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l LUXA MUDA MEIO TIME DO VASCÃO PARA COZINHAR O GALO HOJE

Helicópteros 
liberados em 
operações 
policiais

ESTADO DO RIO 5

VIGILANTE 
DE BANCO É 
TRAFICANTE 
NA TIJUCA

PRESO 5

FILHA JOGOU 
CELULARES 

NO MAR

FLORDELIS 3

PRIORIDADE NA FILA DE VACINAÇÃO

“Não vamos 
cair. Nem a covid 

Nos derruba” 
Nicole Albuquerque, 

musa do Vascão

“risco é maior 
que eficácia 

da coroNavac”
Suzanne Shwnay, 
musa do Fluzão

Jojo dá o papo 
sobre sexo: 

‘Reproduzi filme 
da Gretchen’

BOOM, BOOM

PÁGINA 16

Senai oferece 
cursos técnicos 

on-line que 
começam dia 3

1.800 VAGAS

PÁGINA 8

TIMES SE ATOLAM NO BURACO DO Z-4 E ATURAM GOZAÇÃO DE RIVAIS

FOGO E VASCO NO 
GRUPO DE RISCO 
DA VACINAÇÃOL

PAES DETONA 
MUVUCADA 
EM BARES E 

FESTAS:
‘DEIXEM DE 

SER BURROS’

COVID-19 7

“rebaixameNto 
deles sai aNtes 

da vaciNa”
Rosângela de Jesus, 

musa do Mengão

“sempre ao lado. 
Na saúde ou 
Na doeNça”
Ester Lopes, 

musa do Fogão
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MICHEL 
DIAS DE 
MIRANDA
tem atual-
mente 27 
anos. Ele 
desapareceu 
em 27 de 
outubro de 
2010, em 
Sepetiba (Zona Oeste), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CARTA DO LEITOR

Alô, Light! Duque de 
Caxias está sem luz

Bagunça total nos
pontos de ônibus

Cratera em rua de
São João de Meriti

Iluminação precária
em Rocha Miranda

Buraqueira em via
de Realengo

Lixarada ocupando
uma via importante

 L Moradores do bairro Vila São 
Luiz, em Duque de Caxias, estão 
sem energia. A partir de 4 horas 
da manhã, todos nós ficamos sem 
luz. Nossas contas estão pagas, 
mas o fornecimento não é regular, 
em pleno calor. Pedimos que seja 
tomada alguma providência, in-
clusive na Rua Deputado Sá Rego.

 L Na Rua Manoel João Gonçalves, 
em Alcântara, as paradas de ôni-
bus são mal distribuídas e tumul-
tuam demais o trânsito no local. 
Não tem nenhuma fiscalização lá 
e nenhum agente aparece para 
controlar a situação. Na hora do 
rush, fica impraticável de circular 
por ali. Alô, prefeitura!

 L Uma cratera enorme se abriu 
na Rua Hermógenes Fontes, na 
esquina com a Rua São Pedro, 
no centro de São João de Meriti. 
Moradores alegam que o buraco 
apareceu depois de obras feitas 
pela Cedae na via. O rombo está 
tão grande que a tubulação pode 
se romper e causar acidentes.

 L É preciso melhorar a iluminação 
na Rua dos Topázios, em Rocha 
Miranda, para dar mais segurança 
à população. Alguns postes da via 
estão completamente apagados. 
Isso é um prato cheio para os ban-
didos que circulam por ali. A Rio-
Luz precisa ir lá no local urgente, 
antes que aconteça algo.

 L Moradores da Rua Núncio Ca-
leppi reclamam dos muitos bura-
cos existentes na via. Está impos-
sível passar de carro! A rua é uma 
ladeira muito íngreme e fica difícil 
de desviar dos buracos, além do 
fato de não conseguirmos ver 
quem está vindo do outro lado, 
então acidentes podem ocorrer.

 L A Estrada dos Sete Riachos, en-
tre Santíssimo e Campo Grande, 
está cheia de lixo e entulho ocu-
pando grande parte da via. Eu 
acredito que sejam os próprios 
moradores da via que jogam lixo 
ali. Isso é um verdadeiro absurdo! 
A prefeitura precisa multar quem 
joga lixo no local.

Vitor Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Gabriel Gutierrez
Por e-mail

Luiz Cláudio Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Rocha Miranda

Fabiana Ferreira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Márcia Santos
Campo Grande

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 46 anos 
e  t rabalho como 
jornaleira há 27. 
Antes, eu era garço-
nete. Moro em Irajá 
e o melhor da minha 
profissão é o contato 
com meus clientes e 
os amigos que faço. 
O que mais gosto 
daqui é a simpatia 
das pessoas comigo. 
Torço pelo Botafogo 
e, sempre que posso, 
gosto de ir à praia. O 
que mais gosto de 
ler no MEIA HORA 
é sobre economia.

MARIA 
DE LOURDES —

Botafogo
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MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
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POLÍCIA

Flordelis (de vestido branco, à esquerda), durante a audiência de ontem, no Fórum de Niterói

THUANY DOSSARES

Celulares no mar
Filha de Flordelis diz que se livrou de 3 aparelhos em Piratininga após morte de pastor

 L CASO ANDERSON DO CARMO

S
imone dos Santos Rodri-
gues, filha biológica da de-
putada federal e pastora 

Flordelis dos Santos (PSD), con-
fessou ontem ter jogado os celu-
lares da mãe, do irmão Flávio dos 
Santos e do pastor Anderson do 
Carmo no mar de Piratininga, na 
Região Oceânica de Niterói. Simo-
ne é ré no processo que investiga o 
assassinato a tiros de seu padrasto, 
ocorrido em 16 de julho de 2019, 
em Niterói. Ela é acusada de ajudar 
a envenenar o líder religioso. 

Simone confessou que pegou o 
telefone de Flávio pouco antes da 
prisão, ainda no enterro do pas-
tor. Os três aparelhos eram consi-
derados pela polícia peças chaves 
nas investigações. Ela negou que 
tivesse tentado envenenar o pastor. 

A filha de Flordelis disse que 
planejou a morte do padrasto por 
conta de supostas investidas se-
xuais por parte dele. Simone con-
fessou que deu R$ 5 mil para que 
a irmã Marzy a ajudasse. “Eu dis-
se: ‘Marzy me ajuda, estou pas-
sando por maus momentos’. Eu 
não tinha um plano, estava deses-
perada. Depois que fiquei doente, 
ele ia no meu quarto. Sei que ela 
ia dar o dinheiro pro Lucas  (fi-
lho adotivo do casal), mas, de-
pois que dei o dinheiro, não sei 
o que houve”, contou. 

Simone disse à juíza Nearis 
dos Santos Carvalho Arce, da 
3ª Vara Criminal de Niterói, 
que flagrou o padrasto se mas-
turbando em seu quarto, ao la-
do da cama em que ela dormia. 

Ao ser questionada sobre o su-
posto namoro com Anderson do 
Carmo antes do casamento dele 
com a mãe, Simone disse que nun-
ca teve nenhum tipo de relaciona-
mento amoroso com o padrasto.

 LAinda em seu depoimento, Si-
mone dos Santos Rodrigues con-
tou que a mãe, Flordelis, era cega 
pelo pastor e por isso não conta-
va a ela sobre as supostas investi-
das sexuais dele. “Tinha medo de-
la não acreditar em mim, ele tinha 
uma lábia muito boa”, acrescen-
tou. Sobre a administração finan-
ceira da família, Simone disse que 

não achava justo que apenas An-
derson do Carmo controlasse tu-
do: “Minha mãe era uma mario-
nete pra ele. Ele tomava a frente de 
tudo, até em reuniões ele cuidava 
de tudo. A deputada era ela”.

Simone declarou ainda que 
não estava em casa na noite do cri-
me, alegando que estava na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, 

com um antigo namorado.
Onze pessoas foram indicia-

das. A deputada é apontada co-
mo a mentora da morte do pastor 
e só não foi presa por ter imunida-
de parlamentar. Flávio dos Santos, 
filho biológico da parlamentar, é 
acusado de matar o padrasto, e Lu-
cas Cézar, adotivo, foi quem nego-
ciou a compra da arma do crime.

Simone diz que deputada era cega pelo pastor

 LEm seu depoimento de on-
tem, Flordelis  reafirmou que 
toda a família sabia do plano 
arquitetado para matar o pas-
tor Anderson do Carmo. A 
parlamentar chegou às 9h15 
ao Fórum de Niterói, acompa-
nhada dos advogados. Ao ser 
questionada pela imprensa, 
Flordelis disse que o próprio 
marido estava ciente que exis-
tia um plano para sua morte, 
mas não respondeu porque 
ele não decidiu buscar prote-
ção. As audiências, na 3ª Vara 
Criminal, estão a cargo da juí-
za Nearis dos Santos Arce, que 
segue ouvindo testemunhas da 
defesa e da acusação.

Família sabia 
do plano

 LTambém ré no processo, Mar-
zy Teixeira da Silva, filha afetiva de 
Flordelis e Anderson do Carmo, 
confessou à Justiça que procurou 
o irmão Lucas Cézar para plane-
jar a morte do pai. Em seu depoi-
mento de ontem, Marzy disse que 
ofereceu R$ 5 mil (recebidos da 
irmã, Simone) para que o irmão 
matasse o pai adotivo e, além do 
dinheiro, lhe prometeu que ele fi-
caria com o relógio do pastor. Ain-
da segundo Marzy, Lucas teria que 
planejar um roubo e assassinar 
Anderson do Carmo. Lucas Cé-
zar perguntou se Flordelis sabia do 
plano e disse que só aceitaria se a 
mãe concordasse. Marzy e Florde-
lis teriam conversado por celular.

Filha afetiva 
dá detalhes

 L THUANY DOSSARES
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POLÍCIA

Polícia Civil estoura 

fábrica de balões 
Mãe e filho foram presos em flagrante e materiais, apreendidos

 L EM SÃO GONÇALO

P
oliciais civis da Delegacia 
do Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro 

(DAIRJ) fecharam, na quinta-
feira, uma fábrica de balões, no 
bairro Trindade, em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana 
do Rio. No local, foram apreen-
didas varetas, buchas, lanternas 
e grande quantidade de para-
fina — material inflamável 
utilizado para a fabricação de 
buchas para balões. Mãe e fi-
lho foram presos em flagrante, 
na operação. Eles não tiveram 
seus nomes divulgados.

De acordo com o delegado 
Adriano Marcelo Firmo Fran-

ça, titular da DAIRJ,  a ação foi 
um desdobramento das inves-
tigações sobre uma invasão de 
grupos de baloeiros ao Aero-
porto do Galeão, para recupe-
rar um balão extraviado, em 
julho do ano passado. Na oca-
sião, houve troca de tiros com 
cerca de 30 baloeiros e dois de-
les foram detidos quando ten-
tavam resgatar o balão.

As investigações continuam 
e a Polícia Civil voltou a alertar 
sobre o risco de soltar balões não 
apenas perto do aeroporto, mas 
pelo que podem causar de da-
nos ao meio ambiente, inclusive 
provocando queimadas.

‘Trem Bala’ descarrilhado
Chefe do tráfico morre em confronto com PMs em Belford Roxo

 L AGIA EM QUATRO COMUNIDADES

Um traficante conhecido 
como ‘Trem Bala’ foi morto du-
rante confronto com policiais 
militares do 39º BPM (Belford 
Roxo), na comunidade Santa 
Teresa, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, por vol-
ta das 5h de ontem. De acor-
do com a Polícia Militar, ele é 
apontado como o líder do trá-
fico de drogas de três comu-
nidades de Duque de Caxias e 
uma de Belford Roxo.

O delegado responsável pe-
la 54ª DP (Belford Roxo), Jo-
sé Mário Salomão de Omena, 
informou que o homem foi fe-
rido após atacar os PMs a ti-

ros, juntamente com outros 
10 comparsas, durante um pa-
trulhamento da equipe do 39º 
BPM. ‘Trem Bala’ chegou a ser 
socorrido e levado para o Hos-
pital Municipal de Belford Ro-
xo (HMBR), mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Além da pistola usada pe-
lo criminoso, um carregador 
com munições, quatro tabletes 
de maconha, e um radiotrans-
missor foram apreendidos. 

O caso foi inicialmente re-
gistrado na 54ª DP e passou a 
ser investigado pela Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF). Policiais militares mostram material apreendido na operação

DIVULGAÇÃO

Parte do material apreendido pela Polícia Civil na operação

DIVULGAÇÃO

Rodou no 

churrasco

 LUm foragido da Justiça, 
identificado como Yago Ri-
beiro Mota, o Yago Bala, de 
27 anos, foi preso na quinta-
feira durante um churras-
co com amigos na praia do 
Leme, na Zona Sul do Rio. 
Há seis anos, ele recebeu in-
dulto de Natal e não retor-
nou à prisão para cumprir 
pena por porte ilegal de ar-
mas e corrupção ativa. A po-
lícia chegou a Yago graças a 
informações fornecidas ao 
Disque Denúncia.

RAPIDINHAS...

Um morto 
em Japeri

 LUma pessoa morreu e três 
ficaram feridas num tiro-
teio entre PMs e bandidos, 
na madrugada de ontem, 
na comunidade Lagoa do 
Sapo, em Japeri, na Baixa-
da Fluminense. Armas e 
drogas foram apreendidas. 
Testemunhas contaram à 
PM que dois dos baleados 
— adolescentes de 15 e 17 
anos — não tinham en-
volvimento com o tráfico 
e ficaram no meio do fogo 
cruzado. O mais novo foi 
atingido de raspão, no bra-
ço, e o mais velho foi hospi-
talizado, em estado grave.
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POLÍCIA

 L NA TIJUCA

Aliado ao mal
Preso vigilante suspeito de integrar o tráfico

U
m vigilante de banco foi 
preso, na manhã de on-
tem, em uma ação inte-

grada entre policiais civis da 19ª 
DP (Tijuca) e policiais militares 
da Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) do morro da Formi-
ga, na Zona Norte do Rio. 

De acordo com os investi-
gadores, Fernando Rodrigues 
e Silva é suspeito de integrar 
o tráfico de drogas da comu-
nidade da Formiga, na Tijuca, 
e contra ele foi expedido um 
mandado de prisão temporá-
ria pelo crime de associação 
para o tráfico e porte de arma 
de uso restrito.

Ainda de acordo com as in-
vestigações, Fernando foi iden-
tificado por meio de imagens 
e vídeos em que aparece segu-
rando um fuzil em “patrulha-
mento” no interior da comu-
nidade e próximo de pontos de 
venda de droga.

Arma e munições apreendidas
A Polícia Militar informou 

que Fernando teria grande re-
levância na hierarquia da fac-
ção que atua na comunidade.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o vigilante não possuía an-
tecedentes  criminais e tinha 
vínculo formal de emprego 

com a empresa de vigilância 
para a qual trabalhava. 

As investigações continuam 
para tentar estabelecer os reais 
vínculos do suspeito com a or-
ganização criminosa que atua na 
comunidade da Formiga e sua 
possível participação em outros 
crimes registrados na região.

Fernando foi preso em casa, 
no Engenho de Dentro, tam-
bém na Zona Norte do Rio. 
Na residência, os investigado-
res apreenderam uma pistola, 
munições diversas e as roupas 
com as quais ele aparece nas fil-
magens feitas pela polícia du-
rante a investigação.

A desembargadora Inês da 
Trindade Chaves de Melo, da 6ª 
Câmara Cível,  suspendeu uma 
decisão que proibia o uso de he-
licópteros em operações policiais 
em todo o estado do Rio de Janei-
ro, em vigor desde o dia 18 de agos-
to de 2020. Com isso, fica também 
permitido o sobrevoo de áreas 
num raio de dois quilômetros de 
distância de instituições de ensino. 
O pedido de suspensão havia sido 
solicitado pela Procuradoria-Ge-
ral do Estado (PGE).

Para os órgãos de segurança, a 

medida anterior impossibilitava 
um policiamento mais ostensivo 
e investigativo por parte da polícia.

À noite, a Defensoria Pública 
do Rio protocolou recurso contra 
a decisão da desembargadora. No 
recurso, a Defensoria alega que 
apenas o pedido de reconside-
ração formulado pelo Estado do 
Rio de Janeiro foi analisado, não 
sendo considerado aquele apre-
sentado pela Defensoria Pública, 
que tem por fundamento um pe-
dido aprovado pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Helicópteros 
são liberados
Suspensa decisão que proibia uso

 L EM OPERAÇÕES POLICIAIS
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Moradores do Rio e da 
Baixada ficam sem água 
após Cedae desligar 
Guandu por dez horas

GERAL

 LA dona de casa Elaine Santos, de 
31 anos, relatou que ficou com a 
torneira seca na tarde de ontem. “É 
muito difícil ficar sem água com 
quatro crianças em casa, nesse 
calor. Ninguém avisou nada pra 
gente”, lamentou a moradora de 
Santa Cruz, na Zona Oeste. Já o 
motorista José Amorim, de 54 
anos, cobrou uma solução da Ce-

dae. “Ontem (quinta-feira), a água 
que estava chegando pra gente era 
uma água com mau cheiro e gos-
to de lama. Hoje (ontem), nós não 
temos água nem com gosto de la-
ma, nem com mau cheiro’, criti-
cou o morador de São Cristóvão, 
na Zona Norte, que já recorreu ao 
depósito mais próximo para ga-
rantir galões de água para beber e 

preparar refeições.
Ronaldo Nunes, funcionário 

de um depósito de bebidas na La-
pa, está faturando mais desde a úl-
tima semana. No  depósito, água 
para vender não falta. A torneira, 
no entanto, nem um pingo: “Aqui 
costuma faltar água. Estou ven-
dendo muita água, mas minha 
torneira, mesmo, não tem”.

Sem água, com crianças em casa e no calor

‘NÃO SEI O 
QUE FAZER,  
É ABSURDO’

 L ‘VERÃO DA GEOSMINA, PARTE 2’

M
oradores de vários bair-
ros do Rio e da Baixada 
Fluminense relataram 

falta d’água, ontem, após a Com-
panhia Estadual de Águas e Esgo-
tos do Rio de Janeiro (Cedae) sus-
pender o sistema de produção de 
água na Estação de Tratamento 
do Guandu (ETA Guandu) por 
10 horas. A paralisação aconteceu 
como medida de prevenção pa-
ra conter um problema que alte-
rou o cheiro e o gosto da água que 

 L LUANA BENEDITO

 L YURI EIRAS
chega aos consumidores.

A fotógrafa Fernanda Dias, de 
33 anos, foi surpreendida ao acor-
dar com a falta d’água em Campo 
Grande, na Zona Oeste. “Minha 
mãe me disse que não tinha como 
tomar banho de chuveiro porque 
não tinha água da rua. Não dá pa-
ra ficar sem água no calor que faz 
em Campo Grande”, reclama. Na 
quinta-feira, ela havia relatado a 
mudança na coloração, no gosto 
e no cheiro da água da Cedae.

Rosa Pacheco, mãe de Fernan-
da, diz que a situação da água no 
Rio é “constrangedora”. “Não hou-

ve um aviso, ninguém preparou 
ninguém. O pedreiro chegou pa-
ra terminar a obra, teve que parar e 
voltar para casa. Eles já gastaram o 
dinheiro da passagem”, comentou 
a professora, de 67 anos.

A situação da falta d’água tam-
bém se repetiu na Praça Seca, na 
Zona Oeste. O corretor Marco An-
tônio, de 58 anos, contou que sou-
be da falta d’água no condomínio 
ao acordar. Uma vizinha comuni-
cou os moradores em um grupo 
do WhatsApp. “Nós não temos 
cisterna aqui, não sei o que fazer. É 
inacreditável, um absurdo”.

 LSeis empresas de saneamento ini-
ciam, na próxima quarta-feira, as 
visitas técnicas às instalações da 
Cedae como parte do processo de 
licitação para a concessão de servi-
ços da empresa. Estão agendadas, 
até o momento, 1.446 avaliações 
em 35 municípios da Região Me-
tropolitana (19) e do interior (16). 
O leilão está marcado para 30 de 

abril. “Ter grandes empresas de-
monstrando interesse na conces-
são mostra que estamos avançan-
do muito no processo. Ampliar o 
acesso da população à água e ao 
saneamento é algo que muda a 
vida das pessoas e é para isso que 
estamos trabalhando”, afirmou o 
governador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro (PSC).

Seis interessados em licitação
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 LDe acordo com a Cedae, o cor-
te de água, que durou 10 horas, 
ocorreu como medida de pre-
venção para conter um proble-
ma que alterou o cheiro e o gosto 
da água. O sistema foi religado às 
6h15 da manhã de ontem. Mes-
mo em sua capacidade normal, 
ainda pode faltar água em bair-
ros da capital e na Baixada Flu-
minense até amanhã. A promes-
sa é que, nesse período, a água 
comece a chegar sem cheiro e 

sem mau gosto. A companhia 
pediu aos clientes que possuem 
sistemas de reserva que usem 
a água de forma equilibrada e 
adiem tarefas não essenciais, que 
exigem grande consumo.

A companhia afirmou tam-
bém que montou um esquema 
especial para atender os hospi-
tais e outros serviços essenciais 
com carros-pipa, nas áreas afe-
tadas, caso haja necessidade, em 
meio à pandemia da Covid-19.

Promessa de problema resolvido
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‘Deixem de ser burros’
Paes pede consciência a quem não respeita medidas. Risco na cidade toda é alto

 L COVID-19

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), lançou 
ontem um apelo à po-

pulação para que tenha cons-
ciência em relação às  medidas 
para combater à disseminação 
da Covid-19. “Ninguém es-
tá proibido de frequentar es-
paços públicos, mas tenham 
consciência”, pediu ao divul-
gar o boletim epidemiológico 
da prefeitura.

Os dados mostram que to-
das as 33 regiões administrati-
vas estão com risco alto para a 
doença, o penúltimo ponto da 
escala criada pelo município 
— moderado, alto e muito alto. 

“Esse verão não é igual 
àquele que passou. Aqueles que 
acham que vão ficar na balada, 
nas festas: deixem de ser bur-
ros. Vocês estão matando pes-
soas. Ninguém está proibido 
de frequentar espaços públi-
cos, mas tenham consciência”, 
afirmou.

Na semana anterior, eram 
28 em alto risco, e outras cin-
co regiões em risco moderado. 
Há duas semanas, eram 18 em 
alto risco. O aumento da últi-
ma semana foi registrado prin-
cipalmente nas comunidades: 
Rocinha, Jacarezinho, Alemão 
e Maré. Na quarta-feira, ima-
gens flagraram um baile, com 
pessoas sem máscara e muita 
aglomeração, na comunidade 
da Maré, na Zona Norte do Rio. 

“Estou falando também 
com os mais jovens. Vão para 
a balada, acham que estão no 
verãozão e vão para casa, viver 
com os mais idosos. Não é ad-
missível que a gente continue 
nesse ritmo. As restrições estão 
colocadas já há duas, três sema-
nas”, afirmou o prefeito.

Paes usou palavras mais duras para despertar a consciência de quem não se preocupa com a pandemia

ESTEFAN RADOVICZ

 L Com a alta dos casos de Co-
vid-19 e dos registros de aglo-
merações no Rio, o prefeito 
Eduardo Paes disse que as 
medidas de restrição serão 
intensificadas, em toda a ci-
dade. “Estão curtindo o ve-
rão como se não houvesse 
amanhã. Vamos tomar me-
didas mais intensas para que 

as pessoas entendam que não 
dá para curtir a vida a valer. 
Dá para sair, ir para os espa-
ços públicos, comércios es-
tão abertos. Mas não dá para 
as pessoas continuarem sem 
tomar cuidados, e me refiro 
aos mais jovens aqui, tenham 
consciência”.

A Prefeitura do Rio segue 

na tentativa de abrir leitos nos 
hospitais municipais. Cin-
quenta novos foram abertos 
na última semana: 10 no hos-
pital Souza Aguiar, no Centro; 
10 no Salgado Filho, no Méier, 
Zona Norte; 10 no hospital da 
Piedade; e outros 20 no hospi-
tal Clementino Fraga Filho, na 
Ilha do Fundão.

Mais 50 leitos de hospital foram abertos

 LCom cinco dias de vacinação 
no Rio, a Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu denúncias sobre 
pessoas vacinadas que suposta-
mente não pertenciam aos gru-
pos prioritários de imunização. A 
pasta não informou quantos ca-
sos chegaram, mas confirmou que 
apura os episódios. A Polícia Civil, 
por meio da Delegacia de Com-
bate à Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro (DCC-LD), instaurou 
inquérito para apurar denúncias 
de compra de vacinas e de “pro-
fissionais de Saúde coagidos a va-
cinar pessoas fora do grupo de 
risco”. Até ontem, mais de 42 mil 
pessoas já haviam sido vacinadas 
no Rio, entre idosos de abrigos e 
profissionais de Saúde.

Denúncias de 
fura-filas

 LPara ajudar a enfrentar e apurar 
as denúncias de fura-filas e outras 
vantagens indevidas, foi instituí-
da a Força-Tarefa de Capacitação 
do Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren-RJ), nomeando 
conselheiros permanentes para 
a  fiscalização em todo o estado. 
Além disso, Lilian Behring, pre-
sidente do Coren, solicitará aos 
5.936 enfermeiros, responsá-
veis técnicos de enfermagem de 
hospitais e outras instituições de 
Saúde do Rio que atuem na vigi-
lância à vacinação. Até ontem, a 
Secretaria de Estado de Saúde do 
Rio (SES) registrou 494.796 casos 
confirmados e 28.592 mortes por 
Covid-19. Em 24 horas, foram 
669 novos casos e 152 mortes. 

Força-tarefa 
atua no estado

 L YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com
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Está em busca de emprego? 
Então, fique ligado: há 1.428 va-
gas para diversos níveis de esco-
laridade. Algumas, inclusive, sem 
necessidade de experiência.  

Esta semana, a Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda 
disponibiliza 812 oportunida-
des de emprego para diversas 
regiões do Rio. Entre as áreas 
contempladas estão operador 
de vendas, operador de tele-
marketing, técnico de suporte 
de TI, coordenador de restau-
rante, balconista, auxiliar de 
cozinha e garçom. Os detalhes 
estão disponíveis no site http://
empregabrasil.mte.gov.br/. 

A Comunidade Católica Ge-
rando Vidas está encaminhan-

do trabalhadores para 346 
vagas. Entre as chances dispo-
níveis estão auxiliar de limpe-
za, operador de caixa, repositor 
de mercadorias, recepcionista, 
assistente administrativo, téc-
nico em enfermagem e auxiliar 
de farmácia. Mais informações 
em https://www.facebook.
com/sougerandovidas/.

A empresa de Recursos Hu-
manos Luandre está com 270 
vagas no Rio, entre elas de téc-
nico de enfermagem, auxiliar 
de coleta, técnico de enferma-
gem de emergência, enfermei-
ro de UTI, entregador e líder de 
laboratório. Cadastro no site 
candidato.luandre.com.br ou 
no app da Luandre.

Quase 1.500 empregos

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

da
RAPIDINHAS...

Segunda fase de pré-matrícula
 LA Secretaria de Estado de 

Educação abrirá na segunda-
feira, às 8h, a segunda fase de 
pré-matrícula pelo site Matrí-
cula Fácil (www.matriculafa-
cil.rj.gov.br). Até terça-feira, as 
vagas serão dedicadas exclusi-
vamente aos alunos que se ins-
creveram na primeira fase de 

pré-matrícula e não foram alo-
cados em nenhuma unidade 
escolar. Para aqueles que não 
confirmaram matrícula na pri-
meira fase ou que perderam 
os prazos de inscrição, haverá 
uma nova oportunidade, a par-
tir de quarta-feira, às 8h, pelo 
portal Matrícula Fácil.

Estação do BRT será reaberta
 LA Prefeitura do Rio e o BRT 

anunciaram que vão reabrir 
a Estação Nova Barra, no Re-
creio, segunda-feira. Essa é a 
sétima estação que está sen-
do reativada desde o início do 
ano, após passar por reparos. As 
outras seis que voltaram a rece-
ber passageiros são Pinto Teles, 
em Campinho, Bosque Mara-

pendi (Módulo Expresso), na 
Barra da Tijuca, Tanque, em Ja-
carepaguá, General Olímpio, 
em Santa Cruz, André Rocha 
e Aracy Cabral, ambas na Ta-
quara. A previsão da Secretaria 
Municipal de Transportes é de 
que a Estação Praça do Bando-
lim, na Taquara, retome o fun-
cionamento até 1º de fevereiro.

 L APÓS CANCELAMENTO DO CARNAVAL EM JULHO

‘Algum auxílio’
Paes diz que estuda ajuda para trabalhadores da folia

A
pós anunciar que não ha-
verá Carnaval em julho, 
o prefeito Eduardo Paes 

disse, ontem, que estuda um 
auxílio financeiro para os tra-
balhadores que vivem da folia. 
A declaração foi dada durante a 
apresentação do mais novo bo-
letim epidemiológico, que mos-
trou que 100% das regiões da ci-
dade do Rio estão em alto risco 
para o contágio da Covid-19.

“Estamos conversando com 
a Secretaria de Cultura para que 
escultores, pintores, bordadei-
ras, figurinistas, desenhistas, 
artesãos tenham algum tipo de 
auxílio. Eu já vinha desde a tran-
sição tentando observar essa his-
tória do Carnaval. Temos uma 
questão objetiva: a pandemia 
não vai se resolver até julho. E 
isso exige uma preparação que é 

impossível de ser feita. Não vi es-
se ânimo das escolas. Não vi esse 
ânimo em quem financia o des-
file”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Cultura, um edi-
tal será lançado para permitir 
que os profissionais envolvidos 
na produção da festa tenham al-
guma forma de sustento no ano. 
No entanto, medidas serão esta-
belecidas na próxima semana.

Paes nunca escondeu sua pai-
xão pela festa, mas disse que “pa-
rece sem qualquer sentido” rea-
lizá-la este ano, ainda que o Rio 
de Janeiro já tenha começado a 
vacinação contra a Covid-19. “É 
uma ironia do destino: logo eu 
sou o primeiro prefeito a não ter 
Carnaval”, lamentou.

Os desfiles de 2021 estavam 
previstos para julho, segundo 

indicação de uma plenária rea-
lizada com as escolas de sam-
ba do Rio. Nas redes sociais, na 
quinta-feira, porém, Paes anun-
ciou o cancelamento do Carna-
val no meio do ano.

A Liga Independente das Esco-
las de Samba (Liesa) declarou que 
compreende a decisão do prefei-
to diante da situação atual. A Liga 
das Escolas da Série A (Lierj) con-
cordou com a decisão e disse que 
a saúde é prioridade. 

Calendário alterado

O calendário de datas oficiais 
do estado foi alterado, incluin-
do no mês de julho de todo ano 
o CarnaRio — Carnaval fora de 
época, para estimular o turis-
mo. É o que define a Lei 9.174/20 
sancionada pelo governador em 
exercício, Cláudio Castro. Prefeitura lançará edital para quem trabalha na produção do Carnaval

DIVULGAÇÃO

 LA Firjan Senai anunciou cinco 
novos cursos técnicos: Cerveja-
ria, Desenvolvimento de Sistemas, 
Sistema de Energias Renováveis, 
Refrigeração e Climatização e In-
formática para Internet. Os novos 
títulos fazem parte do cardápio de 
16 cursos técnicos de Educação à 
Distância (EaD), que serão ofere-
cidos pelas Unidades da Firjan Se-
nai em 2021. O início das aulas está 
marcado para o dia 3. Ao todo, são 
1.800 vagas. Inscrições e cursos: 
https://www.firjansenai.com.br/
cursorio/portal/index.php

Cursos 
técnicos 
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Z-4 vira ‘grupo de risco’
Alvinegros e vascaínos são zoados por rivais, que falam em prioridade para a vacina

O 
ano começou com mui-
ta dor de cabeça para 
cruzmaltinos e alvine-

gros. Botafogo e Vasco estão na 
zona de rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro, correndo 
grandes riscos de ir parar na 
Série B. De acordo com os cál-
culos feitos por matemáticos 
do futebol, o Glorioso pratica-
mente já caiu: tem 99% de risco 
de jogar a Segundona em 2021. 
Já o perigo para o Gigante da 
Colina beira os 30%.

Nos grupos de WhatsApp, a 
zoeira rola solta. Rubro-negros  
e tricolores não perdem a chan-
ce de tirar sarro dos rivais e di-
zem que os torcedores de Vasco 
e Botafogo deveriam ser consi-
derados do grupo de risco e ter 
prioridade na vacinação contra 
o novo coronavírus porque es-
tão sofrendo demais.

A gozação também é enor-
me entre as musas dos quatro 
grandes do Rio de Janeiro. A 
rubro-negra Rosângela de Je-
sus e a tricolor Suzanne Shwnay 
acham que os rivais não têm 
mais chances na Série A. Do ou-
tro lado, o clima é de confiança. 
A vascaína Nicole Albuquerque 
e até a botafoguense Ester Lo-
pes não se dão por vencidas e 
acreditam na permanência de 
seus times do coração.

Enquanto veem o Flamengo 
brigar pelo título do Brasileirão 
e o Fluminense por uma vaga na 
Liberta, cruzmaltinos e alvine-
gros rezam para que a continui-
dade de 2021 não seja tão tene-
brosa quanto o início do ano e o 
fim do campeonato. Será que há 
vacina para evitar o  sofrimento?

  FOTOS CARLOS ALBERTO B. / AG. LUXXUS 

“MESMO COM 
99% DE RISCO DE 
CAIR, CONFIO NA 
PERMANÊNCIA 
NA SÉRIE A. VOU 
ESTAR SEMPRE 

AO LADO DA 
MINHA PAIXÃO”

ESTER LOPES,
MUSA DO BOTAFOGO

“ESTOU MUITO 
TRISTE COM A 

DEMORA PARA 
VACINAR O POVO. 
REBAIXAMENTO 
DE BOTAFOGO E 

VASCO SAI ANTES 
DA VACINA”

ROSÂNGELA DE JESUS,
MUSA DO FLAMENGO

“TEM VACINA 
QUE SALVE O 
BOTAFOGO E 
O VASCO? A 

CHANCE DE CAIR 
É MAIOR QUE 

A EFICÁCIA DA 
CORONAVAC”

SUZANNE SHWNAY,
MUSA DO FLUMINENSE

“NÃO VAMOS 
CAIR! MESMO 
QUE AS RIVAIS 

FIQUEM 
SECANDO, EU 

CONFIO NO LUXA. 
NEM A COVID 

NOS DERRUBA!”

NICOLE ALBUQUERQUE,
MUSA DO VASCO

Reportagem do estagiário 
IGOR SANTOS com supervisão 
do jornalista FERNANDO FARIA
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Benítez como trunfo
Argentino é aposta de Luxa para jogo encardido com o Galo, em São Januário

 L SAI PRA LÁ, DEGOLA!

O 
Vasco entra em campo 
hoje, às 21h, em São Ja-
nuário, para enfrentar o 

Atlético-MG, numa parada du-
ríssima diante de um dos candi-
datos ao título do Campeona-
to Brasileiro. Sem dúvida, será 
o jogo de maior pressão desde 
o retorno do técnico Vanderlei 
Luxemburgo. Além de ter sido 
goleado por 4 a 1 pelo Braganti-
no, na quarta-feira, os resultados 
da rodada não foram nada bons e 
devolveram o Cruzmaltino à zo-
na de rebaixamento. Em 16º lu-
gar, com 32 pontos, o time está 
empatado na tabela com Sport 
e Bahia, mas leva a pior porque 
tem um número menor de vitó-
rias que os rivais. 

Segundo o site Infobola, o Vas-
co está com 31% de risco de cair 
para a Segundona, um perigo um 
pouco menor do que o do Sport, 
com 36%, por ter um jogo a mais 
a cumprir — fora de casa, na ter-
ça-feira, contra o Palmeiras.

A principal aposta de Luxa é o 
retorno do meia argentino Mar-
tín Benítez. Após uma negocia-
ção complicada, ele renovou por 
seis meses com o Vasco, mas vol-
tou ao Brasil longe da melhor 
forma. Por isso, foi poupado na 
quarta-feira e passou a semana 
fazendo um trabalho especial de 
recondicionamento físico. “Pre-

feri deixá-lo no Rio para treinar 
e no próximo jogo iniciar a par-
tida contra o Atlético-MG”, an-
tecipou o treinador logo depois 
da derrota em Bragança Paulista.

Luxa fará outras mudanças na 
equipe. Marcelo Alves entra na 
zaga e Pikachu volta ao time ti-
tular. Bruno Gomes e Henrique, 
que cumpriram suspensão, tam-
bém jogam de início hoje. 

Com o retorno de Benítez, Lu-
xemburgo vai reeditar a dupla 
com o artilheiro Germán Cano, 

que ainda não balançou as redes 
desde a volta do técnico, num ra-
ro jejum superior a um mês com 
a camisa cruzmaltina. O último 
gol de Cano foi no dia 13 de de-
zembro, no empate em 1 a 1 com 
o Fluminense. 

Para o Vasco, a vitória ho-
je significa a certeza de deixar o 
inferno do Z-4 do Brasileiro, já 
que Bahia e Sport se enfrentam 
amanhã, na Ilha do Retiro. O meia argentino Martín Benítez foi poupado no jogo de quarta-feira para aprimorar a forma física

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LA eleição presidencial no  Vasco 
parece ter tido ontem o último 
capítulo, com a posse de Jorge 
Salgado como sucessor de Ale-
xandre Campello. No entanto, 
o dia foi de muitas idas e vindas. 

Primeiro o juiz Paulo Ro-
berto Correa, da 8ª Vara Cível 
do Rio (TJ-RJ), suspendeu a 
cerimônia de posse de Salga-

do, eleito em dezembro, e dos 
novos membros do Conselho 
Deliberativo, marcada para a 
noite de ontem, na sede náu-
tica da Lagoa. 

Ao acatar a liminar dos 
apoiadores de Leven Siano, o 
candidato mais votado no plei-
to anulado de novembro, o ma-
gistrado estendeu o mandato 

de Alexandre Campello até a 
definição do caso.

O grupo político liderado 
por Jorge Salgado trabalhou 
muito para reverter a decisão e 
obteve sucesso. A desembarga-
dora Mônica Sardas aceitou re-
curso, deferiu efeito suspensivo 
e confirmou a posse de Salgado 
como presidente do Vasco.

Idas e vindas: Justiça mantém posse de SalgadoFernando Miguel; Léo Matos, Marcelo 
Alves, Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Pika-
chu, Germán Cano e Tales Magno 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Everson; Guga, Igor Rabello (Alan), 
Réver e Junior Alonso; Jair,  
Guilherme Arana e Hyoran;  
Savarino, Vargas e Keno  
Técnico: Jorge Sampaoli

Local: São Januário  
Árbitro: Vinícius Gonçalves Araújo (SP) 
Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva 
(Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires Fifa-GO) 
Horário: 21h  
TV: Premiere 

VASCO ATLÉTICO-MG

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

SE VENCER 
O ATLÉTICO, 
O GIGANTE 

DEIXA O Z-4 DO 
BRASILEIRO
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Bom pro Barroca
Novo diretor do Fogão pode segurar o técnico

M
uito criticado pelo pí-
fio desempenho em 
sua segunda passagem 

pelo Botafogo — oito jogos, 
com uma vitória e sete derrotas 
—, o técnico Eduardo Barroca 
ganhou um aliado de peso no 
clube. Apesar de toda a pressão 
externa por parte dos torcedo-
res, que querem a sua demissão 
antes do término do Campeo-
nato Brasileiro, a chegada de 
Eduardo Freeland, anunciado 
na noite de quinta-feira como 
novo diretor de futebol, pode 
ser benéfica ao treinador.

Juntos, na base alvinegra, eles 
foram campeões brasileiros da 
categoria sub-20 em 2016. In-
ternamente, segundo o site Glo-
boesporte.com, a escolha do diri-
gente pelo presidente Durcesio 
Mello não foi bem vista, uma 
vez que muitos entendem que 
Freeland não tem bagagem su-
ficiente para reestruturar o fu-
tebol profissional de um clube 
atolado nos mais diversos pro-
blemas. Em General Severiano, 
ele vai encontrar um cenário to-
talmente diferente do que viveu 
no estruturado Flamengo, onde 
também realizava trabalho nas 
categorias inferiores.

Outro ponto que fez muita 
gente torcer o nariz no Botafo-
go é que Freeland é muito pró-
ximo de pessoas do antigo Co-
mitê de Futebol, liderado pelo 
ex-presidente Carlos Augus-
to Montenegro, um dos prin-
cipais nomes que ajudaram a 
agravar a crise no Alvinegro.

Kanu diz adeus

Quem está de malas prontas 
rumo ao futebol mexicano é o 
zagueiro Kanu. O jogador fica-
rá um ano emprestado ao Cruz 
Azul, mas com opção de compra 
por US$ 4 milhões (R$ 21,6 mi-
lhões). Pelo empréstimo, o Glo-
rioso vai receber, em duas parce-
las, US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões).

Eduardo Freeland trabalhou com o técnico alvinegro na base

DIVULGAÇÃO

 LUm dos ídolos da história recente 
do Botafogo, o ex-atacante Doni-
zete, o Pantera Negra, que ao lado 
de Túlio Maravilha formou uma 
dupla mortal, lamentou muito a 
situação do clube de General Seve-
riano. Para ele, apostas equivoca-
das em jogadores como o japonês 
Keisuke Honda, que se mandou 
do Brasil rumo a Portugal, mos-
tram que o Alvinegro está perdido. 

“Eu conheci o Honda no fute-
bol japonês e depois no México. 
Com todo o respeito, eu já sabia 

que ele não daria certo. O Botafo-
go precisava de um jogador com 
garra, com muita disposição e que 
pudesse exercer um papel impor-
tante de liderança”, disse o Pantera, 
em contato com o MEIA HORA.

Hoje fora do futebol, Donizete 
se ofereceu à antiga diretoria para 
ajudar na base, mas sempre nega-
ram tal contribuição: “É difícil até 
entrar no clube. Eu falo quase to-
dos os dias com o Túlio, a gente se 
ofereceu para fazer um trabalho 
com a garotada. Sempre negaram”.

Donizete ‘corneta’ o japonês

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 FLAMENGO 55 30 16 7 7 52 39 13

 4º ATLÉTICO-MG 54 30 16 6 8 52 38 14

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 51 30 14 9 7 43 28 15

 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 CORINTHIANS 45 30 12 9 9 38 34 4

 9º SANTOS 45 30 12 9 9 41 38 3

 10º CEARÁ 42 31 11 9 11 45 41 4

 11º BRAGANTINO 41 31 10 11 10 43 37 6

 12º ATHLETICO-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3

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

 14º FORTALEZA 35 31 8 11 12 28 30 -2

 15º BAHIA 32 30 9 5 16 36 51 -15

 16º SPORT 32 31 9 5 17 24 41 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 32 30 8 8 14 30 44 -14

 18º CORITIBA 26 31 6 8 17 26 42 -16

 19º GOIÁS 26 31 6 8 17 29 51 -22

 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.

32ª RODADA

HOJE
 SÃO PAULO  X  CORITIBA 19:00

 VASCO  X  ATLÉTICO-MG 21:00

AMANHÃ

 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

ARTILHARIA

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

1ª RODADA

TERÇA-FEIRA

 PALMEIRAS  X  VASCO 20:00

28ª RODADA

TERÇA-FEIRA

 ATLÉTICO-MG  X  SANTOS 20:00

23ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 GRÊMIO  X  FLAMENGO 20:00

30ª RODADA

QUINTA-FEIRA

 BAHIA  X  CORINTHIANS 19:00
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Todo jogo  
é decisão
Volante Martinelli não espera 
facilidade contra o Botafogo

 L FLU TÁ ON POR VAGA NA LIBERTA

O 
Fluminense faz amanhã 
o seu último clássico ca-
rioca no Brasileiro: en-

frenta o Botafogo, às 20h30, em 
São Januário. Com duas vitó-
rias, dois empates e uma derro-
ta, o retrospecto do Tricolor é 
favorável nos confrontos com 
os rivais. E conseguir os três 
pontos é algo fundamental na 
briga por uma vaga na Liberta-
dores da América.

Na opinião do volante Mar-
tinelli, de 19 anos, uma das re-
velações de Xerém, todos os 
jogos têm a mesma importân-
cia para o Tricolor. “Sabemos 
que, nesta reta final, todo jo-
go é uma decisão para a gente. 
Temos de pontuar, nos manter 
colados no pelotão de cima. Se 
Deus quiser, vamos conseguir 
uma vaga para a Libertadores”, 
afirmou o garoto.

Rival de amanhã, o Botafogo 
vive uma situação desesperado-
ra no Brasileiro. Em último lu-
gar, com 23 pontos, o Glorioso 
está virtualmente rebaixado à 
Série B. Apesar disso, o volante 
não acredita que o Fluminen-

se tenha facilidade na partida. 
“Não podemos visar à coloca-
ção do nosso adversário por-
que é um clássico, e clássicos são 
sempre muito difíceis, decidi-
dos nos detalhes. Temos que en-
trar com a atenção lá em cima. 
Clássico é difícil desde a base até 
o profissional”, afirmou.

Martinelli vem sendo titu-
lar no Fluminense há dois jo-
gos. Muito elogiado, ele desta-
cou a estrutura do clube, em 
Xerém: “Sabemos que o traba-
lho de Xerém é muito impor-
tante. Desde lá de trás, eles nos 
acolhem e dão o maior apoio. 
Temos muita tranquilidade 
quanto a essa transição”.

Segundo ele, o clube faz mui-
to bem esse trabalho com os ga-
rotos: “O Fluminense sempre 
sabe o momento certo de agir, 
trazer a gente para que possamos 
ajudar o elenco. O time de aspi-
rante é importante porque dá 
ritmo de jogo a todos e, quando 
o jogador é acionado, está prepa-
rado para ajudar no profissional, 
que é o sonho de todo menino 
de Xerém”, concluiu Martinelli.

 LCom ofertas do Atlético de 
Madrid e do Parma, o atacan-
te Marcos Paulo, de 19 anos, 
teria despertado interesse de 
um gigante europeu. De acor-
do com o portal italiano Cal-

cioMercato, o Milan pode fazer 
uma oferta pelo atleta.

Com vínculo só até o meio 
do ano com o Fluminense, 

Marcos Paulo já pode assinar 
um pré-contrato com qual-
quer clube. No entanto, ele é 
grato ao Tricolor por tê-lo re-
velado e deseja que o clube re-
ceba alguma compensação fi-
nanceira por sua transferência.

O portal informa afirma que 
o Bologna, da Itália, também 
tem interesse em Marcos Paulo. 

Milan no páreo por Marcos Paulo

Titular há dois jogos sob o comando de Marcão, Martinelli fez muitos elogios à estrutura de Xerém

LUCAS MERCON/ FLUMINENSE
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Desfalques na defesa
Lesionados, Rodrigo Caio e Diego Alves não enfrentam o Furacão, amanhã

 L MENGÃO NA CAÇA AO LÍDER

N
a cola dos líderes do 
Campeonato Brasilei-
ro, o Flamengo terá dois 

desfalques de peso contra o 
Athletico-PR, amanhã, às 16h, 
na Arena da Baixada. Com uma 
lesão no músculo adutor da co-
xa direita, Rodrigo Caio foi ve-
tado pelo departamento médi-
co. Diego Alves, que sofreu uma 
lesão parecida, segue em “em 
processo gradual de recupera-
ção”, de acordo com um comu-
nicado do clube.

Na convincente atuação na 
vitória por 2 a 0 sobre o Pal-
meiras, concorrente direto na 
aberta corrida pelo título, Wil-
lian Arão foi aprovado como za-
gueiro, função testada pelo téc-
nico Rogério Ceni ao longo da 
última semana. A parceria com 
Rodrigo Caio durou 33 minu-
tos. Machucado, o zagueiro deu 
lugar a Gustavo Henrique, que 
teve bom desempenho no Ma-
né Garrincha. É provável que a 
dupla seja mantida em Curitiba. 

No gol, Hugo Souza vai se-
guir como o substituto de Die-
go Alves. A expectativa era de 
que o camisa 1 voltasse contra o 
Goiás, na segunda-feira. Depois 
de uma reavaliação, no entan-
to, os departamentos médico e 
de preparação física decidiram 
não acelerar a recuperação da 

lesão na coxa direita de Diego 
Alves. “Como em todos os tra-
tamentos, o clube trabalha pa-
ra que o atleta retorne apenas 
quando estiver 100%”, destaca 
o comunicado.

Promessa do time sub-20, o  
lateral-esquerdo Ramon será a 
novidade entre os relacionados. 
Reserva imediato de Filipe Luís, 
Renê levou o terceiro amarelo 
no banco e está suspenso.

As duas vitórias em sequên-
cia — Goiás e Palmeiras — re-
novaram a confiança da torcida 
e do próprio elenco. Ceni disse 
que o time está vivo na luta pelo 
octa e atribuiu o triunfo sobre o 
Palmeiras à escalação de seis atle-
tas altamente técnicos: “Foi um 
prêmio pela ousadia. Não é uma 
coisa que acontece do dia para a 
noite”. A quatro pontos do líder 
Internacional e com um jogo a 
menos, o Fla só depende das suas 
forças para erguer a taça. Gustavo Henrique deve ser o substituto de Rodrigo Caio amanhã: dupla de zaga com Willian Arão 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

CENI DIZ QUE 
VITÓRIA SOBRE 
O VERDÃO FOI 

UM PRÊMIO  
À OUSADIA

 LA vitória sobre o Palmeiras fez 
com que o Flamengo aumen-
tasse ainda mais as suas chances 
de título no Campeonato Bra-
sileiro. De acordo com cálculos 
do site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia, o Rubro-Negro 
viu as suas possibilidades de er-
guer a taça na competição su-
birem de 9% para 14%.

Líder, o Internacional chega 
a 50% de chances de levar o tro-
féu. Na segunda colocação, está 
o São Paulo, com 17%. Com os 
mesmos 14% de possibilidades 
que o Flamengo, aparece o Atlé-
tico-MG. Palmeiras e Grêmio 
também alimentam remotas 
chances de título, de 3% e 2%, 
respectivamente.

Chances de título sobem a 14%
 LO presidente Jair Bolsonaro 

marcou presença no treino do 
Flamengo, ontem, em Brasí-
lia. Um dia após a vitória no 
Campeonato Brasileiro sobre 
o Palmeiras, time de coração 
de Bolsonaro, os jogadores do 
Rubro-Negro participaram 
de uma atividade no Centro 
de Treinamento do Brasiliense.

Apesar de se declarar torce-
dor  palmeirense, o presiden-
te já vestiu camisas de dezenas 
de clubes, algumas vezes a do 
próprio Flamengo. Em 2019, 
ele chegou a comparecer a jo-
gos do Rubro-Negro no Es-
tádio Mané Garrincha, em 
Brasília. Na chegada ao local, 
Bolsonaro foi hostilizado por 

cerca de 50 torcedores que es-
tavam na porta do CT tentan-
do entrar para acompanhar o 
treino, mas não houve proble-
mas com os seguranças.

A delegação do Flamengo 
deixa Brasília hoje, com destino 
a Curitiba, local do jogo de ama-
nhã com o Athletico-PR, na Are-
na da Baixada, pelo Brasileiro. 

Bolsonaro comparece a treino em Brasília
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A GATA DA HORA

abusa do direito de ser ousada, sedutora e 

muito charmosa. A beldade, que torce pelo Vascão, está 

cheia de projetos para a sua produtora de filmes adultos, a 

‘Black Queen Produções’. Tirou onda! No Instagram, ela ar-

rasa corações como a sempre fantástica @grazymorenoatriz.

GRAZY MORENO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDecreto do governador em 
exercício do Rio, Cláudio Cas-
tro, estabelece que a decisão 
da Libertadores, entre Santos 
e Palmeiras, dia 30, no Mara-
canã, poderá ter um limite de 
até 10% da capacidade de pú-
blico do estádio para convida-
dos credenciados e estafes dos 
clubes, dos patrocinadores e 
da Conmebol. Não haverá pú-
blico pagante. Os clubes, por 
exemplo, receberam 150 con-
vites cada um. Nos arredores e 
na parte interna do Maracanã, 
vão ficar 550 policiais milita-
res e 200 guardas municipais. 
Com capacidade para 78.883 
espectadores, o estádio pode-
rá receber quase 8 mil pessoas. 

Decreto para a final da Liberta

 LJogador com passagens 
marcantes pelo Fluminen-
se e pelo Ceará, o intermi-
nável Magno Alves, de 45 
anos, foi anunciado ontem 
pelo Caucaia. O artilheiro 
chega para a disputa da Co-

pa Fares Lopes e para o Cea-
rense-2021. O ‘Magnata’ as-
sinou até o fim do Estadual. 
Via redes sociais, a Raposa 
anunciou o reforço e relem-
brou que ele foi o jogador que 
mais fez gols no ano de 2015. 

‘Magnata’, o interminável

teve nega-
do o recurso para contar 
com Messi contra o Elche, 
amanhã, às 12h15 (de 
Brasília), pela 20ª rodada 
do Espanhol. O craque pe-
gou gancho de dois jogos 
pela expulsão na final da 
Supercopa da Espanha, 
mas já cumpriu um.

Gustavo Gó-
mez foi a novidade na rea-
presentação do Palmeiras. 
O jogador se mostrou recu-
perado de lesão na virilha 
esquerda. Ele se machucou 
no compromisso da volta 
contra o River Plate, da Ar-
gentina, jogo em que o Ver-
dão foi à final da Liberta.

Jamie Vardy, 
do Leicester, terceiro co-
locado na terra da rainha, 
desfalcará a equipe pelas 
próximas semanas pa-
ra fazer uma cirurgia de 
hérnia. Atualmente, Var-
dy, de 34 anos, é o sexto 
na lista de goleadores na 
temporada, com 11 gols.

feita pe-
lo atacante Alexandre Pato, 
que não atua desde agosto 
do ano passado, quando se 
desligou do São Paulo, dei-
xou a torcida do Remo com 
os cabelos em pé. O joga-
dor foi ao Twitter e postou 
o emoji de um leão, masco-
te do clube paraense. Será?

 LO BARCELONA  LO ZAGUEIRO

 LO INGLÊS LUMA POSTAGEM
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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
 

ARARUAMA R$270.000
Vendo terreno grande com 
03casas, precisando obras, 
casa com muro, garagem, 15 
minutos do centro  Araruama. 
T.(21) 99920-3327/ 99914-8797/ 
2592-2168
 

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

 

ADVOCACIA T.2220-2679
Consumidor: Bancos, empresas 
de telefonia plano saúde, light, 
lojas, negativação indevida 
SPC/ SERASA. Atendimento 
agendado. Dr. Júlio Silveira 
T.(21)97383-5799/  WhatsApp
 
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.

 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência, rapi-
dez. Ligue já! Consulta Grátis, 
Plantão 24h. Dr. Milton Santos 
Tel:99161-9013 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.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
 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
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)

 

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

AUTOS COMPRO 
Compro qualquer tipo de dívi-
da, quito seu carnê, pago em di-
nheiro, cubro qualquer oferta. 
Vou ao Local. Rio/ Grande Rio. 
Tel:97978-6728 whatsapp
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REPRODUÇÃO

‘FUI ENGANADA, ROUBADA’

 LEm entrevista à revista Ve-
ja, Xuxa Meneghel fez um 
grande desabafo ao relem-
brar algumas situações da sua 
carreira. A apresentadora dis-
se que não tinha voz ativa e 
obedecia ordens, não só de 
Marlene Mattos, sua ex-em-
presária, mas de outras pes-
soas. “Se eu falasse que não 
fui manipulada, estaria men-
tindo. Mas preciso deixar cla-
ro que eu permiti. Era cômo-
do ter alguém organizando 
tudo da minha vida profissio-
nal, pessoal e até afetiva. E eu 
obedecia. Nem eu sei como 
me sujeitei a tudo isso e por 
tanto tempo”, afirmou. À pu-
blicação, Xuxa revelou que le-
vou muitos golpes antes de 
assumir o controle da sua car-

reira. “Poderia ser duas ou 
três vezes mais rica. Fui tudo 
o que as pessoas imaginam: 
enganada, usada, manipula-
da, roubada. Fui passada para 
trás por coreógrafo, maquia-
dor, fotógrafo. Fui inocente, 
burra mesmo.”

JÁ SAIU DO 
ZERO A ZERO

 LJojo Todynho participou 
de uma live com Felipeh 
Campos e contou que já 
saiu do zero a zero depois 
de ficar meses confinada 
em A Fazenda. “Beijo na 
boca? Eu já reproduzi fil-
mes de Gretchen”, brin-
cou ela, lembrando os 
filmes adultos protago-
nizados pela cantora. A 
funkeira ainda revelou 
que seu coração tem do-
no. “Meu coração esco-
lheu um dono, mas, por 
enquanto, o dono des-
se coração ainda não to-
mou posse dele.” 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

MARAVILHOSA!

 LAline Riscado 
compartilhou 
um vídeo dan-
çando samba 
de biquíni no 
alto da Pedra 
Bonita, no Ins-
tagram, on-
tem. “Sextou 
com pouco de 
brasilidade em 
um dos lugares 
mais lindos do 
Rio de Janeiro. 
Tenho muito 
orgulho, sim, 
de ser brasilei-
ra!”, escreveu 
ela, que esban-
jou boa forma.

EM ALTA EM BAIXA

 LTierry relembrou primei-
ra vez com Gabi Martins: 
“Química gigante”.

 LDirigindo e usando o 
celular, Leo Picon ainda 
dispensou uso do cinto. 

Depois de ser acusado pe-
la sua ex-mulher, Natália Da-
masceno, de agressão, Rodri-
guinho se pronunciou pela 
primeira vez através de um áu-
dio enviado ao programa Ago-
ra É Tarde, da RedeTV!, ontem. 
“O assunto acabou de aconte-
cer e eu estou digerindo isso 
aí. Não foi nada como ela fa-
lou, não foi nada dessa forma, 
não foi assim, tanto que sema-
na passada ela falou da nos-
sa separação de uma forma 
totalmente amigável. Eu sou 
empresário dela, hoje fiz a di-
vulgação do clipe dela, fiz toda 
a divulgação, estava tudo bem”, 
afirmou o pagodeiro. Ele ain-
da relembrou uma publicação 
que Nanah fez falando bem do 
casamento deles e que acredi-
ta que a atitude que ela tomou 
foi feita sem pensar. “Foi uma 
coisa de momento, não teve 
nada da forma que foi falado 

e acho que o post que ela fez 
semana passada tira todo esse 
lance que ela falou de 12 anos 

de abusar dela. Mas ela fez de 
cabeça quente, né? Não sei se 
é hora de falar, mas estou di-

gerindo”, finalizou. No Insta-
gram Stories, Natália disse que 
ela e o pagodeiro estavam em 
uma mesma festa e o cantor a 
agrediu durante o evento. “Eu 
estava na festa da Heloísa com 
meus filhos e eu cansei de es-
conder o filho da p**a que o 
Rodrigo é. Ele é um desgraça-
do, foi um abusador. Tive um 
relacionamento abusivo du-
rante anos. Eu não sei o que 
deu nele, o que ele viu, ele me 
bateu dentro da festa. Eu esta-
va saindo e ele me bateu, como 
ele já me bateu várias vezes. Es-
se é o Rodriguinho de vocês”, 
declarou ela, que continuou: 
“Eu fui mulher para c*****o 
para aguentar um cara desses 
durante anos. Quando eu me 
separei, eu separei da melhor 
forma para ele ficar bem, para 
não queimar ele no Brasil in-
teiro. Só que é esse lixo que ele 
é, esse é o Rodriguinho”.

‘Não foi nada como ela falou’ 
O cantor Rodriguinho se pronuncia após ser acusado de agressão pela ex-mulher

REPRODUÇÃO DA INTERNET 

‘FICOU TUDO BEM’

 LPoliciais do Batalhão de 
Polícia Rodoviária encon-
traram 65 g de maconha 
na bagagem de Filipe Ret 
na Via Lagos (RJ-124). Ele 
foi conduzido à 119ª DP 
(Rio Bonito), onde foi au-
tuado por posse de droga 
para uso pessoal e libe-
rado. “Fui abordado por 
policiais, estava com pe-
quena quantidade de ma-
conha, para uso próprio e 
os policiais me deram voz 
de prisão. Eles me falaram 
que, na delegacia, iria ter 
direito a duas ligações e 
que eu estava preso. As-
sinei o artigo de usuário, 
mas ficou tudo bem”, dis-
se o rapper no Instagram. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Ester (foto) se propõe a 
encontrar uma prova concreta de que Dio-
nísio é Klaus Wagner. Isabel avisa a Dom 
Rafael que Gonzalo foi morto. Quirino e 
William dão abrigo a Nicole. Ester e Cristal 
se entendem. A mando de Dionísio, Castro 
entrega o dinheiro para Hélio e o avisa que 
precisa sair do país sem ser visto.

21h30. Globo: Rubinho se emociona 
com o presente de Bibi (foto). Caio confi-
dencia para Selma que a polícia está pron-
ta para invadir a comunidade dominada 
por Rubinho. Selma questiona Caio sobre 
Bibi. Simone confronta Dita sobre aco-
bertar as atitudes de Silvana. Ruy e Zeca 
se lembram da profecia que o índio fez.

19h40. Globo: Penélope mente para 
Beto (foto) sobre o apartamento onde 
mora com as amigas. Bruna coloca a fa-
mília de Giovanni contra ele, dizendo para 
Francesca que o filho se aliou a Aparício. 
Murilo pensa que Afonso está viajando e 
tenta ajudar Carol. Bruna descobre que 
Giovanni contou tudo para Camila.

A casa do ‘BBB 21’
Mansão está de cara nova para receber futuros moradores

 L REALITY SHOW ESTREIA SEGUNDA-FEIRA, NA GLOBO

A 
casa mais vigiada do país es-
tá de cara nova para receber 
seus 20 futuros moradores 

no Big Brother Brasil 21, que estreia 
segunda-feira. Ontem, a Globo di-
vulgou fotos da mansão do reality 
show, que está bastante colorida.  

A sala traz a vibração dos gra-
fites urbanos e tem nos RoBBBs 
a maior inspiração: eles estão em 
destaque em todo o ambiente. O 
banheiro principal tem ares de um 
grande camarim, com muitos es-
pelhos e iluminação privilegiada. 
Ali do lado, a despensa recebe co-
res e estampas vibrantes.

Um dos quartos homenageia 
a Literatura de Cordel nordesti-
na. O outro quarto brinca com 
formas e estampas multicolori-
das. Já o confessionário remete a 
uma típica sala de arquivo de TV, 
transmitindo imagens de todas 
as edições do programa.

As cozinhas dos grupos VIP e 
Xepa ficam lado a lado, na par-
te interna da casa. A cozinha VIP 
tem ares industriais, enquanto a 
da Xepa tem inspiração na de-
coração de uma cozinha de avó. 
Mas as regras continuam as mes-
mas: um grupo não pode usar os 
utensílios, louças e eletrodomés-
ticos do outro. E muito menos 
dividir a mesma comida.

Na área externa, a piscina trans-
porta todos diretamente para a 
Grécia, com as cores azul e bran-
co como predominantes. E uma 
novidade na academia: além de ter 
equipamentos de musculação, o 
espaço conta com um lounge com 
poltronas, bar e bebidas. Há ainda 
um grande painel com as caricatu-
ras de todos os participantes, para 
que tenham a chance de montar e 
organizar suas estratégias de jogo.

Também na área externa, o 
quarto do líder é um verdadeiro 
aposento real, com direito a coroa, 
trono, cetro e tapete vermelho. E 
conta ainda com um tabuleiro tá-
tico, para que o líder possa criar e 
visualizar melhor suas estratégias.

Sala tem a vibração dos grafites urbanos e os robôs do ‘BBB’ em destaque em todo o ambiente

FOTOS FÁBIO ROCHA / TV GLOBO

A área onde fica a piscina é inspirada na Grécia Mais detalhes da área externa da casa do ‘BBB 21’

Cozinha do grupo VIP tem ares industriais Cozinha da Xepa é no estilo de uma cozinha de avó

Quarto homenageia a Literatura de Cordel Banheiro principal parece um grande camarim
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Pouca amizade há no mundo, principalmente entre 

iguais” (Bacon)

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

 LAs conversas com familiares e 

amigos serão necessárias para 

resolver problemas. Ouvir con-

selhos pode ajudar a sanar 

pendências. Evite discussões 

no relacionamento.

Números da sorte: 96, 69 e 87.

 LO sábado chega com oportu-

nidades de descanso. Evite se 

preocupar com os compromis-

sos e cuide da saúde. Chances 

boas para sucesso na paquera. 

O clima é bom com o par.

Números da sorte: 34, 70 e 97.

 L Implemente os seus planos 

profissionais e as atividades 

comerciais, organize-se ao 

máximo. O momento permite 

uma troca de ideias muito es-

timulante com o par.

Números da sorte: 44, 89 e 71.

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 dia chega com a vontade 

de descansar. A Lua vai aliviar 

as tensões durante a semana, 

mas continue cuidando da saú-

de. Aproveite para relaxar na 

companhia do seu par. 

Números da sorte: 54, 72 e 99.

 LBusque se tranquilizar nes-

te fim de semana. Conversas 

com familiares podem te aju-

dar com novos projetos. Tome 

cuidado com as finanças e não 

faça gastos desnecessários.

Números da sorte: 46, 64 e 91.

 LUma sensação de leveza pode 

surgir hoje. O campo comer-

cial estará em alta, aproveite. 

Novos contatos podem apare-

cer. No amor, um jantar a dois 

pode aprimorar a relação.

Números da sorte: 20, 02 e 11.

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 começa com muita 

preguiça. Use essa energia 

para relaxar e se sentir bem. 

Momentos agradáveis com 

os familiares e seu par podem 

melhorar seu fim de semana.

Números da sorte: 21, 75 e 39.

 L Implemente mudanças na 

sua vida profissional. O dia 

será favorável para transações 

financeiras, mas cuidado para 

não se estressar. Esbanje a sua 

sensualidade no romance.

Números da sorte: 76, 31 e 22.

 LUma sensação agradável vai 

surgir, procure canalizá-la 

para coisas boas. Alivie suas 

tensões do dia a dia. O astral 

será de leveza e harmonia, in-

clusive com o par amoroso.

Números da sorte: 68, 95 e 23.

SANTO ILDEFONSO
Nasceu no ano de 606, em Toledo, 
na Espanha. Ficou órfão e, com os 
bens que possuía, fez de tudo para 
a construção de um mosteiro para 
religiosos. O bispo da sua localida-
de havia falecido e o povo o elegeu. 
Ele se escondeu num convento, mas 
foi descoberto e aceitou esse gran-
de serviço. Propagou a Festa da 
Expectação de Nossa Senhora, em 
18 de dezembro — Nossa Senho-
ra do Ó, como ficou conhecida. Ele 
recebeu a graça de uma aparição 
da Virgem Maria, que o chamou de 
“meu capelão” e o presenteou com 
uma casula do céu.

SANTO DO DIA

TESTE DO BAFÔMETRO
Um sujeito é parado na blitz.
— Assopre o bafômetro — 
solicita o agente de trânsito.
— Sinto muito, mas não vai 
dar. Eu sofro de uma asma 
terrível. Se eu soprar esse 
troço, terei uma crise — res-

ponde o motorista.
— Certo. Então, vamos para 
o hospital mais próximo para 
colher seu sangue.
— Também não vai dar. Eu 
sou hemofílico. Se fizer esse 
exame, vou sangrar muito.
— Muito bem, então! Des-

ça do carro e caminhe sobre 
essa linha branca.
— Não vai dar...
— Por quê?
— Porque eu estou bêbado!

PROVA
O pai diz para Joãozinho:

— Se você tirar uma nota 
baixa na prova de amanhã, 
me esqueça!
No dia seguinte, quando 
Joãozinho volta da escola, 
o pai pergunta:
— E aí, como foi na prova?
Joãozinho responde:

— Quem é você?

PULGAS
Reginaldo pergunta para 
o farmacêutico:
— Você tem algo pra pulgas?
O farmacêutico responde:
— Mas o que as pulgas têm?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ossain.
MENSAGEM:
Ossain avisa que valorizar 
a própria imagem é funda-
mental e de grande impor-
tância financeira. Evite se 
expor em brigas e confusões. 
Procure estar mais entre ami-
gos e familiares.
SAUDAÇÃO:
Ewè ò.
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTOS:
Florestas e plantas selvagens.
SIMPATIA:
Para sair vitorioso de algum 
problema e limpar a sua 
imagem perante os outros, 
faça um banho com um pu-
nhado de açúcar, uma co-
lher de noz-moscada, uma 
colher de cravo-da-índia e 

sete folhas de vence-deman-
da. Misture tudo e jogue do 
pescoço para baixo.

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

 LOs seus objetivos vão se con-

cretizar ainda hoje. Além dis-

so, conseguirá relaxar e des-

frutar o dia com amigos e fa-

miliares. No romance, as troca 

de ideias vão estar bem.

Números da sorte: 12, 75 e 93.

 LVocê poderá usufruir de 

energias menos tensas neste 

fim de semana. Usufrua de 

momentos bem agradáveis na 

intimidade. Aproveite o clima 

mais leve para namorar.

Números da sorte: 40, 58 e 94.

 LA comunicação e os negócios 

vão estar ótimos. O dia será ex-

celente para acordos profis-

sionais. Um programa especial 

com o par pode fazer a dife-

rença na relação do casal.

Números da sorte: 77, 41 e 59.
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