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COM FUTEBOL BUNDA, 
MENGÃO QUER HULK

BABADO 16

Tragédia 
com ônibus 

deixa mortos 
e feridos

TOMBOU 7

Bandidos 
explodem 

cofre de posto 
de gasolina

ZONA NORTE 8

SE CANO 
É A FLECHA, 
BENÍTEZ 
É O ARCO
Argentinos 
são as armas 
do Vascão 
pra caçar 
hoje o Porco 

FURA-FILA 
DA VACINA 
NA MIRA 

DA POLÍCIA
Políticos e empresários de outros estados se 

imunizaram na frente dos grupos prioritários. 
Mau exemplo ligou o alerta do Rio, onde o 
MP vai abrir investigação e profissionais de 
unidades de saúde podem ser intimados

EGOÍSMO DO SER HUMANO
FARINHA POUCA, MEU PIRÃO PRIMEIRO 3

Faustão vai 
vazar da Globo 
e não descarta 

sair do Brasil

Ô, LOCO, MEU

PÁGINA 17

Tá em busca 
de emprego? 

Confira aqui as 
oportunidades

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 6
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NÃO EXISTE 
QUEM FOI

À ROÇA PERDEU
A CARROÇA! 

LIGUE E DENUNCIE
OS FURA-FILAS:

   WHATSAPP: 
   (21) 99366-3100

Fila andou pra 
Luana Piovani
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NOME DO 
DESAPA-
RECI  
tem atual-
mente 24 
anos. Ela 
desapareceu 
em 31 de 
janeiro de 
2008, em São 
Cristóvão (Zona Norte), após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337
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Bandidagem assusta 
Belford Roxo

Rua de Botafogo 
cheia de problemas

Pessoas sem 
máscara na Barra

Estacionamento 
está o olho da cara

Água vai e volta em
rua de Ramos

 L Estamos reféns da violência na 
Vila Pauline, em Belford Roxo. 
Está cada dia mais complicado 
viver aqui. A disputa de milícias 
mais uma vez interrompeu a cir-
culação de ônibus aqui. Tiroteio 
não tem dia e nem hora para 
começar. Pedimos policiamento 
reforçado na região.

 L A Rua Voluntários da Pátria, em 
Botafogo, precisa de melhora 
urgente no asfalto. Está comple-
tamente irregular, fazendo com 
que ciclistas precisem desviar de 
buracos e quase entrar na frente 
dos carros para não cair na pista. 
Além das calçadas que também 
estão esburacadas.

 L Todas as noites, na Rua Olegário 
Maciel, na Barra da Tijuca, a via 
fica lotada de pessoas que fre-
quentam os bares da região. Não 
vejo ninguém usando máscara, 
muitos policiais passam por lá e 
fazem vista grossa, ninguém res-
peita o próximo. Pessoas estão 
morrendo todos os dias!

 L Cadê o Ministério Público para 
socorrer o turista do Rio de Ja-
neiro? Vergonha chegar à Ilha 
do Japonês, em Cabo Frio, e ter 
que pagar um estacionamento de 
R$ 25 na rua, sem que aceitem o 
Cartão de Idoso e alegando que o 
local é particular. Será que temos 
mais uma área vendida no Rio?

 LMoradores da Rua Diogo de Brito, 
em Ramos, enfrentam problemas 
com o abastecimento de água há 
cinco anos. Todos os anos, nessa 
mesma época, a falta de água é um 
grande problema para os morado-
res. O abastecimento não é feito re-
gularmente e a água ainda chega 
barrenta nas casas.

Anônimo
Belford Roxo

Andreza Ferrer
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Limpeza urgente 
em via de Deodoro

 LSabemos que Eduardo Paes as-
sumiu uma prefeitura falida, mas 
pedimos à Comlurb, com todos os 
órgãos (Rioluz e Secretaria de Con-
servação) que façam um mutirão 
para resgatar a Estrada Marechal 
Alencastro, principalmente na al-
tura do cemitério de Ricardo de 
Albuquerque.

Vanderlei Campos
Por e-mail

Anônimo
Cabo Frio

Victor Neris
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 84 anos e 
sou jornaleiro há 68. 
Eu sempre trabalhei 
como jornale i ro. 
Moro no Engenho 
Novo, gosto do local 
onde vivo e o que eu 
mais gosto na minha 
profissão é a chance 
de fazer amizades 
e interagir com os 
clientes que pos-
suo. Sou torcedor do 
Flamengo. Gosto de 
praticamente tudo o 
que é publicado no 
MEIA HORA.

FRANCESCO
CITADINO —

Centro

 LFAVELA MUNDO: A ONG dis-
ponibilizará gratuitamente, 
a partir do dia 2 de fevereiro, 
vídeos educativos de contação 
de histórias indígenas, afri-
canas, musicalização infantil 
e dança, sempre às terças e 
quintas, às 10h. O conteúdo 
para crianças e jovens poderá 
ser assistido nas redes sociais 
Instagram.com/favela.mundo 
e fb.com/favela.mundo, além 
do youtube.com/favelamundo.

OLHO VIVO
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Fura-filas na mira
Polícia Civil irá atrás dos responsáveis por vacinar fora da ordem estabelecida

 L COVID-19

A 
Polícia Civil do Rio de-
ve intimar esta semana 
os responsáveis pelo se-

tor de vacinação das unidades 
de saúde citadas em denún-
cias de ‘fura-filas’. A Delega-
cia de Combate à Corrupção, 
ao Crime Organizado e à La-
vagem de Dinheiro (DGCOR), 
que investiga as irregularida-
des, pretende coletar, junto ao 
Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren/RJ), documen-
tos sobre os supostos casos de 
pessoas imunizadas fora dos 
grupos prioritários. 

“Iremos intimar as pessoas 
responsáveis pelo setor de vaci-
nação das unidades apontadas, 
além de requisitar a planilha de 
controle das doses”, anunciou o 
delegado Thales Nogueira, da 
DGCOR.

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio também recebeu 
denúncias de fura-filas, mas 
descartou todas até agora. O se-
cretário Daniel Soranz afirmou, 
no domingo, que todas as de-
núncias apuradas eram contra 
profissionais que faziam parte, 
de fato, dos grupos prioritários. 
Mas as checagens continuam 
pela equipe do município.

“Até o momento, todas as 
denúncias que foram apuradas 
sobre os profissionais, de fato, 
estavam nos grupos prioritá-
rios. Então os profissionais que 
atuam na Atenção Primária se 
vacinaram no dia 20 (de janei-
ro) e foram os responsáveis 
por vacinar todos os abrigos 
de idosos. Todos que estavam 
envolvidos nessa campanha de 
vacinação estarão envolvidos 
ainda na campanha de vacina-
ção para covid-19, por isso eles 
estão no grupo de maneira cor-
reta”, afirmou Soranz.

 LO Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MP-RJ) lançou, 
ontem, uma campanha de cons-
cientização nas redes sociais, con-
vidando a população a  auxiliar na 
fiscalização da vacinação, denun-
ciando quem fura fila ou comete 
outras irregularidades. O MPRJ 
também pediu que não sejam re-
laxados os cuidados e as medidas 

de proteção, como o uso de más-
caras, a higienização das mãos e o 
distanciamento social.

A instituição afirmou que vai 
abrir uma investigação para cada 
denúncia que receber. Diversos 
relatos já chegaram e aguardam 
apuração. Na semana passada, 
promotores fiscalizaram centros 
municipais de saúde na Região 

Metropolitana, mas não houve 
flagrante de irregularidades.

Qualquer pessoa pode ajudar 
a fiscalizar. A denúncia para a Ou-
vidoria pode ser feita pelo Face-
book da Ouvidoria do MPRJ, pe-
lo formulário do portal ou pelos 
telefones 127 (capital), (21) 2262-
7015 (outras localidades) e (21) 
99366-3100 (Whatsapp).

MP lança campanha e anuncia investigações

 LO número limitado de vacinas 
distribuídas pelo Brasil criou con-
flitos. No Amazonas, houve quem 
furasse fila, como um filho de de-
putado estadual, David Dallas, e as 
filhas de um empresário, Gabrielle 
e Isabelle Kirk Lins. A Justiça deci-
diu que fura-filas só receberão a 
segunda dose quando chegar a vez 
deles. Em São Paulo, a queixa é de 
que profissionais do Hospital das 
Clínicas foram mais vacinados do 
que equipes da linha de frente das 
redes pública e privada. Em Porto 
Alegre, trabalhadores da saúde li-
mitaram o atendimento na quin-
ta, em protesto pelo adiamento da 
vacinação das equipes, que acabou 
remanejada para ontem.

Espertinhos 
sem 2ª dose

 LNa cidade de Mineiros, em 
Goiás, houve protesto porque o 
ex-prefeito Agenor Rezende, de 
77 anos, pai da atual secretária 
da Saúde, foi o primeiro a rece-
ber a vacina. A secretária dis-
se que a escolha do pai foi “um 
ato simbólico”. Os demais ido-
sos da cidade ainda aguardam 
a imunização. Em Pires do Rio, 
outra cidade goiana, o secretá-
rio da Saúde, Assis Silva Filho, 
muito criticado, pediu exone-
ração depois que sua mulher 
furou a fila e se vacinou, mes-
mo sem ser de grupo de risco. O 
secretário se justificou, dizendo 
que faria tudo pela esposa. “Ela 
é a mulher da minha vida”.

Carteiradas 
em Goiás

Representantes da DGCOR e do Coren/RJ se reuniram para criar a parceria e combater irregularidades

DIVULGAÇÃO
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Mais doses a caminho
Ainda sem insumos, Fiocruz negocia compra de vacinas prontas pra contornar atraso

 L VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

A 
Fiocruz está negocian-
do mais doses de vacinas 
prontas como forma de 

contornar o atraso da chegada 
dos insumos para a produção 
da vacina da Oxford/AstraZe-
neca no Brasil. Inicialmente, a 
instituição chegou a falar em 
10 milhões de doses, mas, de-
pois, decidiu não mais apre-
sentar uma estimativa. As ne-
gociações, segundo a fundação, 
ainda estão em andamento, 
por isso não há uma data defi-
nida para uma resposta.

“O processo (de negocia-
ção) conta com o apoio do 
governo da Índia e da Astra-
Zeneca, que vem colaborando 
em todo o esforço de anteci-
pação das vacinas frente às di-
ficuldades alfandegárias para 
exportação do IFA (o princí-
pio ativo da vacina) na China”, 
informou a Fiocruz.

As novas doses se juntarão 
aos dois milhões que já che-
garam da Índia na sexta-feira. 
Apesar de a previsão mais re-
cente apontar que a chegada 
dos insumos à Fiocruz acon-
teça a partir de 8 de fevereiro, 
ainda não há confirmação, já 
que a licença para exportação, 
a ser concedida pelas autorida-
des chinesas, segue pendente.

Caso a data seja cumprida, a 

fundação só poderá liberar as 
vacinas cerca de três semanas 
depois, já que existe a necessi-
dade de se fazerem testes. 

Segundo a Fiocruz, no acordo 
com a AstraZeneca, está previsto 
o envio de 14 lotes de 7,5 milhões 
de doses, com intervalo de duas 
semanas entre cada remessa. Para 
janeiro, portanto, a previsão era 
de receber dois lotes, totalizando 
insumos para a produção de 15 
milhões de doses de vacinas. 

O primeiro lote, para a pro-
dução de 7,5 milhões de doses, 
está pronto para embarque, 
no local de fabricação, apenas 
aguardando a emissão da licença 
de exportação e a conclusão dos 
procedimentos alfandegários. 

As doses da vacina da Ox-
ford/AstraZeneca que já estão 
no Brasil começaram a ser dis-
tribuídas aos municípios para 
que entrem no programa de 
imunização contra a Covid-19.

LICENÇA PARA 
EXPORTAÇÃO DE 
INSUMOS SEGUE 

PENDENTE 
NA CHINA

 LEnquanto a Fiocruz e o Butan-
tan aguardam os insumos da Chi-
na, o governo federal anunciou, 
ontem, que a Embaixada da Chi-
na informou sobre a aprovação 
da exportação de 5,4 mil litros de 
matéria-prima necessária para a 
produção da vacina CoronaVac, 
do Butantan. Em uma postagem 
feita no Facebook, o presidente Jair 

Bolsonaro não informou uma da-
ta exata, declarando que o lote che-
gará “nos próximos dias”. Ele tam-
bém agradeceu ao governo chinês 
pela “sensibilidade, bem como pe-
lo empenho dos ministros das Re-
lações Exteriores, Ernesto Araújo, 
da Saúde, Eduardo Pazuello, e da 
Agricultura, Tereza Cristina”. 

Além disso, ele disse que os in-

sumos da vacina da Oxford/As-
traZeneca estão com a liberação 
sendo acelerada, mas não entrou 
em detalhes. Após a chegada dos 
insumos, o processo para envasar 
as doses deve ocorrer em cinco a 
seis dias. A produção envolve ain-
da outros processos, como contro-
le de qualidade. A finalização das 
etapas dura em torno de 20 dias.

Bolsonaro fala em chegada nos ‘próximos dias’
 LO Instituto Butantan, de São 

Paulo, também aguarda a chega-
da de novos insumos para a pro-
dução da vacina CoronaVac, da 
Sinovac, o que depende de aval 
do governo chinês. Apesar disso, 
o instituto destacou que está em 
dia com o cronograma acertado 
com o Ministério da Saúde. “De 
um total de 8,7 milhões de doses 

a serem enviadas à pasta federal 
até 31 de janeiro, 6,9 milhões já 
foram entregues”, esclareceu. O 
Butantan afirmou que as demais 
doses serão liberadas tão logo 
passem por inspeção de contro-
le de qualidade do instituto. Na 
sexta-feira, o Butantan entregou 
900 mil doses da vacina a partir de 
matéria-prima importada.

Butantan aguarda aval da China

A falta de insumo básico tem retardado a fabricação da vacina contra a Covid-19 no Brasil

DANIEL CASTELO BRANCO

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 26/1/20214
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Vacina de Oxford
para todo o estado
Governo distribui 176.220 doses para 92 cidades

 L COMBATE À COVID-19

A 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) distribuiu, 
ontem, doses da vacina 

de Oxford/AstraZeneca contra a 
Covid-19 para os 92 municípios 
do Estado do Rio. Com a ajuda 
de helicópteros e caminhões, a 
operação feita pelo governo esta-
dual teve como objetivo distribuir 
as 176.220 doses do imunizante.

A pasta vai guardar 4,8% das 
185 mil doses recebidas do Mi-
nistério da Saúde como reserva es-
tratégica. A SES informou que fez 
essa opção de manter uma reser-
va estratégica mínima para aten-
der aos municípios em casos de 
eventuais perdas de doses duran-
te a aplicação e realizar as devidas 
correções tão logo os municípios 

enviem informações.
No início da manhã, cami-

nhões saíram da Coordenação 
Geral de Armazenagem (CGA) 
da SES, em Niterói, levando as va-
cinas para o Grupamento Aero-
móvel (GAM) e o 12º BPM (Ni-
terói). De lá, seguiram em cinco 
aeronaves — uma da Secretaria 
de Polícia Civil, duas do Corpo 
de Bombeiros e duas do Gover-
no do Estado — para 88 cidades 
das regiões Norte, Noroeste, Ser-
rana, Baixada Litorânea, Médio 
Paraíba, Costa Verde, Centro Sul 
e Metropolitana I. Já as doses des-
tinadas aos municípios do Rio, Ni-
terói, São Gonçalo e Maricá foram 
levadas por caminhões aos desti-
nos finais. Às 15h, em Teresópolis, 

as últimas doses foram entregues.
O Rio segue as recomenda-

ções do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), do Ministé-
rio da Saúde. As vacinas da Ox-
ford/AstraZeneca são destinadas 
ao público prioritário, seguindo 
os padrões estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde, como pessoas 
com 60 anos ou mais que vivem 
em instituições e trabalhadores 
dos serviços de saúde envolvidos 
no atendimento de casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19.

Ontem, o Ministério da Saú-
de entregou mais 84.800 doses da 
vacina CoronaVac para o Estado 
do Rio. A previsão é que metade 
desse lote seja enviada entre os 
dias 1º e 5 de fevereiro. 

A Prefeitura do Rio interdi-
tou sete estabelecimentos, apli-
cou 42 multas por aglomera-
ção e outras irregularidades e 
removeu 298 veículos por es-
tacionamento irregular entre a 
noite de sexta-feira e a madru-
gada de ontem, em ações da Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop) como parte do 
combate à Covid-19.

Os agentes também atua-
ram na fiscalização e orienta-
ção do comércio ambulante. 
Foram apreendidos mais de 
800 itens, como bebidas em 
garrafas de vidro, óculos de sol 
supostamente falsificados, bo-
nés, botijões de gás, isopores, 
mesas e cadeiras de plástico.

No domingo passado, fo-
ram 34 inspeções sanitárias 
com orientações sobre as me-
didas preventivas de combate 
à Covid-19, resultando em 12 

infrações sanitárias para quios-
ques, bares e restaurantes da 
Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes e Vila Valqueire, 
na Zona Oeste, e Copacabana, 
na Zona Sul.

No roteiro, foram atendidas 
ainda 12 pessoas em situação de 
rua, com dois acolhimentos. Já 
a fiscalização do estacionamen-
to aconteceu do Leme, na Zona 
Sul, a Grumari, na Zona Oeste.

Em 10 dias, desde 15 de ja-
neiro, a ação já fiscalizou 35 
bairros, contabilizando 236 
inspeções em estabelecimen-
tos, 99 infrações sanitárias e 
17 interdições. Entre as inter-
dições, oito foram em eventos 
clandestinos em casas de festas, 
que teriam um público total es-
timado de mais de 4,5 mil par-
ticipantes, e uma em parque de 
diversão, em Bangu, na tarde 
da sexta-feira passada.

Rio interdita 
sete locais e 
aplica 42 multas
Ação também rebocou 298 veículos 

por estacionamento irregular

 L NO FIM DE SEMANA

Agentes da prefeitura fiscalizam um quiosque na orla do Rio 

DIVULGAÇÃO / SEOP / PREFEITURA DO RIO

DIVULGAÇÃO 

Vacina contra o coronavírus foi levada para os municípios em helicópteros e caminhões 
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Abertas inscrições para 
reaplicação do Enem
As novas provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de fevereiro

 L ESSE ANO FOI DIFERENTE

C
andidatos que não pu-
deram participar do 
Enem por estarem com 

sintomas de Covid-19 ou de 
outra doença infectoconta-
giosa e aqueles que não conse-
guiram fazer as provas por pro-
blemas logísticos podem pedir 
para participar da reaplicação 
do Enem na Página do Parti-
cipante. O sistema ficará aber-
to para receber inscrições até o 
dia 29 de janeiro. 

As provas do Enem impres-
so foram aplicadas nos dias 17 
e 24 de janeiro. Nas semanas 
que antecederam cada uma das 
aplicações, os candidatos pu-
deram enviar exames e laudos 
médicos ao Inep. Aqueles que 
ainda não o fizeram poderão, 
agora, acessar o sistema online. 
As provas da reaplicação serão 
nos dias 23 e 24 de fevereiro. 

Além da Covid-19, podem 
solicitar a reaplicação partici-

pantes com coqueluche, difte-
ria, doença invasiva por Hae-
mophilus influenza, doença 
meningocócica e outras me-
ningites, varíola, Influenza hu-
mana A e B, poliomielite por 
poliovírus selvagem, sarampo, 
rubéola e varicela.

Segundo o Inep, para a aná-
lise da possibilidade de reapli-
cação, a pessoa deverá inserir, 
obrigatoriamente, no momen-
to da solicitação, documento 
legível que comprove a doença. 
Na documentação, deve cons-
tar o nome completo do par-
ticipante, o diagnóstico com a 
descrição da condição, o códi-
go correspondente à Classifi-
cação Internacional de Doença 
(CID 10), além da assinatura e 
da identificação do profissio-
nal competente. O documento 
deve ser anexado em formato 
PDF, PNG ou JPG, no tamanho 
máximo de 2 MB.

MEC anuncia regras do Fies
Cronograma do Sistema Único de Seleção (Sisu) também foi divulgado

 L PARA O SEGUNDO SEMESTRE

O Ministério da Educação 
publicou ontem, no Diário 
Oficial da União, as regras pa-
ra o processo seletivo do Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (Fies) referente ao segundo 
semestre de 2021. O crono-
grama de seleção, entretanto, 
ainda será publicado em edi-
tal específico. A portaria trata 

de procedimentos e regras de 
oferta de vagas pelas institui-
ções de educação superior, se-
leção das vagas a serem oferta-
das, inscrição dos candidatos, 
classificação e pré-seleção dos 
candidatos, complementação 
da inscrição pelos candidatos 
pré-selecionados e redistribui-
ção das vagas entre os grupos 

de preferência. Para ter acesso 
ao fundo, é necessário ter renda 
familiar mensal bruta per ca-
pita de até três salários míni-
mos e ter participado de uma 
das edições do Enem, a partir 
de 2010, obtendo no mínimo 
450 pontos na média das cinco 
provas do exame e não ter zera-
do a prova de redação.

Também foi divulgado o 
cronograma e procedimentos 
para a adesão das instituições 
públicas de educação superior 
ao primeiro processo seletivo 
de 2021 do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). O prazo de 
adesão é de 8 a 12 de feverei-
ro e ela deve ser feita exclusiva-
mente por meio do site do Sisu.

Candidato que não fez o Enem terá nova chance, após justificativa

DANIEL CASTELO BRANCO

Olá, amigo leitor! Janeiro está 
na reta final, mas as oportunidades 
de emprego não terminam nunca. 
A Prefeitura do Rio mapeou on-
tem, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Renda, mais de 
300 vagas para diversas profissões 
e cargos. Há vagas para todos os ní-
veis de escolaridade: de auxiliar de 
produção a operador de lojas; de 
ajudante de cozinha a atendente 
de restaurante e também para pes-
soas com deficiência.

Para fazer a inscrição, pro-
cure os Centros Municipais de 
Emprego da Prefeitura do Rio. 
Por conta da pandemia do co-
ronavírus, apenas dois deles es-
tão abertos: o da Tijuca, na Rua 
Camaragibe 25; e o de Jacare-
paguá, na Avenida Geremário 
Dantas 1400 – sala 101 e 102. 
Mais informações pelo e-mail 
vagas.smte@gmail.com.

Já a Comunidade Católica Ge-
rando Vidas anuncia a oferta para 
28 carreiras. É necessário agendar 
o atendimento pelos grupos de 
WhatsApp https://chat.whatsapp.
com/ElkXs8ZuvyALg3P915vmme. 
Os cargos são: ajudante de carga e 
descarga, analista de crédito, aju-
dante de pedreiro, assistente ad-
ministrativo, atendente de lan-
chonete, auxiliar de loja, auxiliar 
de prevenção e perdas, auxiliar de 
serviços gerais, conferente de mer-
cadorias, estágio (Administração, 
Direito e Engenharia Civil), esto-
quista, fiscal de caixa, garçom, jo-
vem aprendiz, ladrilheiro, me-
cânico, caixa, pedreiro, pintor, 
repositor de mercadorias, técnico 
em enfermagem, telemarketing e 
vigilante patrimonial. 

Vagas de 
emprego 
no Rio

A BOA TÁ
COM O

 Mande suas sugestões para o 
e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vaga
da
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Tragédia na ‘Curva da Santa’
Ônibus de turismo tomba no Paraná, matando 19 pessoas e ferindo 34

 L IA DO PARÁ PARA SANTA CATARINA

Pelo menos 19 pessoas mor-
reram e 34 ficaram feridas, on-
tem, em um acidente envolven-
do um ônibus na BR-376, na 
altura do município de Gua-
ratuba, no litoral do Paraná. A 
Polícia Rodoviária Federal in-
formou que o veículo tombou 
em um trecho conhecido como 
Curva da Santa, no Km 668, 
por volta das 8h30 da manhã.

O Corpor dos Bombeiros 
socorreu os feridos e informou 
que sete deles se encontravam 
em estado grave.

O ônibus pertencia à em-
presa de turismo TC Pires da 
Cruz e, na sexta-feira, saiu de 

Belém, no Pará, com destino a  
Balneário Camboriú, em San-
ta Catarina. 

Em nota, a TC Pires da Cruz 
informou que o ônibus foi fre-
tado por uma terceira pessoa, 
responsável pelo grupo, que 
também estava no veículo. Se-
gundo os Bombeiros, estavam 
a bordo 53 pessoas, incluindo 
dois motoristas. 

As vítimas em situação gra-
ve foram levadas de aeronave 
para o Hospital Universitário 
Cajuru, em Curitiba, a capital 
paranaense, e as outras para o 
hospital São José, em Joinvil-
le, no norte de Santa Catarina. Equipes de socorro levaram os feridos para Curitiba e Joinville

REPRODUÇÃO

 L REGISTRADO EM VÍDEO

U
m vídeo divulgado por mo-
radores do Morro dos Ma-
cacos, em Vila Isabel, na 

Zona Norte do Rio, mostra uma 
ação da Polícia Militar que termi-
nou com a morte de um suspeito, 
na noite de domingo. O homem é 
transportado por dois PMs para a 
caçamba de uma viatura e a cena 
foi flagrada após um tiroteio entre 
PMs da UPP Macacos e trafican-
tes. Não se sabe se o baleado ain-
da estava vivo naquele momento. 

Um morador filmou no ce-
lular a ação policial e acusou os 
PMs de atirarem na direção on-
de crianças estavam. “Eu esta-
va saindo do prédio e tive que 
descer a rua voando. PM atiran-
do na rua cheia de crianças, um 
monte de morador... será que 
não tem uma forma de comba-
ter a bandidagem sem colocar 
o morador em risco?”, postou 

uma testemunha, no Twitter.
Segundo informações dos PMs 

envolvidos na ocorrência, o sus-
peito baleado foi identificado pe-
lo apelido de Podcast. Ele era co-
nhecido por postar fotos nas redes 
sociais com armamentos pesados.

Procurada, a assessoria da PM 
disse que uma patrulha avistou in-
divíduos armados e estes abriram 
fogo ao verem os policiais. “Após 
o confronto, os policiais encon-
traram o suspeito baleado. Hou-
ve apreensão de arma e drogas”, 
acrescentou.

O Morro dos Macacos é palco 
de disputas entre facções rivais do 
tráfico. Em julho de 2020, o local 
perdeu sua principal liderança por 
decisão do Terceiro Comando Pu-
ro (TCP), que afastou o traficante 
Scooby do poder. Desde então, a 
região passou a ser cobiçada por 
traficantes de áreas vizinhas.

Flagrante de violência
Tiroteio no Morro dos Macacos acaba com um suspeito morto

Imagem do vídeo mostra dois PMs levando o suspeito baleado

REPRODUÇÃO

Tiroteio na 
Praça Seca

 LA Praça Seca viveu, on-
tem, mais um dia de in-
tenso tiroteio entre tra-
f icantes  de drogas  e 
milicianos, que disputam 
o controle de comunida-
des na região. Foi o tercei-
ro confronto ocorrido em 
menos de uma semana. 
Em vídeos gravados por 
moradores ouve-se o ba-
rulho de rajadas e explo-
sões, no Morro do Barão. 
Em outro vídeo, um tra-
ficante fortemente arma-
do comemora a retomada 
de um território. A Polícia 
Militar informou que re-
forçou o patrulhamento.

RAPIDINHAS...

Caçada a 
assassinos

 LO Portal dos Procurados 
divulgou ontem um cartaz 
pedindo informações que 
ajudem a Polícia Civil a en-
contrar os envolvidos na 
morte dos irmãos Eduar-
do e Elson de Andrade, 
donos de uma barbearia 
em Gramacho, Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, que foram mortos 
a tiros na tarde de sábado. 
De acordo com testemu-
nhas, o alvo do atentado 
seria um homem que es-
tava na barbearia no mo-
mento do ataque, mas 
conseguiu fugir.
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RAPIDINHAS...

Agentes poderão ter R$ 900 mil 
para a compra de armas

 LAgentes de segurança públi-
ca do Estado do Rio poderão 
ter R$ 900 mil para a compra 
de armas. As solicitações do 
deputado Márcio Gualberto 
(PSL), aprovadas pela Assem-
bleia Legislativa (Alerj) e san-
cionadas pelo governo esta-
dual, separaram para esse fim 
R$ 200 mil para cada uma das 
polícias Civil, Penal, Militar e 
o Degase. Para os Bombeiros, 
devem ser reservados R$ 100 

mil com essa finalidade.
As emendas destinam re-

cursos para agilizar o cumpri-
mento da Lei 9.065/20, pro-
mulgada em outubro do ano 
passado, que garante aos agen-
tes o direito de comprar, a pre-
ço de custo, as armas usadas em 
serviço. A lei em vigor garante 
aos profissionais da segurança 
o direito de comprar até duas 
armas que estejam em acaute-
lamento. A revenda é proibida.

Queda de balão assusta 
moradores de Vargem Grande

 LUm balão caiu em um con-
domínio de casas em Vargem 
Grande, na Zona Oeste do Rio, 
assustando os moradores, que 
temeram um incêndio, na noite 
de sábado. Um dos moradores 
registrou em vídeo o momento 
em que o balão atingiu o local, 
por volta das 23 horas. Os pró-
prios condôminos apagaram o 
fogo. Ninguém ficou ferido.

Uma moradora, que pediu 
para não ser identificada, con-

tou que ouviu gritos alertan-
do para a queda do balão, no 
momento em que ainda ha-
via crianças brincando na rua. 
Logo em seguida, cerca de dez 
pessoas invadiram o condomí-
nio para resgatar o balão, mas 
acabaram desistindo ao vê-lo 
destruído pelas chamas. 

Confeccionar, armazenar, 
transportar e soltar balões é cri-
me ambiental, com pena de um 
a três anos de prisão e multa.

Baleada  
na Maré

 LUma mulher foi baleada no 
Complexo da Maré, Zona 
Norte do Rio, ontem. Segun-
do a Polícia Militar, agentes do 
22º BPM (Maré) socorre-
ram a ferida e a levaram para 
o Hospital Municipal Souza 
Aguiar, no Centro. Ela teria si-
do atingida por disparo feito 
por criminosos da comuni-
dade. O estado de saúde dela 
não foi divulgado, até o fecha-
mento desta edição.

A Polícia Civil investiga um ata-
que a tiros que deixou pelo menos 
três pessoas baleadas em São Gon-
çalo, na Região Metropolitana do 
Rio, no domingo. Segundo teste-
munhas, os baleados foram leva-
dos para o Hospital Estadual Al-
berto Torres (Heat). Um deles se 
encontrava ontem em estado gra-
ve, após ter sido atingido por um 
tiro na cabeça.

O ataque ocorreu no bairro 
Rocha, na localidade conhecida 
como Campo do Beco. Segundo 
as testemunhas, homens enca-
puzados passaram em um carro 
e efetuaram vários disparos na di-
reção das pessoas. Os baleados fo-
ram uma jovem, de 18 anos, e dois 
homens, de 27 e 29.  

A Polícia Militar disse que o 7º 
BPM (São Gonçalo) foi acionado 
para a ocorrência, mas não entrou 
em detalhes. Segundo informa-
ções iniciais, o caso foi registrado 
na 74ª DP (Alcântara).

São Gonçalo vive uma onda de 
violência. Também no domingo, 
um motorista foi morto a tiros na 
Rua Eugênio Fromentin, no bair-
ro Jardim Catarina. A vítima, iden-
tificada como Emilton Bastista de 
Lima, de 56 anos, foi encontrada 
sem vida dentro de um veículo.

Já no sábado, um policial re-
formado foi assassinado no por-
tão de casa, no bairro Porto Novo. 
Demerval Barboza Filho foi exe-
cutado por dois criminosos em 
uma motocicleta, que fugiram do 
local após o crime.

Três baleados 
em São Gonçalo
Atingidos estavam no Campo do Beco 

quando homens passaram atirando

 L ONDA DE VIOLÊNCIA

POLÍCIA

Explodiram cofre 
pra levar dinheiro
Bandidos atacaram loja em posto na Pavuna

 L MANDARAM TUDO PELOS ARES

H
omens armados explo-
diram o cofre de uma 
loja de conveniência, 

dentro de um posto de com-
bustível na Rua Mercúrio, na 
Pavuna, na Zona Norte do Rio 
de Janeiro, na madrugada de 
ontem. Em um vídeo que cir-
cula na internet, é possível ver 
bandidos armados acendendo 
o pavio de uma bomba, apa-
rentemente de fabricação ca-
seira, que demora apenas 15 se-
gundos para explodir.

A explosão destruiu com-
pletamente o local, espalhan-
do estilhaços por toda a área. 
Os bandidos conseguiram le-
var o dinheiro, mas a quantia 
não foi revelada, até o fecha-
mento desta edição.

A Polícia Militar informou 
que agentes que patrulhavam a 
região foram alertados e estive-
ram no local, onde acionaram 

a perícia da Polícia Civil.
Testemunhas contaram que 

cinco funcionários do estabele-
cimento foram rendidos pelos 
bandidos. Apesar da gravidade 
do caso, ninguém ficou ferido.

Policiais da 39ª DP (Pavuna) 
estão analisando imagens de câ-
meras de segurança para tentar 
identificar e prender os crimino-
sos, além de ouvir os funcionários 
e outras testemunhas.

O cofre e a loja de conveniência foram  destruídos na explosão

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

FIM DE 
SEMANA FOI 

DE MUITA 
VIOLÊNCIA  

NO MUNICÍPIO
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ESPORTES

Com os hermanos
Vascão encara hoje o Palmeiras, com aposta em Cano e Benítez. Luxa pega o ex-time

E
m busca de paz no Cam-
peonato Brasileiro, o 
Vasco enfrenta hoje o 

Palmeiras, às 20h, no Allianz 
Parque, em partida adiada da 
1ª  rodada. Uma vitória signi-
ficaria um enorme alívio em 
relação à zona de rebaixamen-
to, já que deixaria o time cruz-
maltino seis pontos acima do 
Bahia, o primeiro no Z-4. O 
curioso é que, se o jogo tivesse 
ocorrido na data prevista, dia 
9 de agosto, o técnico Vander-
lei Luxemburgo estaria coman-
dando justamente o Palmeiras. 

De lá para cá, muita coisa 
mudou. O Verdão demitiu Lu-
xa, que foi para o Vasco tentar 
salvar o time da degola, e con-
tratou o português Abel Ferrei-
ra, que levou a equipe às finais 
da Copa do Brasil e da Liberta-
dores da América. 

Risco de queda é de 21% 
O time de São Januário, 

que tem 21% de risco de que-
da à Segundona, segundo o si-
te Infobola, vem de importan-
tíssima vitória de 3 a 2 sobre 
o Atlético-MG, sábado, em 
São Januário, e quer um novo 
triunfo em cima de um time do 
G-6. Novamente, aposta no en-
trosamento da dupla argenti-
na Martín Benítez e Germán 
Cano, destaques absolutos na 
partida contra o Galo. Benítez 
comandou as ações no meio de 
campo e Cano foi decisivo, ba-
lançando as redes duas vezes.

O Palmeiras faz a sua últi-
ma partida antes da decisão da 
Libertadores, sábado, diante 
do Santos, no Maracanã. No 
Brasileiro, vem de duas derro-
tas seguidas - Flamengo e Cea-
rá —, mas ainda tem remotas 
chances de conquistar o título.

Cano (D), Benítez e Talles Magno: esperança de gols do Vasco no duelo de hoje com o Palmeiras

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur 
e Scarpa; Patrick de Paula, Emerson 
(Danilo) e Zé Rafael; Breno Lopes, Veron 
e Willian Bigode Técnico: Abel Ferreira

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo 
Alves, Leandro Castan e Henrique; 
Léo Gil, Bruno Gomes e Benítez; Yago 
Pikachu, Talles Magno e Germán Cano 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Allianz Parque, em São Paulo  
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)  
Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS) e 
Michael Stanislau (RS)  
Horário: 20h TV: Premiere

PALMEIRAS

VASCO

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

 LO atacante Ribamar se despediu 
do Vasco em dezembro sem dei-
xar saudade na torcida. Em en-
trevista ao Diário Lance!, ele disse 
que a sua passagem pela Colina 
foi positiva: “Por mais que tenha 
tido momentos não tão bons, eu 
acredito que a passagem foi po-
sitiva, fiz grandes amigos e vivi 
momentos muito importantes 
para a minha carreira”.

A galera cruzmaltina não con-
cordou. Depois do Defensa y Jus-
ticia, da Argentina, conquistar a 
Sul-Americana, muitos coloca-
ram a culpa no centroavante, que 
perdeu um caminhão de gols nos 
confrontos com os hermanos.

Lembranças 
de Ribamar

 LPOUCO aproveitado pelo técni-
co Vanderlei Luxemburgo, o ata-
cante Gustavo Torres usou o seu 
perfil oficial no Instagram para 
postar uma foto ao lado de Adriano 
Imperador, ídolo do Flamengo. Os 
dois aparecem em clima descon-
traído. O colombiano sinalizou que 
o encontro foi no Rio. Após a foto, 
muitos vascaínos criticaram Gus-
tavo Torres, afirmando que estava 
em aglomeração com o Imperador.

ATACANTE POSTA FOTO COM O IMPERADOR
REPRODUÇÃO
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ESPORTES

Ceni no olho do furacão
Fora dos planos para a próxima temporada, só o título mantém o técnico no Fla

 L TORCEDORES E CARTOLAS NA BRONCA!

A 
panela de pressão no Fla-
mengo voltou a ferver. As 
vitórias sobre Goiás e Pal-

meiras no Campeonato Brasilei-
ro foram um alívio para o elenco 
e, principalmente, Rogério Ce-
ni, mas a derrota para o Athleti-
co-PR voltou a pesar — e muito 
— nos ombros do treinador. As 
substituições foram considera-
das um desastre e ele entrou no-
vamente no olho do furacão.

Ceni balança no cargo, mas 
a avaliação da diretoria é que 
não há no momento um nome 
para assumir o time. Além dis-
so, as opções internas não agra-
dam por falta de experiência: o 
ex-zagueiro Juan e o técnico do 
sub-20, Mauricio Souza. Por en-
quanto, o treinador vai seguir no 
cargo, mas dificilmente ficará à 
frente do time após o término do 
Brasileiro. A não ser que leve a 
equipe ao título.

Luxemburgo foi analisado
De acordo com o site Glo-

boesporte.com, alguns nomes 
já  estão sendo estudados. O 
do técnico Vanderlei Luxem-
burgo, atualmente no Vasco, 
chegou a ser  citado em uma 
reunião após a derrota para o 
Ceará, no Maracanã. No entan-
to, a ideia não foi à frente pela 
diretoria considerá-lo somente 
para um trabalho de ‘tiro cur-
to’, o que resolveria apenas nas 
rodadas finais do Brasileiro, e 
não num planejamento de pra-
zo mais longo. No momento, 
Luxa é um nome descartado.

Ceni tem agora mais sete jo-
gos no Brasileirão para tentar 
ganhar novamente a confian-
ça dos dirigentes rubro-negros. 
Na quinta-feira, o Flamengo 
encara o Grêmio, em jogo atra-
sado da 23ª rodada, em Porto 
Alegre, e só os três pontos man-
têm as chances de título. Ceni vem sendo criticado pelas substituições e pela insistência em não escalar Pedro e Gabigol juntos

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 LJá virou rotina nos jogos do 
Flamengo. Principal esperança 
de gols do Rubro-Negro, o ata-
cante Gabigol é substituído por 
Rogério Ceni antes do apito fi-
nal. Em dez jogos sendo coman-
dado pelo técnico, o jogador, de 
24 anos, não atuou os 90 minu-
tos em nenhum deles.

Nas dez partidas, Gabigol foi 
titular em nove. Apenas no jogo 
contra o Ceará, ele começou no 
banco de reservas e ficou somen-
te 20 minutos em campo, o me-
nor tempo sob o comando de Ce-
ni. A partida em que mais tempo 
esteve no gramado foi diante do 
Santos, quando atuou por 88 mi-
nutos. Nos 10 jogos, Gabigol ba-
lançou as redes cinco vezes.

Certeza de 
substituição

 LO Flamengo busca seu primei-
ro reforço para 2021. Segundo o 
portal UOL, o Rubro-Negro es-
tá interessado na contratação do 
atacante Hulk, livre no merca-
do desde que deixou o  Shanghai 
SIPG, da China, e já procurou o 
empresário dele, Nuno Ferreira, 
para apresentar um projeto.

Além do Flamengo, o Atléti-
co-MG  tem interesse em Hulk e 
já fez uma proposta. O Palmeiras 
também chegou a sondá-lo, mas 
não apresentou oferta. Um clube 
turco, um da Major League Soc-
cer, principal liga dos EUA, e uma 
equipe do mundo árabe também 
estão interessados. A expectativa 
é que o destino do jogador seja 
definido nesta semana.

Interesse em 
trazer Hulk
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 L MENGÃO NO SOBE E DESCE

Zico: ‘Falta líder’
Galinho diz que saída de Jesus pesou demais

M
aior ídolo na história do 
Flamengo, Zico abor-
dou um dos pontos que 

têm pesado para a instabilidade 
do time na temporada: a ausên-
cia de liderança no vestiário. Em 
entrevista ao canal da jornalista 
Lívia Nepomuceno no YouTu-
be, o Galinho afirmou que não 
considera que a equipe atual te-
nha um líder, além de destacar o 
peso após a saída de Jorge Jesus: 
“No meu modo de ver, a gran-
de liderança era fora do campo, 
o portuga, o grande líder, o Jor-
ge Jesus. Ele que mantinha o gru-
po daquela maneira. E, quando 
perderam ele, o grupo ficou sem 
chão. Perderam jogadores im-
portantes também, que tinham 
certa liderança, como o Rafinha”. 

Zico lembrou que o Flamen-
go chegou a algumas conquistas 
contando com auxiliares que se 
tornaram técnicos, como Carli-
nhos, Andrade e Paulo César, que 
dispunham de uma base mon-
tada: “Desta vez, não tinha nin-
guém ali, depois que o Jesus saiu”. 

Na opinião do Galinho, a per-
manência na comissão técnica de 
Marcelo Salles, conhecido co-
mo ‘Fera’, seria importante para 
a adaptação do substituto de Je-
sus - no caso, Domènec Torrent. 
Marcelo foi demitido em maio 
de 2020. “Poderia ter sido o Mar-
celo Fera, que é muito bom e foi 
importante na transição do Abel 
(Braga) para o Jesus, pois tinha 
conhecimento interno. Qual-
quer outro que chegasse seria 
muito complicado pela mudan-
ça de ideias”, argumentou.

Zico também considera um 
erro o fato de o capitão principal 
não ser titular absoluto da equi-
pe: “Hoje, não vejo nenhum líder 
no Flamengo. O capitão princi-
pal é um grande jogador, gosto 
muito dele, tenho muito respei-
to, mas não é titular, que é o Die-
go (Ribas). É importante ter um 
capitão que seja titular absoluto”.

Na avaliação de Zico, saída de Jesus deixou o elenco sem chão

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

 LA derrota para o Athletico-PR 
por 2 a 1, domingo, na Arena 
da Baixada, reduziu significa-
tivamente as chances de título 
do Flamengo no Campeona-
to Brasileiro. De acordo com 
o matemático Tristão Garcia, 
do site Infobola, o clube ca-
rioca, que chegou a ter 16% de 
chances de ser campeão antes 

da partida, viu as possibilida-
des caírem a 6%. 

O líder Internacional, que 
bateu o Grêmio, de virada, por 
2 a 1, no Beira-Rio, é o favorito 
destacado, com 75% de chan-
ces. Em seguida, vêm São Pau-
lo com 10% e Atlético-MG, com 
7%. O Palmeiras e o Grêmio têm 
somente 1% de possibilidades.

Chances de título são de 6%

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

23/01  

 SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA

 VASCO 3 X 2 ATLÉTICO-MG

24/01  

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 

ONTEM*  

CORINTHIANS X BRAGANTINO 

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição.

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

HOJE

PALMEIRAS X VASCO 20:00

28ª RODADA

HOJE

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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ESPORTES

 LO youtuber Felipe Neto, tor-
cedor apaixonado do Botafogo, 
detonou o time nas redes sociais, 
inconformado com mais uma 
péssima atuação, na derrota de 
2 a 0 para o Fluminense, domin-
go, em São Januário. “Esse time 
do Botafogo não ganha do meu 
time onde sou goleiro”, escreveu 
ele em sua conta do Twitter.

Felipe Neto fazia referência ao 
episódio em que foi flagrado jo-
gando uma pelada como goleiro 
com os amigos no Rio, episódio 
que rendeu muita polêmica nas 
redes pelo fato de criticar aqueles 
que não respeitam o isolamen-
to social. O youtuber tem forte 
ligação com o Botafogo e já foi 
patrocinador do clube. 

Felipe Neto detona o time

Dia D para 
Barroca
Novo diretor do Botafogo deve 
decidir hoje se demite o técnico

 L BATATA ASSANDO!

N
ovo diretor de futebol do 
Botafogo, Eduardo Free-
land inicia hoje sua tra-

jetória no futebol profissional 
do clube. E o primeiro ‘abacaxi’ 
que o dirigente precisará descas-
car é decidir logo de cara sobre 
as possíveis demissões do técni-
co Eduardo Barroca, do gerente 
Túlio Lustosa e do auxiliar-técni-
co Lucio Flavio. O trio está mais 
do que pressionado dentro e fora 
dos muros de General Severiano.

Após outra atuação medonha 
diante do Fluminense — derro-
ta por 2 a 0, no domingo, em São 
Januário —, vários conselheiros 
pressionaram o presidente Dur-
cesio Mello a despachar o trei-
nador logo na manhã de ontem, 
mas o mandatário quer dar carta 
branca para Freeland trabalhar.

Nomes como o de Ney Fran-
co, sem clube, o de Maurício 
Barbieri, que faz boa campanha 
com o Red Bull Bragantino, e até 
o de Felipão, desligado ontem do 
Cruzeiro, foram ventilados pela 

imprensa. No entanto, segundo 
pelo menos quatro fontes ouvi-
das pelo MEIA HORA, nenhum 
desses treinadores foi cogitado.

Caso a demissão de Barroca 
aconteça mesmo hoje, o mais 
cotado para conduzir o Botafogo 
até o fim do Brasileiro é Ricardo 
Resende, do Sub-20. Existe tam-
bém a possibilidade de vários 
atletas da base serem observados 
no time principal. Com apenas 
23 pontos e na última colocação, 
o Alvinegro segue com 99% de 
risco de rebaixamento, de acordo 
com cálculos do site Infobola, do 
matemático Tristão Garcia.

Desempenho pífio
Contratado no fim de no-

vembro, no mesmo dia em que a 
demissão do argentino Ramón 
Díaz foi confirmada, Barroca 
atingiu no final de semana nú-
meros desanimadores em sua se-
gunda passagem pelo Alvinegro. 
Em dez partidas, ele perdeu nove 
e ganhou apenas uma — 2 a 1 so-
bre o Coritiba, no Couto Pereira. 
Sob seu comando, o time fez cin-
co gols e sofreu 20.

Barroca tem a confiança do presidente, mas ainda não sabe se continua no comando do Botafogo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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ESPORTES

Bem perto da Liberta
Marcão elogia os jogadores e demonstra confiança em alcançar objetivo com o Flu

 L A VAGA É LOGO ALI

A 
somente seis rodadas do 
término do Campeona-
to Brasileiro, o Flumi-

nense se aproxima cada vez 
mais do sonho de conquistar 
uma vaga na Copa Libertado-
res da América, objetivo con-
siderado distante para muitos 
quando começou o Campeo-
nato Brasileiro. Em sétimo lu-
gar na tabela, com 50 pontos, 
a somente quatro do Atlético
-MG, o primeiro time no G-4, o 
Tricolor está com um pé e meio 
na competição continental.

Na avaliação do técnico 
Marcão, a dedicação dos joga-
dores vem sendo fundamental 
para o time alcançar a meta. 
Ele destacou a garra do time e 
a importância da vitória de 2 a 
0 no clássico diante do Botafo-
go, domingo. “Tenho que enal-
tecer o resultado, a postura da 
equipe. O adversário veio jo-
gando tudo, tentando tudo que 
é possível, já que briga contra o 
descenso. A gente marcou for-
te e produziu ofensivamente”, 
elogiou o treinador.

Muito bem nos clássicos

Segundo Marcão, o fato de o 
Botafogo estar na lanterna di-
ficultou ainda mais. “Sabia que 
ia ser um jogo bem difícil, bem 
truncado, decidido no detalhe, 
como foi. Era jogo de não dar 
oportunidade para o adversá-
rio. Isso a gente conseguiu”.

A vitória no clássico fez o 
Fluminense alcançar o melhor 
desempenho em duelos diante 
dos rivais cariocas desde 2012, 
quando conquistou o tetra bra-
sileiro. Com três vitórias (uma 
sobre cada um), dois empates 
(Botafogo e Vasco) e uma der-
rota (Flamengo), o Tricolor so-
mou 61% dos pontos possíveis. 
Em 2012, o aproveitamento nos 
confrontos regionais foi de 72%. O Fluminense de Marcão está a apenas quatro pontos do G-4

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

 LApós se destacar na chamada 
‘Geração dos Sonhos’, time sub-
17 do Fluminense que venceu o 
Campeonato Brasileiro e está na 
final da Copa do Brasil, Kayky co-
meçou a atrair a atenção do fu-
tebol europeu. Segundo o portal 
NetFlu, o Liverpool entrou em 
contato com o estafe do atacan-
te para obter mais informações.

A joia tricolor é desejo antigo 
do clube inglês, mas o interesse 
ficou maior quando o Shakhtar 

Donetsk, da Ucrânia, apresentou 
uma oferta inicial. A intenção do 
Liverpool é apresentar um plano 
de carreira ao garoto, a exemplo 
do que fez com o goleiro Marcelo 
Pitaluga, ex-Fluminense. Apesar 
do interesse, nenhuma propos-
ta oficial foi feita até o momento. 

No fim de 2020, enquete de 
um perfil especialista em jo-
vens talentos (Football Talent 
Scout) apontou Kayky como o 
melhor do mundo no sub-17.

Liverpool interessado em garoto
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A GATA DA HORA

fica ainda mais fantástica de vermelho. Aos 

38 anos, a beldade tira o sono da rapaziada e de seus inúmeros 

admiradores. Torcedora do Goiás, a modelo sonha um dia conhe-

cer as belas praias do Rio de Janeiro. Será que alguém irá convi-

dá-la? No Instagram, ela é a maravilhosa @rubianedamasceno.

RUBIANE DAMASCENO

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

JACKSON FERREIRA/DIVULGAÇÃO

 LLuiz Felipe Scolari, o Fe-
lipão, não é mais treinador 
do Cruzeiro. Em suas redes 
sociais, a Raposa anunciou 
o fim da segunda passagem 
do comandante. Ao todo na 
atual temporada, ele dirigiu 
o time em 21 oportunidades 
— nove vitórias, oito empa-
tes e quatro derrotas. Felipão 
assumiu o Cruzeiro em situa-
ção desesperadora. O clube 
mineiro estava em 19º lugar 
na Série B do Brasileiro, com 
apenas 12 pontos em 15 par-
tidas. O risco de cair para a 
Terceira Divisão era real. Ele 
deixa a equipe mineira ga-
rantida na Série B com 48 
pontos e na 12ª colocação.

Fim da linha para Felipão
 BRUNO HADDAD/CRUZEIRO/DIVULGAÇÃO

Luiz Antô-
nio, que em julho do ano 
passado quase foi para 
o Botafogo, assinou por 
uma temporada com o 
Ajman, dos Emirados 
Árabes. Revelado na ba-
se do Flamengo, essa se-
rá a terceira passagem do 
jogador pela Ásia.

da Inglater-
ra, anunciou ontem a saída 
do técnico Frank Lampard, 
de 42 anos, um dos maiores 
ídolos da história do clube. 
O nome do alemão Thomas 
Tuchel, demitido do Paris 
Saint-Germain, da França, no 
fim do ano passado, é o favo-
rito para assumir a equipe.

 LO VOLANTE LO CHELSEA,
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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
 

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: 99894-
7843. 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)

 

NOVAS GATAS!!!! 
Partir R$50,00, 2gatas, leve 2 e 
pague 1. Rua Ouvidor 130/ Sl707. 
Santa Luzia, 405/29.  Ac.Cartões. 
2215-7063/ 2222-7864/ 98444-
6585 zap/ 99958-0615 zap  
www.sttelasehollywood.com.br

 

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

 

VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.

 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

Ô, CALOR!
 LAline Riscado marcou pre-

sença na Praia da Barra da Ti-
juca, na Zona Oeste do Rio, 
ontem. De biquíni, a atriz e 
apresentadora se exercitou 
no local e esbanjou boa for-
ma. Com o calorão que fez, 
Aline aproveitou para dar 
um mergulho no mar.
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

O NOVO AMOR DE 
LUANA PIOVANI

 L Luana Piovani, finalmente, revelou quem 
é seu novo namorado, ontem, através do 
Instagram. O eleito é o empresário Lucas 
Bitencourt. A atriz se declarou para o ama-
do através da sua rede social. “Ele veio de 
longe e chegou com seu abraço forte, seu 
sorriso luminoso e seu olhar cuidadoso. 
Sinto a felicidade que parece enfeitar as 
paredes, num misto de sensatez e loucu-
ra como deveriam ser todas as histórias de 
amor. Testemunho com serenidade e com 
uma certa emoção aquele sentimento que 
justifica toda a existência. Sou totalmen-
te invadida por aquele amor e um suspiro 
inesperado me diz que a vida vale a pena 
ser vivida. (Para Lucas e Luana)”, dizia um 
trecho da publicação. Piovani ainda com-
pletou: “Lucas Bitencourt, te amo”.

TRÊS MESES SEM SEXO
 LAo responder perguntas dos internautas no Instagram 

durante o fim de semana, Perlla revelou que está há três 
meses sem sexo. “Estou há três meses (sem ter relações), 
indo para o quarto. E estou aqui. Se eu não conseguir... 
Estou aqui firme. Não estou desesperada. Não vou pegar 
qualquer bofe também”, afirmou a cantora. 

CASAMENTO NO HAVAÍ
 LYasmin Brunet e o surfis-

ta Gabriel Medina estão 
casados. A informação foi 
confirmada pela mãe da 
modelo, Luiza Brunet, em 
entrevista ao colunista Leo 
Dias, do site Metrópoles. 
A cerimônia aconteceu no 
Havaí, no sábado. No en-
tanto, não tem valor legal 
no Brasil. “Ela casou, sim. 
Gabriel é um homem ma-
ravilhoso, maduro, gentil, 
educado, empreendedor 
e disciplinado. A Yasmin 
está muito feliz e isso que 
importa”, disse Luiza ao 
colunista. Para quem de-
seja oficializar o amor com 
uma cerimônia parecida 
com a do casal, é neces-
sário desembolsar cerca 
de US$ 500 (aproximada-
mente R$ 2.700).

BABADINHO

 LSIMONE MENDES, da 
dupla com Simaria, voltou 
a falar sobre sua vida se-
xual com o marido, Kaká 
Diniz, ao responder às 
curiosidades dos fãs atra-
vés do seu Instagram. A 
cantora contou, inclusive, 
uma fantasia inusitada que 
já usou na hora H: “A últi-
ma foi do Teletubbies”. 

EM ALTA EM BAIXA

 LAna Maria Braga sur-
preendeu os fãs ao apa-
recer com cabelo rosa.

 LMarrone fez show com 
aglomeração em casa no-
turna de Santa Catarina.
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‘SÓ FALTA ELA 
SABER’, DIZ 
NEYMAR

 LSem assumir nenhum 
relacionamento des-
de que terminou com 
Bruna Marquezine, em 
2018, Neymar contou 
que pretende namorar 
este ano ao responder 
às curiosidades dos fãs 
através da brincadei-
ra “Verdade ou Menti-
ra” do Instagram, on-
tem. “Vai namorar em 
2021?”, perguntou um 
internauta. “Verdade, 
só falta ela saber”, res-
pondeu o craque, sem 
revelar a identidade 
da moça em questão e 
marcando a amiga Bian-
ca Coimbra, casada com 
um dos seus parças, Cris-
tian Guedes.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Bianca consegue dis-
farçar, mas Gael repreende Duca e o 
compara ao seu irmão Alan. Depois de 
o ônibus em que estava enguiçar, Sol de-
cide correr até a Ribalta para não perder 
os testes. Duca se lembra de uma discus-
são entre Alan e sua avó Dalva. Gael se 
desculpa com Duca. Mari é aprovada.

19h40. Globo: Bruna avisa a Camila 
que lutará por Giovanni. Dinalda deduz 
que Aparício está enganando Rebeca. 
Adônis despreza Carmela. Jéssica e 
suas amigas tentam humilhar Shirlei. 
Tancinha comenta com Shirlei que fica 
sensibilizada quando se encontra com 
Apolo. Fedora orienta Leozinho.

21h. SBT: Mili e Duda descobrem 
que estão numa cidade do interior 
longe da capital de São Paulo. Os 
dois pedem carona no meio da estra-
da e um homem chamado Inocêncio 
da Sanfona diz que vai dar carona 
para eles. Pata pergunta se Matilde 
estava lhe seguindo o tempo todo.

18h30. Globo: Guiomar garante para 
Maria Adília que não colocará Candinho 
em risco, mas exigirá que Dionísio reco-
nheça o rapaz como filho. Hélio é preso 
dentro do avião, tentando escapar do 
país. Amaralina conta para Cristal que 
Duque é seu avô. Natália demonstra 
insegurança com o casamento.

21h. Record: Noé e os filhos avi-
sam que a construção está termina-
da. Lúcifer incita o povo contra Noé. 
Tranquilo, Noé diz para sua família 
confiar nos planos de Deus. Naamá, 
os filhos e noras levam os pertences 
para a arca. Casais de animais de to-
das as espécies vão seguindo para a 
arca. Zeno fica surpreso com o tempo.

21h30. Globo: Zeca vê quando Jeiza 
desce do carro de Caio. Jeiza confessa 
para Cândida que gostou de ter beijado 
Caio. Caio questiona Irene sobre Solan-
ge. Silvana tenta convencer Eurico de 
que a assinatura nos cheques não é do 
empresário. Jeiza marca um jantar com 
Caio. Rubinho pede que Bibi negocie 
com bandidos. Joyce rejeita Ivana.

Faustão vai sair da Globo
Apresentador não renovará contrato com a emissora no fim do ano

 L Ô, LOUCO, MEU!

O
s domingos não serão mais 
os mesmos a partir do ano 
que vem. Após 32 anos na 

Globo, o apresentador Fausto Sil-
va não renovará seu contrato no 
fim de 2021 e deixará a emissora. 

Ontem à tarde, a Globo divul-
gou um comunicado sobre a saída 
de Faustão da emissora. “Nestes 
mais de 30 anos de parceria, a TV 
Globo e o apresentador Fausto 
Silva sempre conversaram sobre 
novas oportunidades e inovações. 
Foi assim também nas últimas se-
manas, quando teve início o últi-
mo ano do atual contrato. Mas 
diante da decisão do apresentador 
de encerrar sua jornada à frente de 
programas semanais, só cabe à TV 
Globo respeitar e aplaudir a histó-
ria que ele construiu. Fausto Silva 
é um dos maiores comunicado-
res da televisão brasileira e a Glo-
bo tem enorme orgulho dos 32 
anos de parceria com ele no Do-
mingão do Faustão”, informou a 
Globo na nota.

A emissora também adiantou 
o que terá na última temporada do 
Domingão do Faustão. “Edições 
sensacionais do Dança dos Famo-
sos e do Show dos Famosos”, disse a 
Globo, que não revelou qual pro-
grama substituirá o Domingão a 
partir do ano que vem. “Ao longo 
dos próximos meses, a empresa 
vai reunir a sua comunidade cria-
tiva para definir qual dos projetos 
em discussão para o domingo é 
o mais adequado aos desafios de 
2022 e a seu compromisso perma-
nente com a inovação.”

No comunicado da Globo, 
também há uma declaração de 
Faustão sobre sua saída da emis-
sora. “Gostaria de deixar aqui re-
gistrada a minha gratidão à Glo-
bo, onde aprendi muito e com a 
qual tive a honra de viver nos úl-
timos 32 anos uma parceria de 
respeito e sucesso. Repito aqui o 
que sempre disse no ar: a Globo 
é uma empresa quase perfeita!”, 
afirmou o apresentador.

Faustão não apresentará mais o ‘Domingão’ a partir de 2022: ‘Foram 32 anos de uma relação maravilhosa’

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LAo colunista Flavio Ricco, do site 
R7, Faustão disse que vai “conver-
sar com o mercado”. “Trinta e dois 
anos de casa, com muitas conquis-
tas, prêmios e o reconhecimento 
de um trabalho muito bem feito”, 
afirmou o apresentador, que teria 
recusado uma proposta da Globo 
de comandar um programa nas 
noites de quinta-feira. Segundo o 
colunista, haverá uma mudança 
na grade da emissora aos domin-
gos no ano que vem e o Domin-

gão poderia continuar ou não. 
Faustão também falou sobre 

sua saída da Globo ao site Notí-
cias da TV. “Prefiro cumprir mi-
nha história na Globo. Foram 32 
anos de uma relação maravilho-
sa e 100% de liderança. A Globo 
faturou bastante comigo”, disse o 
apresentador, com ironia. Ao site, 
ele ainda contou que não descarta 
um novo projeto na televisão, mas 
também pode parar de trabalhar 
“e ir morar fora do país”.

De acordo com o site Notícias 
da TV, Faustão aparecerá mais 
magro na telinha no mês que 
vem. Ele passou por “sessões 
de desinchamento” e baixou 
seu peso de 114 kg para 90 kg. 
“Estou com menos peso do que 
quando fiz a cirurgia bariátrica”, 
contou o apresentador, que ga-
nhou peso devido ao edema lin-
fático numa perna. “Agora estou 
superbem, zerado, fazendo gi-
nástica”, comemorou.

‘A Globo faturou bastante comigo’, diz Faustão
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“De amigo reconciliado e caldo requentado, 

nunca dá bom bocado.” (Provérbio)

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

 LAssuntos de família e do lar 

estarão em alta. Aproveite 

para fazer mudanças e adap-

tações na sua vida. Não tenha 

medo das mudanças. A relação 

com o par vai te dar energias.

Números da sorte: 81, 00 e 72.

 LTenha paciência para alcan-

çar seus objetivos pessoais e 

profissionais. Pense nas opor-

tunidades a longo prazo. Com-

partilhe com amigos e família 

os seus planos. Tome cuidado.

Números da sorte: 46, 28 e 19.

 LVocê sentirá bastante ansie-

dade hoje. Faça uso da diplo-

macia para não ter que lidar 

com conflitos pessoais e profis-

sionais. Resolva as pendências 

com o par, evite conflitos.

Números da sorte: 92, 29 e 38.

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

 LSeja prudente nas finanças. 

Algumas soluções importan-

tes podem ser definidas com 

criatividade e um pouco de im-

proviso. O equilíbrio pode te 

fazer desfrutar da intimidade.

Números da sorte: 48, 03 e 84.

 LAssuntos familiares estarão 

em alta neste dia. Consulte a 

sua família para fazer bons 

negócios. A relação com o par 

amoroso trará sensualidade 

durante o sexo.

Números da sorte: 31, 85 e 76.

 LObstáculos podem pintar no 

seu caminho, mas não tenha 

medo. Adapte-se e foque nos 

seus objetivos pessoais. Con-

verse e compartilhe seus dile-

mas com o par.

Números da sorte: 32, 23 e 59.

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

 LUma urgência para colocar 

os seus projetos em prática vai 

surgir, tente manter a calma. 

Tenha moderação para tomar 

boas decisões. No romance, 

pode pintar estresse.

Números da sorte: 42, 96 e 24.

 LNão tenha pressa para resol-

ver as suas pendências. Adote 

uma postura cautelosa para 

não ter problemas, inclusive 

no ambiente profissional. No 

amor, o clima vai bem.

Números da sorte: 43, 70 e 79.

 LUma preocupação financeira 

pode chamar sua atenção. Te-

nha cautela e nada de gastar 

dinheiro desnecessariamente. 

Terá muito apoio e receberá 

conselhos do par hoje.

Números da sorte: 53, 17 e 08. 

SÃO TIMÓTEO
Viveu no primeiro século da era 
cristã. Sua vida foi marcada pela 
evangelização, pela santidade de 
São Paulo e também de São João 
Evangelista. Primeiro bispo de 
Éfeso, foi neste contexto que ele 
conheceu e foi discípulo de Nosso 
Senhor, seguindo as pegadas de 
João. Segundo a tradição, no ano 
de 95, o santo foi atingido por pa-
gãos resistentes ao cristianismo 
e, por isso, martirizado. São Timó-
teo foi um homem de oração, um 
apóstolo de entrega total a Jesus 
Cristo. Propagou a fé para que to-
dos conhecessem Deus.

SANTO DO DIA

CORNO MANSO
Toda tarde, quando saía do tra-
balho e ia pegar o ônibus, Nes-
tor via um desconhecido passar 
de carro e gritar para ele:
— Aê, corno manso!
Depois de uma semana escu-
tando tais desaforos, ele ficou 

desconfiado e foi pedir expli-
cações para a mulher:
— Amor, sempre que eu estou 
no ponto do ônibus, um cara 
passa de carro me chamando de 
corno. Você tem alguma coisa a 
ver com isso?
— Não se preocupe, meu bem. 

Deve ser algum desocupado 
que faz isso em todo ponto de 
ônibus — disse a mulher, tran-
quilizando o marido.
No dia seguinte, Nestor vai 
para o ponto e está espe-
rando pelo seu ônibus nor-
malmente, até que o mesmo 

sujeito passa gritando:
— Aê, corno manso! Além de 
corno, é fofoqueiro!

ENCONTRO
Duas senhoras de grande 
rivalidade se encontram de-
pois de muitos anos.

— Nossa, como você está aca-
bada, quase não te reconheci 
— dispara a primeira.
A outra mulher rebate:
— Assim é a vida, minha 
querida! E você? Se não fos-
se pelo casaco, eu não teria 
nem te reconhecido!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxóssi.
MENSAGEM:
Hoje, o rei das matas nos avisa que é 
preciso se dedicar ao trabalho para 
que dele colhamos bons frutos. A 
rivalidade com parceiros do meio 
profissional pode vir atrapalhar o 
desempenho. Faça sua parte e se 
destaque pela eficiência e compe-
tência. Nunca se esqueça dos seus 
objetivos e metas.
SAUDAÇÃO:
Okê arô, Arolê Oxóssi!
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTO:
Terra, fauna e flora.
SIMPATIA:
Para tirar um pessoa indesejada do 
seu caminho, pegue o nome da pes-
soa e escreva em sete ovos brancos. 
Coloque-os num pote e cubra com 
casca de alpiste. Deixe esse pote em 

LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC  D’GUIÃN  

atendimentolucc@gmail.com  

    (21) 99914-3025  

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

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES

 LO dia será marcado por revi-

ravoltas, gerando ansiedade. 

Controle sua irritação, procure 

um canto para espairecer. Não 

deixe as turbulências emocio-

nais abalarem a vida a dois.

Números da sorte: 96, 69 e 60.

 LUm assunto importante pode 

ser concluído ainda hoje. Fo-

que em resolver pendências 

financeiras. Adapte-se às de-

mandas que surgirem no rela-

cionamento, evite confusão.

Números da sorte: 61, 70 e 25.

 LUm acontecimento explosivo 

pode aparecer. Não se deixe 

abalar por isso, levante a cabe-

ça e tente seguir em frente. Na 

intimidade, relaxe com o seu 

par ou paquere, se for solteiro.

Números da sorte: 89, 26 e 80.

uma rua sem saída e que você não 
passe mais por ela. Peça a Oxossi 
que tire essa pessoa do seu convívio 
o mais rápido possível.
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