, no Rio. 
Enquanto se aguarda uma defini-
ção, o secretário da Saúde, Daniel 
Soranz, disse que ainda não sabe 
quantas doses serão enviadas pelo 

Ministério da Saúde. A prefeitura 
afirma que o acordo com o gover-
no federal é para a vacinação de 
2,3 milhões de pessoas, que fazem 
parte dos públicos-alvos priori-
tários definidos pelo Programa 
Nacional de Imunização. “A va-
cina que vier vai ser muito bem 
vinda”, declarou Paes.

Segundo o secretário-executi-
vo do Ministério da Saúde, Élcio 
Franco, os imunizantes devem ser 
distribuídos assim que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
validar o uso emergencial.

Expectativa em relação à vacina
 LA Comissão Técnica Nacional 

em Biossegurança (CTNBio), do 
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, afirmou ontem que a vacina 
contra a Covid-19 desenvolvi-
da pela Universidade de Oxford 
(Reino Unidos) em parceria com 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) é segura. Por lei, cabe ao 
colegiado emitir parecer sobre a 
segurança de organismos gene-
ticamente modificados (OGMs), 
como é o caso do imunizante. A 
avaliação é uma etapa protocolar 
e não diz respeito ao uso e libera-

ção comercial da vacina, que cabe 
à Anvisa. Os pareceres da CTN-
Bio são encaminhados a diferen-
tes órgãos, como a Anvisa, os mi-
nistérios da Agricultura, Pecuária 
e Pesca e do Meio Ambiente, ente 
outros, sempre que houver uso de 
um OGM — caso da vacina.

Até a tarde de ontem, a Secre-
taria de Estado de Saúde do Rio 
(SES) havia registrado 477.044 
casos confirmados de Covid-19 e 
27.591 mortes. Nas 24h anteriores, 
foram contabilizados 3.396 novos 
casos e 150 óbitos.

Imunizante é seguro, diz CTNBio
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A primeira prova do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2020 será realizada 
amanhã e esta edição traz novi-
dades em meio à pandemia da 
Covid-19. O MEIA HORA pre-
parou dicas simples para aju-
dar os 5,7 milhões de inscritos.  

A Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC) transmite gra-
tuitamente aulões para revisar 
as matérias. O conteúdo é cha-
mado de Maratona Enem e po-
de ser acessado pela TV aberta e 
pelo canal do YouTube, ambos 
da TV Brasil. Para o primeiro 
dia da versão impressa, ainda 
dá tempo de acompanhar uma 
aula: a próxima transmissão 
acontece hoje, das 14h às 18h. 

No dia da prova, o inscrito não 
deve esquecer de levar apenas ca-
neta esferográfica de tinta preta, 
em material transparente. A no-
vidade para esta edição, por con-
ta da pandemia, são as medidas 
de prevenção, que também es-

tarão presentes na realização do 
exame. O participante deverá le-
var uma ou mais máscaras de pro-
teção (caso queira trocar durante a 
prova) e usá-las obrigatoriamente 
enquanto estiver nos locais de pro-
va. O material deve cobrir o nariz 
e a boca. Os candidatos que des-
cumprirem injustificadamente es-
sa medida serão eliminados. Para 
ingerir líquidos ou alimentos, será 
permitida a retirada da máscara.

Antes de entrar na sala de pro-
va, os participantes também de-
verão higienizar as mãos. Haverá 
recipientes com álcool em gel nos 
locais de aplicação do Enem, mas 
cada um poderá levar o seu para 
utilizar durante a aplicação.

Também é obrigatório levar 
um documento original de iden-
tificação com foto, como Cédulas 
de Identidade (RG), Passaporte, 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (impressa e ex-
pedida após 27/01/2021).

Enem 2020:  
veja dicas para o 
primeiro dia
Hoje tem um aulão para fazer 

aquela última revisão das matérias

 L É AMANHÃ!

 LO Tribunal de Justiça do Rio de-
cidiu, ontem, que o pedido da De-
fensoria Pública Estadual contra 
o Detran-RJ, solicitando urgên-
cia na distribuição das carteiras 
de identidade de candidatos do 
Enem, perdeu a finalidade. Se-
gundo a decisão, o departamento 
já havia adotado as medidas soli-
citadas pela Defensoria.  

De acordo com o site do De-
tran, “os estudantes que solicita-
ram a carteira de identidade nas 

unidades do Rio Poupa Tempo, 
que fecharam no fim de dezem-
bro, e precisam buscar o docu-
mento para a prova do Enem, te-
rão prioridade no atendimento 
(até hoje), nos postos para on-
de os documentos foram en-
viados”. Quem teve documen-
tos emitidos no Poupa Tempo 
de São João de Meriti pode reti-
rá-los na unidade do Detran de 
Vilar dos Teles (Shopping dos 
Jeans), das 8h às 19h”.

Retirada de documentos

 L TRAGÉDIA DA COVID-19 NO AMAZONAS

#SOSManaus
Artistas doam cilindros de oxigênio para hospitais

A 
situação de desespero por 
conta do agravamento da 
pandemia da Covid-19 

em Manaus e todo o Amazonas 
— onde está faltando oxigênio 
nos hospitais, levando à morte 
de pacientes — comoveu todo o 
país e mobilizou a classe artística. 
De férias no México, o humorista 
Whindersson Nunes revelou no 
Twitter ter doado 20 cilindros de 
oxigênio (50 litros) para os hospi-
tais da região e ainda pediu a aju-
da de amigos famosos.

“Alô, meus amigos artistas. 
Na hora de fazer show, é tão bom 
quando o público nos recebe com 
carinho, não é? Vamos retribuir?”, 
postou. Aos poucos, uma corrente 
de solidariedade foi se formando, a 
#SOSManaus, atraindo as adesões 
da apresentadora Tatá Werneck, 
do humorista Tirullipa, das canto-
ras Simone, da dupla com Simaria, 
e Marília Mendonça, do pagodei-
ro Tierry, do casal Wesley Safadão 
e Thyanee e do jogador Richarlis-
son, atualmente na Inglaterra. A 
eles, somaram-se o jornalista Hu-
go Gloss, o ator Bruno Gagliasso e 
o apresentador Luciano Huck. Es-
tima-se que mais de 150 cilindros 
tenham sido doados.

Além de doações, artistas têm 
compartilhado informações so-
bre a situação em Manaus, além 
de formas de o público contribuir. 
“Por favor, ajudem com qualquer 
quantia para as instituições abaixo. 
Todas são sérias e estão ajudando 
a salvar vidas em Manaus”, pediu 
o digital influencer Felipe Neto ao 
compartilhar contas de institui-
ções que estão na linha de frente.

A atriz Taís Araújo elencou 
as necessidades da região e cla-
mou por ajuda. “A situação é 
desesperadora! Além de oxigê-
nio, os hospitais precisam de: 
remoção urgente, máscaras, 
válvulas tipo Y, borrachas pa-
ra colocar os oxigênios. Toda 
a ajuda e mobilização é bem-
vinda agora”, postou.

Os 33 cilindros desviados estavam escondidos em um caminhão

ERLON RODRIGUES / PC-AM / DIVULGAÇÃO

 L Um caminhão com cilin-
dros de oxigênio foi apreen-
dido ontem pela Secretaria de 
Segurança Pública do Amazo-
nas (SSP-AM), após uma de-
núncia anônima, em Alvora-
da, Manaus. O motorista, de 
38 anos, foi detido e vai res-
ponder por reter produtos pa-
ra o fim de especulação e ficará 
à disposição da Justiça.

De acordo com o secretário 
de Segurança, coronel Louis-

mar Bonates, que esteve no lo-
cal da denúncia, um total de 33 
cilindros foram encontrados 
no veículo, dentre eles 26 pos-
suíam oxigênio. O caminhão 
estava distante da empresa.  

O motorista detido afir-
mou, em depoimento, que 
tem uma empresa de comer-
cialização de cilindros de oxi-
gênio e decidiu tirá-los do lo-
cal, pois ficou com medo que 
invadissem o estabelecimento.

Cilindros são apreendidos
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Brincadeiras e ironias
Gabigol diz que a imprensa vê problemas demais no Mengão porque dá ibope

O 
atacante Gabigol reagiu 
com bom humor e iro-
nias às perguntas em co-

letiva sobre o mau momento do 
Flamengo. E admitiu que ficar na 
reserva o incomoda: “Não quero 
estar no banco. Ninguém quer. Ou 
você acha que o Pedro quando es-
tava ficava feliz? Ou que o Michael 
quando não entra fica feliz?”, ques-
tionou, ao comentar a barração 
no último jogo. Sobre o fato de ter 
ido para o banco sem o uniforme, 
minimizou: “Na Europa, é nor-
mal. Fiquei sem a chuteira, pois 
tive uma lesão grave no tornozelo 
e incomoda um pouco. Vão falar 
pois dá ibope”.

Ele negou problemas de rela-
cionamento no grupo e disse que 
falta mesmo é uma sequência po-
sitiva. “Ter afinidade é normal, 
mas são praticamente os mes-
mos jogadores que ganharam em 
2019. Lá, não tinha panela e agora 
tem? Não tem porque ter panela. 
Isso não existe e é muito engraça-
do. Tem sempre pessoas que dão 
respaldo para a gente, como Lan-
dim, Marcos Braz, Spindel e nosso 
treinador. Não sinto que falta is-
so. Eu sinto que faltam os resulta-

dos. Quando a gente ganha, é tudo 
maravilhoso”, afirmou. Ao ser per-
guntado sobre uma possível falta 
de liderança no elenco, Gabigol 
voltou a relacionar as críticas ao 
momento ruim em campo, mas 
não citou Everton Ribeiro, que 
vem sendo o capitão. 

“Cada um tem a sua liderança. 
O Filipe fala mais com a gente, e 
não com a imprensa. Diego Alves, 
Diego são líderes em campo. Eu 

sou um líder, mas totalmente di-
ferente deles, espontâneo, que vai 
no juiz e briga pelo time. O Ger-
son tem comprado a nossa ideia 
de ser um líder. Renê e Arão estão 
aqui há muito tempo. Liderança 
não falta. Precisamos voltar a ven-
cer que aí vai ter líder para caram-
ba”, ironizou Gabigol. Gabigol garantiu que o elenco está unido e negou que haja panelas minando o ambiente no clube

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O ARTILHEIRO 
ADMITIU 

TER FICADO 
INSATISFEITO 

COM A RESERVA

 LO Flamengo vem de três resulta-
dos ruins no Brasileiro — empa-
te com o Fortaleza e derrotas para 
Fluminense e Ceará — e vai ten-
tar a recuperação fora do Rio. En-
tre segunda e domingo, o time de 
Rogério Ceni enfrenta o Goiás, o 
Palmeiras e o Athletico-PR. 

Para Rodrigo Caio, o momen-
to é de união para buscar as vitó-
rias que podem definir as preten-
sões do clube na briga pelo título: 
“São momentos difíceis, longe da 

família. É o momento de nos jun-
tarmos cada vez mais. Semana im-
portantíssima para nós”. 

O zagueiro destacou que os 
três jogos vão definir como se-
rá a reta final do Brasileiro: “Es-
tamos mais vivos do que nunca. 
Foi uma semana muito produti-
va, de trabalho intenso. Sabemos 
que não estamos no nosso melhor 
momento, mas com o trabalho, a 
dedicação diária, vamos, pouco a 
pouco, encontrar a melhor forma”.

Rodrigo Caio projeta reação
 LO Ministério Público do Rio 

(MP-RJ) denunciou à Justiça o ex
-presidente do Flamengo Eduar-
do Bandeira de Mello e mais 10 
pessoas pelo incêndio no Ninho 
do Urubu que causou a morte de 
dez adolescentes e graves lesões 
em outros três. A tragédia ocor-
reu no dia 8 de fevereiro de 2019. 
Nenhum dirigente da atual ges-
tão, que assumira pouco mais de 
um mês antes, foi denunciado. Se 
aceita a denúncia, eles vão respon-

der por incêndio culposo (quando 
não há intenção de matar) e por le-
são corporal. Segundo o site Glo-
boesporte.com, na forma culposa, 
o Código Penal não prevê pena de 
prisão em regime fechado, apenas 
detenção em regime aberto ou se-
mi-aberto. As penas vão de 1 ano e 
7 meses a 6 anos.

Além de Bandeira de Mello, fo-
ram denunciados cinco funcioná-
rios do clube, quatro da empresa 
que forneceu os contêineres que 

pegaram fogo e um técnico em 
refrigeração. A denúncia ofereci-
da à 36ª Vara Criminal da Capital 
descreve várias irregularidades e 
ilegalidades cometidas, como de-
sobediência a sanções administra-
tivas impostas pelo Poder Público, 
ocultação das reais condições das 
construções no CT e contratação 
e instalação de contêiner em dis-
cordância com regras técnicas de 
engenharia e arquitetura para dor-
mitório de adolescentes.

Incêndio no Ninho: Bandeira e mais 10 denunciados
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Luz para ver Z-4 longe
Vascão recebe o lanterna Coritiba e precisa vencer para abrir distância da degola

 L NAS MÃOS DO POFEXÔ

A
pós a importantíssima 
vitória sobre o Botafo-
go no clássico do último 

domingo, o Vasco volta aos gra-
mados hoje, às 21h, em São Ja-
nuário. O adversário pela 30ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro 
será mais uma equipe na luta 
contra o rebaixamento: o Co-
ritiba, lanterna da competição.

Sob o comando de Vander-
lei Luxemburgo, o Vasco vai em 
busca de um outro resultado po-
sitivo na luta para se afastar ain-
da mais do grupo que briga con-
tra a degola. Atualmente, o time 
está em 15º lugar, com 32 pontos, 
três acima do Bahia, o primeiro 
no Z-4. Na volta à Colina, o trei-
nador estreou com um empate 
fora de casa em 0 a 0 com o Atlé-
tico-GO e, depois, comandou a 
equipe no triunfo de 3 a 0 sobre o 
Botafogo, em São Januário. 

A novidade do Vasco será 
o retorno do meia argentino 
Martín Benítez, que teve o em-
préstimo prorrogado até junho 
pelo Independiente, e foi regu-
larizado esta semana pela CBF. 
Há muito tempo sem participar 
de um jogo oficial, ele ainda está 
longe da melhor forma física e 
deve ficar como opção no ban-
co de reservas. 

O Coritiba, assim como o Bo-
tafogo, vive situação desespera-
dora. O time paranaense tem 
apenas 22 pontos. De acordo 
com os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, do site Infobola, o 
Coxa tem 98% de risco de rebai-
xamento para a Série B.

No entanto, o Coritiba vem 
sendo uma pedra no sapato cruz-
maltino. O time não perde para 
o Vasco há cinco jogos, segundo 
levantamento do site Jogada10. 
A última derrota aconteceu, em 
Macaé, quando o Vasco venceu 
por 2 a 1. De lá para cá, foram três 
empates e duas vitórias do Coxa. Desde que voltou à Colina, Luxa conquistou quatro dos seis pontos disputados: vitória hoje é fundamental

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LÀs vésperas da posse de Jor-
ge Salgado como presidente do 
Vasco,  os bastidores políticos se-
guem em efervescência. Ontem, 
o presidente do Conselho de Be-
neméritos, Silvio Godoi, deter-
minou que o mandato da atual 
mesa diretora, com validade até a 
segunda quinzena de janeiro, seja 
prorrogado por 90 dias. 

A decisão, portanto, adia a data 
da eleição que definirá o próximo 
presidente do Conselho de Bene-
méritos. A pandemia do novo co-
ronavírus foi o argumento usa-
do por Godoi para a extensão do 
mandato e o adiamento da vota-
ção, já que a maior parte dos con-
selheiros tem mais de 70 anos e 
está no grupo de risco.

Sem trégua na 
crise política

Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, 
Leandro Castan e Henrique; Bruno Go-
mes, Juninho e Léo Gil; Pikachu, Talles e 
Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino e Biro 
(Jonathan); Hugo Moura, Nathan e Sar-
rafiore; Pablo Thomaz (Cerutti), Ricardo 
Oliveira e Neilton. Técnico: Pachequinho

Local: São Januário 
Árbitro: Flavio Rodrigues 
de Souza (FIFA-SP) 
Assistentes: Eduardo Goncalves da 
Cruz (MS) e Daniel Luis Marques (SP) 
Horário: 21h  TV: Premiere

VASCO

CORITIBA

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

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Rubem Leão
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 L ELE QUER UMA CHANCE

Bota logo o Lecaros
Peruano pode ser a novidade contra o Santos

V
irtualmente rebaixado 
para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o 

Botafogo busca soluções para 
tentar dar novo ânimo e vida à 
equipe, que amanhã, às 16h, na 
Vila Belmiro, encara o Santos, 
um dos finalistas da Libertado-
res. E, na esperança de operar 
um verdadeiro milagre, o téc-
nico Eduardo Barroca estuda 
a possibilidade de escalar o pe-
ruano Lecaros entre os titulares.

O baixinho, que tem entra-
do bem no decorrer de algu-
mas partidas, é o único pou-
pado da ira da galera nas redes 
sociais. Ele pode ganhar uma 
oportunidade para tentar dar 
novo ânimo ao ataque alvi-
negro formado pelos granda-
lhões Matheus Babi e Pedro 
Raul. Se Lecaros começar mes-
mo jogando, o nulo Kelvin vai 
para o banco de reservas.

Reforços caseiros
O zagueiro Marcelo Bene-

venuto e o volante Caio Ale-
xandre, ambos de volta após 
cumprirem suspensão auto-
mática na derrota para o Vas-
co (3 a 0, na rodada passada, 
em São Januário), têm as suas 
vagas asseguradas. O apoiador 
Bruno Nazário, outro nome 
muito contestado pela torci-
da, também deve receber uma 
nova chance no time principal.

Com isso, a provável esca-
lação do Botafogo tem: Diego 
Cavalieri; Kevin, Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e Victor Luis; 
José Welison, Caio Alexandre 
e Bruno Nazário; Kelvin (Le-
caros), Matheus Babi e Pedro 
Raul. O Glorioso tem 98% de 
risco de rebaixamento, de acor-
do com os cálculos do mate-
mático Tristão Garcia. Para se 
manter na elite nacional, a con-
ta é bem complicada, uma vez 
que a equipe precisa vencer sete 
partidas e empatar outras duas.

O peruano Lecaros pode dar outra vida ao sonolento ataque alvinegro

 LOs problemas em General Seve-
riano não se restringem às quatro 
linhas. Com uma dívida aproxi-
mada de R$ 900 milhões, o clube 
tem um novo credor: Anderson 
Barros. Após trocar o Glorioso pe-
lo Palmeiras, no fim de 2019, o di-
retor executivo de futebol acionou 
o ex-clube na Justiça. 

A ação de R$ 204.871,28 é refe-

rente à indenização pela rescisão. A 
informação é do site Esporte News 
Mundo. O processo corre na 34ª 
Vara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio (TJ-RJ). 

O jurídico do Botafogo aguar-
da a notificação para se posicionar. 
O clube teme penhoras, já que a 
defesa de Barros usou como ga-
rantia os contratos com a TV.

Mais penhoras à vista no clube

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 50 28 15 5 8 48 36 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 29 12 7 10 39 37 2

 8º CORINTHIANS 42 28 11 9 8 35 30 5

 9º SANTOS 42 28 11 9 8 39 35 4

 10º CEARÁ 39 29 10 9 10 40 39 1

 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 35 29 8 11 10 37 35 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.

30ª RODADA

ONTEM*
 PALMEIRAS  X  GRÊMIO 

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

AMANHÃ
 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
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA
 16  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 15  GOLS: Marinho (Santos) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) 
 11  GOLS: Brenner (São Paulo), Germán Cano (Vasco), Pedro (Flamengo) e 
Claudinho (Bragantino)  10 GOLS: Keno (Atlético-MG)

31ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  ATLÉTICO-GO 17:00

 BAHIA  X  ATHLETICO-PR 18:00

 GRÊMIO  X  ATLÉTICO-MG 19:15

 CORITIBA  X  FLUMINENSE 20:30

 SÃO PAULO  X  INTERNACIONAL 21:30

 BRAGANTINO  X  VASCO 21:30

QUINTA-FEIRA

 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00
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Hora da volta por cima
Após vexame contra o Corinthians, Fluzão pega o Sport de olho na vaga na Liberta

 L VENCER OU VENCER!

G
oleado por 5 a 0 pelo Co-
rinthians, quarta-feira, no 
Itaquerão, o Fluminense 

tenta a reabilitação hoje, às 19h, 
diante do Sport, no Estádio Nil-
ton Santos. Atualmente, o Trico-
lor é o sétimo no Campeonato 
Brasileiro, com 43 pontos, mas 
Corinthians e Santos estão na 
cola, com 42, e um jogo a menos. 

Além da reabilitação na com-
petição, a vitória é importante na 
briga por uma vaga na Liberta-
dores da América. No atual ce-
nário, com Santos e Palmeiras 
na decisão da Liberta, e o mesmo 
Palmeiras e o Grêmio na final da 
Copa do Brasil, são boas as chan-
ces de que oito equipes cheguem à 
principal competição sul-ameri-
cana via Brasileiro. Para alcançar 
esse objetivo, o Fluminense pre-
cisa ter 100% de aproveitamento 
nos jogos no Rio. 

De acordo com o matemático 
Tristão Garcia, para terminar em 
oitavo lugar, uma equipe neces-
sita de 50% de aproveitamento 
ao fim do Brasileiro — ou seja, 
57 pontos. No momento, o Flu-
minense tem 43, faltando apenas 
nove rodadas para o término da 
competição. Com isso, o Tricolor 
precisaria somar mais 14 pontos 
para alcançar a marca. 

Dos nove jogos que faltam, 
cinco serão disputados no Rio 

de Janeiro. O time terá pela 
frente, além do Sport, Botafo-
go, Goiás, Atlético-MG e Forta-
leza. Caso consiga vencer todos, 
a equipe comandada por Mar-
cão chegaria aos 58 pontos, um 
a mais do que o necessário su-
gerido pelo matemático.

Além dessas partidas, o Flu-
minense ainda tem mais quatros 
confrontos fora do Rio. O Trico-
lor vai encarar o Bahia, em Salva-
dor, o Ceará, em Fortaleza, o San-

tos, na Vila Belmiro, e o Coritiba, 
na capital paranaense.

Pressionada pelo tempo, a di-
retoria tenta vender Marcos Pau-
lo até o fim do próximo período 
de negociações para a Europa a 
fim de evitar perder o atacante de 
graça. O contrato dele termina em 
junho. O volante Nascimento está 
na mesma situação. O vínculo do 
jogador vai até o dia 30 de junho e 
as conversas para uma renovação 
contratual ainda não avançaram. Nenê trabalha forte em treino: com Maracanã reservado para a Liberta, Flu joga hoje no Nilton Santos

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

SE VENCER OS 
CINCO JOGOS 

QUE FARÁ NO RIO, 
O FLU FICA MUITO 
PERTO DA VAGA 

 LApesar dos protestos da torci-
da para a troca de comando do 
time, o técnico Marcão seguirá à 
frente do Tricolor das Laranjeiras. 
A permanência foi bancada pe-
lo presidente Mário Bittencourt, 
que descartou existir crise depois 
do atropelo sofrido para o Corin-
thians — derrota vexatória por 5 
a 0, em Itaquera. O Flu está na séti-

ma colocação, com 43 pontos. Se-
gundo os cálculos do site Infobola, 
as chances de conquistar uma vaga 
na Libertadores são de 4%. 

“A opção pela comissão técni-
ca permanente é um projeto nos-
so que em 2019 assumiu depois 
da passagem de dois treinadores. 
Não tenho filosofia de tirar treina-
dor, acho importante isso. Acredi-

tava no trabalho do Odair e queria 
que ficasse para 2021. Como isso 
não aconteceu, usamos o mesmo 
método de 2019, quando estáva-
mos em 16º ou 17º, com apro-
veitamento baixíssimo. Fizemos 
essa opção na luta contra o rebai-
xamento, e a comissão permanen-
te entregou um resultado de 56%”, 
destacou o presidente.

Presidente garante a permanência de MarcãoMarcos Felipe, Callegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; 
Yuri, Hudson e Yago; Wellington Silva 
(Nenê), Michel Araújo e Fred.  
Técnico: Marcão

Luan Polli, Raul Prata, Maidana, 
Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, 
Ronaldo Henrique e Betinho; Patric, 
Marquinhos e Dalberto.  
Técnico: Jair Ventura 

Local: Nilton Santos (Engenhão) 
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)  
Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e 
Johnny Barros de Oliveira (SC) 
Horário: 19h  
TV: Premiere 

FLUMINENSE SPORT

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

Forte aparato de 
segurança no Rio
Final sem público vira desafio para as autoridades

 L DECISÃO DA LIBERTADORES NO MARACA

M
arcada para as 17h do 
próximo dia 30, no es-
tádio do Maracanã, a 

final da Copa Libertadores en-
tre Palmeiras e Santos se tornou 
um desafio para os órgãos de se-
gurança. Mesmo que a cidade 
do Rio de Janeiro tenha se es-
pecializado em organizar gran-
des eventos e decisões esporti-
vas, a proibição de público no 
confronto decisivo é uma das 
preocupações em meio à pan-
demia do novo coronavírus.

O temor das autoridades é de 
que a facilidade de deslocamen-
to de torcedores de São Paulo 
para o Rio de Janeiro acabe fa-
zendo com que verdadeiras ca-
ravanas se dirijam à capital flu-
minense. Isso porque se tornou 
comum nos jogos da Libertado-
res a aglomeração de torcedo-
res do lado de fora dos estádios. 
Os grupos costumam esperar a 
chegada do ônibus com a dele-
gação de suas equipes e ficam no 
local até o fim dos jogos.

Nos últimos anos, o Maracanã 
sediou finais de Copa do Mundo 
(2014), Olimpíada (2016) e Copa 
Sul-Americana (2017), esta en-
volvendo Flamengo e Indepen-
diente, da Argentina. Todos esses 
jogos exigiram forte aparato de 
segurança e ampla área com res-
trição de acesso ao estádio.

Das três partidas, houve tu-
multo generalizado nos arredo-
res no jogo entre brasileiros e ar-
gentinos, em dezembro de 2017. 
Foi a partir daí que foi criada uma 
força tarefa envolvendo dezenas 
de órgãos públicos, tanto muni-
cipais quanto estaduais. O grupo 
inclui áreas de segurança, de Jus-
tiça, de ordem pública e até mes-
mo de limpeza urbana.

Palmeiras e Santos farão a final em jogo único no próximo dia 30

DIVULGAÇÃO

Flamengo e Fluminense se en-
frentaram ontem na partida de 
ida da semifinal da Copa do Brasil 
Sub-17. Na Gávea, o Tricolor não 
tomou conhecimento do maior 
rival e massacrou por 6 a 1. Para se 
classificar à decisão, o Flu poderá 
perder até por quatro gols de di-
ferença no duelo de volta, quarta-
feira (dia 20), às 15h30, nas Laran-
jeiras. Recentemente, os Moleques 
de Xerém conquistaram o Cam-
peonato Brasileiro da categoria.

“Sextou, tropa do Flu! Uh, vem 
que tem, os Moleques de Xerém”, 
postou o Tricolor, no Twitter. “Re-
gistrado o primeiro caso de Ebola 
na Gávea: é bola na rede do Fla”, es-
creveu um torcedor tricolor.

A vantagem do Fluminense foi 

aberta rapidamente no primeiro 
tempo. Com 25 minutos, o Trico-
lor já estava vencendo por três gols 
de diferença. João Neto, Matheus 
Martins e Jefté fizeram os primei-
ros gols da equipe visitante.

No segundo tempo, o Flumi-
nense fez mais um logo no mi-
nuto inicial. Arthur Augusto, do 
Flamengo, acabou marcando gol 
contra. Depois, o mesmo jogador 
se recuperou e fez o gol de honra 
dos donos da casa. Porém, a tarde 
era do Fluminense. Matheus Mar-
tins e Lucas Martins marcaram e 
deram números finais à goleada 
da equipe das Laranjeiras.

Quem avançar vai enfrentar 
na final o vencedor do duelo en-
tre Palmeiras e São Paulo.

Fla tem ‘Ebola’: 
é bola na rede
Fluzão goleia por 6 a 1 na Gávea

 L COPA DO BRASIL SUB-17

Os ‘Moleques de Xerém’ humilharam os Garotos do Ninho

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 LUma reunião preliminar para 
tratar da final do próximo dia 30 
foi realizada pela força tarefa na se-
mana passada e um novo encon-
tro acontecerá na próxima sexta-
feira. A proibição de torcedores 
mesmo nos arredores do estádio, 
uma exigência em tempos de pan-
demia, será o tema central.

Segundo o Grupo de Atuação 
Especializada do Desporto e Defe-
sa do Torcedor, do Ministério Pú-
blico-RJ, no primeiro encontro fo-

ram discutidas “não só questões 
relativas à segurança no estádio e 
seu entorno, mas também a possi-
bilidade de aglomerações em ho-
téis, caravanas, entre outros”.

As medidas que serão tomadas 
não foram anunciadas, mas uma 
possibilidade é repetir o que foi fei-
to na véspera do último Réveillon. 
Na ocasião, barreiras foram mon-
tadas nos acessos à cidade e impe-
diram a entrada de vans, ônibus e 
micro-ônibus fretados.

Sem torcedores nos arredores
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A GATA DA HORA

chegou com tanta força em nosso humilde espaço que o 

pobre do estagiário não se conteve: “Poxa, que coxa!”, esclamou 

o jovem emocionado. A beldade, que é musa da Escola de Sam-

ba Unidos de Vila Maria, arrasa nas redes sociais como a belíssima 

@isiss.lyon. Que tal deixar aquele like esperto nas fotos da moça?

ISIS LYON

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

DIVULGAÇÃO

 LMaior artilheiro da seleção 
inglesa (53 gols) e do Man-
chester United (253 gols), 
Waney Rooney anunciou on-
tem a sua aposentadoria. Aos 
35 anos, o agora ex-atacante 
não ficará afastado do futebol, 
uma vez que ele foi confirma-
do como  novo treinador do 
Derby County, seu último 
clube, onde desembarcou em 
janeiro do ano passado com 
dupla função: jogador e au-
xiliar-técnico. Em novembro, 
assumiu provisoriamente o 
comando depois que o trei-
nador holandês Phillip Cocu 
saiu. Atualmente, o time está 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Inglês.

Rooney decide ser treinador

 LCondenado em segunda 
instância por violência se-
xual contra uma mulher al-
banesa, em 2013, quando 
ainda atuava no futebol ita-
liano, o atacante Robinho 
deve ter o seu contrato com 

o Santos rescindido nos pró-
ximos dias. Segundo o presi-
dente do Peixe, Andres Rue-
da, que concedeu entrevista 
coletiva ontem, o caso está 
com o departamento jurí-
dico do clube.

Robinho levará um ‘pedala’

REPRODUÇÃO

do PSG, time 
de Neymar, o argentino 
Mauricio Pochettino, 
foi diagnosticado com 
a Covid-19. A equipe se-
rá dirigida pelos auxilia-
res Jesus Perez e Miguel 
D’Agostino hoje, contra 
o Angers, pela 20ª roda-
da do Francês.

inglês The Times 
diz que a segunda passagem 
do galês Gareth Bale pelo 
Tottenham parece mesmo 
que está perto de terminar. 
A permanência do jogador 
por mais uma temporada é 
improvável, por causa das le-
sões. Até agora, ele só dispu-
tou 12 partidas.

c a m p e ã o  d a 
Oceania, o Auckland City, 
da Nova Zelândia, desis-
tiu do Mundial de Clubes 
da Fifa por causa da pan-
demia do novo coronaví-
rus. O Al Duhail, do Catar, 
herdou a vaga. O torneio 
acontece entre os dias 4 
e 11 de fevereiro.

da Alema-
nha, quer recontratar o la-
teral-direito Rafinha, que 
em agosto do ano passa-
do trocou o Flamengo pe-
lo Olympiakos, da Grécia. 
O brasileiro defendeu o 
Schalke e se destacou mui-
to por lá entre as tempora-
das de 2005 e 2010. 

 LO TÉCNICO  LO JORNAL

 LATUAL LO SCHALKE 04, 
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

ADVOCACIA T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz, 
Água, Telefone, Banco, ou-
tros). Família (Inventário, 
Partilha, Pensão, Divórcio, ou-
tros.) Defesa do trabalhador. 
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
 
ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita ,amparo 
Idoso (Loas) 65 anos, sem con-
tribuição, benefício demorando, 
indeferido, pensão  morte, auxi-
lio doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

GARÇON V/TEXTO
Experiência serviços de bebi-
das, disponibilidade imediata, 
trabalhar em Mangaratiba, 
salário +comissão, Entre 21/ 45 
anos, ambos os sexos. Email: 
michelvinhos@gmail.com
 

MÁRMORARIA DUTRA 1 
Precisa-se de ACABADOR E SER-
RADOR, com experiência. Rua 
Goiás, nº 146 - Parque José Bo-
nifácio _ São João de Meriti - RJ 
CEL. 98556-4363
 

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

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/
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 
SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 

VALÉRIA  XANGÔ 
Ababa curandeira Valéria  de 
Xangô vidência dos búzios, 
cartas. Faz e desfaz qualquer 
tipo de trabalho rápidos e 
garantidos vudu do amor e 
amarração. Garrafadas p im-
potência sexual. Não cobro 
consulta!!! Trabalho  pago 
após  resultado. Tel: 2452 
5100/ 98039-3732 zap

 

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

 

ADMITE-SE V/TEXTO
Casa bombando. Moças maio-
res até 35 anos. Centro do Rio. 
Horário de 10h ás 19:30h  Altos 
ganhos. T.97024-0855  whatsapp

 

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.

 

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

 

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

 

AUTOS COMPRO 
Compro qualquer tipo de dívi-
da, quito seu carnê, pago em di-
nheiro, cubro qualquer oferta. 
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio. 
Tel:97978-6728 whatsapp
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UMA SEREIA NO MÉXICO

 LYasmin Brunet publicou uma foto em 
uma paisagem paradisíaca no México. No 
Instagram, a modelo compartilhou um cli-
que em uma caverna na região. Na foto, 
é possível ver algumas das muitas tatua-
gens que Yasmin coleciona pelo corpo. 
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSAGRAM

‘ISABEL É MUITO LINDA’
 LDepois de ostentar um dos barrigões 

mais comentados da internet nos úl-
timos meses, Talita Younan deu à luz 
Isabel, sua primeira filha. “Nasceu! 
Isabel é muito, muito, muito linda. Tá 
mamando neste momento”, escreveu 
a mamãe coruja nos Stories do Insta-
gram. A bebê é fruto do relaciona-
mento da atriz com João Gomez, filho 
de Regina Duarte. O casal está junto 
há pouco mais de um ano.

EM ALTA EM BAIXA

 LCarolina Dieckmann 
confirmou intenção de 
adotar criança.

 LMari Gonzalez recebeu 
comentários homofóbi-
cos em fotos com amigos.
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‘NADA DE 
ERRADO’

 L Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandei-
rantes) apreenderam, na manhã de on-
tem, um simulacro de fuzil, usado para 
a prática de paintball, na casa do cantor 
Nego do Borel. 
No Instagram, o 
artista falou so-
bre a ida da polí-
cia à sua casa. “A 
polícia acabou 
de sair da minha 
casa, eles vieram 
aqui e eu autorizei eles a entrarem, por-
que não tem nada de errado, eles viram. 
Eles levaram uma arma de airsoft que eu 
tinha. Só para dar um parecer aqui para 
vocês”, afirmou o cantor.

CIRURGIA PARA RETIRADA DE NÓDULO

 L Dany Bananinha publicou, nas redes sociais, ontem, 
um vídeo em que conta, emocionada, que foi sub-
metida a uma cirurgia de emergência para retirar 
um nódulo do seio esquerdo. Segundo Dany, o pro-
cedimento foi complicado. O problema aconteceu 
por causa das antigas próteses de silicone.

JÁ FEZ 26 
PLÁSTICAS

 L Na brincadeira de 
“verdade ou menti-
ra” que viralizou no 
Instagram, Tati Que-
bra Barraco revelou o 
número de interven-
ções cirúrgicas que já 
fez. “Já fez quantas 
cirurgias plásticas? E 
quais?”, perguntou 
um seguidor curioso, 
que recebeu uma res-
posta direta da can-
tora. “Verdade, 26”, 
contou Tati, sem di-
zer quais.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Bibiana (foto) e Do-
nato perguntam para Hélio se ele co-
nhece Arruda e percebem que o filho 
pode estar envolvido no sequestro de 
Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá 
à polícia contar que viu Hélio e Arru-
da no resort. Carol decide viajar para 
ficar longe de Lino e Taís. Lino diz que 
quer se casar com Carol.

21h30. Globo: Irene (foto) rouba o 
carro de Eugênio. Zeca recebe uma 
mensagem de Ritinha e tem um pres-
sentimento. Abel e Nazaré se preocu-
pam com Zeca. Silvana diz para Eurico 
que vai se internar em uma clínica de 
reabilitação e os dois se beijam. Caio 
repara que Irene resgatou os brincos 
perdidos na sua casa.

19h40. Globo: Camila pressiona Gio-
vanni (foto), que decide contar como co-
nheceu Bruna. Aparício revela que existe 
um documento comprovando que Teo-
dora deu 2% das ações do Grand Bazzar 
para Safira. Tamara marca um jantar com 
Penélope e surpreende a mãe. Beto arma 
uma surpresa para Tancinha e Francesca.

‘Aprendemos muito 
com cada candidato’
Mumuzinho é um dos técnicos do ‘The Voice+’, que estreia amanhã

 L REALITY SHOW MUSICAL DA GLOBO

D
epois de uma rápida 
experiência substi-
tuindo Claudia Leitte 

no The Voice Kids, Mumuzi-
nho voltou para ficar na ca-
deira do reality show musical 
da Globo. Dessa vez no The 

Voice+, uma edição voltada 
para participantes a partir de 
60 anos, o cantor divide o ti-
me de técnicos com Ludmilla, 
Daniel e Claudia Leitte.

Ansioso para a  estreia 
do programa, que acontece 
amanhã, às 14h20, Mumu-
zinho conta que demorou a 
cair a ficha de que faria parte 
do reality show. “Não acre-
ditei quando recebi o con-
vite. Topei na hora. Afinal, 
fazer parte da família The 

Voice é um presente na car-
reira e na vida de qualquer 
pessoa”, diz o cantor. 

‘Vim de oportunidade’
Aos 37 anos, o sambista 

destaca que, apesar de ser 
um dos técnicos, absorve 
muito conhecimento na tro-
ca com os participantes. “A 
energia aqui é maravilhosa. 
Pude sentir que ali não es-
tamos só para ensinar, mas 
aprendemos muito com ca-
da candidato que passa por 
aquele palco. Estou mui-
to ansioso!”, comemora o 
músico, que vê semelhan-
ças entre a competição e a 
sua própria trajetória. “Esse 
programa tem muito a ver 
comigo, porque eu também 
vim de oportunidade. Eu su-
bi em vários palcos e eu sem-
pre fui observado”, afirma.

Mumuzinho: ‘Fazer parte da família ‘The Voice’ é um presente na carreira e na vida de qualquer pessoa’

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

 LCom um programa com foco na 
terceira idade e com o slogan “os 
sonhos não envelhecem”, o The 

Voice+ prepara o público para 
uma reflexão da vida que vai além 
da música. “Acho que a novidade 
está exatamente aí, fazer algo to-
talmente novo com talentos de 60 

anos ou mais. Um reality é empol-
gante para qualquer idade, imagi-
na somar essa empolgação com a 
experiência que estes candidatos 
trazem. A voz é só um detalhe, a 
história de vida delas foi o que fez 
elas chegarem ao palco do The Voi-

ce+”, ressalta Mumuzinho. 

O técnico deixa uma dica para 
os participantes que vão encarar o 
palco. “Divirtam-se e deem o seu 
melhor. Aquele momento é único, 
estejam concentrados e certos de 
que chegar até ali já é um privilé-
gio e digno de um vencedor. En-
tão, mais que tudo, divirtam-se.”

‘A história de vida foi o que fez chegarem ao palco’

 L JULIANA PIMENTA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos 

querer tudo o que podemos.” (Pierre-Paul Riquet)

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

 L Hoje você estará com um 

bom humor contagiante. 

Aproveite e permaneça mais 

tempo na cama com o par. 

Permita-se essas regalias e se 

divirta um pouco mais.

Números da sorte: 89, 26 e 17.

 LSábado vai chegar com uma 

boa dose de criatividade para 

a sua vida. Canalize sua ener-

gia para atividades culturais 

ou artísticas. Você estará dis-

ponível para paquerar.

Números da sorte: 45, 72 e 99.

 LO fim de semana chega num 

tom intimista. Você pode ter 

dificuldades para se concen-

trar nos seus compromissos. Fi-

que mais ao lado do seu amor, 

reanime a paixão.

Números da sorte: 28, 55 e 46.

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 foco deste fim de semana 

será no lazer. Tire o dia para 

recarregar as suas energias. 

Esqueça o desgaste das ativi-

dades recentes. Muito prazer 

e relaxamento na vida a dois.

Números da sorte: 83, 74 e 38.

 LFique mais tempo na cama 

e desfrute um despertar mais 

tranquilo. Faça alguma mu-

dança na decoração da sua 

casa. No amor, o sexo será gos-

toso ao lado do par.

Números da sorte: 57, 39 e 30.

 LA Lua está para o amor. Des-

frute a intimidade com seu 

par, se o tiver por perto. A 

preguiça pode impedir você 

de fazer algumas atividades 

rotineiras, fique ligado.

Números da sorte: 22, 94 e 40.

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

 LNeste sábado, a energia não 

andará positiva, procure se 

acalmar. A emotividade está 

em alta e você pode ficar triste. 

Prepare um programa especial 

junto com seu amor.

Números da sorte: 50, 32 e 86.

 LConcentre-se nas atividades 

profissionais. Aproveite os 

momentos livres para relaxar 

um pouco com amigos e fami-

liares. O namoro e a paquera 

estão em um bom momento.

Números da sorte: 87, 42 e 06.

 LO romantismo e sua conexão 

com seus sentimentos marca-

rão o seu fim de semana. Apro-

veite para se dedicar ao seu par, 

faça uma surpresa. A preguiça 

também surgirá forte.

Números da sorte:  52, 97 e 61.

SÃO MARCELO I
São Marcelo I foi Papa no início do 
século quatro, um período contur-
bado para a Igreja. O seu pontifica-
do foi uma luta constante para reor-
ganizar a Igreja e lutar pela inclusão 
daqueles que tinham renegado a 
fé em Cristo. Com muita justiça e 
sabedoria, Marcelo soube tratar 
o assunto. São Marcelo I acabou 
sendo preso pelas forças romanas 
e obrigado a trabalhar na sua igre-
ja, transformada em estábulo. São 
Marcelo I morreu em consequência 
dos maus-tratos recebidos, no dia 
16 de janeiro de 309. Rapidamente 
foi venerado como santo.

SANTO DO DIA

SOGRA ELEGANTE
Depois de um certo tempo 
sem ver a sogra, Reginaldo 
fica espantado com a boa 
forma dela ao encontrá-la 
num churrasco da família. 
Bem mais magra e maquia-
da, a mulher chamava aten-

ção também pela elegância.
— Sogrinha, estou impressio-
nado! — diz Reginaldo.
— Muito obrigada, meu gen-
ro. Estou fazendo uma dieta 
nova dessas revistas aí. E já 
estou vendo muito resulta-
do. Pra você ter uma ideia, 

comecei há um mês e perco 
três quilos por semana.
— Que ótimo! E quanto a se-
nhora quer emagrecer?
— Ah, não sei, mas quero fi-
car bem elegante para este 
verão — afirma a sogra, bas-
tante descontraída.

Aproveitando o momento 
bem-humorado da sogra, Re-
ginaldo continua insistindo 
no assunto.
— Sogrinha, eu já penso dife-
rente — provoca ele.
— Como assim?
— Eu acho que a senhora 

deveria continuar essa dieta 
por um longo tempo!
— Para ficar ainda mais ele-
gante? — indaga a mulher.
Reginaldo ri e explica o seu 
comentário:
— Não, é pra ver se a senhora 
some de vez!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Dia de se evitar brigas nos 
relacionamentos, agindo 
sempre com paciência e 
compreensão. Lembrando 
sempre que ciúme excessivo 
é destrutivo. Nanã nos diz 
que é preciso viver o hoje 
com sabedoria e tranqui-
lidade, sem se prender a 
nada e nem a ninguém de 
forma possessiva.
SAUDAÇÃO:
Salubá Nanã.
CORES:
Branco, roxo e marfim.
ELEMENTO:
Terras lamacentas e águas 
paradas.
SIMPATIA:
Para ter um bom rendimento 
na escola, faculdade ou cur-

so, faça um banho com quatro 
folhas de colônia e jogue da 
cabeça para baixo, pedindo 
a Nanã sabedoria e atenção.

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

 LHoje o dia vai tirar as preocu-

pações profissionais que vêm 

te perturbando, concentre-se 

no lazer. O momento é exce-

lente para aproveitar a com-

panhia do seu par amoroso.

Números da sorte: 59, 95 e 14.

 L Invista em atividades que te 

deixem mais relaxado. Ler um 

pouco e assistir um filme po-

dem ser boas opções. Utilize 

oportunidades românticas 

para se aproximar do par.

Números da sorte: 78, 51 e 96.

 LA vontade de descansar ape-

nas vai surgir, mas seu dia será 

cheio. Novos planos para rea-

lizar os seus sonhos também 

podem aparecer. Na relação, 

a sintonia vai estar muito boa.

Números da sorte: 16, 25 e 61.
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