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Mengão faz 
decisão hoje 
e Flu empata. 
Vasco e Bota 
perdem feio 

Público já 
pode votar pra 

imunizar seis 
participantes

‘BIG BROTHER 21’

PÁGINA 17

Ídolo Manga 
é vacinado 

no Retiro 
dos Artistas

DA COPA DE 66

PÁGINA 3

O MEIA mostra os cargos na hierarquia da boca de fumo e a realidade 
triste de menores que não estudam pra se destruir no crime. PÁGS. 6 E 7

CONHEÇA GÍRIAS COMO ‘TUDO DOIS’, ‘CARA DE LATA’, ‘POMPEU’ E MUITAS OUTRAS

         SONZA E LEXA 16

Cliente 171 
engole nota 
falsa na boca 

de fumo
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QUEM SÃO?  ONDE DORMEM? 
COMO FALAM? O QUE USAM? 
QUANDO SE REPRODUZEM?
POR QUE ATERRORIZAM?

VEJA 0 RAIO-X 
DO TRÁFICO DE 
DROGAS DO RIO
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Surra de 
bumbum
tam tam!

EXCLUSIVO
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Semáforo está
com defeito

IPTU caro demais 
no Riachuelo

Falta água em 
via de Olaria

Funcionários sem 
salário em hospital

Revitalização de
praças públicas

Concursados não 
foram admitidos

 L Na Estrada do Vigário Geral, na 
altura da Praça Elba, um semáfo-
ro está completamente apagado 
e os carros não param para os 
pedestres atravessarem a rua. 
O sinal está desligado há dias e 
ninguém foi lá reparar. Nenhum 
guarda de trânsito ou funcionário 
da CET-Rio ajuda no trânsito.

 L Aqui na Rua Dr. Manuel Cotrim, 
no Riachuelo, todos nós, morado-
res, estamos chocados com o pre-
ço do IPTU. Ele aumentou absur-
damente, mas a qualidade da via 
só piorou. Em um momento que 
passamos, de pandemia, nada é 
mais injusto do que aumentar o 
preço dos impostos.

 L Moradores da Rua João Silva, em 
Olaria, estão sem água. As casas 
que ficam no trecho entre a Rua 
Barreiros e a Estrada Engenho da 
Pedra não veem uma gota d’água 
desde o dia 12 de janeiro. Já re-
clamamos diversas vezes com a 
Cedae, mas ninguém veio até aqui 
checar o problema.

 LFuncionários do Hospital de Sa-
racuruna, em Duque de Caxias, 
ainda não receberam o pagamento 
referente ao mês de dezembro e o 
décimo terceiro salário. O antigo 
prefeito entregou o hospital à nova 
gestão esse mês e não há previsão 
para os funcionários receberem seus 
salários. Um absurdo!

 L As praças públicas do Centro do 
Rio de Janeiro deveriam ser revi-
talizadas. Assim, seriam transfor-
madas em espaços com melhor 
iluminação e infraestrutura. Os 
espaços destinados às crianças 
deveriam receber mais atenção. 
As praças do Centro estão com 
brinquedos velhos e quebrados.

 L Candidatos aprovados em todas 
as etapas do concurso da Polícia 
Militar estão aguardando para 
incorporar, mas ninguém nos dá 
uma previsão. Muitos perderam 
seus empregos por terem passado 
no concurso, assim nem emprego 
conseguimos arrumar mais. Al-
guém precisa nos ajudar!

Guilherme
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

José Nazareno
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Neuci Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Scheilla Neves
Por e-mail

Anônimo
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 LTENHO 80 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há 58 anos. Antes eu 
trabalhava como en-
tregador. Moro aqui 
mesmo em Botafogo. 
O carinho das pessoas 
é o que há de melhor 
na minha profissão. 
Meu time de coração é 
o Botafogo. Nas horas 
vagas gosto de des-
cansar com a minha 
família. O que mais 
gosto no jornal Meia 
Hora é o caderno de 
esportes.

ARCANJO 
—

Botafogo

JEFFERSON 
AUGUSTO 
DE 
OLIVEIRA
tem atual-
mente 22 
anos. Ele 
desapareceu 
em 2 de maio 
de 2006, no 
Estácio (Centro do Rio), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

Dom Orani e Eduardo Paes
 (ao lado) na missa para celebrar 

o Dia de São Sebastião. 
Zezé Motta foi vacinada no 
Retiro dos Artistas (acima)

‘Acelerar vacina’
Eduardo Paes revela seu pedido a São Sebastião e não descarta lockdown

 L MISSA EM CELEBRAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), disse, 
na manhã de ontem, que 

não descarta o lockdown no mu-
nicípio. Ele participou da missa 
celebrada por Dom Orani João 
Tempesta para comemorar o 
Dia de São Sebastião no santuá-
rio dedicado ao santo, na Tijuca.

Paes se emocionou muito du-
rante a missa e esclareceu o moti-
vo. “Tem um monte de coisa. Pri-
meiro, porque tinha quatro anos 
que eu não podia comemorar essa 
data de São Sebastião como prefei-
to, que é uma coisa que me honra 
muito, no dia do santo protetor e 
padroeiro da nossa cidade”, disse o 
prefeito, que leu a liturgia da pala-
vra na celebração.

E o que o prefeito pediria pa-
ra o padroeiro da cidade? “Nesse 
momento, é viver livre dessa pan-
demia, é o maior objetivo de to-
dos nós. É claro que a gente pede 
as proteção de São Sebastião à ci-
dade, mas se ele pudesse acelerar 
essa vacina. São Sebastião, vamos 
com fé. Por favor, vai vacina.”

Paes voltou a comentar sobre o 
lockdown no Rio após a missa ce-
lebrada no Santuário Basílica de 
São Sebastião. O prefeito disse não 
descartar, mas ponderou que o 
município está bem distante de fa-
zer o isolamento total. “Eu respei-
to a decisão dos técnicos da Secre-
taria Municipal de Saúde. O que 
eles mandarem fechar, vai fechar. 
O que eles mandarem ficar aberto, 
vai ficar”, afirmou. “Não descarto 
nada, mas não há nem cheiro de 
lockdown nesse momento. No dia 
que os técnicos disserem: ‘Eduar-
do Paes, o senhor vai ter que plan-
tar uma bananeira e fazer o lock-
down’. Vou plantar a bananeira e 
fazer o lockdown. Os técnicos não 
estão dizendo isso. Então, vamos 
aguardar”, completou. 

 LOs moradores e funcionários do 
Retiro dos Artistas, em Jacarepa-
guá, foram vacinados contra a Co-
vid-19 na tarde de ontem. O abri-
go entrou na lista das instituições 
que cuidam de idosos, um dos 
grupos prioritários da primeira 
fase da campanha de vacinação.

Vacinada, a atriz Zezé Mot-
ta, vice-presidente da instituição, 

comemorou. “Alívio, esperança e 
gratidão”, disse a artista, de 76 anos.

Zezé não mora no retiro, mas 
foi uma entre os 47 funcionários 
vacinados. Cinquenta e sete artis-
tas em idade avançada também 
foram imunizados. Para o ato 
simbólico do primeiro vacina-
do, a escolhida foi a compositora 
Ana Terra, que é autora de mais 

de 100 canções, entre elas Amor, 

Meu Grande Amor. “É uma doen-
ça mortal, não tem remédio e a 
única coisa que a gente tem é a va-
cina. Não dói, as pessoas não preci-
sam ter medo”, afirmou Ana Terra.

Ídolo do Botafogo, o ex-go-
leiro Manga, de 83 anos, tam-
bém foi vacinado. Ele mora no 
Retiro dos Artistas. 

Zezé Motta: ‘Alívio, esperança e gratidão’

 LA Baixada Fluminense deu iní-
cio, ontem, à vacinação contra a 
Covid-19 em mais sete cidades. 
Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesqui-
ta, Seropédica, Queimados, Jape-
ri e Guapimirim já começaram o 
processo de imunização da popu-
lação. Outros cinco municípios 
da Baixada começaram a vacina-
ção na terça-feira: Magé, Duque 
de Caxias, Belford Roxo, São João 
de Meriti e Itaguaí. 

Nessa primeira etapa, as do-
ses que chegaram para vacinar 
244.160 pessoas correspondem à 
metade do total previsto pela Se-
cretaria Estadual de Saúde. A se-
gunda fase está prevista para co-
meçar daqui a 21 dias.

Vacinação 
na Baixada

 L O Governo do Estado afir-
mou que as regiões dos La-
gos, Serrana, Norte e Noroes-
te Fluminense receberam um 
total de 81.400 doses da va-
cina contra a Covid-19. On-
tem, diversas cidades do in-
terior do Rio começaram 
imunizar a população. 

Nessa primeira etapa, as ci-
dades receberam a metade do 
valor total, quantidade sufi-
ciente para aplicar a primeira 
dose em 38.916 pessoas.

As cidades do interior que co-
meçaram a vacinação ontem são: 
Nova Friburgo, Arraial do Cabo, 
Italva, Miracema, Bom Jesus do 
Itabapoana e Silva Jardim.

Imunização 
no interior

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ 
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 L NA VILA DO JOÃO

U
m baile na Vila do João, 
no Complexo da Maré, 
na Zona Norte do Rio, 

teve uma grande aglomera-
ção, com a maioria das pessoas 
sem máscaras e desrespeitan-
do o distanciamento social. 
Homens armados com fuzis 
também circulavam entre os 
frequentadores da festa.

O baile começou na noite de 
terça-feira e foi até a manhã de 
ontem. Imagens áreas feitas pe-
lo Bom Dia Rio, da TV Globo, 
mostraram, às 7h15, que uma 
multidão ainda estava lá. A fes-
ta foi realizada sob uma exten-
sa tenda no campo de futebol 
da comunidade. No lugar, era 
possível ver um palco com te-
lão de LED, caixas de som e lo-
cais de bebidas e comidas. 

Procurada pelo MEIA HORA, 
a Polícia Militar informou que 

as operações policiais são “pre-
cedidas de informações da área 
de inteligência e planejamento 
prévio, com a preocupação cen-
tral de preservar vidas”. Segundo 
a corporação, uma intervenção 
para interditar esse evento, depois 
de iniciado, “representaria gran-
de risco para a integridade física 
de dezenas de pessoas, sobretu-
do, numa área reconhecidamen-
te conflagrada com a presença de 
criminosos fortemente armados”.

A polícia ainda ressaltou que 
é importante que moradores de-
nunciem com antecedência a 
realização de festas clandestinas, 
independentemente da manifes-
tação cultural. “Desta forma, os 
policiais militares poderão atuar 
preventivamente, impedindo a 
entrada de equipamentos de som 
e outros itens utilizados pelos pro-
motores do evento”, informou.

Aglomeração e armas
Baile estava lotado e tinha homens circulando com fuzis

Imagens áreas mostram multidão em baile no Complexo da Maré

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Prefeitura interdita casa de festas 
Evento religioso é encerrado na praia. Nove estabelecimentos são notificados

 L EM DIFERENTES LOCAIS

Uma casa de festas no Ita-
nhangá, na Zona Oeste, foi in-
terditada pela Prefeitura do Rio 
na madrugada de ontem. Segun-
do a Secretaria Municipal de Or-
dem Pública (Seop), no local, 
aconteceria uma festa. 

No Recreio dos Bandeirantes, 
também na Zona Oeste, um cul-
to religioso que acontecia na areia 
da praia, na altura do Posto 11, foi 
encerrado. Além disso, nove esta-
belecimentos foram notificados 
por infração sanitária — a maioria 
por servir clientes em pé.

Desde a noite de sexta-feira, 22 
bairros já foram fiscalizados, hou-
ve 138 inspeções em estabeleci-

mentos, 33 infrações sanitárias e 
oito interdições — sendo sete de 
eventos clandestinos em casas de 
festas, que teriam um público to-
tal estimado de mais de quatro 
mil participantes. As ações con-
tam com equipes da Seop, Defesa 
Civil, Instituto de Vigilância Sani-
tária e Guarda Municipal e apoio 
da Polícia Militar em alguns casos.

Segundo a secretaria, agentes 
da Seop, em apoio à 17ª DP (São 
Cristóvão), desmontaram, terça-
feira, evento anunciado para acon-
tecer em quadra no Tuiuti. Na se-
gunda-feira, um bar em Marechal 
Hermes foi autuado por causa de 
show sem autorização e alvará.

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Incêndio 
em hospital  

Ato em 
Madureira

 LUm incêndio atingiu o 
Hospital Icaraí, em Niterói, 
na noite de terça-feira. O fo-
go começou em um ar-con-
dicionado do oitavo andar 
do prédio, onde fica a ma-
ternidade. Ninguém ficou 
ferido. Os pacientes que es-
tavam no andar foram leva-
dos para outros pavimen-
tos. Segundo o hospital, 
nenhum outro andar ou 
área foi afetado pelas cha-
mas. O incêndio foi contro-
lado pelos bombeiros. 

 LA Prefeitura do Rio rea-
lizou um ato ecumênico, 
ontem, no baobá do Par-
que Madureira, feito junto 
a sete representantes de dis-
tintas matrizes religiosas. O 
evento foi organizado pe-
la Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. Segundo a 
pasta, o local escolhido para 
a realização do ato foi sim-
bólico, já que a árvore é “fi-
lha” do famoso baobá “João 
Gordo”, arrancado de praia 
de Paquetá em julho. 

RAPIDINHAS...

Acusado 
vira réu

 LEduardo Fauzi virou réu 
na Justiça Federal do Rio pe-
los crimes de terrorismo e 
incêndio. Ele, que está preso 
na Rússia, é acusado de ter 
arremessado coquetéis mo-
lotov para dentro do prédio 
onde funciona a produtora 
do grupo humorístico Porta 
dos Fundos, no Humaitá, na 
Zona Sul do Rio, em 24 de 
dezembro de 2019. Segundo 
o site G1, Fauzi também teve 
a prisão preventiva decreta-
da para fins de extradição.

Evento religioso foi encerrado na Praia do Recreio dos Bandeirantes
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 L OPERAÇÕES POLICIAIS

Tiroteios e mortes
Criminosos se dão mal na VK e no Miriambi

D
ois suspeitos morre-
ram na madrugada de 
ontem após troca de ti-

ros com policiais militares, na 
Vila Kennedy, Zona Oeste do 
Rio. De acordo com a polícia, 
agentes do 14º BPM (Bangu) 
estavam em patrulhamento na 
região e, ao tentarem realizar 
uma abordagem a um grupo de 
homens armados, foram ataca-
dos e houve confronto. 

Três suspeitos foram balea-
dos no confronto e encami-
nhados para o Hospital Mu-
nicipal Albert Schweitzer, em 
Realengo, mas dois deles não 
resistiram aos ferimentos. Na 
ação, um fuzil, duas pistolas e 
munições foram apreendidos.

Já no Jardim Miriambi, em 
São Gonçalo, policiais civis da 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSG), com apoio da 
Coordenadoria de Recursos 
Especiais (Core), prenderam 

um suspeito, além de apreen-
derem uma arma e drogas. Um 
dos líderes do tráfico de dro-
gas da comunidade morreu em 
confronto com os agentes.

A ação faz parte das investi-
gações após os crimes de latro-
cínio (roubo seguido de mor-

te) entre a noite de domingo 
(17) e a madrugada de segun-
da-feira (18), nas cidades de 
São Gonçalo e de Niterói, que 
mataram Wendel Freitas Oli-
veira, de 33 anos, e Nilton Mo-
raes Cerqueira, de 62, em ten-
tativas de roubo a carros.

Um fuzil e duas pistolas foram apreendidos na Vila Kennedy

PMERJ / DIVULGAÇÃO

Preso por guardar arma
Pistola foi usada por bandido que matou policial civil

 L SÃO GONÇALO

Agentes da Delegacia de Ho-
micídios de Niterói e São Gonça-
lo (DHNSG) prenderam na terça-
feira David Nunes de Azeredo por 
guardar a arma usada na morte do 
policial civil Rodrigo Costa Robo-
redo no dia 14 de janeiro.

Rodrigo, de 37 anos, foi sur-
preendido por três bandidos ar-
mados que abordaram ele e a fa-
mília na Rua Ricardo Campelo, no 
bairro Camarão. Na troca de tiros, 
o agente baleou Gabriel de Souza 
Soares, que morreu no local. Ro-
drigo foi atingido no peito e leva-

do para o Hospital Estadual Alber-
to Torres (Heat), mas não resistiu.

David voltou até o local do cri-
me, pegou a pistola calibre .380 do 
agente e disse que só não a entre-
gou por estar com medo de ser en-
volvido na morte de Rodrigo. Na 
casa de David, a polícia achou a 
arma utilizada no crime e um re-
vólver calibre .38, que ele também 
não tinha permissão usar.

David foi levado para a delega-
cia, autuado em flagrante por pos-
se ilegal de arma de fogo e liberado 
após pagar fiança. Homem abaixa e pega a arma

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

RAPIDINHAS...

Filho do ‘01’ 

do Tuiuti roda

 LEm ação para impedir a 
realização de um show que 
aconteceria ontem, na Are-
na Paraíso Beer Point, em 
São Cristóvão, policiais civis 
da 17ª DP (São Cristóvão) 
prenderam um homem iden-
tificado como filho do chefe 
do tráfico de drogas do Tuiuti. 
Ele foi apontado como o res-
ponsável pelo evento e autua-
do em flagrante pelos crimes 
de furto de energia elétrica 
e água - foi constatado que 
havia ligação clandestina de 
abastecimento de água, além 
de furto de energia no local.

Agrediu a ex 
e tá na tranca

 LAgentes da 21ª DP (Bonsu-
cesso) prenderam ontem em 
flagrante Ozenildo José da Sil-
va, de 40 anos, após Barbara 
Dias da Silva, de 20, ter procu-
rado a polícia para informar 
que havia sido agredida por 
ele com uma barra de ferro 
e trancada em casa. A jovem 
contou que teve um relacio-
namento de cerca de um ano 
com Ozenildo e que já estava 
separada dele há três meses. 
Barbara disse que foi agredida 
na rua várias vezes, com peda-
ços de madeira, sendo força-
da a praticar relações sexuais.

O estado do Rio de Janeiro re-
gistrou 1.355 crimes em 2020 que 
podem estar relacionados à into-
lerância religiosa. De acordo com 
o levantamento inédito do Insti-
tuto de Segurança Pública do Rio 
(ISP-RJ) divulgado ontem, foram 
mais de três casos em todos os dias 
do ano. Os dados foram anuncia-
dos na véspera do Dia Nacional de 
Combate à Intolerância Religio-
sa, celebrado hoje. Segundo o ISP, 
o objetivo é estimular a denúncia 
desse tipo de crime.

“Nós entendemos que esses 
números ainda são muito sub-
notificados e a melhor forma de 
evitar que novos casos aconte-
çam é garantir que os agresso-
res sejam punidos na forma da 
lei. Nossa Constituição assegu-
ra o livre exercício de todos os 

cultos religiosos e temos a obri-
gação de proteger esse direi-
to”, disse a diretora-presidente 
do ISP, Marcela Ortiz.

O instituo ainda informou que 
as vítimas têm receio de denunciar 
porque esses crimes, geralmente, 
são cometidos em áreas domina-
das por facções criminosas.

Os delitos foram divididos em 
três grupos: 1.188 vítimas de injú-
ria por preconceito; 144 vítimas de 
preconceito de raça, cor, religião, 
etnia e procedência nacional; e 23 
casos de ultraje a culto religioso.

A última tipificação criminal é 
caracterizada pela ridicularização 
pública, impedimento ou pertur-
bação de cerimônia religiosa. Em 
relação a 2019, esses números são 
um pouco menores já que foram 
registrados 32 casos deste tipo.

Intolerância 
religiosa no Rio
Instituto de Segurança Pública 

divulga estudo sobre esses crimes

 L TRÊS CASOS POR DIA
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Hierarquia do tráfico muda 
Investigação da Polícia Civil mostra novo organograma do tráfico de drogas no Rio. 

 L PODER PARALELO

H
á pelo menos 15 anos 
o tráfico de drogas do 
Complexo do Salgueiro, 

em São Gonçalo, é comandado 
por António Ilario Ferreira, o 
Rabicó. Segundo a Polícia Ci-
vil, mesmo no período em que 
esteve preso, o “dono do Sal-
gueiro” não perdeu seu posto 
e nunca deixou de comandar as 
atividades criminosas. Este po-
der só foi possível por conta da 
hierarquia do tráfico, que cos-
tuma ser respeitada em todas 
as comunidades, independen-
te da facção, segundo investiga-
ções da Delegacia de Combate 
as Drogas (DCOD). 

De acordo com a especiali-
zada, a organização criminosa 
funciona como uma empresa, 
dividida em funções e com hie-
rarquia. O “dono do morro” é 
o cargo mais alto do varejo de 
droga nas comunidades, ocu-
pando o cargo de maior lide-
rança local. 

Segundo o delegado Gusta-
vo Castro, titular da DCOD, esse 
chefe da quadrilha escolhe um 

gerente geral, que é uma pessoa 
de confiança dele para ser o res-
ponsável direto em emitir suas 
ordens e diretrizes na comuni-
dade. No Complexo do Salguei-
ro, o atual braço direito de Ra-
bicó é um criminoso conhecido 
como Ricardo Severo, o Faustão, 
como apontam as investigações 
da 72ª DP (São Gonçalo). 

Esses dois cargos estão no to-
po da hierarquia das organiza-
ções criminosas de modelo de 
tráfico. Em seguida, gerentes se-
torizados figuram na terceira fi-
leira desse organograma.

Mas se antigamente esses car-
gos eram divididos em apenas 
duas subdivisões, nos tempos 
atuais essas funções de respon-
sabilidade foram dobradas.

 LDe acordo com o delegado 
Gustavo Castro, a estrutura do 
tráfico nas posições mais bai-
xas atualmente é dividida em 
quatro cargos de gerência: en-
torpecentes, de preço, de co-
municação e de roubos. 

O de entorpecentes é o res-
ponsável pela guarda da dro-
ga em estado bruto, para pro-
mover a divisão da droga em 
porções menores. A partir dele, 
esse material parte para a en-
dolação, para depois ser distri-
buída em cargas a serem des-

tinadas aos gerentes de preço.
Os gerentes de preço, conhe-

cidos também como gerentes 
de carga, são os que recebem 
as drogas já endoladas e as se-
param como serão vendidas 
nas bocas de fumo, dividindo 
o entorpecente por tipo e pre-
ço. Esse também é conhecido 
como o gerente da boca (pon-
to de venda). 

O traficante responsável por 
gerir a comunicação do tráfi-
co na comunidade trabalha na 
distribuição de rádios de trans-

missão e de fogos de artifícios, 
para os criminosos que têm o 
cargo de “atividade”. O geren-
te de comunicação coordena o 
posicionamento desses “ativi-
dades” em locais estratégicos 
que têm uma boa visão do que 
está acontecendo na região.

Por fim, os gerentes de rou-
bos assumem a responsabili-
dade de coordenar os roubos 
que serão feitos pelos crimi-
nosos da facção no asfalto, se-
jam eles de carros, cargas ou de 
transeuntes.

Divisão de gerentes é feita por segmento

Barricadas atrapalham operações policiais, como nas vias de acesso ao Complexo do Salgueiro

REGINALDO PIMENTA

GERENTES 
SETORIZADOS 
FIGURAM NA 

TERCEIRA 
FILEIRA

PM faz operação para retirar barricadas do tráfico no Jardim Catarina

DIVULGAÇÃO/7º BPM 

 L THUANY DOSSARES
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e agora tem novos cargos
Especialista alerta para exploração de crianças e adolescentes que não estudam

 LArrego: propina
 LDar derrame: é a expressão 

que criminosos atribuem a vapo-
res que roubaram da boca onde 
trabalham

 LBico, Vassoura: fuzil
 LPeça: arma
 LTudo dois: expressão usa-

da por criminosos do Comando 
Vermelho (CV) para falar que a 
área da favela está tranquila

 LTudo três: tem o mesmo 
sentido, só que é usado pelo 
Terceiro Comando Puro (TCP) 

 LÉ nós: gíria usada por trafi-
cantes do CV para se referirem 
aos comparsas

 LÉ a gente: tem mesmo senti-
do, só que usada por bandidos 
do TCP

 LTotal: expressão usada para se 
referir a droga de boa qualidade

 LBarriga azul, Cana, Pompeu, 
Pé preto: PMs

 LCara de lata: caveirão
 LBranca fina, Pó: cocaína
 LBoldo, Bagulho, Preto: ma-

conha
 LCria: bandido morador da área
 LPalmear: mirar 
 LPular o muro: quando bandido 

troca de facção
 LBrota: gíria usada por crimino-

sos para convocar comparsas ou 
desafiar rivais

 LPassar a visão: expressão 
usada por traficantes para pedir 
explicações, dar dica ou conselho

 LPegar a fita: expressão usada 
por traficantes para concluir ex-
plicações

 LMídia: referência dos crimino-
sos para a imprensa

 LMelhor forma: quando algo 
é bem feito

 LSufocar: extorquir
 LAsfalto: área fora da favela

GÍRIAS DOS CRIMINOSOS

 LNa hierarquia de uma boca de 
fumo, a Polícia Civil mostra que 
abaixo dos gerentes do varejo da 
droga têm os seus subordinados, 
que são os cargos mais baixos. O 
levantamento da DCOD aponta 
que eles são o vapor, o contenção 
e o segurança, além do fogueteiro 
e do radinho, também conhecido 
como atividade. 

 L“O vapor é que vende a droga ao 
consumidor. Eles têm também 
que prestar contas das cargas 

vendidas e repassar os valores no 
final de cada plantão, que em re-
gra é de 24 horas para os gerentes 
de carga. Quem faz a contenção 
da boca são os seguranças. Eles 
portam armas e resistem contra 
as forças policiais, para que seus 
comparsas possam fugir. Já os fo-
gueteiros ou radinhos são os que 
têm a função de avisar a chegada 
da polícia aos demais membros 
do grupo”, explicou o delegado 
Gustavo Castro.

Os subordinados dos gerentes
 LSegundo a especialista em segu-

rança e integrante do Grupo de 
Estudos de Novas Ilegalidades da 
UFF (GENI-UFF) Carolina Gril-
lo, crianças e adolescentes que 
abandonaram a escola ocupam 
os cargos menores: “Com dificul-
dades na educação, costumam ver 
no movimento uma oportunida-
de de ganhar dinheiro. Embora o 
valor, na maioria das vezes, seja in-
ferior a um salário mínimo. Aliás, 
no início, muitas vezes são atraídos 

sem sequer receber. Fazem bicos, 
como comprar bebidas ou lan-
ches, e acabam se aproximando”.

Os menores costumam assu-
mir posições como radinho ou 
fogueteiro e, se sobreviverem, as-
cendem a cargos como vapor ou 
soldado. “Embora pareça pouco, 
para esses adolescentes que inter-
romperam seus estudos o tráfico, 
muitas vezes, é visto como única 
oportunidade de receber tal quan-
tia”, explica Carolina.

Crianças e adolescentes na base
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Comeu dinheiro falso
Homem é obrigado a engolir nota após tentar comprar drogas com dindim de mentira

 L ESPANCADO E CELULAR ROUBADO

U
m homem foi espancado, 
teve seu celular roubado e 
foi obrigado a engolir uma 

nota de R$ 100 após tentar com-
prar drogas com dinheiro falso. O 
caso aconteceu na Vila Bimbarra, 
na região Oeste de Belo Horizonte 
(MG), na noite de terça-feira. 

Em depoimento à polícia, o 
homem disse que teria trabalha-
do o dia todo e recebido a nota co-
mo pagamento. Ao final do expe-
diente, ele se dirigiu até a Vila para 
comprar a substância. “Eles cha-
maram o gerente do tráfico, leva-
ram a vítima para um beco, onde 
ela foi agredida com socos e tapas 
no rosto. Os criminosos ordena-
ram que ele mastigasse a nota, sen-
do que entregaram até um copo 
de água para que ele engolisse. Em 
seguida, ordenaram que ele saísse 

do aglomerado, mas ficaram com 
o celular da vítima”, afirmou o te-
nente Márcio Gonçalves, do 22º 
Batalhão de Polícia Militar. 

Em seguida, os agentes se des-

locaram até o local com a vítima, 
que identificou um dos agressores, 
de 40 anos, que estava com uma 
criança de 6 anos no colo. “Ele es-
tava com uma criança, a enteada 
dele, e uma mulher perto. Orde-

namos que colocasse a menina no 
chão para que a abordagem fosse 
realizada. Ele obedeceu, mas, de-
pois, sacou uma arma 9 mm e co-
meçou a atirar contra os policiais”, 
disse o policial. 

Ao todo, o suspeito deu 15 ti-
ros. Quando os policiais revida-
ram, o homem foi atingido com 
quatro disparos na mão e foi enca-
minhado para Hospital de Pron-
to-Socorro João XXIII. Ele segue 
internado, sem risco de morrer, 
com escolta policial. “Durante o 
registro da ocorrência, o primo 
dele, de 20 anos, também foi re-
conhecido pela vítima como um 
dos autores da agressão e acabou 
preso. Nenhum militar foi atingi-
do”, contou Gonçalves. As armas 
dos policiais foram recolhidas e a 
pistola 9 mm foi apreendida. A pistola 9 mm usada por criminoso na troca de tiros foi apreendida

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR  

DOIS ACUSADOS 

DA AGRESSÃO 

FORAM 

PRESOS PELA 

POLÍCIA

‘O dia da democracia’
Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos

 L CERIMÔNIA

Joe Biden tomou posse, on-
tem, como 46º presidente dos 
Estados Unidos. Kamala Harris 
assumiu como a primeira mu-
lher vice-presidente do país e 
também como primeira negra 
e de descendência asiática. 

A cerimônia começou ao 
meio-dia (horário local). Biden 
fez um apelo emocionado à “uni-
dade” em uma cerimônia marca-
da pela pandemia do coronavírus 
e pela ausência do seu anteces-
sor, Donald Trump, que deixou 
Washington rumo à Flórida três 
horas antes, rompendo uma tra-
dição de mais de 150 anos. Apenas 

seu vice-presidente, Mike Pence, 
acompanhou a posse. 

“Hoje é um dia de história e es-
perança. Hoje é o dia da demo-
cracia”, disse Biden, que pediu a 
“unidade” do país e prometeu ser 
o presidente de todos os america-
nos. Ele também fez um minuto 
de silêncio e alertou que os EUA 
ainda enfrentarão a fase mais mor-
tal da pandemia.  

Na cerimônia, Lady Gaga e Jen-
nifer Lopez se apresentaram. Gaga 
cantou o hino nacional dos EUA. 
Três ex-presidentes marcaram 
presença: Barack Obama, Geor-
ge W. Bush e Bill Clinton. Biden pediu a ‘unidade’ do país

AFP

 LUMA grande explosão foi registrada no Centro de Madri, capital da Espa-
nha, ontem, deixando pelo menos dois mortos. O serviço de emergências 
de Madri informou que pelo menos quatro andares de um edifício no local 
foram atingidos. Segundo o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, 
a explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás.

DOIS MORTOS EM EXPLOSÃO 
REPRODUÇÃO
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É quase decisão, mané!
Na briga pelo octa brasileiro, Mengão encara o Palmeiras, hoje à noite, em Brasília

O 
Flamengo tem hoje um 
jogo decisivo no sonho 
de conquistar o octa. O 

time encara o Palmeiras, às 19h, 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, num 
duelo dos clubes mais ‘ricos’ do 
Brasil. Mandante, o Rubro-Ne-
gro não terá o Maracanã como 
sua casa, já que o estádio está 
à disposição da Confederação 
Sul-Americana para a decisão 
da Libertadores, dia 30, entre o 
Santos e o próprio Palmeiras.

Em quarto lugar na tabela, a 
cinco pontos do líder São Pau-
lo, os jogadores do Flamengo 
sabem que precisam da vitória 
na busca pelo título. Em ótima 
fase sob o comando do técni-
co português Abel Ferreira, o 
Palmeiras, além da final da Li-
bertadores, está na decisão da 
Copa do Brasil, diante do Grê-
mio. No Brasileiro, o time é o 
quinto colocado, somente um 
ponto atrás do Rubro-Negro. 

O confronto no primeiro 
turno entre as equipes ficou 
marcado pelo surto da Co-
vid-19 no elenco do Flamen-
go. O clube carioca até tentou o 
adiamento da partida, mas en-
trou em campo desfigurado e 
surpreendeu ao sair do Allianz 
Parque com um placar de 1 a 1. 

O jogo também é de funda-
mental importância para o téc-
nico Rogério Ceni, que ganhou 
dias de tranquilidade após a vi-
tória de 3 a 0 sobre o Goiás, na 
segunda-feira. O resultado, se-
gundo cálculos do matemático 
Tristão Garcia, do site Infobola, 
elevou de 5% para 9% as chan-
ces de o time rubro-negro le-
vantar a taça. A dúvida de Ceni 
é a escalação do goleiro Diego 
Alves ou de Hugo Souza.

O artilheiro Gabigol é um dos principais trunfos do Flamengo para o duelo de hoje com o Palmeiras

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Diego Alves (Hugo Souza); Isla, Ro-
drigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe 
Luís; Willian Arão, Gerson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e 
Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kus-
cevic (Empereur) e Matías Viña; Danilo 
(Patrick de Paula), Gabriel Menino e 
Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e 
Willian. Técnico: Abel Ferreira

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)   
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) 
Assistentes: Daniel Henrique da Silva 
Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento 
Junior (DF) 
Horário: 19h  TV: Premiere 

FLAMENGO PALMEIRAS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO atacante Lincoln foi anun-
ciado  como novo reforço do 
Vissel Kobe, do Japão. A con-
firmação foi feita pelas redes 
sociais do clube asiático, que 
também divulgou as primei-
ras palavras do jogador como 
atleta da instituição.

Lincoln assinou contrato de 
três anos de duração. A equi-
pe japonesa vai pagar três mi-
lhões de dólares (R$ 15,6 mi-
lhões) por 75% dos direitos do 
atleta. As parcelas serão quita-
das ao longo deste ano. O Fla-
mengo vai manter 25% dos di-
reitos do jogador.

Lincoln deixa o o clube ru-
bro-negro em meio a um mo-
mento dos mais conturbados. 
Desde o fim do ano passado, o 
atacante está afastado do elen-
co principal e vinha treinando 
com a equipe sub-20. Conside-
rado uma das principais pro-
messas das categorias de base, 
Lincoln, de 20 anos, não con-
seguiu se firmar como titular 
do Rubro-Negro e acabou per-
dendo espaço.

Vissel Kobe 
anuncia Lincoln
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Flu sofre, mas pontua
Em partida de seis gols com o Coritiba, Tricolor arranca empate no fim: 3 a 3 

 L CHOVEU BOLA NA REDE

F
luminense e Coritiba fize-
ram um jogo de seis gols 
no Estádio Couto Pereira. 

O Tricolor esteve sempre atrás 
do placar, mas conseguiu tra-
zer um pontinho da capital pa-
ranaense, no empate em 3 a 3, 
importante para seguir na bri-
ga por uma vaga na Libertado-
res da América. 

Logo no começo, o time ca-
rioca tomou um banho de água 
fria. Com apenas 3 minutos, 
Luiz Henrique aproveitou o 
buraco no meio-campo trico-
lor, conduziu até a intermediá-
ria e arriscou de muito longe. 
Marcos Felipe falhou.

Apesar do baque, o Flumi-
nense passou a se lançar mais 
ao ataque. No entanto, mes-
mo com 65% de posse de bo-
la, a equipe de Marcão levava 
pouco perigo ao adversário. A 
melhor chance aconteceu com 
Calegari, que fez boa partida. 
O lateral trabalhou com Yago 
Felipe, invadiu a área e bateu 
cruzado, mas viu a bola explo-
dir no travessão.

Aos 32, o Fluminense foi pu-
nido pela pouca produtividade 
ofensiva. Hugo Moura deu um 
lindo passe para Natanael, que 
bateu cruzado e ampliou.

Na volta para o segundo 
tempo, Marcão substituiu Luiz 
Henrique pelo garoto John 

Kennedy, de 18 anos, que fez 
a estreia nos profissionais. Ele 
precisou de apenas 13 minu-
tos para marcar, após rebote do 
goleiro Wilson. O gol animou 
o Fluminense, que continuou 
chegando com perigo e foi pre-
miado com o empate. Egídio 
bateu falta na área e Fred, de 
cabeça, deixou tudo igual.

No entanto, mesmo me-
lhor, o Tricolor levou o tercei-
ro. Marcos Felipe tentou sair 

jogando com Luccas Claro, 
mas errou e viu Neilton tocar 
para Robson, que encheu o pé 
de fora da área e marcou. 

O Fluminense não se deu 
por vencido e conseguiu chegar 
novamente ao empate. Wellin-
gton Silva encontrou Caio Pau-
lista na área, que bateu forte e a 
bola passou por entre as pernas 
do goleiro Wilson: 3 a 3. No do-
mingo, às 20h30, o Tricolor faz 
o clássico com o lanterna Bota-
fogo, em São Januário.

FRED LEVOU 
O TERCEIRO 

AMARELO E NÃO 
VAI ENFRENTAR 

O BOTAFOGO

Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Ver-
mudt e Biro; Nathan Silva, Hugo Moura 
(Ricardo Oliveira), Matheus Bueno (Gal-
dezani) e Luiz Henrique; Neilton (Sarrafio-
re) e Robson. Técnico: Gustavo Morínigo

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago 
(Nenê) e Michel Araújo; Luiz Henrique (John 
Kennedy), Fred (Felippe Cardoso) e Lucca 
(Wellington Silva). Técnico: Marcão.

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) 
Gols: 1º tempo: Luiz Henrique (3) e Natanael (32 mimnutos). 2º tempo: John 
Kennedy (13), Fred (26), Robdon (30) e Caio Paulista (45) Cartões amarelos:  
Neilton (COR); Fred, Yago Felipe, Calegari e Martinelli (FLU) Cartões vermelhos: 
Robson (COR); Caio Paulista (FLU). Renda e público: Jogo com pórtões fechados

CORITIBA 3 FLUMINENSE 3

Autor do segundo gol tricolor, Fred é marcado por Nathan Ribeiro

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

FLUMINENSE

CORITIBA
Abriu 2 a 0 e depois fez 3 a 2, mas 
não teve forças para segurar a 
maior técnica do Fluminense 

BOLA CHEIA
John Kennedy 
Calegari
e Fred

DEU PRO GASTO
Michel Araújo, Yago,
Egídio, Nenê e
Caio Paulista

BOLA MURCHA
Luccas Claro, Ferraz, 
Wellington Silva, Felippe 
Cardoso e Martinelli

PERNA DE PAU
Marcos Felipe,
Luiz Henrique 
e Lucca

TÉCNICO
Marcão trocou John 
Kennedy por Luiz 
Henrique. Surtiu efeito

ATUAÇÕES

 LUma das maiores promessas 
das categorias de base do Flumi-
nense,  John Kennedy estreou em 
grande estilo nos profissionais. 
Ele foi lançado pelo técnico Mar-
cão no intervalo e, 13 minutos de-
pois, balançou a rede, marcando 
o primeiro gol do time tricolor. 
“Eu não tenho nem palavras. Es-
tou muito emocionado por ter 
conseguido na minha estreia nos 
profissionais fazer um gol”, de-
clarou o garoto, de 18 anos. Ele 
também comentou que foi im-
portante para o time trazer um 
pontinho: “Foi um bom resulta-
do. Nós não conseguimos os três 
pontos, o que era o nosso objeti-
vo, mas buscamos um”.

Se o Fluminense lança um 
menino talentoso, outro está 
de malas prontas para o futebol 
europeu. Considerado a maior 
revelação da ‘fábrica’ de Xerém 
depois de Gerson, Marcos Pau-
lo frustrou os planos da diretoria 
de concretizar a maior venda da 
história do clube. Com contra-
to até o fim de junho, o atacan-
te tem negociação encaminhada 
para defender o Atlético de Ma-
drid, da Espanha, e pode deixar 
o Fluminense de graça. 

John Kennedy: 
‘Sem palavras’
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 59 31 17 8 6 53 29 24

 2º SÃO PAULO 57 31 16 9 6 51 33 18

 3º ATLÉTICO-MG 54 30 16 6 8 52 38 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 51 30 12 15 3 39 25 14

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º FLUMINENSE 47 31 13 8 10 43 40 3

 8º SANTOS 45 29 12 9 8 41 36 5

 9º CORINTHIANS 42 29 11 9 9 35 34 1

 10º BRAGANTINO 41 31 10 11 10 43 37 6

 11º ATHLETICO-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3

 12º CEARÁ 39 30 10 9 11 41 41 0

ZONA NEUTRA

 13º ATLÉTICO-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7

 14º SPORT 32 30 9 5 16 24 38 -14

 15º BAHIA 32 30 9 5 16 36 51 -15

 16º VASCO 32 30 8 8 14 30 44 -14

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º FORTALEZA 32 30 7 11 12 26 30 -4

 18º CORITIBA 26 31 6 8 17 26 42 -16

 19º GOIÁS 26 30 6 8 16 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 23 31 4 11 16 27 49 -22

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.

31ª RODADA

ONTEM

 BOTAFOGO 1 X 3 ATLÉTICO-GO 

 BAHIA 1 X 0 ATHLETICO-PR 

 GRÊMIO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

 CORITIBA 3 X 3 FLUMINENSE  

 SÃO PAULO 1 X 5 INTERNACIONAL  

 BRAGANTINO 4 X 1 VASCO 

HOJE

 FLAMENGO  X  PALMEIRAS 19:00

 FORTALEZA  X  SANTOS 19:00

 GOIÁS  X  CEARÁ 19:00

 CORINTHIANS  X  SPORT 21:00

  

ARTILHARIA

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

32ª RODADA

SÁBADO

 SÃO PAULO  X  CORITIBA 19:00

 VASCO  X  ATLÉTICO-MG 21:00

DOMINGO

 INTERNACIONAL  X  GRÊMIO 16:00

 ATHLETICO-PR  X  FLAMENGO 16:00

 CEARÁ  X  PALMEIRAS 16:00

 SANTOS  X  GOIÁS 18:15

 SPORT  X  BAHIA 18:15

 ATLÉTICO-GO  X  FORTALEZA 18:15

 FLUMINENSE  X  BOTAFOGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA

 CORINTHIANS  X  BRAGANTINO 20:00

 L NA PORTINHA DO Z-4

Vasco leva sacode 

e fantasma volta
Time cruzmaltino toma de 4 a 1 do Bragantino  
e fica coladinho na zona da degola do Brasileiro

O 
sinal de alerta está ligado 
na Colina, mais uma vez. 
A goleada de 4 a 1 para o 

Bragantino foi um duro golpe no 
moral e na contagem do Vasco na 
luta contra o rebaixamento à Sé-
rie B do Brasileiro. Dominado, o 
time foi presa fácil. A tímida rea-
ção com o gol de Gabriel Pec não 
foi o suficiente para evitar o ‘atro-
pelo’. Melhor em campo, Claudi-
nho, com dois gols, comandou a 
goleada. Ramires e Hurtado com-
pletaram o placar. À beira do Z-4, 
em 16º, com 32 pontos, o Vasco 
pode entrar na zona, se o Forta-
leza pontuar contra o Santos, hoje 
à noite, no Castelão. 

Sob a batuta de Claudinho, os 
donos da casa impuseram uma 
pressão de tirar o fôlego desde o 
início. A indicação de que a noite 
não seria boa para o vascaíno foi 
confirmada com o gol de Eric Ra-
mires. Livre, o apoiador escorou o 
bom cruzamento de Claudinho. 
Luxa tentou corrigir o posiciona-
mento no meio de campo com a 
entrada de Pikachu no lugar de 
Juninho ainda no primeiro tem-
po. Dominado, o time jogava mal 
e viu Fernando Miguel salvar um 
chute de Helinho, com a bola  ex-
plodindo no travessão.  

Com Carlinhos e Vinícius no 
lugar de Caio Lopes e Tales Mag-
no, Luxa tentou, mais uma vez, 
reagir. Em vão. Aos 26 minutos, 
Claudinho fez um golaço, de fora 
da área: 2 a 0. Aos 32, Gabriel Pec 
diminuiu e comemorou o pri-
meiro gol como profissional. A 
esperança do torcedor reacendeu, 
mas durou pouco. Aos 41, Clau-
dinho fez outro e, aos 47, Hurtado 
de falta, fechou a goleada.

O Vasco de Luxemburgo não foi páreo para o time do Bragantino

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

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

Fernando Miguel; Léo Matos (Gabriel Pec), 
Werley, Castan e Neto Borges; Andrey, 
Juninho (Pikachu), Léo Gil (Marcos Júnior) 
e Caio Lopes (Carlinhos); Talles (Vinícius) e 
Cano Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) Árbitro: Leandro Vuaden (RS) 
Gols: 1º tempo: Eric Ramires (14 minutos). 2º tempo: Claudinho (26 e 41), Ga-
briel Pec (32) e Hurtado (47 minutos) Renda e público: Jogo com portões fechados

BRAGANTINO 4 VASCO 1
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Nem com reza brava!
No Dia de São Sebastião, Dragão faz 3 a 1 e deixa o Botafogo pertinho da Série B

 L CALVÁRIO ALVINEGRO

A
s preces dos fervorosos bo-
tafoguenses não foram 
atendidas. A derrota para 

o Atlético-GO por 3 a 1, de vira-
da, no Nilton Santos, só aumen-
tou o martírio no Campeonato 
Brasileiro. No feriado de São Se-
bastião, padroeiro do Rio, a in-
tervenção de São Jorge, celebra-
do no dia 23 de abril, seria mais 
apropriada para o Botafogo der-
rotar o Dragão. Na lanterna, ape-
nas um milagre é capaz de evi-
tar o rebaixamento à Série B.

Há quatro rodadas sem ven-
cer, o Alvinegro, um dos piores 
ataques da competição, com 26 
gols, em 30 rodadas, aumentou 
o poderio ofensivo. Principal 
aposta da base, Matheus Nas-
cimento foi a novidade na fren-
te, ao lado de Matheus Babi e 
Pedro Raul. Na prática, a ideia 
de Eduardo Barroca não teve 
êxito. A fase de Bruno Nazário 
não ajudou. Discreto, o cami-
sa 10 não conseguiu municiar 
o trio, assim como os laterais.

Na única chance da etapa 
inicial, Jean fez ótima defesa 
em cabeçada de Marcelo Be-
nevenuto. No começo do se-
gundo tempo, foi o Atlético 
que tomou a iniciativa. Com 
boa defesa na finalização de Pe-
reira, Diego Loureiro evitou o 
pior. O susto parece ter desper-

tado o Botafogo. Com boa mo-
vimentação, Pedro Raul deixou 
Babi em excelente condição de 
finalizar, mas Jean, com uma 
intervenção à queima-roupa, 
manteve o 0 a 0.

Com cãibras, Matheus Nas-
cimento foi substituído por 
Angulo. Pouco depois, o Bo-
tafogo, em contra-ataque com 
a participação de Victor Luis, 
Bruno Nazário e Pedro Raul, 
abriu o placar. Jean até tentou 

evitar o gol na finalização do 
camisa 9, mas, no rebote, Babi, 
de primeira, balançou a rede.

O alívio durou pouco. Nu-
ma cochilada da defesa, Da-
nilo Gomes empatou. A vira-
da aconteceu em outro erro da 
zaga. O cruzamento de Dudu 
encontrou Zé Roberto, que co-
locou o Dragão à frente. Desor-
ganizado, o Glorioso entregou 
os pontos e levou o terceiro, de 
Vitor, em falha de Zé Welison. O alvinegro Bruno Nazário disputa a bola com Marlon Freitas, do Atlético-GO: resultado desastroso

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Diego; Kevin (Barradeguy), Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, 
Caio Alexandre (Ênio) e Nazário; Matheus 
Nascimento (Angulo), Babi e Pedro Raul 
(Kalou). Técnico: Eduardo Barroca

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nata-
nael; Pereira, Marlos Freitas, Janderson 
e Wellington Rato (Vítor); Danilo Go-
mes (Gilvan) e Zé Roberto (Oliveira). 
Técnico: Marcelo Cabo

Local: Nilton Santos Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) 
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC) 
Gols: 2º tempo - Matheus Babi (17 minutos), Danilo Gomes (20 minutos), Zé 
Roberto (37 minutos) e Vítor (41 minutos). Cartões amarelos: Caio Alexandre 
(BOT); Pereira e Oliveira (ATL-GO).

BOTAFOGO 1 ATLÉTICO-GO 3

A DERROTA FOI A 
QUINTA SEGUIDA 

DO TIME DE 
BARROCA NO 
BRASILEIRO

BOTAFOGO

ATLÉTICO-GO
O time de Marcelo Cabo teve 
o mérito de buscar o resultado 
após sair atrás no placar

BOLA CHEIA
Matheus Nascimento 
entrou no fogo e, apesar de 
garoto, mostrou qualidade

DEU PRO GASTO
Diego Loureiro, Victor 
Luis, Babi, Pedro Raul e 
Caio Alexandre

BOLA MURCHA
Marcelo Benevenuto 
falhou demais durante 
todo o jogo

PERNA DE PAU
Kevin, Barrandeguy, 
Kanu, Zé Welison e 
Bruno Nazário

TÉCNICO
Eduardo Barroca está 
completamente perdido. 
Inventa a cada jogo

ATUAÇÕES
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 L É O QUE RESTA...

Barroca: ‘Hora de 

honrar a camisa’
Treinador lamenta mais uma derrota e diz que 
lado psicológico está pesando demais no time

C
om o Botafogo em to-
tal desespero, afundado 
na lanterna, com prati-

camente os dois pés na Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro, o técnico Eduardo Barro-
ca não escondeu o abatimento 
após a derrota, de virada, para 
o Atlético-GO, no Nilton San-
tos. Segundo ele, são vários os 
fatores que levaram o time à si-
tuação atual. 

“Nenhuma equipe que está 
na situação em que nos encon-
tramos é por um único motivo. 
Esse momento é de falar pouco 
e sentir muito. Honrar a camisa 
do clube, trabalhar muito to-
dos os dias, passo a passo, para 
que a gente possa já no próxi-
mo jogo reverter esse cenário, 
que, desportivamente, é extre-
mamente adverso”, afirmou. 

Até aqui, Barroca comandou 
o time alvinegro à beira do gra-
mado em sete partidas, com seis 
derrotas. “Em nenhum dos se-
te jogos a gente levou vantagem 
para o intervalo. Levamos gol 
em todos. Tirando o jogo com 
o Coritiba (vitória, de virada, 
por 2 a 1), em que as substitui-

ções fizeram alguma diferença, 
nos  outros seis a equipe perdeu 
e sofreu gols”, lamentou.

Ele admitiu que o lado psi-
cológico é o mais difícil nes-
te momento: “O principal, 
sem sombra de dúvida, é o la-
do mental. Perdemos um jo-

go dentro de casa que era mui-
to importante para a gente se 
reerguer”, declarou Barroca, 
que elogiou o garoto Matheus 
Nascimento, surpresa na esca-
lação titular e um dos dez joga-
dores da base utilizados por ele 
nesta reta final do Brasileiro.

Autor do gol alvinegro, Matheus Babi disputa a bola com zagueiro

VITOR SILVA / BOTAFOGO
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A GATA DA HORA

aguça os nossos pensamentos mais pican-

tes e secretos. Dona de belas curvas, a beldade tem 27 anos, 

mora em São Gonçalo, torce pelo Mengão e adora funk. O 

sucesso que ela faz nas redes sociais já lhe rendeu mais de 10 

mil seguidores. Dê aquele confere esperto em @sjaponeca.

SABRYNA JAPONECA

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

ZULLU DA VILA/DIVULGAÇÃO

 LA Uefa divulgou a seleção do 
futebol europeu em 2020. Os 
11 jogadores foram eleitos em 
votação popular. Neymar está 
entre os escolhidos, formando 
ao lado de Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo e Robert Lewan-
dowski, o melhor do mundo 
pela Fifa. A seleção: Neuer (Ba-
yern/ALE); Kimmich (Bayern/
ALE), Sergio Ramos (Real Ma-
drid/ESP), Van Dijk (Liver-
pool-INGL) e Davies (Bayern/
ALE); De Bruyne (Manchester 
City-INGL) e Thiago Alcân-
tara (Liverpool-INGL); Lio-
nel Messi (Barcelona-ESP), 
Neymar (PSG-FRA), Cristia-
no Ronaldo (Juventus-ITA) e 
Lewandowski(Bayern/ALE).

Neymar entre os 11 da Uefa

 LA diretoria do Boavista acer-
tou a contratação de um nome 
conhecido para a disputa do 
Campeonato Carioca. Aos 32 
anos, o volante Jucilei, que tem 
passagens por Corinthians, 
São Paulo e seleção brasileira, 
vai defender o clube nesta tem-

porada. Ele se destacou no fute-
bol brasileiro pelo Corinthians. 
Em 2010, chegou a ser convo-
cado para a Seleção comanda-
da à época pelo técnico Mano 
Menezes. Depois, Jucilei jogou 
em clubes da Rússia, Emirados 
Árabes e China.

Volante Jucilei no Boavista

DIVULGAÇÃO
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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.

 

MECÂNICO T.2569-1821
De Autos, experiente em freios, 
embreagem,  suspensão, cor-
reias e  Eletricista experiência 
em injeção eletrônica   e elétri-
ca em geral . Comparecer para 
entrevista: Rua Barão de Mes-
quita, 120 Tijuca.T.98038-5635
 

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

 

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

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

 

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

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, fantasias, do-
minadora preferencia (senhores 
maduros) Pernas grossas, apa-
relhada, Centro Cruz Vermelha. 
T.98850-6398
 

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
 



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 21/1/202116

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

EM ALTA

 LLuan Santana doou 
concentradores de oxi-
gênio para Manaus.

‘A GENTE ADORA!’

 LEsposa de William Bon-
ner, Natasha Dantas re-
velou, no Instagram 
Stories, que o jornalista 
gosta de ver o Big Bro-
ther Brasil. “Ele assiste. 
A gente comenta, cur-
te. A gente adora! Estou 
ansiosa pelo novo BBB”, 
contou a fisioterapeu-
ta. Na rede social, ela 
ainda disse para quem 
vai sua torcida: Karol 
Conká. “Sei que a Karol 
Conká vai estar lá e eu 
adoro essa pessoa e eu 
já vou assistir por causa 
dela”, afirmou.

l Lexa e Luísa Sonza quebra-
ram a internet ao publicar 
cliques de biquíni no Insta-
gram, ontem. A esposa de 
MC Guimê deixou seus fãs 
de boca aberta ao exibir sua 

boa forma em meio à na-
tureza durante sua viagem 
ao Jalapão, no Tocantins. Já 
a namorada de Vitão mos-
trou que está com tudo em 
cima ao posar em Fernando 

de Noronha para o fotógra-
fo Iaponã. Com um biquíni 
cavado e com amarrações, 
a cantora recebeu elogios de 
famosas como Cleo e Grac-
yanne Barbosa.  

ESQUECIDO
 LKevinho preparou en-

contro especial com Ga-
briela Versiani para eles 
comemorarem um ano de 
namoro. O jantar tinha di-
reito a ambiente decora-
do, muitos corações ver-
melhos e pétalas de rosas. 
Mas o cantor se esqueceu 
de um detalhe: a comida. 
“Gente, eu lembrei de fa-
zer tudo isso, toda essa 
surpresa, mas esqueci do 
principal, comida. Vamos 
pedir uma comida no apli-
cativo”, brincou ele. 

EM BAIXA

 LCésar Tralli, da TV Globo, 
teria recusado uma pro-
posta milionária da CNN.

QUE SEREIAS!

 LAnitta matou a curiosi-
dade dos internautas so-
bre sua relação amorosa 
ao responder algumas per-
guntas dos fãs, através do 
Instagram, na madrugada 
de ontem. Primeiro, a Po-
derosa confirmou que já 
beijou este ano. Depois, ao 
ser perguntada se estava 
namorando, a cantora sur-
preendeu os internautas. 
“Estou disposta. Se ele pe-
dir...”, declarou ela, sem di-
vulgar a identidade do elei-
to. “Ele sabe”, continuou.

‘ESTOU DISPOSTA. SE ELE PEDIR’ SIMONE: ‘EU TENHO MEDO’
 LSimone, da dupla com Si-

maria, é do tipo sincerona. 
A cantora, que está grávi-
da de oito meses, contou 
através de um vídeo pu-
blicado no Instagram Sto-
ries, ontem, que não tem 
feito sexo com o marido, o 
empresário Kaká Diniz. “O 
marido está na seca, gen-
te”, brincou ela. Kaká corri-
giu a mulher: “Na seca não, 
queria só dar uma namo-
rada, né?”. Simone, então, 
explicou: “A bebê está en-
caixada, gente. Eu tenho 

medo. Mas dizem que po-
de, né? Mas não vai nascer 
normal. Enfim, vamos ver 
se Deus resolve esse proble-
ma ou não”. O casal espera 
uma menina, que se cha-
mará Zaya. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: A emissora não divul-
gou o resumo do capítulo de hoje. 

19h40. Globo: Bruna pergunta para 
Camila sobre seu interesse na explosão. 
Shirlei se emociona com um jantar à luz 
de velas preparado por Felipe. Adônis 
confessa para Apolo que está apaixo-
nado por Shirlei. Apolo recebe flores 
de Tamara. Shirlei diz para Tancinha e 
Francesca que não quer perder Felipe.

21h. SBT: Junior chama a atenção 
de Armando por mandar Beto ficar 
vestido de cupcake. Dani está no 
hospital e Fernando consola Carol. 
Junior também vai ao hospital. Dani 
passa por uma cirurgia. Matilde acha 
Brunilda. Clarita conta para Beto so-
bre o empresário de Tomás.

18h30. Globo: Os tenentes conse-
guem despistar os capangas de Gon-
zalo. Hélio conta para Castro que Cas-
siano desconfia do trato que fez com 
Dionísio e pede ao advogado que tome 
providências. Dionísio orienta Castro a 
dar dinheiro para Hélio fugir. Zuleika es-
cuta a conversa entre Castro e Dionísio.

21h. Record: Abel começa a esco-
lher os melhores animais para ofere-
cer a Deus. Abel vai ao encontro do 
irmão e percebe que Caim está fora 
de si. Adão pede a ajuda de Deus e é 
agraciado com a chuva. Adão e Eva se 
sentem aliviados por se aproximarem 
novamente de Deus. Adão e Eva têm 
um novo filho e o batizam de Sete.

21h30. Globo: Caio não se intimida 
com as ameaças de Irene e afirma que 
resgatará o carro de Eugênio. Ivana ex-
plica a transgeneridade para Eugênio e 
pede sua ajuda. Garcia conta para Elvira 
que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas 
identificam um novo saque na conta 
da empresa. Jeiza flagra Zeca vendo 
as fotos do seu encontro com Ritinha 
e Ruyzinho e termina o noivado. Irene 
divulga na internet as fotos de Bibi no 
apartamento de Caio. Jeiza decide viajar 
sozinha e Zeca fica aflito. Três semanas 
se passam. Silvana foge da clínica. Ivana 
surpreende Joyce com seu visual.

O 
Big Brother Brasil 21 só 
estreia na segunda-feira, 
mas o jogo já começou! 

Antes mesmo do início do rea-
lity show da Globo, já está ro-
lando uma votação para que o 
público escolha seis participan-
tes que entrarão na casa mais vi-
giada do país com um privilégio 
e tanto: a imunidade.  

O BBB 21 conta com 20 partici-
pantes, que estão distribuídos em 
dois grupos. A cantora e apresen-
tadora Karol Conká, a atriz Car-
la Diaz, a influenciadora digital 
Camilla de Lucas, a cantora Po-
cah, o humorista Nego Di, o ator 
Lucas Penteado, o cantor Rodolf-
fo, a youtuber Viih Tube, o cantor 
Projota e o ator Fiuk fazem parte 
do time Camarote. O instrutor de 
crossfit Artur, o fazendeiro Caio, 
o professor João Luiz, o mode-
lo Arcrebiano, a advogada Juliet-
te, a modelo Kerline, a psicóloga 
Lumena, o doutorando em Eco-
nomia Gilberto, a dentista Thaís 
e a consultora de marketing digi-
tal Sarah formam a equipe Pipoca. 

O público poderá escolher os 
seis participantes que mais gos-
tou — três do Camarote e três do 
Pipoca — para ficarem imunes 
na primeira semana na casa. Eles 
também terá que, em consenso, 
indicar alguém para o Paredão.

Os seis escolhidos pelo público 
ainda entrarão na casa e ocuparão 
provisoriamente um local à par-
te, longe dos outros participantes, 
que não saberão da presença deles. 
O encontro do grupo de imunes 
com os demais confinados pro-
mete despertar muitas emoções. 

A primeira votação do BBB 21 
já está aberta, no site Gshow e vai 
até domingo, véspera da estreia do 
programa. O resultado será reve-
lado no Fantástico. Os participan-
tes só saberão da surpresa quan-
do já estiverem dentro da casa, que, 
aliás, este ano, tem uma novidade: 
as cozinhas dos grupos Vip e Xepa 
ficam lado a lado, na parte interna.

FOTOS DIVULGAÇÃO

 LNo que depender de Cleo Pires, 
Fiuk estará entre os seis escolhi-
dos pelo público para ganhar a 
imunidade na primeira semana 
dentro do BBB 21. A atriz e can-
tora já deixou claro que fará um 
mutirão de votos na internet pa-
ra que o irmão fique imune. “E 
vamos de mais mutirão hoje? Se 
depender de mim, meu irmão vai 

ser imunizado, sim”, anunciou 
ela no Twitter, ontem. 

Na rede social, a filha de Glo-
ria Pires e Fábio Júnior tam-
bém falou sobre seu novo ape-
lido. “Olhando rapidamente a 
timeline (do Twitter), já contei 
umas 50 pessoas que dizem ser 
minhas cunhadas”, brincou Cleo. 

Também no Twitter, a ex-B-

BB Rafa Kalimann disse, on-
tem, que vai tentar se contro-
lar para não comentar sobre 
os acontecimentos do Big Bro-
ther Brasil 21. Um dos partici-
pantes, Rodolffo, é ex-marido 
da influenciadora digital. “Vou 
me controlar pra não me posi-
cionar durante o jogo. Alguém 
tira meu TT”, brincou ela.

Cleo faz mutirão de votos para Fiuk na internet

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

O jogo já começou!
Público pode votar para dar imunidade a seis participantes

KAROL CONKÁ

LUCAS PENTEADO

ARTHUR

KERLINE

CARLA DIAZ

RODOLFFO

CAIO

LUMENA

CAMILLA DE LUCAS

VIIH TUBE

JOÃO LUIZ

GILBERTO

NEGO DI

FIUK

JULIETTE

SARAH

POCAH

PROJOTA

ARCREBIANO

THAÍS
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O desejo é impulso, o fim, a posse”.

(Maciel Monteiro)

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

 LProblemas com investimen-
tos podem exigir prudência 
financeira. Seja ousado em 
relação às mudanças que po-
dem surgir. Busque meditar ou 
relaxar para aliviar o estresse.
Números da sorte: 40, 31 e 58.

 LAdapte-se ao ritmo acelera-
do do dia a dia. Sinta-se esti-
mulado a cumprir as suas tare-
fas. Trabalhe em equipe para 
obter melhores resultados. 
Dedique-se ao seu par.
Números da sorte: 59, 77 e 14.

 LO seu dia vai te forçar a to-
mar uma decisão importante. 
Busque acalmar a sua mente 
com atividades em grupo com 
amigos. Você não estará dispo-
nível para namoros ou sexo.
Números da sorte: 33, 24 e 96.

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 campo financeiro pode 
prejudicar sua vida pessoal. 
Metas de trabalho podem ser 
atingidas. Aproveite o dia de 
hoje e compartilhe ideias com 
o seu par amoroso.
Números da sorte: 52, 25 e 88.

 LA compra e a venda de bens 
imobiliários pode ocorrer no 
decorrer desta semana. Seus 
projetos pessoais vão se apri-
morar e evoluir. Muito envol-
vimento na vida a dois.
Números da sorte: 98, 53 e 35.

 LOs desafios vão incentivar 
sua criatividade. Novas opor-
tunidades de trabalho vão 
surgir e podem te fazer muito 
bem. Você pode esclarecer um 
mal-entendido no amor.
Números da sorte: 00, 81 e 72.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LO dia vai te forçar a pensar 
em novos planos. Uma mudan-
ça em sua atividade profissio-
nal poderá ocorrer ainda hoje. 
No amor, as energias não são 
muito favoráveis.
Números da sorte: 37, 46 e 82.

 LVocê não conseguirá nada 
sozinho. Foque em parcerias 
para alcançar seus objetivos. 
Uma instabilidade emocional 
pode surgir e exigir controle. 
Busque a sintonia com o par.
Números da sorte: 38, 65 e 56.

 LPreste atenção sobre os bens 
materiais. Pode querer com-
prar ou vender um terreno ou 
uma casa. Não deixe o estresse 
atrapalhar a sua rotina e curta 
um programa com o par.
Números da sorte: 30, 75 e 84.

SANTA INÊS
Seu nome vem do grego, que sig-
nifica pura. Tinha cerca de 12 anos 
quando um pretendente se aproxi-
mou dela. Secretamente, ela havia 
se comprometido a ser uma das 
virgens consagradas do Senhor. O 
jovem não sabia. Até que ele de-
nunciou Inês para as autoridades, 
porque, sob o império de Dioclecia-
no, cristãos eram perseguidos pelos 
romanos. Quem renunciasse a Jesus 
era poupado. Caso contrário, torna-
va-se um mártir. Foi o que aconte-
ceu com ela, em 304. Santa Inês tem 
uma basílica que foi consagrada a 
ela no lugar onde foi enterrada.

SANTO DO DIA

COMPUTADOR NOVO
O cara compra um computador 
novinho. É o primeiro contato 
dele com o mundo da informá-
tica e o sujeito está apanhando 
da máquina na hora de fazer as 
configurações. Depois de mui-
to quebrar a cabeça, ele resolve 

ligar para o suporte técnico. Do 
outro lado da linha, um espe-
cialista começa a falar com o 
homem usando termos técni-
cos, que pareciam outra língua 
para o cliente. O cara se atrapa-
lha todo e faz o atendente re-
petir a mesma coisa 200 vezes. 

O clima já está ficando pesado 
quando o cliente diz:
— Não está adiantando, ami-
go! Por favor, explique o que 
devo fazer como se eu tivesse 
5 anos de idade, tá bom?
— Tudo bem. Filho, por favor, 
ponha a sua mãe ao telefone.

CACHORRO
Um homem entra no bote-
quim com um cachorro. Ou-
tro homem vê o cão e diz:
— Cachorrinho bonito, hein?
— Bonito mesmo. Quer ver 
uma coisa? Coça o focinho dele. 
O outro coça o focinho do 

cão e fica esperando.
— Ué, ele não fez nada!
— Pois é...
— Então, por que você man-
dou eu coçar o focinho dele?
— É que eu achei esse ca-
chorro ali na rua e não sa-
bia se ele mordia.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Ewá nos pede controle nos 
gastos financeiros e avisa 
que um romance à dis -
tância pode resgatar sua 
autoestima. Use roupas 
amarelas.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Florestas.
SIMPATIA:
Para atrair confiança e au-
toestima, faça um banho 
com pétalas de rosas amare-
las e vermelhas e sete folhas 
de elevante. Macere tudo e 
jogue do pescoço para bai-
xo, pedindo autoestima e 
confiança para Ewá.

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

de 22 de dezembro a 20 de janeiro de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 20 de fevereiro a 20 de março

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LO astral indica que o seu dia 
vai ser focado na vida profis-
sional. Aproveite para fazer 
negócios e ganhar uma grana 
extra. Fortaleça a sua saúde e 
seja carinhoso com o par.
Números da sorte: 10, 01 e 37.

 LProblemas econômicos e fa-
miliares podem surgir no dia 
de hoje. Tenha cautela em re-
lação às suas emoções. Tente 
se mostrar disponível para a 
paixão com o seu par.
Números da sorte: 29, 83 e 02.

 LA Lua indica que os bens ma-
teriais e novas posses podem 
surgir e evoluir ainda hoje. 
Aposte em financiamentos. 
Estabilidade será a palavra da 
relação com o par.
Números da sorte: 84, 21 e 66.
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