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Bueiros entupidos 
na Praça Seca

Mãe não consegue 
fazer matrícula

Ar-condicionado 
desligado no BRT

Assaltos frequentes
em rua do Anil

Ônibus da linha 936
todo quebrado

Falta banheiro em 
estação de metrô

 L Os bueiros e a boca de lobo da 
Rua Interlagos, Praça Seca, estão 
entupidos e precisam de limpeza 
urgente. Sempre que chove trans-
borda tudo e as ruas ficam cheias 
com essa água de esgoto. Esses 
bueiros precisam ser desentupi-
dos antes que venha a próxima 
tempestade.

 L Tenho um filho de 6 anos e moro 
em São Cristóvão. Não consigo 
vaga na escola para ele, que já 
perdeu o ano passado todinho. 
Estou muito preocupada com a 
possibilidade de ele perder mais 
um ano letivo. Não estou conse-
guindo realizar a matrícula dele 
em nenhuma escola pública.

 L No BRT (Santa Cruz—Alvorada), 
o ar-condicionado vive desligado, 
mesmo nos veículos mais novos. 
Se as janelas pudessem ser aber-
tas, seria até melhor, por conta da 
disseminação da Covid-19, mas 
nem isso. Então fica tudo fechado, 
com um calor insuportável lá den-
tro. Algo precisa ser feito!

 L Moradores da Rua General Jose 
Eulálio, próximo à Praça do Anil, 
relatam diversos casos de assalto 
a pedestres. À noite, o local fica 
muito escuro e deserto, facilitan-
do a ação desses assaltantes. Pa-
trulhas poderiam ficar na Praça 
do Anil para impedir os ataques 
aos pedestres e moradores.

 L Diversos ônibus da linha 936 
(Fundão—Campo Grande) estão 
em péssimo estado de conserva-
ção. Semana passada, por dois 
dias seguidos, os ônibus em que 
eu estava quebraram na Avenida 
Brasil e ficamos mais de duas ho-
ras aguardando até outro vir nos 
buscar. Um absurdo!

 L Passei mal enquanto utilizava o 
metrô e não tinha banheiro para 
clientes na estação Presidente 
Vargas. Um absurdo. Deveria ter 
banheiro em todas as estações. 
Quando tem, muitos não estão 
disponíveis para uso. Em uma si-
tuação de emergência podem ser 
muito úteis para a população.

Nicholas Freitas
Praça Seca

Joana Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Anônimo
Anil

Viviane Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Mariana Novaes
Por e-mail
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 L TENHO 35 anos 
e sou jornaleiro há 
20. Antes, eu era 
estudante. Moro 
em São Gonçalo. O 
que mais gosto na 
profissão é de fazer 
amizades. Aqui no 
bairro, a rede de es-
gotos deveria me-
lhorar muito. Sou 
torcedor do Vasco 
e nas horas vagas 
gosto de ir ao sho-
pping. Gosto do ca-
derno esportes do 
jornal Meia Hora.

BRUNO
BELONI —

São Gonçalo

ISRAEL DE 
ABREU DE 
OLIVEIRA  
tem atual-
mente 21 
anos. Ele 
desapareceu 
em 1° de 
junho de 
2012, em 
Jacarepaguá (Zona Oeste), após sair 
de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LSÃO 461 vagas de emprego em 
oferta na Comunidade Católica 
Gerando Vidas. Os interessados 
serão atendidos amanhã (Madu-
reira, Bangu e Duque de Caxias) 
e sexta-feira (Engenho de Dentro 
e São Cristóvão), a partir das 9h. 
São 52 vagas em Madureira, 49 
em Bangu, 45 em Caxias, 214 no 
Engenho de Dentro e 101 em São 
Cristóvão). Detalhes no WhatsA-
pp: https://chat.whatsapp.com/
HTbtXsYRFFHCjuvc8KAi45

EMPREGOS
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O prefeito do Rio, Eduardo Paes (E), recebeu a estátua de São Sebastião, de dom Orani (D), na segunda-feira

ESTEFAN RADOVICZ

Tempo de esperança
Igreja Católica programa série de eventos para celebrar hoje o Dia de São Sebastião

 L PADROEIRO DO RIO DE JANEIRO

A 
comemoração do Dia de 
São Sebastião, padroei-
ro da cidade do Rio de 

Janeiro, hoje, será diferente, 
por conta da pandemia da Co-
vid-19. Respeitando os proto-
colos sanitários, o arcebispo do 
Rio, dom Orani Tempesta, e o 
reitor do Santuário do Cristo 
Redentor, padre Omar, infor-
maram que, às 10h da manhã, 
haverá a tradicional missa no 
Santuário Basílica de São Se-
bastião, no bairro da Tijuca, na 
Zona Norte.

À tarde, por volta das 14h30, 
uma carreata sairá da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Santa Cruz, na Zona Oes-
te, em direção à Catedral Me-
tropolitana de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, na Região 
Central. No mesmo local, ha-
verá uma missa drive-in na 
porta principal, às 17h.

À noite, por volta das 20h, es-
tão marcados o Auto de São Se-
bastião e uma live musical no 
Centro Cultural e Social Cardeal 
Tempesta, na Praça Nossa Se-
nhora da Apresentação, núme-
ro 272, em Irajá, na Zona Norte.

Dom Orani destacou o ver-
dadeiro sentimento que o Dia 
de São Sebastião proporciona 
à população carioca. “Tempo 
de esperança! Neste ano, esse 
é o tema da trezena. Olhando 
para o futuro, nós  construire-
mos juntos os nossos sonhos”, 
destacou o arcebispo.

Assim como na programa-
ção oficial, as demais igrejas 
católicas da cidade seguirão 
funcionando com um limite 
de um terço da capacidade, vi-
sando a evitar a aglomeração 
de fiéis em meio à pandemia. 
As missas serão transmitidas 
também pela internet.  

 LNo feriado de hoje, as agên-
cias bancárias, dos Correios e 
os postos do Detran, entre ou-
tros serviços, não funcionarão. 
As lojas da Saara, no Centro do 
Rio, também não abrirão. Já 
os supermercados, shoppings 
centers e meios de transporte 
público vão operar em horá-
rios especiais. O metrô abrirá 
das 7h às 23h, com a transfe-
rência entre as Linhas 1 e 2 sen-
do realizada na estação Está-
cio. O VLT funcionárá das 6h 
à meia-noite e o BRT adotará 
a operação usada aos domin-
gos. A CCR Barcas vai operar 
com a grade de fins de semana. 
A linha Cocotá não funcionará.

O que abre e  
o que fecha

 LOs principais pontos turís-
ticos do Rio também estarão 
abertos para visitas, hoje. O 
bondinho do Pão de Açúcar, 
na Urca, Zona Sul, funcionará 
de 10h às 19h. Já para o Cristo 
Redentor, os horários variam 
de acordo com o acesso: pelo 
trem do Corcovado, a partir do 
Cosme Velho, Zona Sul, o aces-
so é de 8h às 16h30, com en-
trada até às 15h; pelas vans do 
trajeto Paineiras-Corcovado, o 
acesso é de 8h às 17h. O Aqua-
Rio, na Região Central, abrirá 
de 10h às 18h, com entrada no 
circuito até às 17h. A roda gi-
gante RioStar também vai fun-
cionar de 10h às 18h.

Pontos 
turísticos

 LDom Orani Tempesta comen-
tou ontem sobre o começo da 
imunização da população bra-
sileira e se mostrou contente 
com o início da vacinação jus-
tamente no dia 20 de janeiro, 
quando São Sebastião é home-
nageado e celebrado na cidade 
do Rio de Janeiro. 

“Bem neste momento, nós 

vimos aprovadas as duas va-
cinas para o Brasil. Durante o 
feriado de São Sebastião, espe-
ramos que as doses já tenham 
chegado a vários estados e ca-
pitais do país, sendo distribuí-
das por todas as outras cidades 
menores. É claro que, mesmo 
com essa vinda dos imunizan-
tes, ainda há muito caminho a 

ser percorrido e muitos passos a 
serem dados para que tudo vol-
te ao normal. Por isso, pedimos 
ao nosso padroeiro que conti-
nue intercedendo pela nossa 
população e que a proteja con-
tra a Covid-19”, disse o líder re-
ligioso, durante a entrevista em 
que apresentou a programação 
para comemorar o santo.

Elogio à vacina e apelo para manter cuidados
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Dando o braço à Ciência
Profissionais da Saúde na linha de frente contra a Covid começam a ser vacinados 

 L APELO À POPULAÇÃO PARA NÃO RELAXAR

A 
Prefeitura do Rio divulgou 
que terá 14 pontos estraté-
gicos para a vacinação con-

tra a Covid-19. Alguns oferecerão 
o esquema ‘drive-thru’ (de carro), 
exclusivamente para os idosos. Ao 
todo, serão 450 pontos de vacina-
ção: 236 clínicas da família, centros 
municipais de saúde e policlínicas, 
e demais pontos de vacinação. 
Neste momento, os locais não es-
tão imunizando contra a doença, 
já que, inicialmente, apenas ido-
sos que vivem em abrigos, além de 
profissionais de Saúde da linha de 
frente, serão vacinados.

Entre os pontos estratégicos 
que vacinarão idosos que pas-
sam de carro estão o CMS Beli-
zário Penna, em Campo Grande, 
a Policlínica Manoel Guilherme 
da Silveira, em Bangu, e a Policlí-
nica Lincoln de Freitas Filho, em 
Santa Cruz. Outros locais estra-
tégicos incluirão o Aterro do Fla-
mego, o Parque de Madureira, a 
Cidade Universitária, o Sambó-
dromo e o Estádio Nilton Santos. 
A relação completa, incluindos 
todos os pontos drive-thru, se-
rá divulgada futuramente pela 
Secretaria Municipal da Saúde.

Ontem à tarde, começou de 
fato a vacinação na cidade. Com 

duas horas de atraso, profissionais 
da Saúde do Hospital Municipal 
Ronaldo Gazolla, referência para a 
Covid-19, em Irajá, na Zona Nor-
te, começaram a ser imunizados. A 
previsão é de que cerca de 100 mil 
trabalhadores da Saúde sejam va-
cinados até a sexta-feira, na cidade.

No Ronaldo Gazolla, a técnica 
de enfermagem Izamara Ribei-
ro Barbosa, de 59, foi a primei-
ra imunizada ontem. “Me sinto 
muito feliz e contente de ser uma 
funcionária do Ronaldo Gazolla e 
receber uma das primeiras doses. 
Era uma expectativa muito gran-
de pela luta que travamos neste 
hospital”, comemorou, pedindo 
à população que confie na ciên-
cia e não tenha medo da vacina.

A técnica de enfermagem Dul-
cinéia da Silva Lopes, de 59 anos, 
que foi a primeira pessoa a tomar 
a vacina no Rio, aos pés do Cristo 
Redentor, em cerimônia simbó-
lica, na segunda-feira, é profissio-
nal da unidade. “Vivi uma emo-
ção dupla. Foi a primeira vez que 
fui no Cristo e fui a primeira a ser 
vacinada”. Moradora da Pavu-
na, Dulcinéia contou que segui-
rá com os mesmos cuidados de 
antes. “Não é porque eu tomei a 
vacina que eu vou relaxar”. A técnica de enfermagem Izamara Ribeiro Barbosa recebe a primeira vacina do dia no Ronaldo Gazolla

LUCIANO BELFORD

 LNada mais carioca do que ter co-
mo primeira idosa vacinada uma 
apaixonada por samba. Dona Te-
rezinha da Conceição, de 80 anos, 
foi imunizada na segunda-feira, 
no Cristo Redentor. Assim que as 
emissoras de TV focalizaram a se-
nhorinha sentada, os foliões lo-
go a reconheceram: ela foi baiana 
da Estácio de Sá por anos, além de 
ter desfilado por outras escolas de 
samba, como o Salgueiro.

Terezinha morava no Santo 

Cristo, região portuária, até 2015, 
quando a Defesa Civil interditou 
sua casa. Passou a morar no Abri-
go Estadual Cristo Redentor, em 
Bonsucesso. Antes da pandemia, 
a idosa, solteira e sem filhos, tinha 
como programa preferido as idas 
à quadra da Estácio de Sá. Ao rece-
ber a notícia de que seria a primei-
ra vacinada do estado, Terezinha 
celebrou a imunização e, claro, a 
possibilidade de dar uma voltinha 
após  meses em isolamento.

Idosa vacinada já foi baiana
 LUma planilha de vacinação 

contra a covid-19 no Rio que es-
tá circulando nas redes sociais, 
inclusive entre profissionais da 
área, é falsa. Segundo a Secreta-
ria Municipal de Saúde, o cro-
nograma de vacinação, apresen-
tado em coletiva de imprensa na 
segunda-feira, é o que está em 
vigor e segue o Programa Na-
cional de Imunizações do Mi-
nistério da Saúde. A falsa plani-
lha seguia um planejamento de 

distribuição das vacinas como 
se a capital tivesse recebido 1,4 
milhão de doses da Coronavac 
e da Oxford/AstraZeneca. No 
entanto, a cidade do Rio recebeu 
até agora pouco mais de 231 mil 
doses da Coronavac, sendo 110 
mil doses na primeira remessa.

Na primeira etapa de vacina-
ção, que ocorre entre os dias 19 
e 23 de janeiro, o público-alvo 
será dos trabalhadores de Saú-
de que atendem diretamente 

pacientes com Covid-19 (CTI, 
enfermaria SRAG e emergên-
cias), os envolvidos na campa-
nha de vacinação, os que traba-
lham nas instituições de longa 
permanência, os idosos (a par-
tir 60 anos) moradores de ins-
tituições de longa permanên-
cia, as pessoas com deficiência, 
a partir de 18 anos, moradoras 
de abrigos/residências inclusi-
vas e a população indígena vi-
vendo em terras indígenas.

Falsa planilha da Saúde circula nas redes sociais
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 L IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

O
s profissionais do setor 
de transportes, incluin-
do motoristas de ônibus 

e cobradores, foram incluídos 
no grupo prioritário para rece-
ber a vacina contra a Covid-19. 
Segundo nota do Ministério da 
Infraestrutura, entram nesta ca-
tegoria trabalhadores em trans-
portes terrestres, aéreo, ferroviá-
rio e aquaviário.

A pasta não detalhou em 
que fase da vacinação esses tra-
balhadores serão incluídos. A 
data para o início da imuniza-
ção desses profissionais ainda 
deverá ser divulgada pelo Mi-
nistério da Saúde.

Também estão no grupo ca-
minhoneiros, trabalhadores em 
portos, empregados de compa-
nhias aéreas, funcionários de 
empresas de trens e ferrovias. Os 
rodoviários incluem tanto os me-

tropolitanos quanto os intermu-
nicipais e interestaduais.

Para ter direito à vacinação, os 
profissionais deverão comprovar, 
por meio de documentação, que 
são funcionários de empresas de 
alguns destes segmentos.

Comerciários também pedem
Outra categoria que pediu 

prioridade na vacinação é a dos 
comerciários do Rio. Ontem, o 
sindicato enviou um ofício ao go-
vernador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), solicitando a inclu-
são desses trabalhadores na pri-
meira etapa de imunização. 

O Governo do Estado firmou 
acordo com a Associação de Su-
permercados do Rio de Janeiro 
(Asserj) e a Associação Brasileira 
de Shoppings Centers (Abrasce) 
para uso dos estabelecimentos co-
mo postos móveis de vacinação.

Rodoviários incluídos
Ministério da Saúde terá data para vacinar motoristas e cobradores

Ônibus superlotado no Rio: rodiviários correm risco diariamente

REGINALDO PIMENTA

Morre criadora de projeto social
Diagnosticada com Covid-19, Daiana Ferreira sofreu uma parada cardíaca 

 L BALLET MANGUINHOS

Daiana Ferreira, fundadora do 
projeto social Ballet Manguinhos, 
morreu na segunda-feira, após 
testar positivo para a Covid-19. 
Segundo a nota de pesar do proje-
to, Daiana, de 32 anos, sofreu uma 
parada cardíaca e não resistiu. “To-
dos aqui sabem que o Ballet Man-
guinhos era como uma família pa-
ra ela, e como era importante tudo 
que foi construído ao longo desses 
anos. Ela deixou um legado e uma 
lição para todos nós, sem dúvida. 
Agradecemos a todos por todas as 
mensagens de conforto”.

Desde 2012, o projeto ofere-
ce aulas gratuitas de balé clássico 
para crianças e adolescentes de 

Manguinhos, na Zona Norte do 
Rio. A iniciativa também conta 
com projeto de leitura e alfabetiza-
ção. O Sindicato dos Trabalhado-
res da Fiocruz, parceiro cultural do 
projeto social, lamentou a morte. 
“Com enorme pesar, a Asfoc-SN 
lamenta a morte da idealizado-
ra, criadora e diretora do Ballet 
Manguinhos, a bailarina, profes-
sora e coreógrafa Daiana Ferreira 
dos Santos”. Segundo o sindicato, 
o projeto “abriu portas para novas 
oportunidades por meio da dança 
clássica”, com o “objetivo de aten-
der crianças, adolescentes e jo-
vens em um território vulnerável 
e cheio de desigualdades”. Daiana Ferreira tinha 32 anos e sua morte chocou a comunidade

REPRODUÇÃO / FACEBOOK

O Painel Covid-19 nas Fa-
velas, desenvolvido pelo jor-
nal Voz das Comunidades, re-
gistrou ontem a triste marca de 
1 mil mortes pela doença em 
comunidades cariocas, numa 
contabilização que considera 
os dados oficiais desde o iní-
cio da pandemia, em março do 
ano passado. A plataforma leva 
em conta os dados de 25 locali-
dadess da capital.

Além dos 1.001 óbitos, As 
favelas monitoradas pelo pro-
grama têm ainda 10.407 casos 
confirmados do novo corona-
vírus. Mas, por conta da sub-
notificação, os números devem 
ser ainda maiores.

As informações do Painel 
Covid nas Favelas são colhidas 
junto à Secretaria Municipal de 
Saúde, principalmente em cen-
tros municipais e clínicas da fa-
mília localizadas em comuni-
dades, ou bairros próximos. 
Segundo o painel, o maior nú-
mero de casos e mortes ocor-
reu no Complexo da Maré, na 
Zona Norte, com 1.363 casos e 
147 óbitos; em seguida vem o 
Complexo do Alemão (1.153 / 
73); e Rocinha (1.030 / 64).

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio (SES) informou que re-
gistrou, até ontem à tarde, 486.806 
casos confirmados de Covid-19 e 
28.026 mortes pela doença em to-
do o estado. Em 24 horas, foram 
contabilizados 4.375 novos casos 
e 221 mortes. No total de casos 
confirmados, 448.248 pacientes 
se recuperaram.

Covid já 
matou 
mil nas 
favelas
Dados são de  
25 comunidades, 
compilados por 
plataforma

 L NO RIO
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Ex-vereador roda por 
desvio de combustível
Investigação da polícia aponta Alex Rosa como chefe do esquema

 L DUQUE DE CAXIAS

P
oliciais da Delegacia de De-
fesa dos Serviços Delegados 
(DDSD) fizeram, ontem, 

uma operação para cumprir seis 
mandados de prisão contra inte-
grantes de uma quadrilha espe-
cializada em desviar combustí-
veis. Quatro foram presos, entre 
eles Alexsandro Mendonça Rosa, 
o Alex Rosa, um ex-vereador de 
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense, e ex-PM, atualmente no 
PSL. Ele foi apontado pelos inves-
tigadores como o chefe do bando.

O delegado André Leiras, titu-
lar da DDSD, acredita que o lucro 
do bando chegue R$ 1,5 milhão 
por mês. Os agentes estiveram na 
casa de Rosa, em Caxias, e apreen-
deram computador e documen-
tos. As investigações apontam que 
o grupo ligado a ele aliciava moto-
ristas de transporte de combustí-
vel para participar de um esquema 
conhecido como “baldinho”.

Os combustíveis eram levados 

para postos do investigado e re-
vendidos a preço de mercado.

A polícia também descobriu, 
em Campos Elíseos, um depósito 
ligado ao ex-PM. Lá foram acha-
dos quatro tanques com capaci-
dade para 15 mil litros cada, lacres, 
dois caminhões tanque e veículos 
do restaurante ‘Galeto Rosa Gour-
met’, de propriedade de Rosa.

Empresário procurado
Também ontem, o Portal dos 

Procurados divulgou cartaz, 
com recompensa de R$ 2 mil 
por informações que levem à 
prisão do empresário capixaba 
Davison Luíz Senhorini, de 36 
anos. Ele é suspeito de ser o bra-
ço financeiro de uma quadrilha 
de ladrões de combustíveis, em 
Quissamã e Carapebus, no Nor-
te Fluminense. Ele estaria ligado 
ao maior ladrão de combustí-
veis do país, Denílson Silva Pes-
sanha, o Maninho do Posto.

Morte na Linha Vermelha
Casal de moto bate em mureta e é arremessado. A mulher sobreviveu

 L EM SÃO CRISTÓVÃO

Um homem morreu e uma 
mulher ficou gravemente feri-
da ao sofreram um acidente, de 
moto, na Linha Vermelha, na 
altura de São Cristóvão, Zona 
Norte do Rio, ontem. A moto-
cicleta do casal bateu na mure-
ta do Elevado Rufino Pizarro. 
Com o impacto, os dois foram 
lançados por cima da mureta e 

caíram embaixo, na Rua Bela, 
próximo ao Centro de Tradi-
ções Nordestinas.

O homem, identificado co-
mo Douglas Silva, de 29 anos, 
morreu na queda. A mulher, 
Mayara dos Santos, 25, foi le-
vada para o Hospital Munici-
pal Souza Aguiar, no Centro. O 
quadro dela é grave.

Com o acidente, a via che-
gou a ser fechada durante a 
manhã de ontem. Em no-
ta, a Polícia Militar infor-
mou que “policiais militares 
do Batalhão de Policiamen-
to em Vias Expressas (BPVE) 
foram verificar ocorrência na 
pista sentido Centro da Linha 
Vermelha, altura de São Cris-

tóvão. No local, houve um 
acidente de trânsito e duas 
pessoas caíram da parte ele-
vada da via. Uma equipe do 
Corpo de Bombeiros também 
foi designada ao local e um 
óbito foi constatado. A outra 
vítima foi socorrida ao Hos-
pital Municipal Souza Aguiar. 
A área está isolada”.

Alex Rosa foi preso na operação realizada ontem na Baixada

REPRODUÇÃO

IPTU: rolo 
esclarecido

Poupa 
Tempo volta

 LDiante de mensagens, nas 
redes sociais, dando conta 
de que criminosos estariam 
aplicando um golpe com as 
guias de IPTU 2021 do mu-
nicípio do Rio, a Secretaria 
de Fazenda informou, on-
tem, que a Empresa Muni-
cipal de Informática não 
detectou irregularidades. A 
confusão, segundo a nota, 
se deve a uma diferença nos 
códigos de barras enviados 
pelo correio e baixados no 
portal Carioca Digital.

 LAs unidades do Poupa 
Tempo de Duque de Caxias, 
São João de Meriti e Ban-
gu reabrem amanhã, com 
atendimentos para serviços 
do Detran-RJ, da Secreta-
ria de Estado de Trabalho e 
Renda, do Procon, do Rio-
card e dos demais parceiros. 
Os documentos emitidos 
até o fechamento dos pos-
tos, em 22 de dezembro de 
2020, serão entregues nas 
unidades em que o cida-
dão fez a solicitação.

RAPIDINHAS...

Pagamento 
do IPVA

 LVence amanhã a primei-
ra parcela do Imposto so-
bre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
de 2021, para automóveis 
com final de placa zero. 
Nessa data, quem optou 
por liquidar o valor inte-
gral, com desconto de 3%, 
também poderá pagar o 
tributo, por meio de bole-
to bancário, disponível no 
portal do IPVA, www.fa-
zenda.rj.gov.br/ipva, e no 
site do Bradesco.
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Falso massagista 
é preso no Recreio
Ele é suspeito de abusar de influenciadoras digitais

 L NA TRANCA

M
a t h e u s  C a l a i n h o 
Cyranka foi preso por 
policiais da 16ª DP (Bar-

ra) no Recreio, na noite de segun-
da-feira. Ele é acusado pela polícia 
de se aproximar de influenciado-
ras digitais para cometer violação 
sexual. O suspeito já teria feito pelo 
menos sete vítimas. 

Segundo as investigações, Ma-
theus se passava por massagista e 
esteticista. Ele procurava influen-
ciadoras digitais em redes sociais 
e propunha parcerias, oferecendo 
seus serviços em troca da divulga-
ção do trabalho nos perfis das ví-
timas. Para que as influenciado-

ras não desconfiassem das suas 
verdadeiras intenções, Matheus 
dizia que era homossexual. 

Ainda de acordo com a Polícia 
Civil, o acusado marcava com as 
vítimas de ir realizar o serviço na 
casa delas e, durante as supostas 
sessões de tratamento, aproveita-
va para cometer os abusos sexuais. 
“Ele pratica esse crime há cerca de 
um ano e atendia em domicílio. 
Ele disse que nunca tinha feito 
nenhum curso de massoterapeuta 
ou algo do tipo, que só via tutorial 
no YouTube”, explicou a delegada 
Ana Carolina Medeiros Caldas. 

Matheus é investigado em se-

te inquéritos na 16ª DP. As víti-
mas começaram a registrar quei-
xa após influenciadora da região 
postar seu caso no Instagram, há 
cerca de um mês, segundo a dele-
gada. Na ocasião, a vítima narrou 
em seu perfil o que aconteceu. “Eis 
que eu olho pelo espelho e ele esta-
va se masturbando enquanto fazia 
a massagem em mim. Parti para 
cima dele e expulsei de casa.” 

Matheus foi encontrado em 
casa. Contra ele, foi cumprido 
um mandado de prisão preven-
tiva por violação sexual median-
te fraude. Ao ser preso, ele negou 
as acusações, segundo a delegada.

Em cana por feminicídio 
Homem é acusado de matar a ex-mulher em Japeri

 L CAPTURADO EM SÃO PAULO

Policiais da 63ª DP (Jape-
ri) prenderam, ontem, um ho-
mem acusado de matar a ex
-mulher, Dociene Lorraine dos 
Reis, de 27 anos, em dezembro. 
Rafael Santos Belarmino foi lo-
calizado na cidade de Itaqua-
quecetuba, em São Paulo. Con-
tra ele, foi cumprido mandado 
de prisão por feminicídio. 

Investigações da Polícia Ci-
vil apontam que Rafael não es-
tava conformado com o fim do 
relacionamento com a vítima. 
No dia 13 de dezembro, ele foi 
até a casa onde ela estava, no 
bairro Vila Central, em Japeri, 
na Baixada Fluminense. Após 
agredir a jovem, esfaqueou a 

ex-mulher na frente dos filhos 
pequenos, que pediram socor-
ro aos familiares. 

Dociene foi socorrida pelo 
Samu e chegou a passar a noite 
no Hospital Geral da Posse, em 
Nova Iguaçu, mas não resistiu 
aos ferimentos. 

A mãe da vítima comemo-
rou a prisão do acusado. “Tu-
do o que eu queria era justiça. 
A morte da minha filha, assim 
como de outras mulheres, não 
pode ficar em vão”, disse a dona 
de casa Nilma Reis. 

A vítima deixou quatro fi-
lhos: um de 11 anos, um de 
8 anos, um de 4 anos e um 
de 2 anos. Rafael: acusado de esfaquear a ex

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Polícia vai colher DNA de mães 
 LA Delegacia de Homicídios da 

Baixada Fluminense (DHBF) 
vai colher material genético das 
mães dos três meninos desapa-
recidos em Belford Roxo. Lu-
cas Matheus, de 8 anos, o pri-
mo dele, Alexandre da Silva, de 
10 anos, e Fernando Henrique, 
de 11 anos, estão sumidos há 24 
dias. Segundo a polícia, o DNA 
das mães será usado na análise 

de roupas retiradas da casa do 
vizinho apontado como res-
ponsável pelo desaparecimen-
to das crianças. Na semana pas-
sada, o homem foi entregue à 
DHBF por moradores. Ele foi 
considerado inocente pelos in-
vestigadores pelo desapareci-
mento dos meninos, mas foi 
preso por possuir material de 
pornografia infantil no celular.

Um morto e quatro feridos 
 LUma operação da PM em Ita-

boraí terminou com um sus-
peito morto e outros quatro 
baleados na manhã de ontem. 
Segundo o 35º BPM (Itaboraí), 
eles estavam em uma área con-
trolada por traficantes e parti-
ciparam do confronto. Na ação, 

foram apreendidas armas e dro-
gas. A troca de tiros ocorreu na 
localidade conhecida como Rua 
Cem. Policiais que vasculhavam 
a região foram atacados por 
bandidos armados. Os feridos 
foram levados para o Hospital 
Estadual Alberto Torres. 

Crianças foram assaltadas 
enquanto brincavam na calçada 
da Rua Lúcio de Araújo, em Ira-
já, na Zona Norte do Rio. O cri-
me ocorreu por volta das 20h10 
de segunda-feira. 

Câmeras de segurança regis-
traram todo o assalto. Nas ima-
gens, é possível ver o momento 
em que o bandido mostra a ar-
ma para os três meninos, com 
idades entre 5 e 10 anos, e toma 
os celulares das crianças. Após 
o crime, o ladrão fugiu.

A mãe de dois dos três me-
ninos que tiveram os celula-
res roubados contou que o 
assaltante ordenou que eles 
não gritassem. O vídeo será 
analisado pela 27ª DP (Vi-

cente de Carvalho), onde o 
caso será registrado.

Segundo a Polícia Militar, 
o 41º BPM (Irajá) desenvol-
ve ações de ostensividade com 
o intuito de prevenir práticas 
criminosas e colaborar com a 
sensação de segurança da po-
pulação. Ainda de acordo com 
a corporação, o batalhão ob-
teve redução de 36% nos cri-
mes de roubo de celular, quan-
do comparados os períodos de 
janeiro a novembro de 2020 e 
janeiro a novembro de 2019, 
segundo os dados do Instituto 
de Segurança Pública (ISP). Os 
delitos de roubo de rua dimi-
nuíram 27,4% no mesmo pe-
ríodo citado. 

Crianças são 
assaltadas
Ladrão leva celulares de três meninos

 L EM IRAJÁ

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



RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 20/1/2021

Resgatando sorrisos
ONG Nóiz leva tratamentos dentários gratuitos para moradores da Cidade de Deus

N
ão há nada mais conta-
giante e acolhedor que um 
sorriso, não é mesmo? E 

apesar dos tempos difíceis, dada 
a pandemia da Covid-19, os mo-
radores da Cidade de Deus, co-
munidade da Zona Oeste do Rio, 
ganharam um bom motivo para 
recuperar a autoestima e deixar 
transparecer a alegria sem medo. 
É que a ONG Nóiz acaba de lançar 
o projeto Noíz Sorrindo, que ofe-

rece serviços odontológicos gra-
tuitos para moradores da região. 

“São pessoas lindas, que es-
condem sua felicidade. Numa 
consulta com meu dentista, Dr. 
Fabio Gullo, surgiu a ideia de res-
gatar não só o sorriso, mas tam-
bém a autoestima e a dignidade 
das pessoas”, revela André Melo, 
presidente da ONG.

Os atendimentos começaram 
e tiveram aprovação geral! Já exis-
te uma fila de espera para os pró-
ximos três meses. Um alento para 
quem não tem condições de cus-

tear os tratamentos. “Dona Gra-
ça, a primeira contemplada, já 
fez exame radiológico e vai para 
a primeira consulta. Em parale-
lo, os exames da Dona Rosange-
la já foram marcados também. O 
primeiro critério para participar é 
ser um caso extremo, que sabemos 
que são muitos”, diz ele.

Além da saúde bucal, com 
grande defasagem entre morado-
res de favelas, a ONG pretende rea-
tivar a dignidade da população. “É 
o resgate do sorriso, o tratamento é 
todo focado em prótese dentária. 

Recebemos as fotos, a equipe ava-
lia e define se está dentro do caso”, 
revela André, que conta com uma 
equipe de dentistas gabaritados 
para dar conta do serviço. “Sabe-
mos que é um tratamento caríssi-
mo, mas, achando a pessoa certa e 
com o coração batendo forte pra 
ajudar, as coisas caminham”.

A equipe conta com parceiros 
como a Smart Radiologia, o La-
boratório de Prótese Rica Arte, a 
clínica Oral Care Odontologia, a 
Colgate e a Lohaine. “As pessoas 
choram quando recebem a notí-

cia de que foram aprovadas, que 
vão realizar o sonho de poder sor-
rir sem culpa e livres de qualquer 
preconceito, comemora. 

Primeira da fila, Dona Graça 
tem bons motivos para voltar a 
sorrir. “É uma ONG que faz um 
trabalho muito importante pra 
gente. Tem muitas comunidades 
que não tem um projeto desses, 
que se preocupa com as crianças 
e os adultos. E colocar os dentes 
foi a última coisa que imaginei 
conseguir nessa vida, é muito ca-
ro. Estou feliz demais”, diz.

O dentista Fabio Gullo: à frente dos atendimentos

FOTOS: ARQUIVOS PESSOAIS

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

Dona Graça foi a primeira contemplada André Melo é o presidente da ONG Nóiz
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Chance do octa cresce
A cinco pontos da liderança, Mengão vê quase dobrar as possibilidades de título

A 
vitória por 3 a 0 em cima 
do Goiás, segunda-feira, 
aliviou a pressão sobre o 

técnico Rogério Ceni e os joga-
dores do Flamengo. O time es-
tava há três rodadas sem ganhar 
e, além de interromper o jejum, 
voltou a entrar no G-4 do Bra-
sileiro e ficou a somente cinco 
pontos da liderança, com um 
jogo a menos. Com o triunfo 
em Goiânia, o Rubro-Negro viu 
as chances de conquistar o octa 
quase dobrarem. 

O matemático Tristão Gar-
cia, do site Infobola, informou 
que as possibilidades de título do 
Flamengo subiram de 5% para 
9%. Líder, o São Paulo segue co-
mo o maior favorito, com 39% de 
chances. Em seguida, aparecem o 
Internacional com 26% e o Atlé-
tico-MG, com 16%. O Palmeiras 
tem 6% e o Grêmio, 4%.

Gerson deve voltar amanhã

Ceni admitiu que a vitória 
sobre o Goiás merece ser muito 
comemorada pela boa exibição 
do time. De acordo com o trei-
nador, o clube está trabalhando 
firme para buscar os seus objeti-
vos no Brasileiro.

“Tranquilidade nós temos pa-
ra desenvolver o trabalho aqui. A 
vitória você mede momentanea-
mente. O torcedor fica feliz, mas 
a confiança existe sempre”, des-
tacou Ceni, que fez muitos elo-
gios a Diego, substituto de Ger-
son, que estava suspenso: “Diego 
Ribas fez um jogaço. É um cara 
que transmite energia extrema-
mente positiva”.

Para o jogo de amanhã com o 
Palmeiras, às 19h, no Mané Gar-
rincha, em Brasília, Gerson deve 
voltar ao time titular. A dúvida é 
se o treinador vai buscar um lu-
gar na equipe para Diego. 

Substituto de Gerson em 
Goiânia, o meia Diego Ribas 
foi muito elogiado por Ceni: 
‘Transmite uma energia 
extremamente positiva’ 

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LA Fifa divulgou relatório sobre 
as transferências internacionais 
em 2020. O documento relata 
que o Flamengo foi o clube que 
mais investiu em jogadores do 
exterior na América do Sul. É a 
primeira vez que a entidade pu-
blica quais times mais gastaram 
sem revelar os valores.

Em relação à Conmebol, a lis-
ta é repleta de times brasileiros. 
Das primeiras posições, o Brasil 
ocupa oito em relação aos maio-
res investimentos internacionais. 
As contratações de Gabigol (16 
milhões de euros) e de Pedro (14 
milhões de euros) deixaram o 
Flamengo na liderança.

Clube que mais investiu em 2020
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Os jogos da 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, que 

começa hoje, colocam frente a 
frente os seis primeiros colocados: 
São Paulo x Internacional e Grê-
mio x Atlético Mineiro jogarão 
hoje à noite, Flamengo x Palmeiras 
se pegarão amanhã. Dos seis, o São 
Paulo é o único que depende dos 
próprios esforços e só isso faz do 
jogo no Morumbi o mais impor-
tante da noite. Uma vitória gaúcha 
e a equipe de Abel Braga (foto) as-
sumirá a liderança, fazendo a ale-
gria dos que ainda sonham com o 
título. No outro jogo, o Grêmio re-
cebe o Atlético-MG e Renato sabe 
que a derrota o tira praticamente 
da briga. Vencendo, transformará 
o Gre-Nal de domingo numa fi-

nal de Copa do Mundo. Flamen-
go e Palmeiras levam vantagem 
por se enfrentarem amanhã, co-
nhecendo os resultados. O título 
de campeão brasileiro de 2020 es-
tá à procura de dono, qualquer um 
dos seis pretendentes poderá ficar 
com a taça. Tomara que os deuses 
do apito estejam de prontidão e 
permitam que esses jogos sejam 
decididos por méritos.

 LO ‘ex-ultrapassado’ Abel 
Braga briga pela liderança 
e, se o Inter for campeão, 
entregará o grupo para 
Seu Ramírez com taça e 
faixas.

 L Invenções do Ceni puxan-
do Arão para a zaga. Deve 

ter como finalidade arru-
mar vaga para Diego, que 
vem melhorando.

 LVanderlei Luxemburgo 
arma a defesa do Vasco 
de olho em Claudinho, o 
cara no bom time do Red 
Bull Bragantino.

Futebol em alta tensão

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

COM PÚBLICO

 L Contrariando quem diz que técnico 
precisa de tempo, o português Abel 
Ferreira chegou sem conhecer o 
clube, os adversários, a cidade (São 
Paulo), o país... pegou o Palmeiras 
e disparou a ganhar.

 LDepois de brilhar na goleada de 5 a 
0 sobre o Fluminense, a equipe do Co-
rinthians toma de 4 a 0 do arquirrival 
Palmeiras, na casa do adversário, sem 
esboçar reação. O pior é que poderia 
ter sido de mais.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LA final da Copa Libertadores 
da América, dia 30, no Mara-
canã, tem Santos x Palmeiras 
decidindo a mais importante 
competição do continente. A 
Conmebol requisitou o está-
dio e estabeleceu normas. Ca-
da clube receberá 150 convites, 

outras cotas serão destinadas à 
CBF e autoridades, e a fatia 
maior será dela mesmo, para 
dirigentes, patrocinadores e 
convidados. Gostaria de saber 
o que dizem as autoridades sa-
nitárias do estado e do muni-
cípio do Rio sobre essa farra.

Sequência para 
animar o Fluzão
De olho na Liberta, Tricolor vai pegar times do Z-4

 L A HORA É ESSA!

V
ivo na corrida por uma 
vaga na Libertadores da 
América deste ano, o Flu-

minense dá início hoje contra o 
Coritiba, às 20h30, no Estádio 
Couto Pereira, em Curitiba, a 
uma sequência muito favorável 
contra equipes que estão no Z-4 
do Campeonato Brasileiro. De-
pois do Coxa, o Tricolor das La-
ranjeiras terá pela frente o lanter-
na Botafogo, o Goiás e o Bahia.

Com 46 pontos, a equipe co-
mandada pelo técnico Marcão 
é a sétima colocada na Série A 
— o clube tem, no momento, 
5% de chances de se classificar 
para a Libertadores, de acordo 
com os cálculos do site Infobola, 
do matemático Tristão Garcia.

No turno, foi diante do Co-
ritiba que o Flu iniciou uma sé-
rie invicta de oito partidas — 
cinco triunfos e três empates, 
conquistando 18 dos 24 pon-
tos disputados. Ao todo, mar-
cou 17 gols e sofreu sete.

No entanto, na visão do atacan-
te Lucca, autor do gol tricolor na 
vitória sobre o Sport (1 a 0, sábado, 
no Estádio Nilton Santos), é bom a 
equipe esquecer qualquer supos-
ta facilidade por causa da situação 
dos adversários ameaçados pela 
degola. “Nesse momento todos os 
jogos são difíceis. O Coritiba briga 
pela permanência. A gente briga 
por Libertadores e também tem 
de vencer. A adrenalina aumenta, 
a competitividade também. Jogar 
contra o Coritiba ou jogar contra 
São Paulo, Flamengo, que brigam 
pelo título, a dificuldade é igual”.

No treinamento de ontem, 
no CT Carlos Castillo, o técni-
co Marcão armou o time titular 
com o lateral-esquerdo Egídio 
no lugar de Danilo Barcelos.

Egídio (4) deve ser a única novidade do time tricolor contra o Coxa

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

R
EP
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Wilson; Natanel, Nathan Ribeiro, Sabi-
no e Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, 
Matheus Bueno (Rafinha) e Sarrafiore; 
Robson e Pablo Thomaz (Neilton). 
Técnico: Júlio Sérgio (auxiliar) 

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Luccas 
Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Gabriel 
Martinelli, Yago Felipe e Michel Araújo; 
Luiz Henrique, Lucca e Fred. Técnico: 
Marcão

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR) 
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)  
Assistentes: Guilherme Dias Camilo 
(MG) e Celso Luiz da Silva (MG) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere 

CORITIBA FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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 L TEM QUE SER HERÓI EM CADA JOGO!

Desesperado!
Na lanterna, Fogão encara o Dragão no Nilton Santos

E
m situação desesperadora 
no Campeonato Brasileiro, 
na lanterna, o Botafogo en-

tra em campo hoje para enfren-
tar o Atlético-GO, às 17h, no Nil-
ton Santos, precisando dar início 
a um milagre para permanecer 
na Série A. De acordo com cálcu-
los do matemático Tristão Gar-
cia, o Alvinegro tem 98% de risco 
de queda à Segundona. 

A oito rodadas do término 
do Brasileiro, o Botafogo preci-
sa vencer pelo menos sete jogos. 
Tarefa quase impossível para um 
time que, nas últimas 12 partidas 
da competição, saiu de campo 
derrotada 11 vezes. Atualmen-
te com 23  pontos,  Glorioso está 
a nove do primeiro time fora da 
zona da degola, o Fortaleza.

Para complicar ainda mais 
a situação, o retrospecto como 
mandante também é o pior entre 
os 20 participantes do Brasileiro, 
com somente duas vitórias, cinco 
empates e oito derrotas.

Já o Atlético-GO vem em si-

Desde que o técnico 
Eduardo Barroca 
retornou ao Botafogo,  
o time ganhou somente 
uma e perdeu seis

VITOR SILVA / BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º SÃO PAULO 57 30 16 9 5 50 28 22

 2º INTERNACIONAL 56 30 16 8 6 48 28 20

 3º ATLÉTICO-MG 53 29 16 5 8 51 37 14

 4º FLAMENGO 52 29 15 7 7 50 39 11

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 51 29 14 9 6 43 26 17

 6º GRÊMIO 50 29 12 14 3 38 24 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 46 30 13 7 10 40 37 3

 8º SANTOS 45 29 12 9 8 41 36 5

 9º CORINTHIANS 42 29 11 9 9 35 34 1

 10º ATHLETICO-PR 39 30 11 6 13 27 29 -2

 11º CEARÁ 39 30 10 9 11 41 41 0

 12º BRAGANTINO 38 30 9 11 10 39 36 3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9

 14º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 15º VASCO 32 29 8 8 13 29 40 -11

 16º FORTALEZA 32 30 7 11 12 26 30 -4

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

 18º GOIÁS 26 30 6 8 16 29 47 -18

 19º CORITIBA 25 30 6 7 17 23 39 -16

 20º BOTAFOGO 23 30 4 11 15 26 46 -20

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.

30ª RODADA

15/01
 PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO 

16/01
 FLUMINENSE  1 X 0 SPORT 

 VASCO  0 X 1 CORITIBA 

17/01
 SANTOS  2 X 1 BOTAFOGO 

 ATHLETICO-PR  1 X 1 SÃO PAULO 

 ATLÉTICO-MG  3 X 1 ATLÉTICO-GO 

 INTERNACIONAL 4 X 2 FORTALEZA 

 CEARÁ 1 X 2 BRAGANTINO 

18/01
 GOIÁS 0 X 3 FLAMENGO 

28/01
 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Inter)  15  GOLS: Marinho (Santos)
13 GOLS: Claudinho (Bragantino) 12  GOLS: Luciano (São Paulo) e Pedro (Flamengo)

28ª RODADA

18/01
 PALMEIRAS 4  X 0 CORINTHIANS

31ª RODADA

HOJE
 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

AMANHÃ
 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Vitor Luís; José Weli-
son, Caio Alexandre e Bruno Nazário; 
Lecaros, Matheus Babi e Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca 

Jean; Dudu, Oliveira, Éder e  
Natanael; Pereira, Marlon Freitas e 
Matheus Vargas; Wellington Rato,  
Zé Roberto e Chico.  
Técnico: Marcelo Cabo

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)  
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e  
Éder Alexandre (SC) 
Horário: 17h  
TV: Premiere 

BOTAFOGO ATLÉTICO-GO

Locutor: Odilon Junior  
Comentarista: Beto Junior

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

tuação confortável no campeo-
nato em relação ao Z-4, em 13º 
lugar, com 36 pontos, mas não 
atravessa um bom momento. O 
Dragão não vence há quatro ro-
dadas — foi derrotado por Grê-
mio e Atlético-MG e empatou 
com Vasco e Bahia. Como curio-
sidade, o fato de a equipe estar in-
victa diante dos cariocas: ganhou 
três jogos e empatou quatro. No 
primeiro turno, Botafogo e Atlé-
tico-GO ficaram no 1 a 1.

A lanterna do Brasileiro pa-
rece não ter diminuído o prestí-
gio do técnico Eduardo Barroca 
com o novo presidente do Bo-
tafogo, Durcesio Mello: “Gos-
to do trabalho dele e gostaria de 
mantê-lo por quatro anos, mas 
não sei nem se vou manter para 
o Campeonato Carioca. O (fu-
turo) diretor de futebol vai de-
cidir isso, ele vai ter essa autono-
mia”, declarou, em entrevista ao 
site Globoesporte.com.
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Sem margem de erro
Vascão visita Bragantino e precisa pontuar para não correr risco de voltar ao Z-4

 L É PROIBIDO COCHILAR!

O 
Vasco entra em campo 
hoje, às 21h30, para en-
carar o Bragantino, em 

Bragança Paulista, em busca da 
reabilitação no Campeonato 
Brasileiro. Após a derrota para o 
então lanterna Coritiba, por 1 a 
0, sábado, em São Januário, o ti-
me não pode mais vacilar, sob o 
risco de voltar ao inferno da zona 
de rebaixamento. 

A equipe cruzmaltina ocupa 
o 15º lugar, com 32 pontos, três 
à frente do Bahia, o primeiro no 
Z-4, e poderá retornar à zona da 
degola no caso de uma combi-
nação de resultados: se for der-
rotado pelo Bragantino, o Bahia 
vencer o Athletico-PR, em Salva-
dor, e o Fortaleza pontuar diante 
do Santos, no Castelão. Segundo 
o site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia, o Vasco tem 21% 

Cano comanda o ataque do Vasco hoje à noite em Bragança Paulista

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO técnico Vanderlei Luxem-
burgo tem como missão evi-
tar o rebaixamento do Vasco 
no Campeonato Brasileiro e 
também avaliar o elenco para 
a próxima temporada. De acor-
do com informações do canal 
do YouTube AV+, o meia Carli-
nhos e o atacante Gustavo Tor-

res podem deixar o Cruzmalti-
no ao término da competição. 
O colombiano tem vínculo até 
o fim de 2021, enquanto o meia 
assinou até o fim de 2022. Am-
bos chegaram no segundo se-
mestre do ano passado.

Outro jogador que quase 
não vem tendo chances com 

Luxa é Vinícius. Revelado no 
clube, o atacante, de 19 anos, 
pode passar por uma situação 
semelhante à de Gabriel Pec, 
que chegou a retornar às cate-
gorias de base para desenvolver 
o seu futebol e, agora, está ten-
do novas chances com o pró-
prio Vanderlei Luxemburgo.

Pouco aproveitados, jogadores devem sair

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz,  
Fabrício Bruno e Edimar; Raul,  
Eric Ramires e Claudinho; Artur,  
Helinho (Cuello) e Ytalo.  
Técnico: Maurício Barbieri

Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, 
Castan e Neto Borges, Andrey, Léo Gil, 
Juninho (Benítez); Yago Pikachu, Talles 
Magno e Germán Cano.  
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança 
Paulista (SP)  
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)  
Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi 
(RS) e José Eduardo Calza (RS) 
Horário: 21h30  TV: Globo 

BRAGANTINO VASCO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

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

de risco de rebaixamento.
O treinador Vanderlei Lu-

xemburgo será obrigado a fazer 
duas mudanças na equipe. O la-
teral-esquerdo Henrique, expul-
so contra o Coritiba, e o volante 
Bruno Gomes, que levou o ter-
ceiro cartão amarelo, estão sus-

pensos. Os substitutos serão Ne-
to Borges e Andrey. 

Já o Bragantino vive bom 
momento na competição: tem 
38 pontos, em 12º lugar, e busca 
uma vitória para tentar se apro-
ximar do grupo que se classifica 
à Libertadores da América.
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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
 

MADUREIRA R$600,00
Apartamento quarto, sala, cozi-
nha, banheiro. Edgard Romero 
239 bloco-01. (chaves com por-
teiro) Aceito proposta compra 
R$150.000,00   Direto proprietá-
rio 2786-7273/ 99884-3431
 

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.
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e Lycra. 
Comparecer a Rua Carlos Vas-
concelos, 155 Sala: 303 Tijuca. 
Tel: 98162-6184
 

ESTOFADOR V/TEXTO
Para Obras finas com ferramenta, 
que seja responsável. Salário á 
combinar. Bairro Barra da Tiju-
ca. Tratar pelos Tel:2493-0635/ 
98777-5666 whatsapp
 

MEC.REFRIGERAÇÃO 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), com 
carteira 09:00h. Av. das Ameri-
cas, 5001, Loja 152, (Midtown) 
Barra Tijuca

 
MECÂNICO 
Refrigeração, Meio Oficial e 
Auxiliar.  Empresa refrigeração 
contrata com experiência Ctps. 
Comparecer a partir 8:00h. Rua 
19 de Outubro 65 Bonsucesso.

 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

COLORISTA V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário + benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo whatsApp  
98139-8339  Tels.:2437-4777/ 
3258-9673.

 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato preferen-
cialmente pelo whatsApp  
98139-8339  Tel.:2437-4777/ 
3258-9673.

 
MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel

 
MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se com experiência em 
ar-condicionado. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 161/ 
Vila Isabel

 

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

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
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

 

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.
 

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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A GATA DA HORA

abala as ruas de Mesquita, na Baixada Flumi-

nense, quando desfila toda a sua beleza, sensualidade e char-

me. Morenaça de tirar o fôlego, a musa torce pelo Mengão, se 

amarra em tatuagens, tem 22 aninhos e coleciona admirado-

res nas redes sociais. Veja mais sobre ela em @nandara.viterbo.

NANDARA VITERBO

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

LEANDRO FOTO/DIVULGAÇÃO

 LApós a eliminação na Série 
D, o Rio Branco, do Acre, deci-
diu não renovar o contrato do 
goleiro Bruno, de 36 anos. Nas 
redes sociais, ele agradeceu a 
oportunidade e se despediu do 
clube. “Aqui encerro meu vín-
culo com o nosso Rio Branco! 
Quero agradecer primeira-
mente a Deus por essa oportu-
nidade concedida de conhecer 
o estado do Acre e pela volta ao 
futebol! Agradeço a cada tor-
cedor ou não rio-branquense 
pelo carinho e apoio! Sentirei 
saudades! Não é uma despedi-
da, mas um até breve! Beijos a 
todos! Partiu Cabo Frio!”, es-
creveu o goleiro, que fez 18 jo-
gos e um gol pelo clube.

Bruno deixa o Rio Branco

 LA Federação Espanhola 
anunciou a suspensão por dois 
jogos de Lionel Messi, do Bar-
celona, por ter agredido Asier 
Villalibre, atacante do Athletic 
Bilbao, na decisão da Superco-
pa da Espanha. O lance valeu 
o primeiro cartão vermelho ao 

craque argentino em 753 jogos 
pelo time catalão. Messi corria 
o risco de sofrer uma punição 
de até 12 partidas, mas o co-
mitê não considerou a agres-
são grave. O Athletic Bilbao se 
sagrou campeão na prorroga-
ção, ao vencer por 3 a 2.

Messi punido na Espanha

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS DILSON SILVA / AGNEWS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LMC Livinho se pronunciou 
pela primeira vez através do 
seu Instagram Stories após 
dar um susto nos fãs, na ma-
drugada de segunda-feira. O 
funkeiro confirmou que esta-
va sendo seguido por um car-
ro desconhecido e que con-
seguiu se livrar. No entanto, 
ele negou que suas atitudes 
tinham a ver com qualquer 
marketing de lançamento de 
alguma música. “Nunca exis-

tiu essa música e estou aqui 
para desmentir tudo isso e 
para falar para vocês que foi 
um momento muito angus-
tiante e tenso. Eu fui perse-
guido, mas eu consegui me li-
vrar, graças a Deus. As pessoas 
que já passaram sabem como 
que é. Eu estou pronto para 
retomar minhas atividades e 
colocar as coisas em ordem. 
Logo mais, vou trazer música 
nova para vocês”, disse. 

PIERCING NA REGIÃO ÍNTIMA
 LNada passa desperce-

bido pelos internautas! 
MC Rebecca publicou um 
vídeo no Instagram, se-
gunda-feira, reprodu-
zindo uma cena do fil-
me As Branquelas (2004) 
com seu namorado, Lu-
cas Godinho. Com um 
biquíni cheio de amar-
rações e cavado, um 
detalhe foi percebido 
pelos fãs durante a gra-
vação: um piercing na 
região íntima da fun-
keira. Os internautas lo-
go citaram o acessório. 
“Aquilo ali é um pier-
cing?”, “Só eu vi o brin-
co por ali?”, “Eu vi um 
piercing aí” e “Gente, 
ela tem um piercing na 
Larissinha e ninguém 
sabia” foram alguns dos 
comentários dos inter-
nautas. MC Rebecca e o 
namorado estão de fé-
rias em Tulum, México.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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Ô, CALOR!
 LCom um biquíni azul, 

Juliana Paes atraiu to-
dos os olhares na Praia da 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, ontem. No 
local, a atriz exibiu suas 
curvas perfeitas e espan-
tou o calorão se refres-
cando no mar. Ela ainda 
assistiu à aula de surfe 
dos filhos, Pedro e Antô-
nio, e trocou beijos com 
o maridão, o empresário 
Carlos Eduardo Baptista.

‘QUEM NUNCA?’, 
DIZ LORETO

 LJosé Loreto matou a 
curiosidade dos inter-
nautas ao aderir à mo-
da do jogo Verdade ou 
Mentira no Instagram. O 
ator abriu o jogo quan-
do foi perguntado se já 
falhou na cama. Hones-
to e direto, ele respon-
deu: “Quem nunca?”. 

‘FRAQUEZA 
BIZARRA’

 LMayra Cardi revelou que está 
se sentindo mais fraca mesmo 
após se curar da Covid-19. A 
coach falou sobre as seque-
las que a doença deixou atra-
vés do seu Instagram Stories, 
ontem. Tremendo, ela con-
tou como se sentia. “A gente 
não tem nem ideia das seque-
las que ficam. É uma fraque-
za bizarra. Parece que estou 
fraca igual ao sexto dia. Não 
imaginei que eu fosse cair no-
vamente depois de alta e do 
tratamento”, disse ela. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMarcelo Adnet encan-
tou a web ao publicar sel-
fies com a filha, Alice.

 LA ex-chiquitita Renata 
Del Bianco revelou gol-
pes e assédio após novela.
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MC LIVINHO: ‘FUI 

PERSEGUIDO’
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 LArthur tem 26 anos e é instrutor 
de crossfit do Espírito Santo. Che-
gou a ser jogador de futebol e pas-
sou por clubes como Atlético Goia-
niense e Ponte Preta, mas lesões 
impediram sua continuidade no 
esporte. Foi quando decidiu cursar 
Educação Física. Há dois anos, se 
mudou para o Rio, onde exerce a 
profissão atual.

 LCaio tem 32 anos, é fazendeiro 
e morador de Goiás. Ele diz que 
entrar no “BBB” era um sonho 
e, inclusive, que essa não foi a 
primeira vez que se inscreveu 
no reality show. Suas filhas são 
a principal motivação do partici-
pante para vencer o jogo. “Tudo 
que eu faço na vida é pelas mi-
nhas meninas”, afirma.

 L João Luiz, de 24 anos, é mi-
neiro da cidade de Santos 
Dumont e há um ano mora 
em Extrema, no Sul de Mi-
nas Gerais, com o namora-
do, uma calopsita e duas 
chinchilas. Ele é professor 
de Geograf ia  e  dá aulas 
para alunos de 14 a 17 anos 
em uma escola estadual. 

 L Arcrebiano tem 29 anos, é 
do Espírito Santo e trabalha 
como modelo e educador 
físico. “Meu nome é muito 
difícil. Quando as pessoas 
perguntam, eu já falo Bil. 
Porque para falar  o meu 
nome é todo um processo”, 
explica o capixaba, revelan-
do seu apelido. 

 LJuliette, de 31 anos, é maquiado-
ra e advogada e mora em Campi-
na Grande, na Paraíba. É formada 
em Direito e estuda para realizar 
o sonho de se tornar delegada. 
“Ganho muito mais maquiando 
do que advogando. De segunda 
a sexta, eu estudo para concurso 
e atendo aos finais de semana ou 
com horário agendado”, conta.

C
antor sertanejo que é ex-marido de ex
-BBB, cantora, ator, atriz, apresentado-
ra, humorista, DJ, mister, fazendeiro, in-

fluenciadora digital... Esse é o perfil de alguns 
dos participantes do Big Brother Brasil 21, que 
foram revelados ontem pela Globo. Até o fe-

chamento desta edição, a emissora havia divul-
gado os nomes de 16 futuros moradores da casa 
mais vigiada do país.

Assim como na edição passada, os partici-
pantes foram divididos em dois grupos: Cama-
rote, formado por famosos, e Pipoca, compos-

to por anônimos. Todos vão começar a brigar 
pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show 
na segunda-feira, quando estreia o BBB 21. 

Ficou curioso para conhecer os novos 
brothers e sisters? Então, é só dar aquela es-
piadinha nestas duas páginas!

Pode espiar

Conheça quem são os participantes do ‘Big Brother Brasil 21’. 
Atriz, ator, cantora, cantor e influenciadora digital estão entre 

os futuros moradores da casa mais vigiada do país

 L DISPUTA PELO PRÊMIO DE R$ 1,5 MILHÃO COMEÇA SEGUNDA-FEIRA

À VONTADE!

ARTHUR (PIPOCA) CAIO (PIPOCA) JOÃO LUIZ (PIPOCA) ARCREBIANO (PIPOCA) JULIETTE (PIPOCA)
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RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Guto diz para Josefina 
que convidou Cícero para assistir à apre-
sentação de Benê. Ellen e Jota introdu-
zem a primeira turma de programação 
de games. Cícero chega e Josefina pede 
para ele não entrar, mas o ex-marido não 
a ouve. Lica e Samantha conversam na 
caverna e se beijam apaixonadas.

19h15. Globo: Apolo constata que 
Tancinha e Beto estão juntos. Aparício 
avisa a Lucrécia e Agilson que o apoio 
de Safira é importante para que o Grand 
Bazzar não vá à falência com Fedora na 
presidência. Safira chega à mansão. Re-
beca e Penélope ficam decepcionadas 
com seu novo apartamento.

21h. Record: Adão e Eva se emo-
cionam com o nascimento do pri-
meiro filho. Eva diz que o nome da 
criança será Caim. Eva já espera o 
segundo filho. A criança nasce e rece-
be o nome de Abel. Renah se revolta 
com Adão e avisa que vai embora. 
Caim afirma não entender Abel.

18h05. Globo: Cassiano e Ester ten-
tam convencer Hélio a confessar que foi 
Dionísio quem mandou matar Samuel. 
Yvete avisa a Alberto que ouviu Cassia-
no dizer para Duque que a polícia não 
tem provas contra ele para intimá-lo 
a depor sobre a explosão da mina. Os 
tenentes partem para o Rio de Janeiro.

20h35. Globo: Irene desaparece e 
Garcia diz para Caio que reconheceu 
a mulher que assassinou seu amigo. 
Elvira exige de Eurico um cartão de 
crédito no seu nome. Rubinho man-
da flores para se desculpar com Bi-
bi e Aurora se preocupa. Caio e Bibi 
provocam um ao outro. Garcia teme 
represálias contra ele e Elvira.

21h. SBT: Junior diz para Maria Ce-
cília que acha que o pai, José Ricardo, 
mandou matar Miguel para lhe afas-
tar de Gabriela. Eduarda transforma o 
visual de Shirley para o chá de panela 
do casamento de Maria Cecília. Os me-
ninos fazem as vontades das chiquiti-
tas. Tati e Ana discutem com Dani, que 
jogou as dobraduras de Maria no chão.

 LCantora e apresentadora, faz 
parte do grupo “camarote”, tem 
35 anos, é natural de Curitiba e 
mora em São Paulo. A partir de sua 
trajetória na música, se destacou 
no rap feminino. Em suas com-
posições, evidencia o empodera-
mento das mulheres e o racismo.

 LNego Di tem 26 anos. Gaúcho de 
Porto Alegre, o humorista viralizou 
na internet ao contar, por meio de 
um áudio, a história real de um as-
salto que sofreu. Depois, passou a 
ser solicitado para produzir áudios 
com vozes do seu personagem.

 LLumena, de 29 anos e do time ‘Pi-
poca’, é psicóloga e Dj e mora em 
Salvador. Faz a linha diplomática 
e solícita que, para ela, também 
pode funcionar para a boa con-
vivência: “Não chego falando, 
chego mapeando”.

 LA atriz Carla Diaz é de São Paulo 
e tem 30 anos. Atuou em diversos 
filmes e novelas, entre elas “O 
Clone”, quando tinha 11 anos e 
interpretou sua personagem mais 
marcante, Khadija. Atualmente, 
está no ar nas reprises de “A Força 
do Querer” e “Laços de Família”.  

 LLucas Penteado, de 24 anos e 
do grupo camarote, é tatarane-
to de um dos fundadores da Vai 
Vai e cresceu dentro da agre-
miação. A música também está 
presente através do rap, nas 
batalhas de rima e na dança.

 LAos 29 anos, o doutorando em 
Economia é de Jaboatão dos Gua-
rarapes (PE). Ele brinca que não 
é necessário se assustar com seu 
diploma: “Sou PhD na academia, 
com o povo eu sou do povo”. Sol-
teiro, gosta muito de se divertir.

 LCamilla de Lucas, de 26 anos, é 
influenciadora digital e nasceu 
em Nova Iguaçu. Começou no 
YouTube com vídeos de beleza. 
Atualmente, além de mostrar a 
rotina nas redes sociais, usa o hu-
mor como ferramenta para falar 
de situações corriqueiras. 

 LO cantor sertanejo Rodolffo, da 
dupla com Israel, é natural de 
Uruaçu, Goiás, e tem 32 anos. Ele 
tem 25 anos de carreira e é ex-ma-
rido da Rafa Kalimann, do “BBB 
20”. Ele diz que pediu conselhos 
para ela antes de entrar na casa. 

 LNatural de Sorocaba (São Pau-
lo), tem 20 anos, é atriz e youtu-
ber. Atualmente, tem mais de dez 
milhões de inscritos em seu canal, 
criado por ela aos 12 anos. Soma 
mais de 39 milhões de seguidores 
em suas plataformas digitais.

 LCONKÁ (CAMAROTE)

NEGO DI (CAMAROTE)

LUMENA (PIPOCA)

CARLA DIAZ (CAMAROTE)

LUCAS (CAMAROTE)

GILBERTO (PIPOCA)

CAMILLA (CAMAROTE)

RODOLFFO (CAMAROTE)

VIIH TUBE (CAMAROTE)

 LPocah, 26, faz parte do gru-
po “camarote”, formado por 
pessoas já conhecidas do pú-
blico. A cantora Pocah, de 26 
anos, nasceu no município de 
Queimados e foi criada em Du-
que de Caxias, ambos no Rio.

 LKerline vai integrar o time ‘Pipo-
ca’. Ela é modelo e influenciadora, 
tem 28 anos e é de Fortaleza, no 
Ceará. “Sou atrevida, espontânea 
e autêntica”, enumera a cearense, 
que adora praticar esportes, como 
surfe, corrida e musculação.

POCAH (CAMAROTE)

KERLINE (PIPOCA)

FOTOS: REPRODUÇÕES DE VÍDEO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor e o desejo são as asas do espírito das 

grandes façanhas.” (Goethe)

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

 LObtenha o apoio de seus co-
legas no ambiente profissio-
nal, esteja bem com eles. No 
âmbito pessoal, busque man-
ter a forma física e dedique 
bastante tempo ao parceiro.
Números da sorte: 48, 93 e 75.

 LO seu dia começará com uma 
dose extra de tensão. Tenha 
paciência e não reaja com 
agressividade. Evite descon-
tar energias negativas no par, 
controle seu humor.
Números da sorte: 40, 94 e 67.

 LA configuração astral aponta 
turbulências na rotina. A ins-
tabilidade fará com que você 
se estresse mais hoje. Busque 
conversar com os amigos e 
com o seu par, tente relaxar.
Números da sorte: 14, 50 e 68.

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

 LNovos horizontes poderão 
ser alcançados com determi-
nação e empenho. Aproveite 
esse período para garantir ga-
nhos do mês. Envolva seu par 
nos seus objetivos.
Números da sorte: 96, 15 e 69.

 LHoje o dia vai trazer uma 
energia estimulante. Mante-
nha-se firme nos seus propó-
sitos e faça cursos on-line. Não 
seja tão rígido com seu amor, 
procure ouvir mais.
Números da sorte: 34, 61 e 25.

 L Impaciência e irritação nas fi-
nanças podem acontecer. Pa-
ciência para evitar conflitos, 
relaxar e poder desfrutar um 
pouco de intimidade com seu 
par amoroso.
Números da sorte: 53, 80 e 98.

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

 LUtilize a criatividade para 
lidar com os desafios da vida 
profissional. Priorize seus com-
promissos para não se irritar. 
Opiniões diferentes podem 
gerar conflitos no romance.
Números da sorte: 36, 27 e 45.

 LConflitos com colegas ou 
com o chefe podem surgir no 
trabalho, tente controlar o es-
tresse. Foque na inovação para 
evitar problemas. Relaxe um 
pouco com a vida a dois.
Números da sorte: 46, 01 e 64.

 LNovos projetos podem ga-
nhar forma e se concretizar 
no decorrer da semana. Você 
pode ter instabilidades finan-
ceiras. Peça conselhos e se 
aproxime do seu amor.
Números da sorte: 29, 83 e 02.

SÃO SEBASTIÃO
O padroeiro da cidade do Rio de 
Janeiro nasceu no século 3, em Nar-
bonne, na França. Soldado cristão, 
ficou conhecido entre as pessoas 
que professavam a mesma fé que 
ele. Naquele tempo, a Igreja Católica 
sofria perseguição. Denunciado, o 
santo foi condenado pelo imperador 
romano Diocleciano, que mandou 
prendê-lo num tronco e ser alvejado 
por flechadas. Quando pensaram 
que ele estava morto, uma mulher 
se aproximou dele e cuidou das 
suas feridas. Ao recuperar sua saú-
de, apresentou-se ao imperador. No 
ano de 288, foi martirizado.

SANTO DO DIA

FLAGRANTE
Depois de um dia exaustivo 
de trabalho, Aristides che-
ga em casa e percebe que 
as crianças estão dormindo. 
A sala está toda escura e o 
silêncio reina no local. Ele, 
então, segue direto para seu 

quarto. Ao entrar no local, 
Aristides fica chocado ao fla-
grar a esposa na cama com 
outro homem e grita:
— Salete!
O susto que o Ricardão toma 
é tão grande que ele chega 
a cair da cama. Tentando 

dar uma de desentendida, a 
mulher de Aristides mantém 
a calma. Ela levanta, veste a 
camisola tranquilamente e 
cumprimenta o marido toda 
carinhosa, como se nada es-
tivesse acontecendo:
— Oi, amor, não sabia que 

iria chegar tão cedo. Você 
não disse que ficaria até tar-
de no trabalho? — pergunta 
a esposa, com um sorriso tí-
mido no rosto.
Aristides pede explicações 
para a mulher:
— Salete, o que é isso que 

está acontecendo aqui nes-
te quarto?
Com um sorriso maroto, a es-
posa se aproxima do amante 
e fala baixinho para ele, ao 
pé do ouvido:
— Não te falei que meu ma-
rido é burro?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi.
MENSAGEM
Óxossi nos traz uma ótima 
quarta-feira, repleta de 
boas energias. Aproveite 
para apagar mágoas do pas-
sado e fazer reconciliações 
com pessoas queridas. Reú-
na-se com amigos e fami-
liares e aproveite bastante 
cada segundo.
SAUDAÇÃO:
Oke arô, Arolê!
CORES:
Verde e azul-turquesa.
ELEMENTO:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para que Oxóssi lhe traga 
prosperidade, pegue seis 
espigas de milho com casca 
inteira. Com auxílio de um 
garfo, desfie a casca com cui-

dado para não afetar o milho. 
Amarre as espigas nos baten-
tes das portas da sua casa. 
Acenda incensos de alecrim.

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

 LGrandes perturbações podem 
afetar a sua vida tanto no par-
ticular quanto no profissional. 
Mantenha a calma, mesmo se 
sentir insegurança. Aceite o 
apoio e a ajuda do par.
Números da sorte: 54, 45 e 00.

 LSeu lado criativo estará em 
alta, cheio de novas ideias. 
Compartilhe os pensamentos 
com amigos. Novas possibili-
dades de paquera podem sur-
gir, aproveite o momento.
Números da sorte: 01, 19 e 28.

 LVocê se sentirá mais estimu-
lado e ativo hoje. Por conta 
disso, conecte-se com pessoas 
e desenvolva novos planos. 
No amor, o momento é ótimo, 
procure estar com o par.
Números da sorte: 65, 74 e 92.
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