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Menino 
da CDD é 

encontrado

APÓS 6 DIAS 4

TRAGÉDIA 
COM AVIÃO 
NO FUTEBOL 
BRASILEIRO
Queda provoca morte de jogadores, presidente do Palmas e piloto

TIME IRIA ENFRENTAR O VILA NOVA, EM GOIÁS, PELA COPA VERDE 13

Tricolor fica perto 
da Libertadores 
e Alvinegro está 
quase rebaixado

Time leva gol do ex-vascaíno Kayser, perde do 
Furacão por 2 a 1 e não depende só de si para ser 
campeão. Thiago Galhardo zoa com cheirinho
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‘BBB’ estreia 
com anônimos 

e famosos no 
reality hoje

HORA DE ESPIAR

PÁGINA 17

Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 5
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CAIU LOGO APÓS DECOLAR

RANULE, 27 ANOS
GOLEIRO

LUCAS PRAXEDES, 23 ANOS
LATERAL-ESQUERDO

LUCAS MEIRA, 32 ANOS
PRESIDENTE DO PALMAS

MARCUS MOLINARI, 23 ANOS
ATACANTE

GUILHERME NOÉ, 28 ANOS
VOLANTE/ZAGUEIRO

WAGNER MACHADO, 59 ANOS
PILOTO
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TUDO FILMADO 4

PRF identifica 
homens que 
pularam de 
paraquedas 

da Ponte 
Rio-Niterói

CAIO CASTRO 16
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Pesca na ilha 
e passeio de 
barco com 

aglomeração

Kayser
bota água no
chope do Fla

Cavalieri 
franga e 

Flu afunda 
Botafogo 
por 2 a 0
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Bora tomar 

uma pra

curar essa 

ressaca...
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Quina: 84 (R$ 35.529,81)

Quadra: 4.321 (R$ 986,71)

FEDERAL concurso 5532
23/01/2021

Número Prêmio

1º 031131 R$ 500.000,00

2º 053181 R$ 27.000,00

3º 044617 R$ 24.000,00

4º 080145 R$ 19.000,00

5º 078160 R$ 18.329,00

DUPLA SENA concurso 2187
23/01/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

Sena: acumulou (R$ 1.130.602,69)

Quina: 13 (R$ 3.608,46)

Quadra: 476 (R$ 112,62)

Terno: 9.188 (R$ 2,91)

Sena: não houve ganhadores

Quina: 8 (R$ 5.277,36)

Quadra: 540 (R$ 99,28)

Terno: 9.437 (R$ 2,84)

08 24 28 29 38 43

03 18 20 26 34 39

QUINA concurso 5474
23/01/2021

20 33 41 46 67
Quina: acumulou (R$ 5.648.713,85)

Quadra: 48 (R$ 12.771,67)

Terno: 4.509 (R$ 204,44)

Duque: 131.310 (R$ 3,86)

DIA DE SORTE concurso 410
23/01/2021
Mês da Sorte: SETEMBRO
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TIMEMANIA concurso 1592 
23/01/2021
FIGUEIRENSE /SC

05 21 32 49 55 60 61 

LOTERIA$

O QUE BOMBA

POLICIAL REFORMADO É MORTO 
EM SÃO GONÇALO. 
PÁGINA 4

CIDADE DO RIO RECEBERÁ 40,5% 
DAS VACINAS DE OXFORD.
PÁGINA 6

CAIO CASTRO É CRITICADO 
POR PESCA E AGLOMERAÇÃO.
PÁGINA 16

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

CARTA DO LEITOR

Muitos tombos por
causa dos buracos

Piscinão está 
abandonado

Ônibus lotados e 
sem ar-condicionado

Pedregulhos soltos 
em Santa Teresa

 L Buraqueira na Praça Mauro 
Duarte, em Botafogo, provoca 
quedas de moradores e muitos 
machucados. Acidentes com ido-
sos podem acontecer.

 L O piscinão de São Gonçalo está 
abandonado e mal conservado. 
O povo também precisa de lazer 
no verão. Poderia ser um local de 
diversão para os moradores.

 L Os ônibus da Rio Ita, que aten-
dem Itaboraí, Tanguá e Rio Boni-
to, não têm ar-condicionado e só 
vivem lotados. Um absurdo!

 L A Ladeira de Santa Teresa está 
cheia de pedregulhos soltos. O 
calçamento precisa melhorar ou 
vai haver acidentes.

Anônimo
Por e-mail

Aloísio Nunes
São Gonçalo

Lucca Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Marcos Túlio
Santa Teresa

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.100

INDICADORES

POUPANÇA: 
0,1159% 

DÓLAR: R$ 5,478 (C); 
R$ 5,479 (V) 

Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
MEIA HORA multimídia

CADÊ VOCÊ

MAX SANTANA 
DO AMPARO
tem atualmente 
38 anos. Ele de-
sapareceu em 27 
de novembro de 
1996, em Maria da Graça (Zona Nor-
te), após sair de casa e não retornar.

Informações para 2286-8337

JORNALEIRO JORNALISTA
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 LTENHO 73 anos 
e sou jornaleiro há 
sete. Antes de ser 
jornaleiro, eu era 
vigia. Moro no Rio 
Comprido. O melhor 
da minha profissão 
é fazer contato com 
os meus clientes e 
conhecer pessoas 
novas. Sou torcedor 
do Flamengo e, nas 
minhas horas vagas, 
só quero descansar. 
O melhor caderno do 
MEIA HORA é o de 
esportes.

PAULO CÁSSIO — 
Rio Comprido

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 25/1/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!

GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052



POLÍCIA

Três traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) em área de mata do Complexo da Alma, em São Gonçalo

REPRODUÇÃO DO TWITTER

É pipoco sem fim
Amendoeira é o bairro que mais registrou tiroteios no Leste Metropolitano em 2020

 L EM SÃO GONÇALO

‘A 
gente agora deixa de sair 
à noite, se não estiver de 
carro, porque, senão, não 

tem mais como voltar para casa di-
reito. Nenhum carro por aplicati-
vo aceita corrida para cá, porque 
vive em guerra, tem constantes ti-
roteios’. Esse é o relato de um mo-
rador do bairro Amendoeira, em 
São Gonçalo, na Região Metropo-
litana do Rio, que vem sofrendo 
com o toque de recolher que tra-
ficantes têm, indiretamente, im-
posto à população.

São Gonçalo foi a cidade do 
Leste Metropolitano que mais 
registrou tiroteios no ano pas-
sado. Ao todo, foram 579 ca-
sos de disparos. O número foi 
divulgado no balanço anual 
da plataforma Fogo Cruzado, 
que apontou ainda Amendoei-
ra como o bairro mais violen-
to, com 62 tiroteios. O local fica 
à frente de todos os bairros de 
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Rio Bonito, Cachoeira 
de Macacu e Tanguá. 

Segundo o comandante do 7º 
BPM (São Gonçalo), Gilmar Tra-
montini, grande parte desses ti-
roteios no Amendoeira aconte-
ceu porque o Complexo da Alma, 

na região, é o único do município 
que tem o tráfico de drogas con-
trolado pela facção Terceiro Co-
mando Puro (TCP). “O Comple-
xo da Alma acabou se tornando 
palco de disputas por controle de 
território. Traficantes ligados ao 
Comando Vermelho (CV) ata-
cam o conjunto de favelas com 
a intenção de conseguir ‘fechar o 
condomínio’, como eles falam, e 
para dominar o tráfico no muni-
cípio”, explica.

De acordo com informações da 
inteligência do batalhão, os princi-
pais responsáveis por esses ataques 
são traficantes do CV oriundos do 
Complexo do Anaia, que são lide-
rados por um criminoso identifi-
cado apenas como Recife. 

A disputa entre bandos rivais 
pelo controle do tráfico do Com-
plexo da Alma vitimou pessoas 
inocentes. Em dezembro, a can-
tora gospel Eunice Veiga, de 59 
anos, morreu após ser atingida por 
uma bala perdida dentro de casa, 
no Amendoeira. O mesmo tiro-
teio que causou a morte de Euni-
ce deixou outras duas pessoas feri-
das. Os filhos da vítima contaram 
que o bairro estava enfrentando 
tiroteios havia mais de duas se-
manas consecutivas por conta da 
guerra entre traficantes.

 LDesde que assumiu o comando 
do 7º BPM (São Gonçalo), em 
julho de 2019, o coronel Gilmar 
Tramontini afirma ter deman-
dado total atenção da sua tropa 
para o Complexo da Alma. “Já 
era uma área conflagrada, em 
que realizamos diversas opera-
ções e conseguimos enfraquecer 
o tráfico local. Talvez, por isso, o 

Comando Vermelho tenha co-
meçado a intensificar suas inves-
tidas. Mas desde que percebemos 
a guerra, o 7º BPM tem operado 
diariamente na região e acabou 
participando até de parte desses 
confrontos contabilizados pelo 
Fogo Cruzado”, diz.

O oficial anuncia ainda que, 
para tentar conter os confrontos, 

a Polícia Militar deve inaugurar 
uma Companhia Destacada no 
bairro de Santa Izabel, que integra 
o Complexo do Anaia. “Acredito 
que, até o próximo mês, vamos 
conseguir inaugurar a compa-
nhia. O local escolhido é estraté-
gico, porque é de lá que sai a maio-
ria dos criminosos para praticar os 
ataques”, explica.

Companhia Destacada em Santa Izabel
 LEm julho, meses antes da morte 

da missionária Eunice Veiga, tra-
ficantes locais, liderados por um 
criminoso conhecido como Pai, 
de acordo com as investigações 
policiais realizadas na época, exe-
cutaram os soldados do Exército 
Victor Hugo Xavier e Daniel Fer-
reira de Azevedo. Os dois milita-
res, que moravam em um bairro 

que tem o tráfico de drogas domi-
nado pelo Comando Vermelho 
(CV), tinham acabado de deixar 
uma amiga em casa quando bate-
ram de frente com traficantes do 
Terceiro Comando Puro (TCP). 
Na quinta-feira, o Portal dos Pro-
curados divulgou um cartaz pe-
dindo informações sobre quatro 
suspeitos, incluindo Pai.

Dois soldados executados

 L THUANY DOSSARES
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 L EM SÃO GONÇALO

Policial é morto 
A vítima foi baleada na porta da sua casa

U
m policial reformado 
foi assassinado a tiros 
no bairro Porto No-

vo, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio, 
na tarde de sábado. Demer-
val Barboza Filho foi balea-
do por dois criminosos na 
porta da sua casa. 

Segundo a Polícia Mili-
tar, uma equipe do 7º BPM 
(São Gonçalo) foi acionada 
para a Rua Carlinda Dutra e, 
ao chegar ao local, por volta 
das 16h10, a vítima já estava 
morta. Ainda segundo a PM, 
o policial foi executado por 
dois bandidos em uma mo-
tocicleta, que fugiram do lo-
cal após o crime. 

O caso é investigado pe-
la Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSGI). O Por-
tal dos Procurados oferece 
uma recompensa de R$ 5 mil 
por informações que levem 
à prisão dos envolvidos na 
morte do policial. O Disque 

Denúncia (2253-1177) rece-
be informações sobre a mor-
te de agentes de segurança, 
com anonimato garantido. 

Com a morte de Demer-
val, chega a cinco o núme-

ro de agentes de segurança 
mortos este ano, sendo três 
da Polícia Militar, um da Po-
lícia Civil e um da Marinha.

Motorista assassinado

Na madrugada de ontem, 
também em São Gonçalo, 
um motorista foi morto a 
tiros na Rua Eugênio Fro-
mentin, no bairro Jardim 
Catarina. O corpo da víti-
ma, identificada como Emil-
ton Bastista de Lima, de 56 
anos, foi encontrado dentro 
de um veículo. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, equipes do 
7º BPM (São Gonçalo) fo-
ram acionadas para verificar 
uma ocorrência na região. 
No local, os PMs encontra-
ram o homem sem vida no 
interior do veículo. A área 
foi isolada. A DHNSGI fez 
uma perícia no local e busca 
imagens de câmeras de segu-
rança que ajudem a identifi-
car os autores do crime.

Demerval: policial reformado

DIVULGAÇÃO / PORTAL DOS PROCURADOS

Dois homens chamaram a 
atenção da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) ao aparecer em um 
vídeo pulando de paraquedas de 
um carro em movimento, em ple-
na Ponte Rio-Niterói. Praticantes 
de base jump, eles já foram identi-
ficados e vão responder pela legis-
lação penal e também de trânsito. 

No vídeo, é possível ver que 
os dois homens estão na Ponte 
quando saem do carro em movi-
mento para ficar no teto por qua-
se um minuto antes de pularem. 
Um deles saiu pela janela da frente, 
enquanto o outro abriu uma das 
portas de trás. Tudo foi gravado 
por duas câmeras.

O vídeo mostra que, em vários 
momentos, os dois pediram para 
o motorista reduzir a velocidade, 
enquanto outros veículos passa-
vam ao lado. Até que eles pularam 
e abriram os paraquedas. Um caiu 

na água, enquanto o outro come-
morou não ter se molhado.

Um registro de ocorrência 
foi aberto. As investigações so-
bre o caso continuam. 

Salto na Ponte 
Rio-Niterói
PRF identifica dupla que pulou de 

paraquedas de carro em movimento

 L REGISTRO DE OCORRÊNCIA ABERTO

Homem ficou no teto do carro

REPRODUÇÃO

Menino é encontrado
A criança, de 9 anos, estava desaparecida 

 L NA TAQUARA

Após seis dias de inten-
sa procura, Kevyn de Jesus 
Oliveira, de 9 anos, foi en-
contrado na Vila Sapê, na 
Taquara, na Zona Oeste do 
Rio, na madrugada de on-
tem. Resgatado por policiais 
militares, o menino foi leva-
do para a 32ª DP (Taquara) 
e, em seguida, encaminhado 
para a família.

Kevyn foi visto circulan-
do pelas ruas de bairros vi-

zinhos e na orla de praias da 
região. A localização do me-
nino ocorreu após uma de-
núncia anônima. De acordo 
com a família, ele foi abriga-
do por um homem, identi-
ficado apenas como Patrick, 
que avisou a polícia após a 
repercussão do caso nas re-
des sociais.

O resgate de Kevin ocor-
reu durante as buscas de fa-
miliares e voluntários, que 

percorreram bairros, abri-
gos e hospitais distribuindo 
cartazes. “É a melhor notícia 
que uma mãe pode ter. Es-
tava doente e com dificul-
dades para dormir. Estamos 
agradecidos a todos que aju-
daram nas buscas. Abraçar 
um filho que estava perdi-
do é algo maravilhoso”, dis-
se, emocionada, a dona de 
casa Jessica Franco de Jesus, 
de 28 anos, mãe da criança.

RAPIDINHA...

Bandidos atacam barbearia e 

matam dois irmãos em Caxias

 L Dois irmãos, donos de 
uma barbear ia  na  Rua 
Darcy Vargas, em Gra-
macho, Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
foram mortos na tarde 
de sábado. O estabeleci-
mento foi alvo de tiros e 
até granadas. As vítimas 
morreram na hora. 

Segundo relatos de re-
des sociais, o alvo do ata-
que seria um cliente que 
estava cortando o cabelo 
e conseguiu fugir. Ainda 

de acordo com os relatos 
de redes sociais, ele faria 
parte da guerra do tráfi-
co entre o Corte 8 e Gra-
macho. Os irmãos eram 
conhecidos como Dudu 
e Careca e não tinham re-
lação com o conflito.  

A PM informou que 
o Esquadrão Antibom-
bas foi acionado. A ocor-
rência foi encaminhada 
para a Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flu-
minense (DHBF).
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Rio recebe 75 mil doses
Vacina de Oxford será aplicada em profissionais da saúde com mais de 60 anos

 L COMBATE AO CORONAVÍRUS

O 
secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, 
afirmou, ontem, que o 

município do Rio receberá 75 
mil das 185 mil doses da vacina 
de Oxford/Astrazeneca impor-
tadas da Índia e destinadas para o 
estado. A quantidade representa 
40,5% do total recebido pelo go-
verno estadual e será entregue à 
cidade na manhã de hoje. 

De acordo com o secretário, os 
profissionais de saúde acima de 60 
anos integram o grupo prioritá-
rio para ser imunizado com a re-
messa. Na quarta-feira, a partir das 
14h, eles já podem procurar um 
Centro Municipal de Saúde ou 
Clínica da Família para receber a 
dose.  É exigida a apresentação da 
carteira profissional para compro-
var que são profissionais de saúde.

“A gente segue as determina-
ções do Ministério da Saúde pa-
ra vacinar o primeiro grupo. Es-
tamos bem ansiosos em torno da 
expectativa de receber as 75 mil 
doses da vacina da Fiocruz/ As-
trazeneca”, disse Soranz.

Segundo o secretário, a prefei-
tura deverá realizar uma vacina-
ção simbólica em alguma unidade 
de saúde para marcar o início da 
imunização com as doses produ-
zidas no Instituto Serum, na Índia. 
Ele também adiantou que os de-
mais profissionais da saúde abai-
xo de 60 anos serão vacinados ao 
longo de fevereiro dentro das uni-
dades hospitalares onde atuam.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde ressaltou que, co-
mo já está sendo realizado com a 
vacina CoronaVac, a prioridade 
agora será para trabalhadores de 
saúde que atendem diretamente 
pacientes com Covid-19, profis-
sionais da atenção primária envol-
vidos na campanha de vacinação 
e os que atuam em CTI, urgência 
e emergência e que estavam afas-
tados por idade ou comorbidade. 

Domingo foi de praias lotadas na Zona Sul do Rio, apesar de ações educativas realizadas pela prefeitura

DANIEL CASTELO BRANCO

 L A Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Rio de Ja-
neiro confirmou que as pri-
meiras doses da vacina de 
Oxford/AstraZeneca serão 
distribuídas aos municípios 
em única remessa e terão 
aplicação imediata, já que a 
segunda dose da vacina po-
de ser ministrada em até 90 

dias, tempo suficiente para 
uma nova produção.

O Estado do Rio recebeu 
do Ministério da Saúde 185 
mil doses da vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pela 
AstraZeneca com a Univer-
sidade de Oxford. O imuni-
zante foi encaminhado pelo 
ministério para a Coordena-

ção Geral de Armazenagem 
(CGA) da SES, em Niterói, 
de onde será distribuído para 
os 92 municípios do estado a 
partir de hoje. 

Já a aplicação da segunda 
dose da vacina CoronaVac, 
que teve a aplicação inicia-
da na semana passada, será 
28 dias após a primeira dose. 

Rio confirma aplicação imediata de todo lote 

 LApós acusações recebidas sobre 
profissionais de saúde que esta-
riam passando a vez de integrantes 
do grupo prioritário para a vaci-
nação com a CoronaVac, a Pre-
feitura do Rio descartou as pri-
meiras denúncias. O secretário 
Municipal de Saúde, Daniel So-
ranz, disse, ontem, que todas as de-
núncias apuradas até o momento 
pela pasta eram contra profissio-
nais que faziam parte, de fato, dos 
grupos prioritários. A checagem 
das denúncias, no entanto, con-
tinua sendo realizada. Segundo o 
secretário, outras denúncias pon-
tuais aconteceram em relação a al-
guns hospitais da rede municipal 
e hospitais privados e ainda estão 
sendo analisadas. 

Denúncias 
descartadas

 L Uma das maiores áreas de la-
zer da Zona Norte do Rio, o 
Parque Madureira recebeu, 
ontem, uma ação de cons-
cientização da prefeitura so-
bre orientações contra a disse-
minação da Covid-19. A ação 
educativa também foi reali-
zada na orla da Zona Sul, nas 
praias de Copacabana e Ipa-
nema. No Parque Madureira, 
a população não fazia aglome-
rações, pelo menos enquanto 
os agentes municipais estavam 
por lá. Já nas praias do Arpoa-
dor e Ipanema, mesmo com 
toda orientação possível, ba-
nhistas e praticantes de ativi-
dades físicas se aglomeravam e 
muitos não usavam máscaras.

Praias 
lotadas
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 L DEVIDO AO ALTO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID NO RIO

Em toda a cidade
Regras mais restritivas para comércio e outros setores

C
omo as últimas cinco regiões 
que estavam com risco mo-
derado passaram para risco 

alto de contágio de Covid-19, to-
da a cidade do Rio terá as mesmas 
regras para o comércio e outros 
setores a partir de hoje. Realengo, 
Rocinha, Jacarezinho e comple-
xos do Alemão e da Maré, que an-
tes tinham horários mais flexíveis, 
terão que cumprir as medidas es-
tabelecidas para o segundo nível, 
mais restritivas de controle e que 
já estavam em prática nas outras 
regiões administrativas.

As regras abrangem, por exem-

plo, supermercados, padarias, 
açougues, peixarias, farmácias, 
lojas de produtos médicos, vete-
rinários, shoppings e centros co-
merciais, que têm limitação de 
dois terços da lotação e devem 
priorizar serviços de entrega em 
domicílio ou retirada na loja, além 
de poderem ampliar o horário de 
funcionamento. 

Bancos e loterias têm limitação 
de dois terços da lotação e podem 
ampliar o horário de funciona-
mento. No caso de restaurantes, 
bares, botequins e quiosques da 
orla, o distanciamento mínimo 

deve ser de 1,5 metro entre as me-
sas, com oito pessoas no máximo. 
Está proibida a presença de pes-
soas entre as meses, bem como 
música ao vivo (apenas som am-
biente). Bebidas alcoólicas e comi-
das devem ser vendidas apenas pa-
ra quem está em mesas. Também 
deve-se priorizar delivery ou en-
trega na loja. 

Cinemas, teatros, salas de jogos, 
circo e recreação infantil devem ter 
lotação de um terço da capacida-
de. Os assentos devem ser ocupa-
dos de modo intercalado (menos 
se forem da mesma família). 

Cartazes de incentivo 
Gesto substitui abraços na porta de locais de prova

 L ENEM

Em um ano de muitas dificul-
dades para os estudantes, que se 
prepararam como puderam para 
o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) em meio à suspensão 
das aulas presenciais em todo o 
país, o segundo dia de provas, on-
tem, foi marcado por gestos de 
solidariedade sem contato físico. 
Voluntários que todos os anos cos-
tumam abraçar os candidatos na 
entrada dos locais de prova e de-
sejar boa sorte, dessa vez, levaram 
cartazes de incentivo, seguindo as 
regras de distanciamento contra 
a Covid-19. As aglomerações no 
interior dos locais de prova, no en-
tanto, foram inevitáveis, como na 
Uerj, no Maracanã. O uso de más-
cara foi respeitado.

As cenas de solidariedade res-
ponsável foram vistas na porta da 
Uerj e na da Unigranrio, um dos 
maiores pontos de aplicação do 
Enem em Caxias. “Boa prova! Nós 
acreditamos em você!” e “Estamos 

torcendo por você” eram algumas 
das mensagens lidas nos cartazes 
levados por voluntários para a 
entrada da Uerj. No campus da 
Unigranrio, jovens da Igreja Mis-
sionária Maranata 25 de Agosto 
exibiam aos candidatos frases co-
mo “Posso orar por você?”  e “Você 
não sabe do que é capaz até tentar”. 

Todos usavam máscaras.
Na Uerj, estudantes reclama-

ram da escassez de cuidados pa-
ra evitar o contágio da Covid-19. 
“Não tem medição de febre, mas 
pelo menos pedem o uso da más-
cara”, disse a candidata Ana Beatriz 
Furtado, que vai prestar vestibular 
para o curso de Moda.

Candidatos foram recebidos por voluntários com cartazes na Uerj

DANIEL CASTELO BRANCO
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A
s  inscr ições para o 
concurso da Polícia 
Rodoviária Federal 

(PRF) começam hoje, às 10h. 
São 1.500 vagas para Nível 
Superior em qualquer área. 
O salário oferecido é de até 
R$ 10.357,88, para uma jor-
nada de 40 horas semanais. 

O concurso da PRF será 
de abrangência nacional. 
Para se candidatar às vagas, 
é preciso ter Carteira Nacio-

nal de Habilitação (CNH) 
na categoria B ou superior. 

A seleção será realizada 
em duas etapas, começan-
do com as provas objetiva e 
discursiva, previstas para o 
dia 28 de março. Os exames 
terão caráter eliminatório e 
classificatório. 

Ainda fazem parte da pri-
meira etapa a realização do 
exame de aptidão física, a ava-
liação psicológica, a apresenta-

ção de documentos, a avaliação 
de saúde e a avaliação de títu-
los. A segunda etapa do con-
curso será o Curso de Forma-
ção Policial (CFP), de caráter 
eliminatório e classificatório. 
As matrículas estão programa-
das para os dias 3 e 4 de agosto.

Os interessados devem se 
inscrever pelo site do Cebras-
pe (https://www.cebraspe.org.
br/) até o dia 12 de fevereiro. A 
taxa de inscrição é de R$ 180.

Inscrições abertas pro concurso da PRF

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

da

 L EM DIFERENTES REGIÕES

Sem cheiro e gosto
Moradores de 10 bairros relatam melhora na água

Moradores de pelo menos 10 
bairros das zonas Norte, Sul, Oes-
te e Centro relataram melhora na 
qualidade da água fornecida pe-
la Cedae, ontem. Segundo os re-
latos, a água que sai da torneira 
agora não tem mais característi-
cas como gosto de terra, colora-
ção ou odor. Apesar da melhora 
na condição, algumas localidades 
ainda indicam problemas de falta 
de abastecimento. 

Na Zona Norte, moradores 
da Tijuca, Maracanã, Cachambi, 
Ilha do Governador, Penha, Brás 

de Pina e Cordovil confirmaram 
a melhora ou a ausência de pro-
blema na água. “Testamos aqui e 
está tudo certo. Água limpa, trans-
parente e sem o gosto de terra que 
sentimos em outros momentos”, 
contou Jeorge Barroso, do bairro 
Zumbi, na Ilha. 

Moradora de Campo Grande, 
na Zona Oeste, a professora Rosa 
Pacheco, de 67 anos, disse que a 
última característica diferente na 
água, o sabor, não está mais pre-
sente. “Ufa!”, comemorou. Em Bo-
tafogo, na Zona Sul, a condição da 

água também é boa. 
As primeira reclamações da 

condição da água começaram a 
surgir na segunda-feira. Procura-
da, a Cedae afirmou que adotou 
medidas para eliminar qualquer 
possibilidade de alteração de gos-
to e cheiro da água produzida na 
ETA Guandu e distribuída para a 
Região Metropolitana. Com rela-
ção aos dados sobre a análise de 
geosmina, conforme divulgado, 
“o resultado do laboratório con-
tratado está previsto para ser di-
vulgado nesta semana”.

RAPIDINHA...

Reabertura de 42 postos do Detran 
 LPara ampliar o atendimen-

to em todo o estado, o Detran 
reabre hoje mais 42 postos de 
Serviços Auxiliares de Trânsito 
(SATs). Nessas unidades, será 
possível realizar serviços admi-
nistrativos relativos a todos os 

setores do departamento, como 
comunicação de venda e recur-
sos de multa. No primeiro dia, as 
unidades farão apenas atendi-
mento para procedimentos que 
não precisam de agendamento. 
No decorrer da semana, o ser-

viço de emissão da ATPVe (Au-
torização para Transferência de 
Propriedade do Veículo) passa 
a ser oferecido gradativamente, 
sempre com marcação prévia. 
Os SATs funcionarão de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h.

DIVULGAÇÃO / PRF
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Não depende só de si
Fla perde do Furacão e vê o Inter abrir sete pontos de vantagem na liderança

F
iel ao pragmático estilo, Ro-
gério Ceni frustrou os planos 
da Nação Rubro-Negra na 

Arena da Baixada. Não apenas pe-
la derrota para o Athletico-PR, por 
2 a 1, ontem, e sim pela falta de ou-
sadia na reta final num momen-
to de definição do Brasileiro. Não 
foi em Curitiba que a dupla Gabi-
gol e Pedro foi colocada em ação. 
Com Bruno Henrique, suspenso, 
o substituto Vitinho foi o retrato 
da falta de ambição do Flamengo 
na corrida pelo título. Com o tro-
peço, o Rubro-Negro não depen-
de mais de si para ser Octa. Com a 
vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, 
de virada, o Inter abriu sete pontos 
de vantagem na ponta.  

Embalado pelas vitórias sobre 
Goiás e Palmeiras, o Flamengo 
tomou a iniciativa em Curitiba. 
Com a marcação adiantada, pres-
sionou a saída de bola e chegou a 
quase 70% de posse num pequeno 
‘déjà vu’ do estilo adotado pelo téc-
nico Jorge Jesus no mágico ano de 
2019. Mas a versão de Ceni pouco 
lembrou a ‘fome’ de atacar.

Gabigol sentiu a solidão no co-
mando de ataque. Escolhido pa-
ra substituir o camisa 27, Vitinho 
não correspondeu. Mal, errou 
quase tudo que tentou. Fora de 
sintonia, Gerson, Everton Ribei-
ro e Arrascaeta sobrecarregaram 

Diego na dupla função de volante 
e armador.

Na disputa por uma vaga na Li-
bertadores, o Furacão foi perigoso 
quando encaixou o contra-ataque 
e Hugo Souza cresceu. Foram qua-
tro boas defesas no primeiro tem-
po. O goleiro só foi vencido pelo 
bela finalização de Abner, livre de 
marcação, aos 24. A resposta do 
Flamengo veio pelo alto. Contes-

tado, Gustavo Henrique, que subs-
tituiu Rodrigo Caio, machucado, 
explorou a estatura de 1,94m para 
empatar de cabeça, aos 33.

No segundo tempo, quando o 
treinador chamou Pepê e Pedro, 
o torcedor se decepcionou ao ver 
Gabigol ser sacado.  Oito minutos 
depois, Ceni trocou Arrascaeta pe-
lo centroavante Rodrigo Muniz, 
o que gerou muita reclamação da 
torcida nas redes sociais. O castigo  
veio com o gol do ex-vascaíno Re-
nato Kayser, aos 37 minutos. Marcado por Christian, Diego correu e distribuiu o jogo, mas foi muito pouco para quem tem qualidade

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

CRIA DO VASCO, 
RENATO KAYZER 
MARCOU APÓS 
CRUZAMENTO 
DE KHELLVEN

FLAMENGO

ATHLETICO-PR
Destaques para Abner e Nikão. 
O goleiro Santos quase não foi 
incomodado.

BOLA CHEIA
Gustavo Henrique,
Filipe Luís, Diego
e Hugo Souza

DEU PRO GASTO
Willian Arão, 
Arrascaeta, Pepê,
Pedro e Gabigol 

BOLA MURCHA
Gerson, Michael,
Rodrigo Muniz e
Matheuzinho 

PERNA DE PAU
Vitinho,
Everton Ribeiro
e Isla 

TÉCNICO
Sem Bruno Henrique, 
Ceni pecou ao não usar 
Gabigol e Pedro juntos. 

ATUAÇÕES

Santos, Jonathan (Khellven), Pedro Hen-
rique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Zé 
Ivaldo), Christian (Alvarado) e Canesin 
(Jadson); Carlos Eduardo (Vitinho), Nikão e 
Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

Hugo Souza, Isla (Matheuzinho), Gustavo 
Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, 
Gerson, Everton Ribeiro (Pepê) e Arrascaeta 
(Rodrigo Muniz); Vitinho (Michael) e Gabi-
gol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) 
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS) 
Gols: 1º tempo: Abner (24 minutos) e Gustavo Henrique (33 minutos) 
2º tempo: Renato Kayser (43 minutos) 
Cartões amarelos: Jonathan e Nikão

ATHLETICO-PR 2 FLAMENGO 1

RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 25/1/2021



ESPORTES

 L FLAMENGO

O 9 saiu na bronca
Rogério Ceni minimizou o ruído com Gabigol

A vacilada do Fla em Curitiba 
evidenciou a insatisfação de Ga-
bigol ao ser substituído, aos 26 mi-
nutos do segundo tempo, para a 
entrada de Pedro. Com uma ex-
pressão fechada, o camisa 9 não 
cumprimentou Rogério Ceni e 
gesticulou enquanto se dirigia 
para o banco, no flagra feito pelo 
canal Paparazzo Rubro-Negro.

“Não houve desentendimen-
to. Gabriel saiu reclamando por-
que deu muitas opções, mas não 
recebeu as bolas. E eu até dei razão 
a ele. Nós realmente tivemos chan-
ces, tanto com Vitinho e Everton, 
de dar para ele, mas ele não conse-
guiu receber essa bola. Depois nós 

optamos por um jogador mais de 
referência, que é o Pedro, para pro-
teger e esperar a chegada dos jo-
gadores de meio”, disse Ceni, em 
coletiva concedida após a partida.

A mexida recorrente é alvo de 
críticas pela imprensa e pelos tor-
cedores. Na ausência de Bruno 
Henrique, suspenso, Ceni voltou 
a frustrar todos que esperavam 
ver Pedro e Gabigol em ação. Es-
colhido para substituir o camisa 
27, Vitinho desperdiçou mais uma 
chance com uma ineficaz atuação 
ofensiva. Oito minutos após sacar 
o camisa 9 para a entrada de Pe-
dro, Ceni colocou o centroavan-
te Rodrigo Muniz no lugar de Ar-

rascaeta. Pressionado na coletiva, 
o treinador minimizou o episódio.

“Terminamos com Muniz e 
Pedro na área, e o Matheuzinho, 
que é um jogador que chega mais 
na linha de fundo. O Muniz tem 
característica de entrar na área, 
mas também consegue ter força 
para recompor. Por isso a opção 
por esses jogadores. No final do 
jogo, perdendo, nós tentamos ter 
dois jogadores de área”, completou 
o treinador do Rubro-Negro.

Juntos, Gabigol, com 21 gols, e 
Pedro, com 22, são os artilheiros 
do Flamengo na temporada, mas, 
na avaliação de Rogério Ceni, não 
se complementam no ataque.

Com expressão fechada, Gabigol não cumprimentou Ceni e gesticulou enquanto ia para o banco

REPRODUÇÃO

 LSe já não bastasse a derrota para 
o Furacão, o atacante Thiago Ga-
lhardo usou as redes sociais para 
sacanear o vacilo do Mais Queri-
do na corrida pelo título brasilei-
ro. O jogador, que no Rio de Janei-
ro, defendeu o Botafogo e o Vasco, 
fez uma transmissão ao vivo no 
Instagram ironizando o ‘cheiri-

nho’ depois da vitória do Interna-
cional sobre o Grêmio (2 a 1). O 
jogador do Colorado é o artilheiro 
isolado da Série A, com 16 gols, A 
equipe comandada pelo técnico 
Abel Braga segue na liderança do 
Brasileirão, agora com 62 pontos, 
quatro a mais que o São Paulo e 
sete a mais que o Flamengo.

Thiago Galhardo faz provocação

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 62 32 18 8 6 55 30 25

 2º SÃO PAULO 58 32 16 10 6 52 34 18

 3º FLAMENGO 55 31 16 7 8 53 41 12

 4º ATLÉTICO-MG 54 31 16 6 9 54 41 13

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 51 31 14 9 8 44 30 14

 6º GRÊMIO 51 31 12 15 4 40 27 13

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º FLUMINENSE 50 32 14 8 10 45 40 5

 8º CEARÁ 45 32 12 9 11 47 42 5

 9º CORINTHIANS 45 30 12 9 9 38 34 4

 10º SANTOS 45 31 12 9 10 44 42 2

 11º ATHLETICO-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2

 12º ATLÉTICO-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5

ZONA NEUTRA
 13º BRAGANTINO 41 31 10 11 10 43 37 6

 14º SPORT 35 32 10 5 17 26 41 -15

 15º VASCO 35 31 9 8 14 33 46 -13

 16º FORTALEZA 35 32 8 11 13 28 32 -4

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 32 31 9 5 17 36 53 -17

 18º GOIÁS 29 32 7 8 17 33 54 -21

 19º CORITIBA 27 32 6 9 17 27 43 -16

 20º BOTAFOGO 23 32 4 11 17 27 51 -24

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
  ONTEM

 SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA

 VASCO 3 X 2 ATLÉTICO-MG

  ONTEM

INTERNACIONAL 2 X 1 GRÊMIO 

ATHLETICO-PR 2 X 1 FLAMENGO 

CEARÁ 2 X 1 PALMEIRAS 

SANTOS 3 X 4 GOIÁS 

SPORT 2 X 0 BAHIA 

ATLÉTICO-GO 2 X 0 FORTALEZA 

FLUMINENSE 2 X 0 BOTAFOGO 

  HOJE

CORINTHIANS X BRAGANTINO 20:00

ARTILHARIA

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

1ª RODADA
AMANHÃ

PALMEIRAS X VASCO 20:00

28ª RODADA
AMANHÃ

ATLÉTICO-MG X SANTOS 20:00

23ª RODADA
QUINTA-FEIRA

GRÊMIO X FLAMENGO 20:00

30ª RODADA
QUINTA-FEIRA

BAHIA X CORINTHIANS 19:00 

Jogador colorado fez ‘cheirinho’
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Cavada rumo à Liberta
Goleiro do Botafogo falha feio e Fluminense vence o clássico em São Januário

 L QUE FRANGAÇO!

M
uita transpiração, mui-
ta correria e pouca 
qualidade técnica. Em 

um clássico sofrível de assistir, 
Fluminense e Botafogo só não 
ficaram em um empate chato 
por causa do goleiro Diego Ca-
valieri, que falhou no primeiro 
gol (Lucca) e cometeu o pênalti 
no segundo (Wellington Silva). 
O Tricolor venceu por 2 a 0, em 
São Januário - o Maracanã está 
cedido à Conmebol para a dis-
puta da final da Libertadores en-
tre Palmeiras e Santos, no próxi-
mo sábado, dia 30.

O resultado mantém o clube 
das Laranjeiras na sétima colo-
cação, mas agora com 50 pontos 
e muito vivo na briga por uma 
vaga na Libertadores da Améri-
ca deste ano. Estacionado com 
míseros 23, o Alvinegro conti-
nua firme na lanterna do Brasi-
leirão e virtualmente rebaixado. 
Na próxima rodada, no domin-
go, o Time de Guerreiros enca-
ra o Goiás, no Nilton Santos. O 
Glorioso, por sua vez, vai a São 
Paulo para pegar o Palmeiras.

A cabeçada de Lucca, logo 
no começo da partida, pare-
cia dizer que o time das Laran-
jeiras seria senhor do clássico. 
Ledo engano. As duas equipes 
protagonizaram um verdadei-
ro show de decisões equivo-
cadas, de passes errados e de 

maus-tratos com a coitada da 
bola. Foi, sem dúvidas, uma das 
piores etapas iniciais da tem-
porada nacional.

Que bobeira, Cava!
No segundo tempo, um pou-

co mais organizado e compacto, 
o Fluminense foi à frente e fez os 
pontos fracos do Botafogo apare-
cerem como de costume. Aos 21 
minutos, em um chute aparente-
mente inofensivo quase na marca 

do pênalti, Lucca fez 1 a 0 depois 
de um frango patético protagoni-
zado por Diego Cavalieri. 

Sem forças para reagir, assim 
como em todo campeonato, e 
dependendo da organização do 
inoperante Cícero, o Botafogo 
tentou na base do desespero che-
gar ao empate, mas o Fluminense 
teve tranquilidade para se segurar. 
Nos acréscimos, já aos 50, o ata-
balhoado Cavalieri fez pênalti em 
Wellington Silva, que bateu bem 
e deu números finais ao clássico.

Após ser derrubado por Diego Cavalieri na área, Wellington Silva cobrou o pênalti e fechou o placar

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

ATACANTE 

FRED VOLTARÁ 

DOMINGO 

APÓS CUMPRIR 

SUSPENSÃO 

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Cla-
ro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê (Ma-
theus Ferraz); Lucca (Wellington Silva), 
Luiz Henrique (Hudson) e John Kennedy 
(Marcos Paulo). Técnico: Marcão

Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu e Victor 
Luis (Cícero); Forster (Barrandeguy), José 
Welison (Navarro) e Caio Alexandre; Bruno 
Nazário (Davi Araújo), Matheus Nascimen-
to (Angulo) e Babi. Técnico: Barroca

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) 
Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP) 
Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP) 
Gols: 2º tempo: Lucca, aos 21, e Wellington Silva, de pênalti, aos 50 minutos 
Cartões amarelos: Yago Felipe, Rafael Forster e Luiz Henrique

FLUMINENSE 2 BOTAFOGO 0
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O Gre-Nal foi emocionante 
e a galera assistiu roendo 

as unhas dos pés. A vitória de 
virada do Internacional por 2 a 
1, mais do que folga na lideran-
ça do Campeonato Brasileiro, 
valeu a quebra de um tabu que 
durava 11 jogos e a certeza de 
que o Colorado quer o título e 
sabe como consegui-lo. Abel 
Braga merece ser campeão, seu 
trabalho frutificou em meio a 
duras críticas e sabendo que na 
sala de espera um outro trei-
nador espera para assumir o 
seu lugar. Não bastassem os 
três pontos conseguidos com 
garra e coração, os resultados 
ajudaram, empate do São Pau-
lo, derrotas de Atlético-MG e 

 LOlimpíada de Tóquio 
aguardando canetada fi-
nal para ser cancelada. Go-
verno está sensível ao ve-
to da opinião pública, que 
não quer o evento por fal-
ta absoluta de segurança 
contra o vírus.

 LPalmeiras x Vasco. Van-
derlei Luxemburgo co-
meu o Galo, sábado, na 
Colina, e agora vai pra ci-
ma do Porco, amanhã, às 
20h, em São Paulo.

 LPai de Santo garante que 
Botafogo ainda se salva.

Ninguém segura o Abel

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

BBB DA BOLA NO BRASILEIRO

 L O técnico Paulo Autuori  sabe 
como poucos armar uma equipe 
dentro das suas limitações. Se faz 
um gol na frente, raramente leva 
virada. Flamengo do Rogério Ceni 
foi engolido por ele.

 L O covarde ataque de um grupo de 
bandidos ao ônibus do São Paulo, 
na ida para o Morumbi, com uso 
de explosivos, tem que ser enqua-
drado como ação terrorista e tra-
tado como tal.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 LNo Big Brother da Bola está 
formado o paredão. Se você 
acha que Fernando Diniz de-
ve sair da casa digite 1, se acha 
que quem deve ir para o saco 
é o Sampaoli, digite 2, e se op-
tar pelo Ceni, digite 3. O fato 
é que a trinca está acumulan-

do fracassos: Diniz chegando a 
quinta eliminação na tempo-
rada, Sampaoli esperando por 
milagre para justificar a fortu-
na que fez o Atlético-MG gas-
tar sem sucesso e Ceni só expli-
cando derrotas. Esse paredão 
promete.

Luxa elogia a 
torcida vascaína
Galera cerca carro e técnico agradece carinho

 L ‘VOCÊS SÃO DEMAIS’

E
m lua de mel com a torci-
da, Vanderlei Luxemburgo 
recebeu o reconhecimento 

dos vascaínos em meio à campa-
nha de recuperação no Brasilei-
ro. Com a vitória por 3 a 2 sobre o 
Atlético-MG, sábado, em São Ja-
nuário, o Cruzmaltino interrom-
peu a sequência de duas derrotas 
e deixou a zona de rebaixamento. 
Na saída de São Januário, o trei-
nador teve o carro cercado, como 
mostra o vídeo que viralizou on-
tem nas redes sociais.

“Quero agradecer o carinho 
da torcida vascaína comigo e por 
sempre apoiar nosso time. Vocês 
são demais”, agradeceu Luxa.

Responsável direto pela per-
manência do Vasco na Primeira 
Divisão em 2019, Luxa trocou o 
clube pelo Palmeiras na virada do 
ano, impulsionado pelo bom tra-
balho na Colina. Após o fracasso 
de Abel Braga, Ramon Menezes 
e o português Ricardo Sá Pinto, 
o treinador escabeçava a lista de 
preferência da torcida para assu-
mir o Cruzmaltino. Após a recu-
sa de Zé Ricardo, a diretoria agiu 
rápido para anunciar Luxembur-
go na ‘segunda temporada’ da luta 
contra o rebaixamento.

Apesar da demonstração de 
carinho, a maioria dos torcedo-
res não usa máscara no vídeo que 
circula na internet. Com a proibi-
ção de público nos estádios, de-
vido à pandemia, um grupo se 
aglomerou na saída da Colina. O 
próprio Luxa foi diagnosticado 
com a covid-19 e chegou a ficar 
internado em São Paulo.

Ex-clube de Luxa, o Palmeiras, 
que fará a final da Libertadores no 
sábado, contra o Santos, no Mara-
canã, é o próximo adversário no 
Brasileiro, amanhã, em São Paulo.

Vanderlei Luxemburgo vive lua de mel com a torcida do Vasco

ESTADÃO CONTEÚDO

 LSe o Atlético-MG perdeu o 
pênalti que abriria o placar, o 
problema é do time mineiro. O 
Vasco soube ser aplicado tati-
camente. A atuação do time na 
etapa inicial e especificamente 
o terceiro gol foram elogiados 
por Vanderlei Luxemburgo.

“Não foi circunstância. Nós 
armamos no treinamento. O 
Atlético quer que a gente mar-
que em cima e eles achem o es-
paço. Quando fechamos, tem 

que saber sofrer. O Benítez fez 
segundo homem pela direita, 
o Léo pela esquerda e o Bruno 
por trás”, explicou o treinador, 
antes de acrescentar:

“Foi nosso melhor jogo, no 
primeiro tempo. No segundo, 
sofremos. Mas quero dar os pa-
rabéns porque nosso terceiro 
gol foi de jogo de futebol. Qua-
lidade, toque de bola, visão de 
jogo e finalização perfeita. O ti-
me está de parabéns”, celebrou.

‘O time está de parabéns’

Flamengo. Dez pontos numa 
rodada. Nada decidido, a briga 
continua e o final vai ser dra-
mático, haja coração.
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ESPORTES

 L LUTO NO FUTEBOL

Acidente aéreo 
sem sobrevivente
Tragédia no Tocantins mata quatro jogadores, 
presidente do Palmas e piloto na véspera de jogo 

U
m avião com parte da 
equipe do Palmas Fute-
bol Clube caiu na manhã 

de ontem, pouco após decolar, 
no distrito de Luzimangues, 
em Porto Nacional, em Tocan-
tins, e não deixou sobreviven-
te. Morreram os atletas Lucas 
Praxedes, Guilherme Noé, Ra-
nule e Marcus Molinari; o pre-
sidente Lucas Meira; e o piloto 
da aeronave, identificado como 
‘comandante Wagner’.

O Palmas estava indo pa-
ra Goiânia, onde enfrentaria 
o Vila Nova pela Copa Verde. 
Nas redes sociais do time fo-
ram compartilhadas imagens 
do treino de sábado no Tocan-
tins. O jogo estava marcado 
para as 16h de hoje, no estádio 
OBA, em Goiânia. O Vila No-
va emitiu nota lamentando o 
acidente. Veja trecho da nota 
do Palmas: “Neste momento 
de dor e consternação, o clube 
pede orações pelos familiares 
aos quais prestará os devidos 
apoios, e ressalta que no mo-
mento oportuno voltará a se 
pronunciar.”

Positivo para Covid-19
Segundo informações, o go-

leiro Ranule, o lateral-esquer-
do Lucas Praxedes, o atacante 
Marcus Molinaro e o zagueiro 
Noé haviam testado positivo 
para Covid-19 na última ter-
ça-feira e, por isso, viajavam 
separadamente do grupo para 
o jogo contra o Vila Nova.

O período de isolamento 
terminaria ontem, e, assim, eles 
estariam aptos para o jogo con-
tra o Vila Nova.

A aeronave tinha acabado de decolar e explodiu no matagal

DIVULGAÇÃO

 LVítima de outro trágico aciden-
te aéreo em 2016, no qual mor-
reram 71 pessoas, a Chapecoen-
se emitiu nota de solidariedade. 
“Infelizmente, sabemos como é 
este momento de dor insuperá-
vel por perdas irreparáveis e gosta-
ríamos que nenhuma outra agre-
miação tivesse que sentir o mesmo 
(...) Vocês não passarão por isso 

sozinhos”, diz trecho da nota. O 
Palmas informou que o legado 
do presidente Lucas Meira jamais 
será esquecido: “Nós sonhamos 
junto com você. Nós comemo-
ramos junto com você. Nós vol-
tamos a vencer, junto com você. 
Agora, choramos a sua perda, com 
o compromisso de manter o seu 
sonho vivo”.

Chapecoense se solidariza
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A GATA DA HORA

cativa e causa fascínio em todos que ousam 

admirar seus maravilhosos atributos físicos. Ousada e sexy 

na medida certa, a beldade torce pelo Flamengo, mora na 

Zona Oeste e é tatuadora, uma de suas paixões. No Insta-

gram, ela arrasa como a maravilhosa @marysouza991.

MARIANA SOUZA

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

LUIZ CORDEIRO/DIVULGAÇÃO

 LEx-Grêmio e Barcelona, 
da Espanha, o meia Arthur 
marcou ontem seu primei-
ro gol pela Juventus. O bra-
sileiro abriu o caminho para 
o triunfo da Velha Senhora 
sobre o Bologna por 2 a 0. O 
norte-americano McKennie 
completou o placar. O resul-
tado levou a Juventus aos 36 
pontos e para a quarta colo-
cação do Campeonato Ita-
liano. Já o Bologna segue na 
13ª posição, com 20. Quem 
não teve vida fácil foi o por-
tuguês Cristiano Ronaldo, 
que tentou de todas as ma-
neiras deixar a sua marca, 
mas esbarrou na boa atua-
ção do goleiro Skorupski.

Arthur marca seu primeiro gol

 LApesar da confirmação do 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) para a realização dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, a 
maioria da população japonesa 
se mostrou contra o evento. Se-
gundo pesquisa do jornal “The 
Japan Times”, 72% dos japas 

querem o cancelamento ou o 
adiamento dos Jogos de 2021 
por causa do aumento de casos 
de Covid-19. Ao todo, 37,9% 
responderam que os Jogos de-
veriam ser cancelados, enquan-
to 34% querem o adiamento. 
Só 26% não pedem mudanças.

Japoneses contra os Jogos

MIGUEL MEDINA/AFP
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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. Felipe
 

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

 

V.ALEGRE R$850,00
Quarto, sala, cozinha, banheiro 
área de serviço, 1vaga  gara-
gem, preferencialmente  3me-
ses depósito ou fiador T.3351-
5780/ 2290-2735.Falar com Ana
 

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.

 

ATENDENTE V/TEXTO
Quiosque Pedra do Leme con-
trata, Atendente/  Auxiliar de 
cozinha, início imediato, salário 
combinar. Ligar T.97008-6791 
Auriceia.T 97019-0716 Regiane 
T.96636-6429 Ednaldo
 

PEDREIRO V/TEXTO
Instalador Hidráulico, experiência 
em execução de obras prediais, 
larga experiência em montagem 
de barriletes, instalações, reves-
timentos, alvenaria. Tel: 99805-
0716/ 99823-7423
 

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
 
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
 

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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BABADO
TÁBATA UCHOA  (Interina) 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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‘TIM BRASILEIRO É LICENÇA POÉTICA’

 LO cantor Latino deu o que 
falar depois de chamar o 
ex-BBB Babu Santana de 
“Tim Maia brasileiro” no 
programa Altas Horas, da 
Globo, no sábado. Nas re-
des sociais, os internautas 
fizeram brincadeiras com 
a frase de Latino, uma vez 
que Tim Maia já é brasilei-
ro. “Se o Babu é o Tim Maia 
brasileiro, o Tim Maia é de 

qual país?”, ironizou um 
internauta. Depois de virar 
meme, Latino se explicou. 
“Galera, o lance do Tim bra-
sileiro é licença poética”, 
afirmou ele em publicação 
no Twitter. Nos comentá-
rios do post de Latino, al-
guns internautas continua-
ram fazendo piada. “Você é 
o Bruno Mars brasileiro!”, 
disse uma fã.

DEBORAH SECCO
CURTE FÉRIAS

 LDeborah Secco está cur-
tindo férias em Itacaré, 
na Bahia, e tem deixado 
seus seguidores baban-
do com as fotos que com-
partilha no Instagram. De 
biquíni, a atriz colocou 
o corpão pra jogo e exi-
biu a barriguinha sequi-
nha. “Refrescando a alma 
e aquecendo o coração”, 
escreveu Deborah na le-
genda das imagens, em 
que aparece em meio à 
natureza. Em seguida, 
claro, ela recebeu mui-
tos elogios de alguns dos 
mais de 20 milhões de se-
guidores. “Linda. Que sua 
luz brilhe sempre. Deus é 
com você”, postou uma 
admiradora. “Você con-
segue ter mil faces e es-
tar bonita em todas elas”, 
elogiou outra fã. “Muito 
linda e maravilhosa”, de-
clarou um terceiro.

CANCELADO
 L Caio Castro foi cancelado por internautas 

que não gostaram nadinha da programação 
de aniversário do ator: pesca em Fernando 
de Noronha e passeio de barco com aglome-
ração. O nome do galã foi parar entre os as-
suntos mais comentados do Twitter no fim 
de semana. Caio está de férias com a namo-
rada, Grazi Massafera, e rebateu as críticas 
dizendo que ia comer o peixe que pescou. 
“Mas você vai ser cancelado”, disse uma pes-
soa. “Mas não vou passar fome”, retrucou 
o ator. Muitos internautas também comen-
taram o fato de Caio, Grazi e os amigos es-
tarem sem máscara no barco. Na imagem 
postada no Instagram, o ator aparece ao la-
do de pelo menos 15 pessoas, todas elas se 
abraçando e sorrindo sem máscara. 

OI, SUMIDO!

 L Duda Castro, ex de 
Biel, que já foi apon-
tada em 2019 como 
affa i r  de Neymar, 
voltou a chamar a 
atenção do atacan-
te. Após Neymar pos-
tar uma foto, Duda 
comentou: “Dono do 
sorriso mais lindo”. E 
ainda usou um emoji 
de coração vermelho.

HOMENAGEM
 LCristiano Araújo, que dei-

xa saudade há seis anos, 
completaria 35 anos ontem. 
Em homenagem ao legado 
do cantor, a Som Livre pre-
senteia o público com um 
projeto especial que trará 
um conteúdo musical iné-
dito deixado pelo artis-
ta. Músicas não lançadas 
na voz de Cristiano Araújo 
e outras faixas do sertane-
jo ganharão regravações e 
participações com grandes 
nomes. No time de artistas 
convidados, já estão confir-
mados Marília Mendonça, 
Jorge & Mateus, Zé Neto & 
Cristiano, o irmão de Cris-
tiano, Felipe Araújo, e Bru-
no & Marrone.

EM ALTA EM BAIXA

 LMC Fioti segue bom-
bando com música em 
homenagem a vacina.

 LRodriguinho pediu 
desculpas após ser acu-
sado de agredir a ex.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Pedro, Sol e Bianca so-
nham com seu sucesso. Karina desafia 
Duca nas artes marciais. Bianca ensaia 
o trecho de uma peça e Bete teme que 
Gael reprima o desejo da filha. Gael se 
desentende com Edgard e Lucrécia, mas 
Dandara contorna a situação. Gael re-
preende Duca por lutar com sua filha.

19h40. Globo: Penélope mente para 
Beto sobre o apartamento. Bruna coloca 
a família de Giovanni contra ele, dizendo 
que o rapaz se aliou a Aparício. Bruna 
descobre que Giovanni contou para Ca-
mila que ela foi sua namorada. Fedora 
sugere que Leozinho seduza Safira para 
ter seu apoio na candidatura.

21h. SBT: Carmen maltrata Duda 
e Valentina interfere. Carmen tenta 
demitir Valentina, mas é impedida 
por Junior. Mosca acha que Mili está 
triste por algo que Duda tenha feito 
para ela. Pata diz para Mili não fazer 
as coisas que Cintia está falando, 
pois pode ser tudo mentira.

18h30. Globo: Dom Rafael pede per-
dão para Chico. Veridiana tenta acalmar 
Maria Adília, dizendo que Chico avisará 
a Taís para não contar para ninguém so-
bre o pai de Candinho. Zuleika entrega 
para Hélio o documento falso, fingindo 
que foi a mando de Dionísio. Ester en-
contra documentos de Klaus.

21h. Record: Naamá diz que Deus 
cumpriu o que prometeu. Tali conven-
ce Cam a ir para a cidade. Noé chega 
em casa impactado pela conversa 
com Deus. Noé faz a arca exatamente 
da maneira como Deus o instruiu. Ele 
tenta alertar as pessoas, mas é caçoa-
do. Cam se recusa a voltar com Noé. A 
multidão esbraveja contra Noé.

21h30. Globo: Zeca tenta explicar por 
que beijou Ritinha, mas Jeiza o inter-
rompe e diz que não quer mais saber 
do rapaz. Comandados por Rubinho, 
os traficantes resgatam Sabiá da prisão. 
Silvana garante para Eurico que ele não 
está com problema de memória e que 
não foi ele quem assinou os cheques do 
talão de Dantas. Caio e Jeiza se beijam. 

A nave ‘BBB’ vem aí!
‘Big Brother Brasil 21’ estreia hoje, com anônimos e famosos no jogo

 L QUEM VAI GANHAR O PRÊMIO DE R$ 1,5 MILHÃO?

C
hegou, finalmente, a hora de 
dar aquela espiadinha! Ho-
je, às 22h30, na Globo, es-

treia o Big Brother Brasil 21, com 
10 famosos, que fazem parte do ti-
me Camarote, e 10 anônimos, que 
formam o grupo Pipoca, na briga 
pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. 

Participante da edição passada 
do Big Brother, a advogada Gizelly 
Bicalho conta qual dica daria se 
pudesse encontrar os novos bro-
thers e sisters antes de eles entra-
rem no confinamento. “Sejam vo-
cês mesmos, não fiquem em cima 
do muro. Acreditem no seu poten-
cial. E força, em todos os sentidos, 
física e mental”, afirma Gigi Fura-
cão, que diz ter saudade da casa 
mais vigiada do Brasil. “Sinto sau-
dade da casa, dos meus brothers 
de confinamento. E se eu pudes-
se voltar para o BBB, eu voltaria.”

A advogada revela o que espe-
ra do reality show deste ano. “Eu 
espero que esse BBB 21 seja mui-
to divertido e que ele tenha a au-
diência e a repercussão que teve no 
BBB 20. Porque é muito trabalho 
que eles têm para selecionar, pa-
ra cuidar da casa, é muito carinho 
que a Globo tem com a gente. Eles 
merecem todo o sucesso. Tanto a 
emissora, quanto os participantes, 
a produção”, destaca Gizelly, que 
sente falta do Big Boss. “Sinto mui-
ta falta do Boninho. Eu encontrei 
com ele um vez, depois que eu saí 
da casa. Mas eu queria encontrar 
com o Boninho de novo. Conver-
sar, dar risada. Ele é muito legal. Ele 
sempre me tratou muito bem.” 

Gizelly não levou o prêmio de 
R$ 1,5 milhão, mas viu sua vida 
mudar: além de advogada, ago-
ra, ela é apresentadora e digital in-
fluencer. “Minha vida financeira 
hoje é outra, graças ao BBB. Por 
isso eu sou tão grata. Minha vida 
mudou completamente, inclusive 
a vida financeira”, ressalta.

 LO BBB 21 conta com 20 partici-
pantes, que estão distribuídos em 
dois grupos. A cantora e apresen-
tadora Karol Conká, a atriz Carla 
Diaz, a influenciadora digital Ca-
milla de Lucas, a cantora Pocah, 
o humorista Nego Di, o ator Lu-
cas Penteado, o cantor Rodolffo, 
a youtuber Viih Tube, o cantor 
Projota e o ator Fiuk fazem parte 

do time Camarote. O instrutor de 
crossfit Arthur, o fazendeiro Caio, 
o professor João Luiz, o modelo 
Arcrebiano, a advogada Juliette, 
a modelo Kerline, a psicóloga Lu-
mena, o doutorando em Econo-
mia Gilberto, a dentista Thaís e a 
consultora de marketing digital 
Sarah formam a equipe Pipoca. 

Os participantes ficarão con-

finados durante 100 dias. Eles 
encontrarão a casa do BBB com 
muitas cores e novidades. Uma 
delas é que as cozinhas dos gru-
pos VIP e Xepa ficam lado a lado, 
na parte interna. Outra mudança 
é na academia: além de ter equi-
pamentos de musculação, o es-
paço conta com um lounge com 
poltronas, bar e bebidas.

Cem dias de confinamento e novidades na casa

FOTOS DIVULGAÇÃO

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

 L ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amigos acompanham no verão das prosperidades e 

voam no inverno das aflições” (Cícero)

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

 LUma mudança de energia vai 

estimular o seu lado emocio-

nal. Os assuntos familiares pre-

cisarão receber uma atenção 

especial. No amor, o clima será 

ótimo, aproveite.

Números da sorte: 35, 80 e 62.

 LAlguns conflitos no trabalho 

podem surgir. A paciência será 

fundamental para as coisas 

não saírem do controle. Te-

nha cautela para não se irritar 

e acabar descontando no par.

Números da sorte: 18, 81 e 99.

 LAquisições, acordos ou con-

tratos podem ser fechados 

hoje. Tenha paciência e foque 

no mundo do trabalho. Esteja 

disponível para família e amor, 

depois de resolver pendências.

Números da sorte: 19, 46 e 55.

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

 LUma dificuldade para rea-

lizar as tarefas diárias pode 

acontecer. Tenha calma e, se 

precisar, peça ajuda. Pode ser 

necessário dedicar um tempo 

extra às pessoas queridas.

Números da sorte: 92, 38 e 02.

 LO foco de hoje será na sua 

profissão, evite se distrair com 

outros assuntos. Adote uma 

postura flexível para atingir os 

objetivos. Surpreenda seu par 

com muito romance e carinho.

Números da sorte: 84, 48 e 75.

 LA família estará em seu foco, 

não meça esforços para estar 

com eles. Conversas serão im-

portantes para estreitar os la-

ços com seus entes. Chances 

pequenas na paquera.

Números da sorte: 85, 22 e 49.

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

 LFoco nos assuntos do lar e da 

família. Uma pessoa querida 

pode precisar do seu apoio, 

não hesite em oferecer aju-

da. Demonstre paciência com 

aqueles que te cercam.

Números da sorte: 68, 77 e 23.

 LFaça contatos profissionais. 

Cuidado com conflitos com o 

seu chefe. Seja paciente com 

as pessoas ao seu redor. Não é 

um bom momento para discu-

tir a relação com o par.

Números da sorte: 33, 42 e 78.

 LTenha cautela com imprevis-

tos que podem surgir no seu 

dia. Não se preocupe demais, 

saiba improvisar. Seu roman-

ce vai caminhar bem se você 

evitar algumas brigas bobas.

Números da sorte: 52, 25 e 97.

SÃO PAULO
Nascido no ano 5, em Tarso, na atual 
Turquia, foi apóstolo de Cristo, um 
dos maiores propagadores do cris-
tianismo. Autor de 13 epístolas do 
Novo Testamento. Antes de se con-
verter ao cristianismo, chamava-se 
Saulo e perseguia os discípulos de 
Jesus. A caminho de Damasco, ele 
teve a visão de uma luz incandes-
cente e Jesus lhe indagou sobre as 
perseguições. No mesmo instante, 
ficou cego e, durante três dias, en-
tregou-se às orações. A mando de 
Jesus, Ananias foi ao seu encontro 
e preparou seu batismo, converten-
do-o ao cristianismo.

SANTO DO DIA

ALGUÉM
Tarde da noite, um ladrão 
entrou numa casa que ele 
pensava que estava vazia. 
Com o máximo de cuidado, 
na ponta dos pés, ele atraves-
sou a sala e começou a fazer 
a limpa no local. De repente, 

parou, apavorado, quando 
ouviu uma voz dizer:
— Alguém está te olhando. 
A casa ficou silenciosa de 
novo e o ladrão continuou a 
andar. A voz falou de novo:
— Alguém está te olhando.
O ladrão parou novamente. 

Ele estava aterrorizado. Ner-
voso, olhou em volta. Num 
canto escuro, o assaltante 
notou uma gaiola e um pa-
pagaio dentro dela. Pergun-
tou para o papagaio:
— Foi você que disse que al-
guém está me olhando?

— Foi, sim — respondeu o 
papagaio.
O ladrão deu um suspiro de 
alívio. Em seguida, pergun-
tou para o papagaio:
— Qual é seu nome?
— Meu nome é Clarence — 
respondeu a ave.

— Esse é um nome muito 
besta para um papagaio — 
comentou o ladrão, que con-
tinuou: — Quem foi o idiota 
que te deu esse nome?
— O mesmo idiota que deu 
o nome de Alguém para o 
rottweiler.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Esmeralda.
MENSAGEM:
Esmeralda avisa que re-
lembrar e querer reviver o 
passado será uma péssima 
opção. Lembre os erros e as 
decepções passadas como 
ensinamento, assim evitará 
que se repitam.
SAUDAÇÃO:
Optchá, salve o povo cigano!
CORES:
Verde, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda a energia 
do passado, as mágoas e as 
desavenças do seu lar, acen-
da seis incensos de sândalo 
por toda a casa e peça para 
Esmeralda a reconciliação e 
a união entre todos os seus.

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

 LA preocupação com a orga-

nização pode surgir. Dê priori-

dade aos seus objetivos e seja 

recompensado pelo seu empe-

nho. Não se estresse com o seu 

par, procure ouvir mais.

Números da sorte: 50, 68 e 05.

 LDiversos desafios complica-

dos vão surgir hoje. Aproveite 

as dificuldades para crescer. 

Não deixe a ansiedade te atra-

palhar, procure se acalmar. Evi-

te os debates com o par.

Números da sorte: 60, 33 e 78. 

 LRealize algumas modifica-

ções no seu trabalho. Converse 

com familiares a respeito da 

melhor decisão. As preocupa-

ções podem atrapalhar a pa-

quera e o romance.

Números da sorte: 16, 52 e 25.
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