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Gasto de 
R$ 15 milhões 
de Bolsonaro 

com leite 
condensado 
vira meme

Sumiço de 
três crianças 
completa um 

mês hoje

BELFORD ROXO 5

GOL DO BENÍTEZ 
MONUMENTAL

Com ‘Ben 10’ em 
noite de Juninho, 

Vascão empata em 
1 a 1 com Palmeiras 
e abre 4 pontos pra 

zona da degola
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Pracinha mal 
cuidada no Catumbi

Pontos de ônibus
sem cobertura

Muito barulho em 
Coelho Neto

Buraco enorme em 
Rocha Miranda

Assaltos em via de
Vicente de Carvalho

Árvore com risco de 
queda na Baixada

 L Uma praça no Catumbi, em 
frente ao cemitério, na Rua Ita-
piru, está tomada de lixo. O local 
está  abandonado e precisando 
do apoio dos órgãos públicos, ur-
gentemente. Moradores de rua 
se amontoam ali, buscando um 
local para dormir. Falta limpeza e 
assistência social.

 L Alguns pontos de ônibus da Rua 
Bulhões Marcial, em Vigário Ge-
ral, até a altura de Ramos, estão 
sem bancos e sem coberturas. 
Nós, passageiros que pegamos 
ônibus nesses locais, temos que 
ficar debaixo de sol e chuva. Es-
tamos reclamando disso há vários 
anos, mas até agora nada.

 L Na Avenida dos Italianos, em 
frente ao número 1.248, tem uma 
pizzaria que faz um barulho enor-
me na via. Além disso, após as 
22h, motos e carros estacionam  
em cima da calçada, obstruindo 
não só a entrada e saída de car-
ros da garagem, como também a 
passagem de pedestres no local!

 L Na Rua Jatuarana, com a Rua 
Tinguá, em Rocha Miranda, tem 
um enorme buraco, aberto no as-
falto há mais de um mês e que 
tem trazido muito transtorno aos 
motoristas e aos pedestres que 
passam pelo local. A  prefeitura 
precisa tomar providências e ta-
par o buraco!

 L Alguns bares da Rua Lopo Diniz, 
em Vicente de Carvalho, já foram 
assaltados muitas vezes nos úl-
timos meses, e o policiamento 
na região não aumenta de forma 
alguma. Estão esperando alguém 
sair ferido ou morto para aumen-
tar a segurança na área? Um ab-
surdo viver dessa forma!

 L Uma árvore gigantesca está 
inclinada e pode cair a qualquer 
momento na esquina das ruas 
Rita Gonçalves e Vereador Hélcio 
Chambareli, antiga Rua Sebas-
tião Lacerda, no bairro Caonze, 
em Nova Iguaçu. Quando ela cair 
vai derrubar os fios da Light e das 
empresas de telefonia.

Anônimo
Por e-mail

Victor Lessa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Coelho Neto

Joel Cella
Por e-mail

Anônimo
Vicente de Carvalho

Mário Sodré
Por e-mail
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 L TENHO 62 anos 
e sou jornaleiro há 
38. O melhor aqui 
do bairro é a pro-
ximidade da praia. 
Moro em Duque de 
Caxias e o que mais 
gosto da minha pro-
fissão são os amigos 
e os cl ientes que 
faço. Sou torcedor 
do Flamengo e nas 
minhas horas vagas 
gosto de ver futebol. 
Gosto do caderno de 
esportes do jornal 
MEIA HORA.

JUVENIL
ANTUNES —
 Copacabana

MARLON 
AUGUSTO 
TELES 
tem atual-
mente 10 
anos. Ele 
desapareceu 
em 7 de 
dezembro 
de 2020, em 
Maricá (Região Metropolitana), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LTARIFA DO TREM: A Secretaria 
Estadual de Transportes do Rio 
de Janeiro decidiu adiar por 20 
dias o aumento da tarifa dos 
trens da SuperVia. O reajuste 
estava previsto para começar 
no dia 2 de fevereiro, e a passa-
gem iria subir de R$ 4,70 para 
R$5,90. Mas por conta da con-
dição econômica da população 
fluminense durante a pande-
mia, a pasta tomou a decisão 
de postergar o aumento. 

OLHO VIVO
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FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Dois times do mal
Traficantes da Penha e da Praça Seca criam uniformes com alusão a chefes locais

 L TROPA DO URSO E TROPA DO MARRETA

Q
uem lê os comentários 
nas redes sociais acredi-
ta se tratar de um time 

de futebol do bairro: ‘Só craque 
representando a Penha’; ‘Os jo-
gadores vão entrar em campo’; 
‘Que jogo, meus amigos!’. Mas 
basta uma busca mais aprofun-
dada na Internet para perceber 
que os termos são metáforas 
para o crime, que mostra mais 
uma vez sua ousadia: trafican-
tes do Complexo da Penha, na 
Zona Norte, e da Barão, na Pra-
ça Seca, Zona Oeste, estão utili-
zando uniformes com alusões a 
líderes do Comando Vermelho.

A camisa é cinza e lembra um 
uniforme comum de empresa. 
No peito, a imagem de um urso, 
em referência ao chefe do tráfi-
co na Penha, foi estampada junto 
com o nome ‘Barão’, em verme-
lho. Nas costas, também em ver-
melho, as frases ‘Tropa do Urso’ 
e ‘Tropa do Marreta’. Urso é Pe-
dro Paulo Guedes, um dos prin-
cipais criminosos do CV, líder 
do Complexo da Penha e atual-
mente procurado pela polícia. 
Já Marreta é o apelido de Luiz 
Cláudio Machado, preso desde 

2014 e apontado como chefe do 
tráfico no morro Jorge Turco.

Em um dos comentários nu-
ma foto do uniforme, um usuá-
rio do Twitter comenta o que 
supostamente teria sido um con-
fronto na Praça Seca. “Que jogo, 
meus amigos, que jogo. Só con-
vocaram os ‘louco tiroteio’. Eu vi 
milícia sambando na Baronesa, 
na Vila Alta, no Rodo, etc”.

A guerra entre tráfico e mi-
lícia na Praça Seca já se estende 
por uma década. De um lado 
estão os traficantes, que ado-
taram táticas como o uso de 
roupa camuflada, cujo tecido 
torna quase impossível notar 
uma pessoa em meio à vegeta-
ção. De outro, estão os parami-
litares, equipados com drones 
usados para tentar observar a 
movimentação dos rivais na 
mata em meio à escuridão.

 LA guerra entre facções do trá-
fico de drogas e grupos mili-
cianos tem deixado cerca de 70 
mil moradores reféns da vio-
lência, na Zona Oeste do Rio. 
Nos últimos dias, os confron-
tos se acentuaram, com rela-
tos de tiroteios sendo postados 
todos os dias. Moradores con-
tam que o tráfico tem ocupado 

a parte alta do Morro da Barão.
Ontem, policiais militares 

do Batalhão de Operações Po-
liciais Especiais (BOPE) reali-
zaram uma operação nas co-
munidades Bateau Mouche e 
Caixa D’água, na Praça Seca. 
Até o fechamento desta edição, 
não houve registro de prisões 
ou apreensões.

70 mil reféns da violência

A GUERRA 
ENTRE TRÁFICO 

E MILÍCIA JÁ 
DURA 10 ANOS 

NA PRAÇA SECA

 L YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com

Fotos dos uniformes renderam comentários nas redes sociais: a linguagem usada é do futebol
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Dois mortos em 
ação na Kelson’s
Polícia busca provas contra o traficante Dalton

 L ASSASSINATO DE BIANCA LOURENÇO

A 
Polícia Civil realizou, on-
tem, uma incursão na co-
munidade da Kelson’s, na 

Zona Norte do Rio, para cum-
prir mandados de prisão. Entre os 
procurados estavam  suspeitos de 
envolvimento na morte da jovem 
Bianca Lourenço, de 24 anos, que 
foi retirada à força de um chur-
rasco, no dia 3 de janeiro, e cujo 
corpo foi encontrado no dia 12, 
na Ilha do Fundão.

A ação, que contou com o 
apoio da Polícia Rodoviária Fede-
ral, resultou na morte de dois sus-
peitos e na prisão de outros quatro, 
que responderão por associação 
ao tráfico de drogas.

Um dos procurados, Dal-
ton Vieira Santana, não foi en-
contrado. Ele era namorado 
de Bianca e não aceitava o fim 
do relacionamento. A polícia o 
aponta como um dos chefes do 
tráfico na Kelson’s. O Disque De-
núncia oferece R$ 2 mil por in-
formações que levem à prisão 
dele. Além de Dalton, outro cri-
minoso, identificado como Do-
ca, é acusado de matar a jovem.

Elemento central nas investi-
gações sobre a morte de Bianca, 
o carro utilizado no crime, um 
HB20 cinza, também não foi lo-
calizado durante a operação po-
licial de ontem. Os investigadores 
acreditam que o carro poderá aju-
dar na busca de outros envolvidos 
na morte. A jovem foi vista pela úl-
tima vez no porta-malas do car-
ro, com marcas de tiro, no alto do 
Complexo da Penha.

“Esse veículo é central na dinâ-
mica do crime porque foi usado 
pelos autores. A partir dele, pode-
mos chegar a outros envolvidos”, 
disse o delegado Leonardo da Cos-
ta, em entrevista coletiva.

O delegado ponderou que a 
operação foi exitosa por ter le-
vantado informações para o se-
gundo momento da investiga-
ção, mas não revelou como as 
diligências foram feitas e o que 
foi colhido. “A gente tem rela-
to de outros envolvidos no cri-
me, que não foram identifica-
dos, mas a operação foi bastante 
produtiva para o levantamento 
de informações”, defendeu.

Representantes da Polícia Civil deram detalhes sobre a operação na Kelson’s em entrevista coletiva

ESTEFAN RADOVICZ

Moradores da Praça Seca, Zona 
Oeste; do Complexo da Maré e do 
Morro dos Macacos, Zona Nor-
te; e do Chapéu Mangueira, Zona 
Sul; relataram intensos tiroteios 
entre segunda-feira e ontem. Na 
Nova Holanda, na Maré, uma mu-
lher não identificada foi baleada, 
segunda-feira à tarde. Segundo a 
PM, equipes do 22º BPM (Maré) 
foram acionadas para socorrê-la 
e a levaram para o Hospital Mu-
nicipal Souza Aguiar, no Centro.

Na Praça Seca, o Bope fez ope-
ração nas comunidades Bateau 
Mouche e Caixa D’água, ontem. Já 
no Chapéu Mangueira, no Leme, 
na tarde de ontem, equipes faziam 
patrulhamento na região quando 
foram atacadas e houve confron-
to. Dois suspeitos foram baleados 
e socorridos ao Hospital Munici-
pal Miguel Couto, mas não resis-
tiram aos ferimentos.

No Morro dos Macacos, tiro-

teios assustaram pelo terceiro dia 
seguido. A PM abriu inquérito pa-
ra apurar a conduta dos agentes 
da UPP local envolvidos em uma 
ação no domingo que terminou 
com a morte de um suspeito.

Um vídeo que circula nas redes 
sociais mostra os policiais carre-
gando o corpo de um homem e le-
vando para a caçamba de uma via-
tura. Conhecido pelo apelido de 
Podcast, Cristiano Briggs morreu 
ao ser levado para o Hospital Fe-
deral do Andaraí, na Zona Norte.

Em nota à imprensa, a Polícia 
Militar afirmou que uma equipe 
da UPP foi atacada por bandidos. 
Houve o confronto e um crimino-
so foi baleado. Após a análise das 
imagens, a corporação anunciou 
que irá acompanhar as investiga-
ções da Polícia Civil, mas, em pa-
ralelo, a Corregedoria da PM irá 
apurar o caso para determinar 
eventuais responsabilidades. 

Tiroteios em 4 
comunidades
Chapéu Mangueira, Praça Seca, 

Maré e Macacos têm confrontos

 L VIOLÊNCIA NO RIO

 LSegundo o delegado Ronaldo de 
Oliveira, Dalton não está na Kel-
son’s. “Mas é importante colher-
mos elementos para o inquéri-
to ficar robusto e que ele não saia 
(da prisão) depois que pegarmos 
ele”, disse. A polícia procura ain-
da o braço direito de Dalton, co-
nhecido como “Enzo da Mamãe”. 
Segundo Leonardo Costa, Enzo 
localizou Bianca e informou a 
Dalton. Os dois participaram do 
sequestro e levaram a jovem para o 
alto do Complexo da Penha, onde 
Doca teria autorizado a execução.

Na operação de ontem, a polí-
cia encontrou traficantes entrin-
cheirados numa escola munici-
pal. Houve confronto e foi lá que 
os dois suspeitos foram mortos e 
quatro, presos. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação disse que os 
bandidos estavam fugindo da po-
lícia e que a escola não está ocupa-
da, mas pediu reforço policial.

Na mira, ‘Enzo 
da Mamãe’

RAPIDINHA...

Unidades do COE começam a 
usar novas  fardas camufladas

 LAos pés do Cristo Redentor, a 
Polícia Militar apresentou on-
tem a primeira leva de novos 
uniformes camuflados para 
as unidades subordinadas ao 
Comando de Operações Espe-
ciais (COE). Mais modernos 
e mais resistentes, os unifor-
mes foram apresentados por 
um pelotão do Grupamento 
Especial Tático em Motopa-
trulhamento (Getem), do Ba-
talhão de Polícia de Choque 
(BPChq), que saiu do quartel 

da unidade, na Cidade Nova. 
À exceção do Batalhão de 

Operações Policiais Especiais 
(Bope), que já utiliza a farda 
de combate com camuflagem 
digitalizada desde 2016, todas 
as demais unidades do COE 
começam a adquirir esse no-
vo fardamento. Além do BP-
Chq, os novos uniformes já 
estão sendo utilizados pelos 
policiais do Centro de Instru-
ção Especializada e Pesquisa 
Policial (CIESPP).
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Alexandre (E), Lucas (C) e Fernando Henrique (D) foram vistos pela última vez há exatamente um mês

ARQUIVO PESSOAL

Presos por 
sequestro

PM baleado 
em Tanguá

 LAgentes da Operação 
Barra Presente prende-
ram em flagrante um ca-
sal suspeito de praticar 
roubos e sequestros-re-
lâmpago, na segunda-
feira à noite, próximo ao 
metrô da Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste. A du-
pla foi presa em flagrante, 
enquanto mantinha três 
reféns. Os suspeitos obri-
garam as vítimas a saca-
rem dinheiro em caixas 
eletrônicos.

 LUma tentativa de assal-
to deixou pelo menos três 
pessoas baleadas, segun-
da-feira à noite, em Tan-
guá, na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro. 
As vítimas, o policial mi-
litar Charles Mendes, de 
36 anos,  o empresário 
Diego Correa Mouzer, de 
32, e Felipe Gomes Fon-
seca, de 33, foram inter-
nadas no Hospital Esta-
dual Alberto Torres, em 
São Gonçalo.

RAPIDINHAS...

Miliciano 
roda na Z.O.

 LPoliciais da Delegacia de 
Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas 
e Inquéritos Especiais 
prenderam ontem um 
homem acusado de ex-
pulsar moradores de um 
conjunto habitacional do 
projeto “Minha Casa Mi-
nha Vida”, em Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio, e 
revender os apartamen-
tos. O criminoso foi en-
contrado na comunidade 
do Cesarão.

Um mês de angústia e dor 
por sumiço de crianças
ONG Rio de Paz faz hoje um ato pelos três meninos de Belford Roxo

 L ONDE ESTÃO ALEXANDRE, LUCAS E FERNANDO HENRIQUE?

H
á exatos 30 dias, as famílias 
dos primos Alexandre da 
Silva, de 10 anos, e Lucas 

Matheus, de 8, e do colega Fer-
nando Henrique, de 11, vivem 
uma agonia que parece não ter 
fim. Sem informações sobre o 
paradeiro das crianças, resta aos 
parentes as orações e a esperança 
de encontrá-los com vida. 

Os três foram vistos pela úl-
tima vez quando iam brincar 
em um campinho de futebol 
na comunidade do Castelar, 
em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Para marcar o pri-
meiro mês dos desaparecimen-
tos, a ONG Rio de Paz fará hoje 
uma homenagem, colocando 
cartazes com foto e nomes dos 
meninos em sua instalação 
permanente na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, na Zona Sul do Rio.

O objetivo é chamar a atenção 
das autoridades para que o ca-
so não caia em esquecimento. As 
placas estarão ao lado de nomes 
de crianças que foram vítimas de 
balas perdidas no Estado do Rio.

“Três meninos pobres desapa-
recidos. Por que o Rio de Janeiro 
inteiro não os está procurando? 
Viveremos numa cidade cujas 
relações humanas sejam tão belas 
quanto a sua geografia no dia em 
que a vida dessas crianças for le-
vada a sério pela sociedade e o po-
der público”, alertou o presidente 
da ONG, Antonio Carlos Costa. 

O desaparecimento dos três 
meninos é investigado pelo 
Núcleo de Descoberta e Para-
deiro da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHFB). A participação de in-
tegrantes do tráfico de drogas 
no sumiço das crianças não foi 
descartada pela Polícia Civil.

 LA polícia já esteve em mais de 
30 pontos, entre bairros da capi-
tal e municípios da Baixada Flu-
minense, onde, segundo denún-
cias, as crianças teriam sido vistas. 
Também foram analisadas mais 
de 40 câmeras de segurança, mas 
nenhuma registrou imagens dos 
garotos. Os investigadores aguar-
dam o resultado de um exame de 
DNA feito em roupas encontra-
das em uma casa na comunidade, 

perto de onde os meninos moram.
Uma linha de investigação é 

que os três meninos teriam si-
do mortos por bandidos, após o 
roubo de uma gaiola pertencen-
te a um morador do Castelar. Se-
gundo testemunhas, o dono é tio 
de um traficante local. Morado-
res do Castelar também acusaram 
um homem de ter matado os me-
ninos em um ritual de magia. Ele 
chegou a ser levado para a sede da 

DHBF e prestou depoimento, ne-
gando o crime e alegando ter sido 
torturado por traficantes. O de-
legado Uriel Alcântara, titular da 
especializada, disse que o homem 
foi preso por armazenar imagens 
de pornografia com menores no 
celular, mas descartou seu envol-
vimento no caso. No mesmo dia, 
parentes e amigos das crianças 
protestaram na porta da delega-
cia. Um ônibus foi incendiado.

Diligências em 30 locais e teste de DNA 
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Aulas serão híbridas
Previsão é que rede estadual de ensino do Rio volte a partir de 8 de fevereiro

 L PRESENCIAL EM MARÇO

O 
secretário estadual de 
Educação, Comte Bit-
tencourt, anunciou 

ontem que as aulas presenciais 
funcionarão em um turno úni-
co para evitar a aglomeração de 
professores, alunos e pais no 
transporte público durante o 
ano letivo de 2021.

De acordo com o secretário 
de Educação, a previsão é que as 
aulas da rede estadual de ensino 
voltem a partir do dia 8 de feve-
reiro de maneira híbrida, com 
parte on-line e outra presencial. 
O horário das aulas presenciais 
seria das 10h às 15h.

“O mês de fevereiro é um mês 
de acolhimento e avaliação diag-
nóstica dos alunos de forma in-
dividual, de horário marcado, 
para definir o distanciamen-
to adequado”, disse Comte, em 
entrevista à TV Globo.

Ainda segundo ele, as aulas 
presenciais estão previstas para 
começar no mês de março e se-
rão destinadas aos alunos que 
vivem em situação vulnerável e 
não têm acesso à internet.

De acordo com Comte, as 
escolas funcionarão sob um 
sistema de bandeiras com si-
nalização da verde, com aulas 
completamente liberadas, até a 

roxa, com aulas apenas on-line.
O protocolo sanitário para 

as escolas, espaços de desen-
volvimento infantil (EDIs) e 
creches, com as medidas a se-
rem implementadas para pro-
teção à vida dos estudantes e 
profissionais de Educação, foi 
debatido, na segunda-feira, no 
Comitê Especial de Enfrenta-
mento à Covid-19.

O planejamento será vali-
dado com o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e apresentado, 
na manhã de hoje, no Palácio 
da Cidade. Professores da rede 
estadual realizarão uma assem-
bleia nesta sexta-feira.

Os professores e demais 
servidores da rede estadual de 
Educação irão discutir pautas 
da categoria, sendo a principal 
delas o retorno às aulas presen-
ciais neste semestre. O secretário Comte Bittencourt detalhou ontem o plano da volta

REGINALDO PIMENTA

PROFESSORES 
VÃO DISCUTIR 

PAUTAS DA 
CATEGORIA NA 
SEXTA-FEIRA

 LAs 185 mil doses da vacina 
contra a Covid-19 de Oxford, 
desenvolvida pelo laboratório 
britânico AstraZeneca, já fo-
ram distribuídas pela Secreta-
ria Estadual de Saúde do Rio 
de Janeiro entre os 92 municí-
pios. Nesta semana, cidades da 
Região Metropolitana iniciam 
a vacinação com o imunizan-
te. O público-alvo segue sendo 
pessoas com 60 anos ou mais, 

abrigadas em instituições, e 
seus funcionários; pessoas 
maiores de 18 anos com defi-
ciência, abrigadas em institui-
ções, e seus funcionários; e to-
dos os trabalhadores da saúde.

O município do Rio rece-
beu, na segunda-feira, 76 mil 
doses do imunizante da Ox-
ford/AstraZeneca, e começa 
hoje, a partir das 12h, a nova fa-
se de vacinação contra a covid.

Oxford/AstraZeneca em ação

 LA Justiça do Rio de Janeiro 
negou um pedido feito pelo 
Ministério Público para que 
a Prefeitura do Rio divulgue, 
diariamente, a lista de vacina-
dos contra a Covid-19 no site 
do município. A ação foi mo-
vida pelo MP na segunda-feira. 
Os procuradores argumenta-
vam que a divulgação é impor-
tante para que haja controle so-
bre a destinação da vacina aos 
grupos prioritários. Na deci-
são, o juiz Marcello Alvaren-
ga Leite argumenta que o MP 
não comprovou a existência de 
fraude na aplicação das vacinas 
e que a relação de vacinados é 
feita no sistema do Programa 
Nacional de Imunizações.

Justiça nega 
pedido do MP

 LA Prefeitura do Rio realizou, na 
noite de segunda-feira, uma ope-
ração para prevenir e fiscalizar 
aglomerações na Pedra do Sal, no 
bairro de Saúde, tradicional pon-
to de concentração de público 
por conta das rodas de samba. A 
ação contou com 70 agentes, en-
tre guardas municipais e policiais 
militares. Durante a ação, técnicos 
do Instituto de Vigilância Sanitá-
ria municipal interditaram dois 
depósitos clandestinos de bebi-
das e notificaram dois bares por 
servir clientes em pé e por falta de 
licenciamento sanitário, respecti-
vamente. No ordenamento urba-
no, quatro ambulantes irregulares 
foram retirados e a Comlurb reco-
lheu cerca de uma tonelada de lixo.

Fiscalização na 
Pedra do Sal
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 L R$ 1,8 BILHÃO EM 2020

Gastos com rango
R$ 15 milhões em leite condensado pro governo

U
ma onda de memes tomou 
conta das redes sociais, e 
partidos da oposição en-

traram com pedidos de investiga-
ção, depois da divulgação, ontem, 
de que todos os órgãos do Gover-
no Federal gastaram, juntos, R$ 
1,8 bilhão em alimentos, em 2020 
— o que representa um aumento 
de 20% em relação a 2019.

De acordo com um levanta-
mento do núcleo de jornalismo de 
dados do portal Metrópoles, com 
base no Painel de Compras atua-
lizado pelo Ministério da Econo-
mia, o governo do presidente Jair 
Bolsonaro gastou, em 2020, mais 
de R$ 15 milhões com leite con-

densado, um item que ele costuma 
colocar no pão, no café da manhã.

“Moçanaro - sabor de mamata 
no pão que o diabo amassou”, dizia 
um dos memes, parodiando uma 
famosa marca de leite condensa-
do. “Bolsonaro recomenda leite 
condensado com cloroquina para 
tratamento precoce contra a Co-
vid-19”, postou outro internauta, 
em tom de brincadeira. “Leite con-
densado fica bom com mousse de 
laranja”, postou mais um.

Outros gastos que chamaram a 
atenção incluem mais de R$ 5 mi-
lhões com uvas-passas, R$ 14 mi-
lhões em molho shoyo, molho in-
glês e molho de pimenta, R$ 32,7 

milhões com pizza e refrigerante e 
R$ 2,2 milhões com chicletes. 

Os dados ainda apontam que 
os gastos com achocolatado supe-
ram R$ 14,2 milhões, batata frita 
embalada (R$ 16,5 milhões), bar-
ras de cereal (R$ 13,4 milhões) e 
azeite de oliva (R$ 15,8 milhões). 

Até o fechamento desta edição, 
apenas o Ministério da Defesa se 
manifestou sobre os gastos. “As 
Forças Armadas têm a responsa-
bilidade de promover a saúde do 
seu efetivo por meio de uma ali-
mentação nutricionalmente ba-
lanceada e que forneça macro e 
micronutrientes em quantidade 
e qualidade adequadas” justificou. Bolsonaro tem o hábito de passar leite condensado no pão

REPRODUÇÃO
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Passinho 
do sucesso
JP Black compartilha seus 
conhecimentos de dança em 
aulas gratuitas no Alemão

A 
dança e o sentimento de 
gratidão pela arte dão o 
ritmo dos passos de João 

Paulo Felix, o JP Black. Morador 
do Complexo do Alemão, onde se 
realizou como dançarino profis-
sional, o rapaz ganhou o mundo 
ao trabalhar com Xuxa Meneghel 
e ao participar de concursos na 
França. Bagagem que ele compar-
tilha, há mais de 25 anos, com au-
las gratuitas na comunidade. 

“A arte é tudo, salva vidas, te 
mostra caminhos onde você nun-
ca imaginou chegar. Ela me salvou 
e vem salvando, porque através do 
que aprendi repasso para muita 
gente. É uma troca”, diz ele.

O projeto The Street Flow, no 
qual JP compartilha seus conhe-
cimentos de dança, não tem ajuda 
do governo. As aulas são gratuitas 
e ele atua como voluntário. Tudo 
em nome da arte e do desejo de 
desvendar talentos no Complexo. 

“A cultura tem muita força 
dentro da favela. Tem crianças 
com dons incríveis, só não sabem 
onde desenvolvê-los. Muitas vezes 
os moradores ficam reféns de sua 
comunidade e cabe a nós ajudar”. 

As aulas ocorrem na Vila Olím-
pica da Estrada do Itararé, na Gro-
ta. Seguindo todas as recomen-
dações de distanciamento social, 
devido à pandemia, as turmas se-
guem firmes com o apoio da Ace.

project, que atua na Rocinha. 
O desejo de JP Black é criar 

seu próprio estúdio de dança no 
Complexo do Alemão. “As comu-
nidades são um celeiro de artistas, 
dançarinos, cantores, composito-
res. Tenho orgulho de ter nascido 
aqui, ter frequentado bailes funk. 
Meu sonho é criar um estúdio de 
dança aqui na comunidade para 
continuar com as aulas. Essa é mi-
nha meta”, declara. 
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 LA história de JP com a dança co-
meçou cedo. Nos anos 90, o rapaz, 
ainda jovem, frequentava bailes 
funk do Complexo, onde conhe-
ceu seus primeiros professores. 
“Nos bailes conheci meus pri-
meiros professores de dança: An-
dré, Luciano Nego e o Russo. Fo-
ram eles que me mostraram um 

caminho. A gente tinha muita in-
fluência de Michael Jackson e Ja-
mes Brown. Eu ficava em cima da 
TV pra ver um clipe na minha tele-
visão em preto e branco”, recorda. 

 LDe uma geração dominada pelas 
coreografias dos bailes charme, JP 
foi lapidando seu talento da forma 
que podia. “A vontade de repassar 

meu conhecimento é minha vida. 
Eu pegava rápido as coreografias, 
entrei num grupo, virei mascote, e 
sempre buscando conhecimento. 
Vi a necessidade de dar aula, por-
que queria continuar essa saga. 
Não é fácil, mas a gente vai na luta, 
na raça. Quero jovens se tornando 
grandes artistas”.

‘Quero jovens se tornando grandes artistas’

JP Black posa com os alunos do projeto The Street Flow, no Alemão

JP Black 
trabalhou 

dois anos com 
Xuxa e brilhou 
dançando na 

França
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A 
diretoria do Flamengo 
vê vários clubes interes-
sados em seus jogado-

res. O meia Everton Ribeiro, 
por exemplo, teve o nome son-
dado pelo Al-Nasr, dos Emira-
dos Árabes, e vem conversando 
com a família e com o seu estafe 
sobre a possibilidade de voltar 
a jogar no país. 

Segundo o site UOL, o clube 
do mundo árabe ainda não ofi-
cializou uma proposta, mas de-
verá fazê-lo em breve com va-
lores que giram em torno de 
R$ 40 milhões. O interesse dos 
árabes não é novidade, já que 
Everton Ribeiro, de 31 anos, 
também foi sondado pelo clu-
be no passado.

Quem também pode deixar 
o Rubro-Negro é o zagueiro Léo 
Pereira. O Besiktas, da Turquia, 
fez uma oferta pelo empréstimo 
do jogador, que tem interesse de 
sair e estaria pressionando a di-
retoria, já que a janela de trans-
ferências lá fecha no dia 1º de fe-
vereiro. Os turcos ofereceram um 
vínculo de empréstimo até junho 
de 2022, com opção de compra. 
Contratado ao Athletico-PR, Léo 
Pereira não conseguiu se firmar 
como titular no Flamengo.

Outro que chegou no ano 
passado vindo do Goiás, tem 
sido pouco aproveitado e deve 
deixar o Rubro-Negro é Michael. 
A negociação do atacante com 
o Al Ain, dos Emirados Árabes, 
avançou e em breve poderá ser 
oficializada. Michael deverá se-
guir por empréstimo, com obri-
gação de compra. Há um acordo 
entre as partes em relação aos va-
lores, mas ainda está em discus-
são o período de empréstimo, já 
que o Flamengo deseja que seja 

de seis meses para vendê-lo ain-
da neste ano.

O jovem atacante Yuri Ce-
sar, que renovou recentemen-
te o contrato até 2025 e está 
emprestado ao Fortaleza, de-
ve seguir em definitivo para o 
Shabab Al Ahli, dos Emirados 
Árabes, que ofereceu 6 milhões 
de dólares (R$ 31 milhões). 

Com a venda de jogadores, 
o planejamento orçamentário 
do Flamengo prevê uma arre-
cadação de R$ 168 milhões.

O meia Everton Ribeiro pode voltar a jogador no futebol árabe

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LOs jogadores do Flamengo re-
tomaram os trabalhos no Ni-
nho do Urubu para a partida 
de amanhã contra o Grêmio, 
às 20h, em Porto Alegre, pelo 
Campeonato Brasileiro. Mais 
uma vez, o goleiro Diego Al-

ves e o zagueiro Rodrigo Caio 
não participaram das ativida-
des com o elenco e devem des-
falcar a equipe.

Diego Alves, que não atua há 
seis jogos, fez um trabalho à par-
te na academia. Já Rodrigo Caio 

está em tratamento de uma lesão 
na coxa direita, sofrida na partida 
contra o Palmeiras, em Brasília. 
Quem volta ao time é o atacante 
Bruno Henrique, que cumpriu 
suspensão pelo terceiro cartão 
amarelo  diante do Athletico-PR.

Sem Diego Alves e Rodrigo Caio contra o Grêmio

Fla deve negociar 
vários jogadores
Titular, Everton Ribeiro interessa a clube árabe
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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 ATLÉTICO-MG 57 32 17 6 9 56 41 15

 4º FLAMENGO 55 31 16 7 8 53 41 12

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 52 32 14 10 8 45 31 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 31 12 9 10 38 36 2

 10º SANTOS 45 32 12 9 11 44 44 0

 11º BRAGANTINO 44 32 11 11 10 45 37 8

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

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5

 14º VASCO 36 32 9 9 14 34 47 -13

 15º SPORT 35 32 10 5 17 26 41 -15

 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 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil 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 Série 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.

 

1ª RODADA

ONTEM

PALMEIRAS 1 X 1 VASCO 

28ª RODADA

ONTEM

ATLÉTICO-MG    2 X 0 SANTOS 

23ª RODADA

AMANHÃ

GRÊMIO X FLAMENGO 20:00

30ª RODADA

AMANHÃ

BAHIA X CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

 16  GOLS: Thiago Galhardo (Inter), Marinho (Santos) e Claudinho (Bragantino)
 14  GOLS: Luciano (São Paulo)
 13  GOLS: Cano (Vasco)
 12  GOLS: Vina (Ceará) e Pedro (Flamengo)
 11  GOLS: Kayzer (Athletico-PR), Raphael Veiga (Palmeiras) e Brenner (São Paulo)

33ª RODADA

DOMINGO
 VASCO  X  BAHIA 16:00

 ATLÉTICO-GO  X  SÃO PAULO 16:00

 CORITIBA  X  GRÊMIO 16:00

 ATLÉTICO-MG  X  FORTALEZA 17:00

 INTERNACIONAL  X  BRAGANTINO 18:15

 CEARÁ  X  ATHLETICO-PR 19:00

 FLUMINENSE  X  GOIÁS 20:30    

SEGUNDA-FEIRA (1º/02)
 SPORT  X  FLAMENGO 20:00

TERÇA-FEIRA (02/02)
 PALMEIRAS  X  BOTAFOGO 16:00

17/02
 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00

 L VAGA NA LIBERTA EM JOGO!

Repete que é bom
No turno, Flu fez 14 pontos contra os últimos rivais

C
om 50 pontos e em sé-
timo lugar no Campeo-
nato Brasileiro, o Flumi-

nense se aproxima do maior 
objetivo nesta reta final de tem-
porada: a vaga na Libertadores 
da América. A possibilidade 
de G-7 ou até mesmo de G-8 
é grande, por conta das finais 
da Copa do Brasil e da Liberta-
dores, que envolvem clubes que 
estão no G-6. No entanto, caso 
o Tricolor repita o retrospecto 
do primeiro turno contra os úl-
timos seis rivais na disputa do 
Brasileirão, a vaga na principal 
competição sul-americana es-
tará assegurada.

No primeiro turno, o Flumi-
nense derrotou o Goiás, o Bah-
ia, o Santos e o Fortaleza. Além 
disso, empatou com Ceará e 
Atlético-MG. Caso repita esse 
desempenho, o Tricolor chega-
rá aos 64 pontos. 

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
essa marca assegura a equipe 
das Laranjeiras entre as seis pri-
meiras do Brasileiro, ou seja, no 
grupo que terá a certeza da clas-
sificação à Libertadores.

Em caso de um G-8, a situa-
ção tricolor seria bem mais sim-
ples. Com mais sete pontos, a 
equipe conseguiria se garantir 

na posição. Porém, ficar entre os 
oito primeiros só vai significar a 
classificação, se os campeões da 
Libertadores e da Copa do Bra-
sil estiverem entre os seis mais 
bem colocados no Brasileiro. No 
momento, o Palmeiras está em 
quinto e o Grêmio, em sexto. Po-
rém, o Santos, outro finalista da 
Libertadores, é o nono.

Com as colocações de mo-
mento, apenas o G-7 estaria as-
segurado, já que Grêmio e Pal-
meiras se encaram na decisão 
da Copa do Brasil. Com isso, o 
atual sétimo lugar do Flumi-
nense já seria suficiente para a 
classificação à Liberta.

Jogadores do Fluminense batem bola em treino: com G-7 para a Liberta, time precisa de mais sete pontos 

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

 LO atacante Kayky, do Flumi-
nense, de 17 anos, está cada vez 
mais cobiçado pelo mercado 
europeu. De acordo com o site 
Netflu, o Shakthar Donetsk, da 
Ucrânia,  que já havia apresen-
tado proposta, estuda aumen-
tar a oferta pelo jogador em vis-
ta da maior concorrência. Dois 
clubes ingleses, o Liverpool e o 

Manchester City, também fize-
ram sondagens. A ideia dos ucra-
nianos é oferecer um projeto de 
carreira semelhante à sinalização 
do Liverpool.

No entanto, a família e os re-
presentantes de Kayky acham o 
futebol inglês mais atrativo. Pe-
sa a favor do Shakthar, o lon-
go histórico de aproveitar atle-

tas jovens. Kayky tem contrato 
com o Tricolor até o fim de 2022. 
Ele completa 18 anos em junho, 
quando poderá deixar o Brasil. O 
garoto foi eleito no fim de 2020 
o melhor sub-17 do mundo pela 
Football Talents Scouts, página 
especializada em identificar jo-
vens talentos, que o chamou de 
“Neymar canhoto”.

Aumenta a concorrência para levar joia tricolor
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Golaço e um pontinho
Benítez marca de falta e Vascão empata em 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa

 L NA LUTA CONTRA A DEGOLA...

N
a contabilidade vascaína, 
cada ponto conquistado 
é importante para asse-

gurar a permanência na Série A 
do Brasileiro. No empate de 1 a 
1 com o Palmeiras, escalado com 
os reservas, o Vasco cumpriu seu 
objetivo na visita ao Allianz Par-
que. Com belo gol de falta de Be-
nítez, o Cruzmaltino, agora com 
36 pontos, subiu para o 14º lugar, 
mas ainda não conseguiu a dese-
jada arrancada para se distanciar 
da zona da confusão. Domingo, 
recebe o Bahia, em São Januário.

Focado na final da Liberta-
dores contra o Santos, sábado, às 
17h, no Maracanã, o Palmeiras 
contou com reservas do peso de 
Felipe Melo, Scarpa e Lucas Lima.

Escalado no lugar do capitão 
Leandro Castan, poupado, Ri-
cardo Graça teve trabalho para 
encaixar a marcação ao lado de 
Marcelo Alves. Foi uma pressão 
de tirar o fôlego, com chances 
perdidas por Felipe Melo, Scarpa 
e Breno Lopes. Com a defesa de-
sarrumada, Breno Lopes ganhou 
na velocidade de Graça e abriu o 
placar, aos 30 minutos.

Previsível e com Benítez bem 
marcado, o Vasco, após o gol anu-
lado de Léo Matos, impedido, no 
início do jogo, respondeu na bo-
la parada com um golaço do ar-
gentino, aos 34. O empate trou-
xe alívio, mas não não mascarou 

os problemas ofensivos do Vasco. 
A bola não chegava ao artilheiro 
Cano. Na saída para o intervalo, 
Benítez comentou o fato de as 
duas equipes terem jogado no sá-
bado: “Creio que isso está baixan-
do um pouco o ritmo da partida”. 
Sobre o gol de falta, o argentino 
afirmou: “Treino sempre e Gra-
ças a Deus pude marcar”.

Com a entrada de Carlinhos e 
Gabriel Pec, nos lugares de Pika-
chu e Talles, Vanderlei Luxem-
burgo tentou dar força ofensiva 
ao time. Pec entrou bem. Na me-

lhor jogada, obrigou Jailson a di-
fícil defesa numa bomba de fora 
da área. No entanto, Cano pouco 
foi acionado na partida e não teve 
chances de balançar a rede. 

No fim da partida, Ricardo 
Graça festejou o retorno após ci-
rurgia em consequência de uma 
apendicite: “Fiquei 16 dias fora e 
consegui jogar o jogo todo. Estou 
muito feliz, mas gostaríamos de 
ter saído com a vitória”.

Com grande atuação, Benítez marcou golaço de falta e justificou os esforços do Vasco para mantê-lo

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

O CRUZMALTINO 
GANHOU UMA 

POSIÇÃO. 
AGORA É O O 14º 
NO BRASILEIRO

Jailson; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur 
e Renan; Felipe Melo (Patrick de Paula), 
Gustavo Scarpa e Lucas Lima (Vanderlan); 
Bruno Lopes (Veron), Gabriel Silva (Fabrí-
cio) e Esteves Técnico: Abel Ferreira

Fernando Miguel; Léo Matos (Tenório), 
Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; 
Bruno Gomes, Léo Gil (Andrey) e Benítez 
(Vinícius); Pikachu (Carlinhos), Cano e Talles 
(Pec) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Allianz Parque, em São Paulo Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)  
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)  
Gols: 1º tempo: Breno Lopes (30 minutos) e Benítez (34 minutos) Cartões ama-
relos: Benítez (VAS); Kuscevic (PAL) Renda e público: Jogo com portões fechados

PALMEIRAS 1 VASCO 1
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A impressão que 
passa é que no fu-

tebol do Flamengo a 
coisa desandou, cada 
um tratando do seu, 
sem união e muito 
menos comunica-
ção. Sinto Rogério 
Ceni (foto) perdido, 
sem um norte e tentando fazer 
o melhor, sem achar a ponta do 
novelo. O argumento de que 
Ceni é inexperiente não con-
vence. O cara tem uma histó-
ria de liderança como jogador 
num clube de ponta e a tran-
sição para a nova função teria 
que ser tranquila para o do-
mínio do grupo. No Fortale-
za, mostrou competência, des-

pertando o interesse 
do Flamengo, onde 
chegou sob aplau-
sos. O curto-circui-
to deve ter ocorrido 
no convívio do dia 
a dia, alguma coisa 
deve ter aconteci-
do para que ficasse 

isolado com suas ideias. Tal-
vez o racha interno entre os 
que mandam, os que acham 
que mandam e os que querem 
mandar tenha contaminado o 
ambiente, engolindo o treina-
dor. Pela sua formação, por ser 
recém-chegado e não ser do ti-
po que bate de frente, Ceni po-
de ter se apequenado no meio 
do tiroteio. 

 LA Conmebol impôs con-
dições e teremos convida-
dos para Palmeiras x San-
tos na decisão da Copa 
Libertadores, sábado, no 
Maracanã. Será que a CBF 
pedirá o mesmo tratamen-
to para a decisão da Copa 

do Brasil entre Grêmio e 
Palmeiras?

 LAl-Nasser, dos Emira-
dos Árabes, volta à carga 
e quer Everton Ribeiro. 
Quem viu diz que a pro-
posta é robusta e balan-
çou o jogador.

Sururu na trincheira

 PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

O POTE DE OURO

 L Claudinho, o artilheiro, de 23 ans, 
do Red Bull Bragantino, é mais que 
revelação. Ninguém jogou mais 
ou foi mais regular no Brasileirão, 
que caminha para o fim. É o craque 
do campeonato.

 LO vento virou e o técnico Jorge Jesus 
passa dificuldades no comando do 
Benfica, em Portugal. No pior momen-
to, ainda veio a Covid-19 para compli-
car as coisas. O Mister olha para trás 
com saudades.

BOLA DENTRO  BOLA FORA

 LNem nos sonhos dos mais oti-
mistas dos torcedores do San-
tos pintou a possibilidade de 
fechar a temporada disputan-
do o título da Libertadores. 
Santos e Palmeiras jogarão sá-
bado, no Maracanã. O prêmio 
para o vencedor é de 15 mi-

lhões de dólares. Para o perde-
dor, 6 milhões. No agregado de 
etapas vencidas, ao campeão 
cabem R$ 110 milhões. Ao per-
dedor, R$ 60 milhões. Nada 
mal, depois de enfrentar tan-
tas dificuldades. O trabalho do 
Cuca tem tudo a ver com isso.

Ainda tem o que 
avaliar, diretor?
Eduardo Freeland é apresentado pelo Botafogo

 L CHOVEU NO MOLHADO

M
ais do mesmo. Assim po-
de ser definida a primei-
ra entrevista de Eduardo 

Freeland, apresentado ontem, no 
Estádio Nilton Santos, como novo 
diretor do futebol profissional do 
clube. Apesar de toda a expectativa 
externa por mudanças no coman-
do da equipe — as demissões do 
técnico Eduardo Barroca, do ge-
rente Túlio Lustosa e do auxiliar 
Lucio Flavio —, Freeland prome-
teu realizar uma avaliação rápida e 
criteriosa sobre todos esses nomes.

Talvez, o presidente Durcesio 
Mello não tenha ainda mostrado 
ao seu diretor os números de Bar-
roca à frente do Botafogo, que ca-
minha a passos largos para mais 
um rebaixamento (já caiu em 
2002 e 2014) à Série B, este o mais 
vergonhoso de toda a sua história. 
Sob a direção de Barroca nos úl-
timos dez compromissos, o time 
só venceu uma partida e perdeu 
nove, marcou seis gols e sofreu 20.

“Se tratamos de profissionali-
zação, vamos fazer um diagnós-
tico. A prioridade será avaliar o 
elenco para fazer o melhor e mais 
rápido em prol da temporada que 
está por vir. O Barroca entra nessa 
estrutura. Nossa intenção é con-
versar com o treinador, avaliar to-
do esse contexto para em cima dis-
so tomar a melhor decisão sempre 
pensando no melhor para o Bota-
fogo de forma criteriosa”, afirmou.

Sobre a continuidade do 
gerente Túlio Lustosa, Free-
land deu uma resposta vazia e 
sem nenhuma perspectiva de 
mudança para o restante da 
Série A: “A questão do Túlio é 
no mesmo cenário do Barroca. 
Conversas e avaliações serão fei-
tas e obviamente ninguém está 
garantido e ninguém está fora”.

Novo diretor ficou em cima do muro em sua apresentação oficial

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

 LDecepção com a camisa do 
Botafogo, o apoiador Bru-
no Nazário pode receber um 
‘prêmio’ assim que acabar o 
Campeonato Brasileiro. Com 
o rebaixamento do Alvinegro 
à Série B praticamente sacra-
mentado, o jogador poderá 
acabar no Internacional, que 
fez uma sondagem ao Hoffe-
nheim, da Alemanha, de acor-
do com informações da conta 
Revista Colorada. 

O vínculo de Nazário com o 
clube de General Severiano vai 
até junho, que é quando se en-
cerra a temporada na Europa. No 
entanto, para a disputa da Série B, 
a diretoria não tem intenção de 
mantê-lo por causa do alto salá-
rio. “Neste momento, até por res-
peito ao Botafogo, eu prefiro não 
comentar esse tipo de coisa, até 
porque não é nada oficial”, dis-
se o agente Nenê Zini, que cuida 
dos interesses do atleta.

Internacional sonda Nazário
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A GATA DA HORA

está solteirinha na pista e em busca de uma nova pai-

xão. No entanto, a musa, que vende vídeos e fotos picantes nas 

redes sociais, mandou o papo reto a possíveis interessados: “Não 

vou deixar de fazer nada por causa de homem. Vou parar a hora 

que eu quiser, mas nunca por causa de namorado”. Recado dado.

PAULA LIMA

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

DIVULGAÇÃO

 LDesde agosto de 2017 no Pa-
ris Saint-Germain, da Fran-
ça, Neymar alcançou a marca 
de cem partidas pelo clube na 
última sexta-feira — na go-
leada por 4 a 0 sobre o Mon-
tpellier. Pelo feito particular, 
o brasileiro recebeu uma me-
dalha comemorativa, inicia-
tiva tradicional do PSG. Além 
disso, Neymar foi presenteado 
com uma camisa personali-
zada. Em cem partidas pelo 
principal clube francês, o ata-
cante marcou 81 vezes, deu 42 
assistências e já faturou nove 
títulos: três do Francês, duas 
Copas da França, duas Copas 
da Liga da França e duas Su-
percopas Francesas.

PSG: homenagem a Neymar
REPRODUÇÃO

o 
técnico Thomas Tuchel 
como substituto de 
Frank Lampard, demiti-
do recentemente. A últi-
ma passagem do treina-
dor alemão foi pelo PSG, 
clube no qual ficou dois 
anos e meio e foi dispen-
sado em dezembro.

Reinier, ex-
Flamengo e Real Madrid, 
da Espanha, seguirá no Bo-
russia Dortmund, da Alema-
nha, mesmo insatisfeito com 
as raras chances que recebe. 
Emprestado pelos meren-
gues por dois anos, o jogador 
só atuou em oito partidas, 
sempre saindo do banco.

 LO CHELSEA ANUNCIOU LO BRASILEIRO
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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
 

COSTUREIRA V/TEXTO
E Auxiliar de costura  com do-
minio em máquina reta e  over-
loque. Contratação Clt Fábrica 
em Bento Ribeiro.  Whatsapp 
99610-1354
 

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
 

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
 
MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência em 
troca  correias, cabeçote e mecâ-
nica em  geral, Salário combinar. 
Início imediato. Comparecer Rua 
São Clemente, 169/Botafogo.

 

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.

 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão realizando 
fantasias, dominadora (preferen-
cia senhores maduros) Pernas 
grossas, aparelhada, Centro Cruz 
Vermelha. T.98850-6398

 

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.
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

IVY QUASE SURGE NUA
 L Ivy Moraes quase mos-

trou demais  durante 
uma live com Mari Gon-
zales e Jonas Sulzbach, no 
Instagram, segunda-fei-
ra. O casal estava comen-
tando o Big Brother Bra-
sil 21 e decidiu ligar para 
a modelo. Ivy, no entan-

to, estava no banheiro. 
Ao deixar o local e ir pa-
ra o quarto, a morena se 
esqueceu do espelho e 
quase apareceu nua. “Eu 
apareci pelada no espe-
lho?”, perguntou a bel-
dade. Mas só deu pra ver 
as costas nuas, no vídeo.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

RITA GUEDES 

COM O CORPÃO 

EM FORMA

 LCom um biquíni 
preto, Rita Guedes 
arrancou suspiros 
dos internautas 
ao exibir seu cor-
pão em forma no 
Instagram, on-
tem. “Sou da na-
tureza”, escreveu 
ela na legenda. Os 
usuários da rede 
social não pou-
param elogios à 
atriz, de 49 anos. 

EM ALTA EM BAIXA

 LGiovanna Ewbank mos-
tra Zyan todo lambuza-
do: ‘Amando a sopinha’.

 LEkaterina Baker é acusada 
de fingir profissão para to-
mar vacina no Canadá.

Xuxa Meneghel participou 
do Encontro com Fátima Ber-
nardes, ontem, na TV Globo, e 
relembrou sua breve participa-
ção no Big Brother Brasil. Ela 
foi a primeira celebridade a fa-
zer uma visita ao reality show, 
na primeira edição do progra-
ma. Ao ser questionada por Fá-
tima Bernardes se participaria 
de um reality, Xuxa disse que 
não. “Só não iria pelo fato de 
não poder dormir direito, eu 
gosto de dormir com o ar bem 
forte, não tomar banho direito. 
E fora que eu sou vegana, eu ia 
passar um pouco mal de ver fa-
zer bife. Eu ia ficar de mau hu-
mor logo, logo. Meu lado mal
-humorado ninguém conhece 
ainda”, disse a apresentadora.  
Na atração, Xuxa também 
respondeu se tem vontade de 
voltar à TV. A mãe de Sasha 
Meneghel afirmou que tem 
projetos, mas que não se vê na 
televisão de forma definitiva. 
“Tenho um projeto para fazer 
um documentário, que vai sair 
pela Globoplay. Tinha que ser 
pela mão da Globoplay, por-
que são 28 anos aqui. Não tem 
como fazer em outro lugar. 
Meu diretor ainda não posso 
falar o nome, mas posso dizer 
que amo de paixão esse cara. 

Tenho certeza que vai ser o tra-
balho da minha vida, que ele 
vai fazer acontecer esse projeto. 
Tem o filme Rainha, que vai 
sair também, tem um seria-
do. Mas televisão, eu acho 
que a televisão tem um tem-
po, sabe. Eu acho que estou 
há muito tempo na tele-
visão, tem que dar chance 
para as pessoas jovens, pes-
soas novas, que estão co-
meçando, que estão que-
rendo falar o que as pessoas 
querem ouvir”, disse ela.  
A apresentadora conti-
nuou: “Eu não sei se as pes-
soas ainda querem ouvir o 
que eu tenho pra dizer, ou-
vir a minha voz, ver a minha 

cara. Talvez. Nunca pode-
mos dizer nunca, mas é di-
fícil eu me ver agora na TV. 
Eu já fiz parte da história 
da televisão nos anos 80 e 
90. Fiz parte de uma outra 
história da televisão. É di-
fícil voltar, agora. A inter-
net está muito forte, os jo-
vens estão muito fortes. O 
que os jovens querem ou-
vir, eu não sei se eu que-
ro falar. Eu sou polêmica. 
Eu não sou muito politi-
camente correta, sabe. Eu 
tenho a minha opinião e 
coloco para fora. Eu tenho 
muitos projetos, eu não 
vou deixar de estar pre-
sente”, concluiu.

‘Ia ficar de mau humor’
Xuxa descarta participar do ‘BBB’ e fala sobre volta à televisão
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‘NÃO É O INÍCIO DE UMA CARREIRA MUSICAL’ 

 LApós compartilhar fotos de 
um clipe em suas redes sociais, 
Bruna Marquezine desmen-
tiu os boatos de que se torna-
ria cantora.  “Para quem não 
entendeu nada deste último 
story que respostei dizendo 
‘Clipe Bruna’... Não é o início 
de uma carreira musical, tá? 
Calma. Ou será que é?”, come-
çou ela, no Instagram Stories, 

ontem. Depois, explicou que 
o clipe se trata de uma campa-
nha para uma marca de rou-
pas. “Sai dia 25 de fevereiro o 
clipe com a música. Eu vim aqui 
falar isso porque vi gente per-
guntando se a música ia estar 
no iTunes. Como assim, gen-
te? Não tenho nem roupa pa-
ra virar cantora! Brincadeira, 
roupa eu tenho”, completou. 

MULTA DE R$ 150 MIL
 LCom um acordo entre 

ambas as partes, o proces-
so movido pela TV Globo 
contra Bianca Andrade foi 
concluído. Boca Rosa as-
sumiu que cometeu uma 
quebra de contrato com 
a emissora devido à cláu-
sula de exclusividade do 
BBB 20, e concordou em 
pagar uma multa inde-
nizatória de R$ 150 mil, 
à vista, além de R$ 15 mil 
de honorários para os ad-
vogados da Globo. O pro-
cesso foi iniciado porque, 
durante o período de ex-
clusividade, Bianca escon-
deu que já havia gravado 

sua participação no rea-
lity Soltos em Floripa, do 
Prime Video. À Quem, a 
assessoria da influencer 
confirmou a informação. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS HAJA CORAÇÃO CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE GÊNESIS A FORÇA DO QUERER

17h55. Globo: Dandara permite que 
Sol faça o teste, e a menina encanta os 
professores com sua voz. Bianca con-
vence Gael a deixá-la estudar teatro. 
Gael confessa a Bete que tem dúvida se 
é o pai biológico de Karina. Pedro tenta 
apoiar Karina, que chora no caminho 
para o colégio. Cobra se atira em Bianca.

19h40. Globo: Bruna discute com 
Giovanni. Aparício pede a Dinalda que 
não revele sua identidade a Rebeca. Ca-
mila vai à loja de explosivos em busca 
do vendedor João Romantini. Fedora 
anuncia que, se ganhar a presidência, 
demitirá Aparício e Agilson. Carmela e 
Leonora combinam a sabotagem.

21h. SBT: Shirley conversa com 
Oscar sobre sua comunidade. Ela 
diz que a Zona Norte possui ótimas 
festas de samba e que ele está convi-
dado. Eduarda, também convidada, 
diz que não irá de maneira alguma. 
Shirley convence Eduarda a ir. Pata 
sofre sozinha pelo orfanato .

18h25. Globo: Zuleika conta a 
Dionísio que Hélio foi preso. Castro 
oferece mais dinheiro a Hélio para 
que mantenha o acordo com o ex
-patrão. Bibiana vai à casa de Dio-
nísio tirar satisfações sobre a prisão 
do filho e acaba agredindo Alberto. 
Samuel tenta, em vão, convencer 
Hélio a dizer a verdade.

21h. Record: Uma tempestade 
torrencial desaba do céu. Depois de 
quarenta dias e quarenta noites, o 
planeta está coberto por água. A ar-
ca finalmente ancora em terra firme. 
Dois meses se passam e Deus pede 
para Noé e sua família deixarem a 
arca. Os casais de animais também 
saem da arca. Um arco-íris surge.

21h30. Globo: Bibi se desespera com 
a possibilidade de represália de Sabiá. 
Zeca descobre que Jeiza está saindo 
com Caio e afirma que o relacionamen-
to dos dois não tem mais volta. Ivana 
sofre discriminação ao procurar um 
emprego. Sabiá perdoa o mau negócio 
de Bibi. Ruy repreende Cibele por tentar 
ajudar Ivana. Ritinha implora para Jeiza.

Almas gêmeas no ‘BBB’
Nova edição bate recorde e abre com paquera, clima de amizade e seis imunizados

 L TODOS DE OLHO NO R$ 1,5 MILHÃO

E 
foi dada a largada na corri-
da por R$ 1,5 milhão. O BBB 

21, segunda edição do reality 
show a contar com famosos e anô-
nimos, começou na segunda-feira 
batendo recorde de audiência. O 
programa atingiu 27,2 pontos, su-
perando a histórica edição do ano 
passado, em que o primeiro epi-
sódio teve 25 pontos de audiência. 
Esta é a melhor estreia desde 2018.

Por conta de uma votação do 
público, seis participantes já entra-
ram na casa com imunidade ga-
rantida para esta primeira semana. 
São eles: Fiuk, Projota, Viih Tube, 
Lumena, Juliette e Arthur. Os seis 
imunizados também terão que es-
colher uma pessoa para o paredão.

Com imunidade, a advogada 
e maquiadora Juliette foi confi-
nada no mesmo espaço que, nin-
guém menos, Fiuk. Sem papas na 
língua, a jovem já está investindo 
pesado no filho de Fábio Jr. Ela 
chegou a dizer que “arranjou um 
namorado no BBB 21”, deixando 
Fiuk incrédulo.

Tiago Leifert já deu um spoiler 
sobre o Big Fone, que vai tocar no 
próximo sábado. “É uma dinâmi-
ca diferente, a gente mudou o jei-
to de fazer o Big Fone. Vocês vão 
adorar, durante a semana eu falo”, 
disse o apresentador. Tudo leva a 
crer que haverá mais de um tele-
fone tocando.

E desta vez não há um muro 
para separar famosos e anôni-
mos. “Parece que eu te conheço 
de algum lugar”, disse Arthur pa-
ra Projota, sem se dar conta que 
estava falando com o rapper. 
“Elas se conhecem”, disse ou-
tro brother ao ver a animação 
de Karol Conká e Pocah. Carla 
Diaz precisou de pouquíssimo 
tempo até ouvir pela primeira 
vez “Inshallah”, bordão de sua 
personagem Khadija.

Paixão fulminante por Fiuk: Juliette já disse que o cantor, filho de Fábio Jr., é seu ‘namorado’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LNego Di e Lucas Penteado con-
quistaram a vitória na primeira 
prova de resistência do BBB 21, na 
qual cada dupla deveria permane-
cer na sua base e, ao som da cam-
painha, entregar um produto no 
escaninho. No telão, aparecia a cor 
do colete da vez, o produto que de-
veria ser entregue e o tempo em 
que a entrega deveria ser feita.

Após oito horas, a dupla Gil-
berto/Sarah foi eliminada por 
conta de um erro. Sarah deveria 
entregar uma caixa de som blue-
tooth no escaninho, mas entregou 
uma mochila. Após a eliminação 
que selou a vitória de Nego Di/
Penteado, Gilberto e Sarah foram 
às lágrimas. Caio e Rodolfo foram 
os primeiros a sair da prova.

Botafogo e BBB
Internautas fizeram piadas di-

zendo que o “BBB é o novo patro-
cinador do Botafogo”, em alusão 
aos três rebaixamentos para a Série 
B. Já o perfil ‘Olé do Brasil’ postou 
que um suposto torcedor invadiu 
a casa do BBB 21 e disse: “Prefiro fi-
car 3 meses confinado a ver outro 
jogo do Botafogo”.

Lucas Penteado 
e Nego Di 
vencem prova

 L TABATA UCHOA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não é o homem que tem amigos, mas sim a sua boa 

sorte” (Napoleão Bonaparte)

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

 LO foco hoje será em ativida-

des prazerosas e no seu bem

-estar. O campo profissional 

vai estar em alta, podendo 

rolar promoção. Dificuldades 

podem surgir na vida em casal.

Números da sorte: 64, 46 e 19.

 LMuitos projetos podem ser 

realizados ainda hoje. Utilize 

o astral para evoluir e alcan-

çar seus objetivos pessoais e 

profissionais. Aposte em novas 

experiências com o par.

Números da sorte: 38, 83 e 74.

 LA família e a sua casa podem 

chamar a sua atenção duran-

te o dia, resolva tudo antes de 

sair. Se estiver planejando uma 

mudança, essa é a hora. Tenha 

cuidado com a saúde.

Números da sorte: 84, 48 e 93.

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

 LUm estímulo pode te apre-

sentar ótimos resultados. A 

compra ou a venda de um 

imóvel pode marcar o seu dia. 

O relacionamento vai apresen-

tar problemas, tome cuidado.

Números da sorte: 67, 49 e 22.

 LTerá energia de sobra para fa-

zer suas coisas, enfrentar desa-

fios e ir atrás de novos planos. 

A sua vida pessoal passará por 

um momento de autoavalia-

ção. O romance vai bem.

Números da sorte: 68, 14 e 77.

 LUm clima emocional pode 

surgir, tente controlar os ner-

vos. Assuntos familiares vão 

estar no seu foco. O relaciona-

mento vai te ajudar e te dar 

força para seguir em frente.

Números da sorte: 87, 51 e 15.

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

 LA frustração irá marcar o seu 

dia, tente manter a cabeça er-

guida. Procure focar em temas 

e projetos que possam trazer 

resultados. Valorize a presen-

ça do seu par amoroso.

Números da sorte: 43, 97 e 70.

 LUm assunto familiar pode 

exigir uma dedicação extra. 

Pratique alguns exercícios fí-

sicos para melhorar a sua saú-

de. Busque ser carinhoso no 

relacionamento amoroso.

Números da sorte: 44, 80 e 08.

 LAtenção redobrada às suas 

finanças, evite gastos desne-

cessários. Algumas resoluções 

podem melhorar o seu dia. No 

amor, se a relação estiver ruim, 

pode acontecer uma ruptura.

Números da sorte: 54, 99 e 09.

SANTA ÂNGELA MÉRICI
Nasceu no ano de 1474, no norte da 
Itália, em uma família pobre, mas espi-
ritualmente riquíssima. Criou, em sua 
terra natal, um grupo que se dedicava a 
Deus e servia no resgate dos jovens pela 
evangelização e também à restauração 
das famílias. Com outras jovens, ela se 
comprometeu a auxiliar as famílias. Pro-
moveu a restauração das jovens, das 
famílias, também foi ao encontro dos 
pobres e enfermos. O Papa aprovou essa 
nova congregação, que foi consagrada 
a Santa Úrsula. Por isso, eram chamadas 
de ursulinas, pois a própria Santa Úrsu-
la apareceu para Santa Ângela. Aos 66 
anos, partiu para o céu.

SANTO DO DIA

QUEM SOU EU
No dia da prova mais difícil da 
faculdade, havia mais de cem 
alunos na sala. O professor mais 
chato e temido do curso estava 
impaciente e louco para ir em-
bora para casa.
— Dez em ponto a prova ter-

mina e quem não entregar até 
essa hora não entrega mais. Vai 
levar zero! — diz o professor, 
irredutível.
Após passarem-se dez minutos 
do prazo, um aluno corre com 
a prova na mão até a mesa do 
professor, que já arrumava as 

coisas com pressa para ir em-
bora.
— Eu avisei que não aceitaria 
provas fora do horário. Esque-
ça. Não vai adiantar insistir.
O aluno, com ar de gente im-
portante, logo pergunta ao 
professor:

— O senhor por um acaso sabe 
com quem está falando agora?
— Não, não faço a menor ideia 
— respondeu o professor, irri-
tado.
Empinando mais o nariz, o alu-
no tornou a repetir:
— Tem certeza disso?

— Com absoluta certeza! — dis-
se o professor.
O aluno levantou a imensa pi-
lha de provas, colocou a dele 
entre as outras, deu uma em-
baralhada e disse:
— Então, descobre sozinho 
quem sou eu.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Vovô Joaquim
MENSAGEM:
Momento de evitar discus-
sões no casamento. Se já es-
tão brigados, reconciliem-se 
imediatamente e façam coi-
sas que valorizem a união de 
vocês. Procurem momentos 
a dois.
SAUDAÇÃO:
Adorei as almas, salve o pre-
to velho.
CORES:
Preto e branco.
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para reconciliar o casamen-
to e evitar mais brigas e dis-
cussões, faça um defumador 
com bastante casca de alho, 
pó de café, fumo de rolo 
desfiado e arruda. Enquan-

to passar o defumador pela 
casa, peça a Vovô Joaquim 
que afaste toda a energia de 
brigas e desavenças.

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

 LVocê vai viver momentos de 

muita intimidade com o par 

ou uma paquera nova. Apro-

veite para relaxar. Problemas 

de saúde vão marcar seu dia e 

exigirão um foco redobrado.

Números da sorte: 16, 07 e 97.

 LUma energia difícil te apre-

sentará problemas financeiros 

graves. Não faça gastos desne-

cessários. Evite brigas nos am-

bientes profissional, pessoal 

ou com o seu cônjuge.

Números da sorte: 17, 80 e 35.

 LMuita coragem vai marcar o 

seu dia. Faça adaptações nos 

seus projetos, não tenha medo 

de arriscar. No amor, um térmi-

no pode ocorrer em virtude de 

uma relação deteriorada.

Números da sorte: 18, 63 e 27.
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