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ÔNIBUS E CAMINHÕES 
SÃO USADOS COMO 

BARRICADAS PELO TRÁFICO

NA VILA ALIANÇA 3

Comunidades 
têm 325 casos 

de Covid 
em um dia

PANDEMIA 8

POLÍCIA BOTA 
EVERTON RIBEIRO 

NO XILINDRÓ
 Xará do jogador é acusado de ser o matador da milícia que atua no Quitungo
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MAIS DE MIL PÉS DA DROGA 4
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É PODEROSA 
QUE FALA, NÉ?!

Cauã Reymond 
está com cabelo 

cacheado 
para novela

NOVO VISUAL
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Cachorro é 
atropelado de 

propósito 
na Ilha
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De biquíni, Anitta 
gravou seu novo 

clipe na neve

Universitário roda 
com plantação de skunk

Mengão de Gabigol precisa bater 
o Grêmio hoje para seguir vivo na 

briga pelo título do Brasileirão

ESTUDA DIREITO, 
MAS É TODO ERRADO
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CARTA DO LEITOR

Viação Rio Ita 
responde carta

Bairro não aparece 
em site de matrícula

Mais de mil 
pacientes atendidos

Falta policiamento 
nas ruas de Piedade

Não é possível 
recorrer de multa

Problema no 
encanamento

 L Em resposta à carta de um leitor, 
publicada em 26/01, a Rio Ita in-
forma que o ar-condicionado dos 
ônibus não pode ser ligado devi-
do às restrições de utilização do 
equipamento para evitar o contá-
gio da Covid-19. A empresa infor-
ma ainda que toda a sua operação 
é monitorada pelo seu CCO.

 L Estou tentando fazer a matrícula 
da minha filha de 4 anos para o 
Pré-1, porém no site matrícula.rio 
não aparece o bairro de Piedade. 
Gostaria de saber o porquê, pois 
preciso dessa vaga na Escola Mu-
nicipal Félix Pacheco, que é próxi-
ma da minha residência. Alguém 
precisa resolver isso!

 L Vimos com surpresa uma carta 
de leitor anônima que saiu na edi-
ção de domingo (21/1) do Meia 
Hora reclamando do Posto de 
Saúde Dr. Armando Almeida. As 
reclamações do leitor não pro-
cedem, mais de 1.200 pacientes 
são atendidos mensalmente na 
unidade de saúde.

 L Moradores do bairro de Pieda-
de, na Zona Norte do Rio, pedem 
mais policiamento, seja com ron-
das ou com viaturas paradas. À 
noite, as ruas ficam desertas e já 
houve diversos relatos de assaltos 
a pedestres, principalmente nas 
ruas da Capella e Martins Costa. 
As pessoas circulam com medo.

 L Utilizei o VLT no início de janeiro, 
porém ao tentar fazer o pagamen-
to, fui informado que era neces-
sário ter gerado um bilhete antes 
de entrar na composição. O fiscal 
gerou a infração para meu CPF 
e disse que eu poderia recorrer 
pelo site da prefeitura, mas está 
em branco e não consigo recorrer.

 L O meu hidrômetro está parado 
desde domingo. Na segunda-fei-
ra, um bombeiro hidráulico veio 
aqui em casa para inspecionar o 
encanamento interno e disse que 
está tudo ok com ele, o problema 
é no encanamento na rua, res-
ponsabilidade da Cedae. Apenas 
a minha casa está sem água.

Assessoria de Imprensa
da Viação Rio Ita

Anônimo
Piedade

Assessoria de Imprensa
da Prefeitura de Nilópolis

Anônimo
Por e-mail

Lucas Andrade
Por e-mail

André Luiz
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,4056 (C); 
R$ 5,4071 (V)

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.100
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 LTENHO 54 anos e 
trabalho como jor-
naleira há um. Antes, 
eu era recepcionista. 
Moro em Botafogo e o 
melhor da minha pro-
fissão é o contato com 
meus clientes. O que 
mais gosto daqui é a 
vizinhança. Uma coisa 
que poderia melhorar é 
o policiamento. Adoro 
assistir à televisão nas 
horas vagas. O que 
mais gosto de ler no 
MEIA HORA é sobre 
a vida dos famosos.

VANIA
AMORIM —

Botafogo

EDUARDA 
ALVES 
BALTER
tem atual-
mente 16 
anos. Ela 
desapareceu 
em 16 de 
dezembro 
de 2020, em 
Petrópolis (Região Serrana), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Um ‘Caveirão’ da Polícia Militar se depara com o ônibus atravessado na rua. Os bandidos também ergueram barricadas na Vila Aliança

DANIEL CASTELO BRANCO

PM CONFRONTADA
Bandidos sequestram ônibus e caminhões e usam como barricadas na Vila Aliança

 L O PAU COMEU

N
a tentativa de impedir 
uma operação da Polícia 
Militar, traficantes da Vi-

la Aliança, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio, sequestraram um 
ônibus de passageiros e cami-
nhões e os deixaeram atraves-
sados nas principais entradas da 
comunidade, ontem de manhã. 
Os criminosos também mon-
taram barricadas com sofás, la-
tas de lixo e pneus, e espalharam 
ferragens pontudas, conhecidas 
como ‘jacarés’, para dificultar o 
trabalho da PM.

A operação terminou com 
seis presos. Um deles, baleado, 
foi encaminhado para o Hospi-
tal Municipal Albert Schweit-
zer, em Realengo. Também fo-
ram apreendidas duas pistolas, 
uma granada, drogas e uma 
moto roubada.  

Nas redes sociais, morado-
res da comunidade relataram 
que houve um intenso tiroteio 
durante a madrugada. Ainda 
pela manhã, os tiros não ces-
saram e muitos não consegui-
ram sair para o trabalho.

Testemunhas disseram que 
os bandidos estão decretando 
toque de recolher na comuni-
dade, a partir da meia-noite.

Em nota, a PM confirmou 
os tiroteios e disse que a opera-
ção foi realizada por efetivos do 
14º BPM (Bangu) e unidades 
subordinadas ao 2º Comando 
de Policiamento de Área.  

Comentando o sequestro de 
um de seus veículos, a Rio Ôni-
bus afirmou que a violência é 
um dos problemas que levam 
ao colapso do setor de trans-
porte na cidade, ocasionando, 
inclusive, pedidos de demissão 
feitos por rodoviários, que têm  
receio de circular por áreas 
conflagradas do município.

 LPelo menos 12 suspeitos de tráfi-
co de drogas e homicídios foram 
presos, ontem, em uma opera-
ção realizada pela Polícia Civil em 
Barra do Piraí, no Sul Fluminen-
se. Os investigadores saíram para 
cumprir 18 mandados de prisão 
e de busca e apreensão. Dois dos 
procurados são menores de ida-

de, envolvidos com o tráfico.
Entre os alvos da operação es-

tá um jovem que é enteado da ir-
mã de um ex-jogador de futebol, 
com passagem pela Seleção Bra-
sileira. O delegado Rodolfo Ata-
la, responsável pela operação e ti-
tular da 88ª DP (Barra do Piraí), 
não divulgou o nome dele.

Ainda de acordo com o de-
legado, criminosos do Rio e da 
Baixada Fluminense estão bus-
cando expandir seus territórios 
em cidades do interior do estado. 
“Nos últimos tempos (Barra do 
Piraí) se viu assolada por crimes 
de homicídios, a maioria deles li-
gados à disputa de facções crimi-

nosas por território”, explicou.
As investigações tiveram iní-

cio quando a polícia descobriu 
que uma facção criminosa da 
Baixada Fluminense enviou à  
cidade bandidos para matar um 
rival. Os assassinos se hospeda-
ram em um hotel, cometeram o 
crime e retornaram à Baixada.

Em Barra do Piraí, 12 são presos por tráfico de drogas e homicídios
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Preso por 
matar idoso 

Golpistas 
na tranca

 LPoliciais da Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros 
e da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se prenderam, ontem, um 
homem acusado de ter ma-
tado a facadas um idoso em 
novembro. Contra o sus-
peito, foi cumprido um 
mandado de prisão tempo-
rária. Ele já havia sido preso 
anteriormente por roubo e 
tráfico de drogas.

 LPoliciais da 19ª DP (Tiju-
ca) prenderam, ontem, dois 
homens acusados de aplicar 
golpe numa vítima que ofe-
recia recompensa pelo para-
deiro do seu animal de esti-
mação, roubado em assalto. 
Os acusados se passaram 
por traficantes de Itaboraí 
para exigir dinheiro em tro-
ca de informações sobre o 
animal. A vítima fez trans-
ferências bancárias, mas, de-
pois, foi à delegacia. A dupla 
foi autuada por extorsão.

RAPIDINHAS...

Confusão 
na Barra

 LUm homem foi detido 
após invadir um reboque da 
Seop, agredir o motorista, 
derrubar Kombi que esta-
va sendo rebocada e atingir 
carros estacionados na orla 
da Barra, ontem. Ele subiu 
pela carroceria do veículo e 
foi até a janela da cabine, on-
de agrediu o motorista, fa-
zendo com que o reboque 
atingisse carros estaciona-
dos no local. A ação aconte-
ceu após a remoção do veí-
culo, que estava estacionado 
irregularmente na Praia da 
Reserva, no Recreio. 

Estudante planta e trafica droga
Universitário mantinha estufa sofisticada e foi preso em flagrante

 L EM MARICÁ

A Polícia Civil prendeu em 
flagrante, por tráfico de drogas, 
um estudante de Direito iden-
tificado como Felipe Couti-
nho Vaz, de 31 anos. A prisão 
ocorreu ontem, em Maricá, na 
Região Metropolitana do Rio, 
após agentes da 24ª DP (Pie-
dade) localizarem três sítios, 
em Itaipuaçu e em Ponta Ne-
gra, usados para plantar skunk 
— um tipo de Cannabis com 
cheiro mais forte e maior con-
centração de substâncias psi-
coativas. Foram apreendidos 
mais de 1 mil pés da droga.

O delegado Tiago Venturini 
Antunes, titular da 24ª DP, dis-

se que o estudante mantinha a 
plantação em esquema sofisti-
cado, com estufa e sistema de 
ventilação. A cada dois me-
ses, a colheita feita por ele ren-
dia entre três e cinco quilos de 
skunk. Segundo as investiga-
ções da Polícia Civil, cada qui-
lo era vendido por R$ 30 mil e 
a droga era comercializada na 
Região Oceânica de Niterói e 
em bairros nobres do Rio. 

Felipe Coutinho Vaz deve 
responder por tráfico de dro-
gas e associação para o tráfico. 
Ele foi levado para a Cidade da 
Polícia, no Jacarezinho, na Zo-
na Norte do Rio. Polícia diz que Felipe traficava na Região Oceânica e em bairros do Rio 

DIVULGAÇÃO

 L VAI PAGAR ETAPA NO XILINDRÓ

P
oliciais da 37ª DP (Ilha 
do Governador) prende-
ram, ontem, um homem 

suspeito de lavar o dinheiro ar-
recadado pelo tráfico de dro-
gas no Morro do Dendê e em 
outras comunidades da Ilha 
do Governador, na Zona Norte 
do Rio. O acusado, identifica-
do pela polícia como  Humber-
to Jerônimo, também conheci-
do pelo apelido de Gordon, foi 
preso e autuado em flagrante 
por posse de arma e munição. 

Gordon foi localizado em 
um imóvel de luxo no Jardim 
Guanabara, na Ilha. Segundo 
os investigadores, a casa de dois 
andares, onde o suspeito foi en-
contrado, pode ter sido compra-
da com dinheiro do crime. 

A operação policial tinha 
como objetivo cumprir apenas 
mandados de busca e apreen-

são. Ao todo, a Justiça do Rio 
expediu 10 mandados em en-
dereços contra suspeitos de 
movimentar o dinheiro do trá-
fico de drogas no estado. 

Investigações da Polícia Ci-
vil apontam que Gordon é um 
dos homens de confiança das 
principais lideranças do Den-
dê. Sua ligação com o tráfico 
de drogas vem desde 1998. O 
preso é irmão do traficante Gil-
berto Coelho de Oliveira, o Gil 
Coelho, ex-liderança na comu-
nidade, morto em 2019, junta-
mente com Fernandinho Gua-
rabu. Para a polícia, Gil Coelho 
usava parentes nas atividades 
criminosas, distribuindo imó-
veis e comércios. 

A operação da Polícia Civil 
se estendeu por bairros da ca-
pital e no município de Ara-
ruama, na Região dos Lagos. 

Gordon dança na Ilha
Polícia prende suspeito de lavar dinheiro do tráfico do Dendê

Policiais cercaram a casa de dois andares, onde Gordon foi localizado

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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POLÍCIA

 L FORÇA-TAREFA DA POLÍCIA CIVIL

15 milicianos presos
Suspeitos agem no ‘Complexo de Israel’ e cometem desde extorsão a homicídios 

U
ma Força-Tarefa da Polí-
cia Civil, criada para en-
fraquecer os principais 

braços financeiros da milícia, 
prendeu ontem, na Gardênia 
Azul, 15 suspeitos de integra-
rem um grupo que atuava nas 
zonas Oeste e Norte do Rio. 
Um dos presos foi identificdo 
como Everton Ribeiro dos San-
tos, da Comunidade do Qui-
tungo, em Brás de Pina. Ele era 
um dos mais procurados, por 
homicídios ordenados pela 
quadrilha. A ação, coordena-
da pelo Departamento Geral 
de Polícia Especializada, teve 
apoio da Delegacia de Repres-
são a a Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco).

De acordo com a Polícia 
Civil, o objetivo era localizar 
criminosos ligados ao “Com-
plexo de Israel”, que  abrange 
comunidades como Parada 
de Lucas, Cidade Alta, Vigário 

Geral e Quitungo, todas na Zo-
na Norte, e Gardênia Azul, na 
Zona Oeste. A polícia investiga 
uma possível aproximação en-
tre os milicianos e traficantes, 
que desde o início deste ano te-
riam feito um acordo. 

Na operação, os agentes loca-
lizaram comércios explorados 
pela milícia e ordenaram o fe-
chamento imediato dessas lo-
jas. Uma construção irregular 
foi interditada. As investigações 
giram em torno de cobranças ir-
regulares de taxas de segurança 
e de moradia; instalações ilegais 
de TV a cabo e internet; venda 
irregular de serviços; constru-
ções irregulares; comercializa-
ção de produtos falsificados; 
contrabando; transporte alter-
nativo irregular; extorsão e lava-
gem de dinheiro. 

Os presos foram levados pa-
ra a sede da Draco, no Centro 
do Rio de Janeiro. Milicianos ligados ao Complexo de Israel são presos pela Polícia Civil, no Gardênia Azul

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

Dupla presa na Zona Sul
Jovens são acusados de aplicar ‘Boa noite, Cinderela’

 L GOLPE DE R$ 28 MIL

Dois homens que praticavam 
o golpe conhecido como ‘Boa noi-
te, Cinderela’ foram presos, ontem 
de manhã, por policiais da 13ª DP 
(Ipanema), sob as acusações de 
roubo majorado e associação cri-
minosa. Os suspeitos, identifica-
dos pela polícia como João Mar-
cos Batista de Matos, de 28 anos, e 
Matheus Gidiony Tavares, de 27, 
foram reconhecidos por uma ví-
tima, que relatou ter sofrido um 
prejuízo de R$ 28.950,00. 

Em depoimento, a vítima re-

latou que João Marcos e Matheus 
aplicaram o golpe em uma boa-
te, no Centro. A dupla abordou o 
homem e ofereceu uma bebida 
alcoólica, dizendo que ele pode-
ria pagar em uma máquina de 
cartão que eles possuíam. Quan-
do ele já estava dopado, por conta 
da substância colocada na bebida, 
João Marcos e o comparsa o co-
locaram em um táxi e, no cami-
nho, pediram ao motorista que 
parasse em um posto de gasolina. 
Nesse momento, a vítima relatou 

que teve o celular e o cartão furta-
dos. Postriormente, ele verificou 
seu extrato bancário e constatou  
transações realizadas pela dupla.

De acordo com o delegado Feli-
pe Santoro, titular da 13ª DP (Ipa-
nema),  os envolvidos já vinham 
sendo investigados por outros 
golpes de “Boa noite, Cinderela”. 
A dupla faz parte de uma quadri-
lha que atua em pelo menos dois 
estados, no Rio e em São Paulo, e 
as investigações já identificaram 
mais de 10 integrantes do bando.A dupla faz parte de uma quadrilha especializada, segundo a polícia

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO
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 L CRIANÇAS SUMIDAS HÁ UM MÊS

Ato na Lagoa
ONG coloca cartazes sobre meninos desaparecidos

A 
ONG Rio de Paz fez um ato, 
ontem, para marcar um 
mês do desaparecimento 

de Alexandre da Silva, de 10 anos, 
Lucas Matheus, de 8, e Fernando 
Henrique, de 11, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense. A ONG 
colocou cartazes com foto e no-
mes dos meninos na sua instala-
ção permanente na Lagoa Rodri-
go de Freitas, na Zona Sul do Rio.

As placas contam com telefo-
nes para quem tiver informações 
sobre o paradeiro dos meninos fa-
zer contato e têm também como 
objetivo chamar a atenção das au-
toridades de segurança do estado 
para que o caso não caia no esque-
cimento. Informações sobre a lo-
calização das crianças podem ser 
enviadas para o Disque-Denúncia 
— (21) 2253-1177. 

“Quem é da minha geração 
se lembra do caso Menino Carli-
nhos (Carlos Ramires da Costa), 
sequestrado em 1973 e que nunca 
apareceu. Naquela época, o Brasil 
parou e só se fazia uma pergunta: 
onde está o menino Carlinhos? 
Por que hoje a sociedade não está 
mobilizada para descobrir o para-
deiro desses meninos. São pobres, 
negros e de favela. Para muitos, es-

sas vidas não existem. É inadmissí-
vel que as pessoas não se sensibili-
zem com o drama dessas famílias”, 
disse Antonio Carlos Costa, presi-
dente do Rio de Paz.

O desaparecimento das crian-
ças é investigado pelo Núcleo de 
Descoberta e Paradeiro da Dele-
gacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense. A participação do 
tráfico de drogas no sumiço dos 

meninos não foi descartada pela 
Polícia Civil.

Desde o início das investiga-
ções, a polícia esteve em mais de 
30 pontos, entre bairros da capi-
tal e municípios da Baixada, on-
de, segundo denúncias, as crianças 
teriam sido vistas. Também foram 
analisadas mais de 40 câmeras de 
segurança, mas nenhuma delas re-
gistrou imagens dos garotos.

Cartazes têm foto e nomes dos meninos que estão desparecidos

DIVULGAÇÃO / ONG RIO DE PAZ

A cadela ‘Olívia’ está se recuperando, mas ainda inspira cuidados

DIVULGAÇÃO

Protetores independentes 
de animais foram à Delegacia 
de Proteção ao Meio Ambien-
te (DPMA) para denunciar um 
atropelamento, que afirmam ter 
sido intencional, de uma cadela 
na Ilha do Governador, na Zona 
Norte do Rio. A polícia recebeu a 
queixa na tarde de segunda-feira 
e busca testemunhas.

As protetoras Newa Carvalho 
— que está cuidando da cadela, 
em casa — e Cristina Cruz, presi-
dente do projeto Anjos de 4 Patas, 
foram à delegacia após tomarem 
conhecimento do atropelamento 
por meio de um vídeo, que virali-
zou nas redes sociais. 

A pessoa que dirigia o carro 
não parou para prestar socorro. 
O comissário de bordo e piloto 
privado Ricardo Zeller viu a ca-
dela chorando de dor, pediu a aju-
da da amiga Newa, e ambos a le-
varam para uma clínica, onde foi 

medicada. A cadela foi carinhosa-
mente batizada de  Olívia, e ainda 
está passando por vários exames. 
O quadro dela é estável, mas ins-
pira cuidados.

“Com certeza vamos fazer 
de tudo para que Olívia se re-
cupere o mais rápido possível,” 
disse Ricardo.

Newa cuida atualmente de pe-
lo menos 30 cães abandonados. 
“É impossível a gente virar as cos-
tas para esses animais, que são tão 
violentados. Nos primeiros dias 
fiquei muito preocupada com 
a Olívia, achei que ela não fos-
se resistir, mas graças a Deus ela 
sobreviveu. Agora estamos rea-
lizando os exames necessários, 
porque possivelmente ela preci-
sará passar por três cirurgias: das 
fraturas por causa do atropela-
mento, um câncer de mama que 
foi descoberto, além da castra-
ção”, explicou a protetora.

Cadela comove 
população ao 
ser atropelada
Ativista denuncia ato intencional de 

motorista, que não prestou socorro

 L CRUELDADE NA ILHA

 LA Receita Federal apreendeu, 
ontem de manhã, produtos fal-
sificados avaliados em mais de 
R$ 2 milhões, na Rua Buenos 
Aires, no Centro do Rio. Gran-
de parte das mercadorias é 
de acessórios para aparelhos 
celulares. A operação foi reali-
zada com o apoio da Coorde-
nadoria de Recursos Especiais 
(Core) da Polícia Civil do Rio e 
contou com a participação de 
escritórios de advocacia repre-
sentantes das marcas estam-
padas nos produtos.

R$ 2 MILHÕES EM PRODUTOS PIRATAS
DIVULGAÇÃO / RECEITA FEDERAL 
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 L PREÇOS BAIXOS FORAM A ARMADILHA

Agência acusada 
de aplicar golpes
Turistas lesados registram queixas na polícia

A 
Polícia Civil investiga 
queixas de pessoas que 
acusam uma agência de 

viagens de Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio, de ter ven-
dido falsos pacotes de turis-
mo, a preços mais baixos, com 
reservas de hotéis que não fo-
ram feitas. As vítimas identi-
ricaram a agência como sendo 
a ‘Let’s Go Viagens’ e afirmam 
que cerca de 300 pessoas te-
riam sido lesadas.

Algumas vítimas do gol-
pe se uniram em um grupo 
de WhatsApp para compar-
tilhar suas más experiências 
com a agência e fizeram regis-
tros de ocorrência na 35ª DP 
(Campo Grande) e na 55ª DP 
(Queimados).

O radialista Felipe Souza 

Martins disse ter perdido cer-
ca de R$ 1.500 no golpe. Ele pa-
gou por dois pacotes, com diá-
rias em um hotel no Rio e em 

um resort em Búzios, na Re-
gião dos Lagos, mas não rece-
beu os serviços.

“No dia que eu havia marca-
do, eu estava colocando a mala 
no carro, em um sábado, e ela 
me ligou na hora. ‘Olha, não 

vai, porque deu um problema 
da pandemia, proibiu todo 
mundo de entrar no hotel, re-
cebi um comunicado e as reser-
vas foram canceladas”, contou.

Em outro golpe, a dona da 
agência conseguiu enganar 
mais 12 pessoas, incluindo os 
irmãos Paulo e Felipe Carva-
lho. “Ligamos para o hotel e 
não havia nada reservado. Os 
funcionários disseram que a 
agência nunca fez nada com 
eles e que ocorreram outros ca-
sos de gente ligar para lá e não 
ter nada marcado”, contou Fe-
lipe, que perdeu R$ 1.800.

O delegado Luiz Maurício, 
da 35ª DP, informou que a do-
na da agência foi convocada 
para prestar depoimento. 

DELEGADO 
AGUARDA 

DEPOIMENTO 
DA SUPOSTA 

GOLPISTA

RAPIDINHA...

Faetec decide prorrogar prazo de inscrição 
 L A Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (Faetec) 
prorrogou para o dia 7 de 
fevereiro o prazo de inscri-
ção para os processos se-
letivos que vão preencher 
2.370 vagas no primeiro 
semestre do ano letivo de 
2021, para Educação In-
fanti l , Ensinos Funda-
mental, Médio (geral, nor-
mal e técnico), Superior e 
Emeja. Já o pagamento da 
taxa de inscrição, de R$ 55, 
poderá ser feito até o dia 
8 de fevereiro. As inscri-
ções podem ser feitas no 
site www.faetec.rj.gov.br.
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As favelas do Rio registra-
ram na terça-feira o maior nú-
mero de casos confirmados da 
Covid-19 desde o dia 25 de se-
tembro, segundo o levanta-
mento do Voz das Comunida-

des. De acordo com o painel, 
criado pelo jornal, foram re-
gistrados 325 novos casos, com 
duas mortes confirmadas nas 
favelas em 24 horas. Somente 
no Complexo do Alemão fo-
ram 111 casos confirmados do 
novo coronavírus. Ao todo, nas 
25 favelas da cidade que o Voz 

das Comunidades acompanha, 
10.990 moradores já foram in-
fectados, e o número de mortes 
chegou a 1.042.

505 mil casos no estado

As informações do Painel 
Covid nas Favelas são colhidas 
junto à Secretaria Municipal de 
Saúde, principalmente em cen-
tros municipais e clínicas da fa-
mília localizadas em comuni-
dades, ou bairros próximos. A 
Prefeitura do Rio só contabiliza 
os casos específicos de comuni-
dades que têm status de bairro, 
como Maré, Rocinha e Cidade 
de Deus.

Até a última terça-feira, a 
Secretaria Estadual de Saúde 
informou que havia registra-
do 505.596 casos, com 29.043 
mortes em todo o estado. Nas 
últimas 24 horas, o estado com-
putou 4.160 casos, com 187 
óbitos. Entre os casos confir-
mados, 468.243 pacientes se 
recuperaram da Covid-19.

Favelas 
registram 
325 casos 
num dia
É o maior número 
num período 
de 24 horas em 
quatro meses

 L COVID-19

Alunos voltam às salas 
no dia 24 de fevereiro
Lotação vai depender do risco de contágio pelo novo coronavírus

 L REDE MUNICIPAL DO RIO

A 
Secretaria Municipal de 
Educação confirmou a vol-
ta às aulas remotas em 8 de 

fevereiro, e o retorno presencial a 
partir do dia 24 do mesmo mês. 
Nesta primeira etapa a distância, 
os conteúdos serão transmitidos 
via aplicativo. Os professores só 
devem dar aulas em tempo real 
duas semanas depois. O calendá-
rio dos alunos foi detalhado pelo 
secretário Renan Ferreirinha, em 
coletiva no Palácio da Cidade, ao 
lado do prefeito Eduardo Paes e do 
secretário de Saúde Daniel Soranz.

O cronograma da Secretaria 
de Educação tem datas escalona-
das para o retorno presencial, que 
é facultativo para os alunos — se o 
responsável não se sentir à vontade 
para enviar o filho, poderá explicar 
à direção. As aulas presenciais te-
rão turnos reduzidos de três horas. 

Confira o calendário previsto 
pela prefeitura: para o dia 24 de 
fevereiro, pré-escola, e 1º e 2º ano 
do Ensino Fundamental; duas se-
manas depois (10/3): creche, e alu-
nos do 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensi-
no Fundamental, além do 9º ano; 

duas semanas depois (24/3): cre-
che, e alunos do 6º, 7º e 8º anos do 
Ensino Fundamental, além de alu-
nos da Educação de Jovens e Adul-
tos e das Classes Especiais (PCDs).

A lotação das salas e das esco-
las vai depender do nível de risco 
de contágio da Covid-19. A Secre-
taria de Educação seguirá os pa-
râmetros dados pela Secretaria 
de Saúde, que avalia os bairros da 
cidade em risco moderado, alto e 
muito alto. Atualmente, 100% das 
regiões do Rio estão em nível al-
to. Em regiões administrativas de 
risco moderado, a capacidade da 
escola será de 75% de alunos; em 
risco alto, 50%; em risco muito al-
to, até 30% da capacidade. 

O protocolo prevê que, assim 
que um aluno ou profissional de 
ensino testar positivo para a covid, 
as aulas presenciais daquela turma 
sejam imediatamente suspensas, 
voltando ao sistema remoto. O in-
fectado será isolado por 14 dias, e 
só então a direção avaliará o retor-
no ao presencial. A partir de feve-
reiro, os professores da rede terão 
prioridade na vacinação. Alfredo Moutinho: primeiro a ser vacinado na Clínica Estácio de Sá

ESTEFAN RADOVICZ

 LA nova fase da vacinação iniciada 
ontem contempla os profissionais 
de saúde da ativa com 60 anos ou 
mais, além de funcionários de fu-
nerárias. A expectativa é imuni-
zar 66 mil pessoas, entre enfermei-
ros, psicólogos, educadores físicos 
e outros. A dose distribuída, desta 
vez, é a de Oxford/AstraZeneca.

A etapa da vacinação foi inicia-
da na Clínica da Família Estácio de 
Sá, no Rio Comprido, mas outras 
235 clínicas e centros de saúde de 

toda a cidade estão vacinando. A 
imunização também começou 
nos municípios da Região Me-
tropolitana e do interior do estado. 

Ao profissional, basta ir até 
uma unidade de saúde com um 
comprovante que trabalha na 
área e a caderneta de vacinação, 
se tiver. A próxima remessa de 
vacinas, prevista para chegar 
na primeira quinzena de feve-
reiro, será direcionada a idosos 
com mais de 95 anos.

Nova etapa de vacinação
 LA Prefeitura do Rio publicou 

no Diário Oficial nova medi-
da obrigando veículos de trans-
portes públicos a circular com as 
janelas abertas. A norma tem o 
objetivo de evitar a proliferação 
do coronavírus em ônibus, vans, 
kombis, táxis e veículos de aplica-
tivo, fazendo com que o ar circule.

Os veículos climatizados que 
não têm abertura de janelas de-
verão estar com a manutenção do 
sistema em dia. De acordo com a 

determinação, as medidas serão 
variáveis e proporcionais aos es-
tágios de risco moderado, alto e 
muito alto estabelecidos para ca-
da Região Administrativa. 

Fica sob responsabilidade do  
Centro de Operações de Emer-
gências, em cada semana epi-
demiológica, revisar e divulgar 
os níveis de alerta, levando em 
consideração os indicadores de 
incidência, mortalidade e pres-
são na rede assistencial.

Janelas abertas nos transportes
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Duelo decisivo no Sul
Sem poder vacilar na luta pelo título, Fla encara hoje o Grêmio, em Porto Alegre

C
om o técnico Rogério 
Ceni novamente muito 
pressionado, o Flamengo 

encara o Grêmio hoje, às 20h, 
em Porto Alegre, sem margem 
para novo tropeço no Campeo-
nato Brasileiro. Em jogo adiado 
da 23ª rodada, a vitória signifi-
ca para o Rubro-Negro chegar 
à vice-liderança da competição, 
a quatro pontos do Internacio-
nal, o primeiro colocado. 

Ceni não poderá contar no-
vamente com o goleiro Die-
go Alves e o zagueiro Rodri-
go Caio, lesionados. Aposta do 
treinador para a zaga nas últi-
mas partidas, o volante Willian 
Arão disse que está sempre dis-
posto a colaborar com o time. 
“Eu me sinto confortável, mi-
nha posição de origem é volan-
te, mas, se o Rogério quiser me 
utilizar como zagueiro, eu esta-
rei lá. Minha vontade é ajudar 
o Flamengo. Tenho treinado e 
também não é novidade para 
mim”, afirmou.

Ele também comentou a 
oscilação do time ao longo 
da temporada. Na opinião de 
Arão, as mudanças de técnico 
atrapalharam o rendimento da 
equipe. “É complicado, claro 
que influenciam as mudanças. 
Mas são coisas que acontecem 
no futebol. Cabe a nós traba-
lharmos e desempenharmos o 
melhor para que o Flamengo 
continue brigando por títulos”.

Arão garantiu que o gru-
po está comprometido e que 
vai brigar sempre: “O que nos 
motiva é marcar história, con-
quistar taças por esse time. En-
quanto tivermos chances ma-
temáticas, vamos acreditar. 
Ainda tem muita coisa para 
acontecer, tem confronto di-
reto, acreditamos sim”.

Novamente titular da zaga, Willian Arão diz que, enquanto houver chances, o time vai brigar pelo título

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, 
Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon 
(Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean 
Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza 
Técnico: Renato Gaúcho

Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta;  
Gabigol e Bruno Henrique  
Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre  
Árbitro: Rodolpho T. Marques  (Fifa-PR)  
Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e 
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) 
Horário: 20h  
TV: Premiere 

GRÊMIO FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LJogadores do Flamengo têm si-
do alvo do mundo árabe. Depois 
de vender Yuri César ao Shabab 
Al Ahli e avançar nas conversas 
com o Al Ain para emprestar Mi-
chael, a diretoria está disposta a 
negociar Everton Ribeiro para 
um time dos Emirados Árabes.

Em documento assinado pe-
lo diretor executivo Bruno Spin-
del, o clube topou vender o jo-
gador ao Al Nasr, de Dubai, por 
4 milhões de euros (R$ 26 mi-
lhões), com mais 2 milhões de 
euros (R$ 13 milhões) por boni-
ficação. A carta foi enviada ao ti-
me dos Emirados Árabes em 14 
de janeiro e endereçada ao CEO 
Saeed Ali Al Amri.

Com o aval, os árabes inicia-
ram as conversas com os em-
presários do meia e acertaram 
as bases do contrato. Porém, nas 
últimas horas, o Flamengo re-
cuou e exigiu aumento na pro-
posta para 7 milhões de euros. O 
documento assinado por Spindel 
fixava em três dias o prazo para a 
oferta. Agora, o Flamengo aguar-
da uma resposta do Al Nasr.

Idas e vindas 
por Everton
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Pec pede passagem
Garoto ganha moral com Luxa e já ameaça a posição de titular de Talles Magno

 L TALENTO DO VASCÃO

G
abriel Pec é a bola da vez 
na Colina. A boa atua-
ção no empate com o 

Palmeiras, em 1 a 1, no Allianz 
Parque, terça-feira, confirmou 
as expectativas de Vanderlei 
Luxemburgo sobre a evolução 
do meia-atacante, promovi-
do da base pelo próprio treina-
dor, em 2019. O ‘Filé de Borbo-
leta’, apelido usado por Luxa ao 
citar a promessa, foi reintegrado 
a pedido do comandante após a 
destacada participação na con-
quista da Copa do Brasil Sub-
20. Aproveitando cada minuto 
em campo, Pec pode ser a no-
vidade contra o Bahia, domin-
go, em confronto direto na luta 
pela permanência na Série A do 
Campeonato Brasileiro.

Em má fase, Talles Magno 
corre o risco de perder a po-
sição. Apesar da confiança de 
Luxa no futebol do camisa 11, 
a preservação do atacante, co-
brado pelo torcedor nas redes 
sociais pelo bom desempenho 
apresentado em 2019, pode ser 
a deixa para a entrada de Ga-
briel Pec. Em poucos minutos 
em campo contra o Palmeiras, 
ele deu velocidade ao contra-a-
taque, melhorou a aproxima-
ção com Cano e aumentou o 
poder de fogo, com bela finali-
zação de fora da área. Atento à 
promissora safra da base, Luxa 
mantém a cautela.

“O futebol é assim. Eu coloco 
Pec para jogar. Caso ele não vá 
bem em dois jogos, vocês (im-
prensa) vão falar que não deu 
certo. Essas coisas acontecem 
naturalmente. Pec vai buscar o 
espaço dele sem ninguém for-
çar nada. O que não podemos 
é perder um jogador e ganhar 
outro. Aí a coisa fica complica-
da. Tem que ter calma para não 
queimarmos jogadores que têm 
potencial”, avaliou Luxa. Campeão da Copa do Brasil Sub-20, Gabriel Pec vem recebendo chances de Luxa e está correspondendo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LPoupado do jogo contra o 
Palmeiras, o zagueiro Leandro 
Castan tem retorno garantido 
ao time no domingo, diante do 
Bahia, em São Januário. Por de-
cisão do técnico Vanderlei Lu-
xemburgo, o capitão foi preser-
vado para o confronto direto 
com a equipe baiana na fuga do 
rebaixamento à Série B.

“Leandro Castan não é ne-
nhum menino. Ele teve um jo-
go intenso contra o Atlético 
Mineiro e temos uma decisão 
contra o Bahia. Entrei com Ri-
cardo Graça, que é um jogador 
que gosto muito. Então Castan 
está guardado para domingo”, 
destacou Luxa, que deverá ter 
todos os titulares à disposição.

Castan volta 
no domingo

 LO ponto conquistado pelo 
Vasco no Allianz Parque, terça-
feira, diante dos reservas do Pal-
meiras, ajudou o time a reduzir 
um pouco o risco de rebaixa-
mento à Série B do Campeona-
to Brasileiro. A equipe ocupa a 
14ª colocação na competição, 
com 36 pontos. De acordo com 
o matemático Tristão Garcia, do 
site Infobola, o Cruzmaltino tem 
agora 20% de possibilidades de 
jogar a Segundona.

Botafogo, Coritiba e Goiás 
estão em situação muito de-
licada, com 99%, 98% e 88% 
de risco de rebaixamento, res-
pectivamente. Depois aparece 
o Bahia, com 43%. O Fortaleza 
tem 30% e o Sport, 22%.

Time diminui 
risco de queda
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 L REORGANIZAÇÃO INTERNA

É hora de mudar!
Fogão pretende ter outra postura com Freeland

N
os últimos meses, prin-
cipalmente quando o 
Comitê de Futebol era 

quem ditava as cartas nos bas-
tidores de General Severiano, 
o Botafogo se acostumou a ser 
pautado por pressões e pedi-
dos externos dos torcedores. 
O Twitter, grande ‘palco’ para 
dirigentes aparecerem apenas 
nos momentos oportunos, foi o 
responsável por duas contrata-
ções decepcionantes: o japonês 
Honda e o marfinense Kalou. 
Agora, com a chegada do no-
vo diretor de futebol profissio-
nal, Alexandre Freeland, o clube 
promete se forçar a mudar.

A nova diretoria, encabe-
çada pelo presidente Durce-
sio Mello, entende que ceder 
às pressões da galera para ficar 
bem na fita pode causar mui-
to mais prejuízo do que dar re-
sultado positivo. Prova dessa 
tentativa de mudança de es-
tratégia é a manutenção — pe-

los menos por enquanto — de 
três nomes que são alvos da ira 
da torcida: o técnico Eduardo 
Barroca, o gerente Túlio Lus-
tosa e o auxiliar Lucio Flavio.

Apesar do rebaixamento 
quase impossível de ser freado 
— para não cair pela terceira vez 
na história, o time precisa vencer 
seus últimos seis jogos no Cam-
peonato Brasileiro —, Freeland 
entende que precisa fazer um 
melhor diagnóstico do grupo de 
jogadores e de toda a comissão 
técnica antes de iniciar o proces-
so das demissões.

Palavra da moda em General 
Severiano, o profissionalismo 
tão sonhado pelos dirigentes 
ainda engatinha, mas o pre-
sidente do Botafogo garantiu 
que Freeland terá total autono-
mia para tomar as decisões que 
achar necessárias para recolocar 
o futebol do clube nos trilhos. Só 
resta saber até quando essa auto-
nomia será mesmo respeitada.

Eduardo Freeland (de preto) e Vinicius Assumpção conversam com os jogadores no Nilton Santos

VITOR SILVA/BOTAFOGO

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

26/01

PALMEIRAS 1 X 1 VASCO 

28ª RODADA

26/01

ATLÉTICO-MG    2 X 0 SANTOS 

23ª RODADA

HOJE

GRÊMIO X FLAMENGO 20:00

30ª RODADA

HOJE

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

 LA Vale teve pedido de penhora 
contra o Botafogo aceito na noite 
da última terça-feira pelo juiz Eric 
Scapim Cunha Brandão, da 28ª 
Vara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de Janei-
ro (TJ-RJ). A empresa cobra dí-
vida, com valor atualizado de R$ 
3.110.882,56, pendente de paga-
mento desde 1993. A informação 
é do site Esporte News Mundo.

Os valores são referentes a 
dois contratos que o Alvinegro 
tinha com a empresa, que na 
época se chamava Companhia 
Vale do Rio Doce. O primeiro se 
refere a débitos junto ao muni-
cípio do Rio. Tais valores foram 
quitados pela Vale. Já o segundo 
diz respeito à troca e reformas 
da sede social do clube, que en-
volveu o ‘Terreno do Mourisco’.

Vale penhora 
R$ 3 milhões
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ESPORTES

Nino defende Marcão
Zagueiro elogia o treinador e diz que Odair Hellmann também sofreu com críticas

 L TÁ COM O CHEFE!

D
e volta ao time titular 
do Fluminense na vitó-
ria sobre o Botafogo, o 

zagueiro Nino concedeu entre-
vista coletiva e saiu em defesa 
do trabalho do técnico Marcão. 
Ele elogiou o treinador e lem-
brou que Odair Hellmann, ex-
comandante tricolor, também 
enfrentou muitas críticas antes 
de deixar o clube para traba-
lhar no futebol árabe.

“O Marcão é um cara muito 
identificado com o Fluminen-
se e que conhece muito bem o 
nosso elenco. Conhecia muito 
bem o trabalho do Odair e tem 
capacidade de dar continuida-
de. Estamos muito satisfeitos 
com ele e acreditamos que as 
críticas não vão influenciar”, 
afirmou Nino.

“O Odair hoje é muito elo-
giado, mas já foi muito critica-
do. Assim como outros joga-
dores que saíram. Isso não vai 
mudar o nosso trabalho e nós 
temos que continuar traba-
lhando bem”, completou.

O zagueiro também abor-
dou a possibilidade de dispu-
tar os Jogos Olímpicos de Tó-
quio, que devem acontecer em 
meados deste ano. Apesar de 
admitir que é um sonho pro-

fissional, Nino colocou o Flu-
minense como prioridade ab-
soluta na carreira. 

“Claro que desejo estar pre-
sente nos Jogos Olímpicos, mas 
se cheguei lá foi por causa do 
Fluminense. Por conta disso, a 
minha prioridade sempre será 
o clube, buscar a classificação 
para a Libertadores e, se esti-
vermos lá, buscar uma campa-
nha que possa nos colocar nos 
lugares mais altos”, ressaltou.

Em sétimo lugar na tabe-
la do Campeonato Brasileiro, 
com 50 pontos, o Fluminen-
se volta a jogar domingo, às 
20h30, no Nilton Santos, pela 
33ª rodada. O Tricolor recebe 
o Goiás, 18º colocado na com-
petição, com 29 pontos, e que 
enfrenta uma situação deses-
peradora na luta contra o re-
baixamento à Série B.

Nino falou sobre o sonho de disputar os Jogos Olímpicos, mas disse que a prioridade é o Fluminense

DANIEL CASTELO BRANCO

NA BRIGA PELA 
LIBERTA, O FLU 

RECEBE O GOIÁS 
DOMINGO, NO 

NILTON SANTOS

 LO futuro de Marcos Paulo está 
definido. Cria de Xerém, o ata-
cante de 19 anos deixará o Flumi-
nense sem custos rumo ao Atlé-
tico de Madrid no fim de junho, 
quando se encerra o vínculo com 
o Tricolor. O jogador já assinou 
pré-contrato de cinco anos com 
o clube espanhol, de acordo com 
informação do jornal Marca.

Empresário de Marcos Pau-
lo, Lucas Mineiro está em Ma-

dri, onde define os últimos deta-
lhes da negociação. O estafe do 
atleta buscou uma transferência 
imediata, com o objetivo de dar 
algum retorno financeiro ao Flu-
minense, mas o acordo foi selado 
para o meio do ano, sem custos.

O atacante Wellington Silva 
também está perto de um acordo 
com o Gamba Osaka, do Japão. 
Ele deverá ser liberado pelo Tri-
color antes do fim do contrato.

Marcos Paulo vai para a Espanha

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 28/1/202112



ESPORTES

Aglomeração na 
vinda para o Rio
Santos e Palmeiras embarcam com festa da torcida

 L FINALISTAS DA LIBERTADORES

T
orcedores do Santos e do 
Palmeiras se aglomera-
ram nas imediações do 

Aeroporto Internacional de 
Guarulhos para incentivar as 
delegações dos dois clubes no 
embarque de São Paulo para o 
Rio de Janeiro, onde, no sába-
do, às 17h, no Maracanã, vão 
decidir o título da Copa Liber-
tadores da América. Com ban-
deiras, fogos de artifício e sina-
lizadores, eles desrespeitaram 
os protocolos de segurança 
contra a Covid-19 e  recepcio-
naram os ônibus. Muitos não 
usavam máscaras. 

No Peixe, os titulares e par-
te da comissão técnica embar-
caram em Guarulhos. Já o téc-
nico Cuca e os reservas vieram 
de Belo Horizonte, onde o ti-
me perdeu na terça-feira para o 
Atlético-MG, por 2 a 0, no Mi-
neirão, pelo Campeonato Bra-
sileiro. A delegação do Santos 
ficará hospedada num hotel da 
Barra da Tijuca e fará a prepa-
ração para a decisão no CT do 
Fluminense. 

No Palmeiras, após o empa-
te em 1 a 1 do time reserva com 
o Vasco, terça-feira, no Alianz 
Parque, também pelo Brasilei-

ro, os jogadores fizeram ontem 
o último trabalho na Academia 
de Futebol. Hoje e amanhã, o 
time do técnico Abel Ferreira 
treina no Estádio Nilton Santos.

Pela primeira vez, dois times 
paulistas estarão frente a frente 
na decisão da Libertadores. O 

Santos é tricampeão da com-
petição: levou a taça em 1962, 
1963 e 2011 e, se ganhá-la no-
vamente, será o maior vence-
dor entre os clubes brasileiros. 
Já O Palmeiras tenta a segunda 
conquista, após o título alcan-
çado em 1999.

Sem máscara, torcedores do Santos foram acompanhar o embarque

REPRODUÇAO/INSTAGRAM/SANTOS PLAY
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A GATA DA HORA

desconcentra qualquer um com longos cabelos 
negros, um corpo maravilhoso e seu rosto de menina. É eita 
atrás de eita! Nascida em Paranaguá, no Paraná, a modelo ar-
rasou no ensaio para o site Bella da Semana. Você pode apre-
ciar a musa no Instagram. Siga @_yohanarayra.

YOHANA RAYRA

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

DIVULGAÇÃO

 LAlém de escrever de vez o seu 
nome na já riquíssima histó-
ria do Santos, o atacante Sotel-
do, um dos destaques da equi-
pe, ganhou uma motivação a 
mais para levar o Peixe ao quar-
to título continental. É que a sua 
mulher, Elliany Jimenez, pro-
meteu ao jogador mais um fi-

lho em caso de título sobre o 
Palmeiras, sábado, no Mara-
canã. Na chuteira que ele usará, 
há uma barrinha de ‘carregan-
do’ o quarto herdeiro do casal, 
como num videogame. Os no-
mes dos outros três filhos tam-
bém estarão gravados no ma-
terial de jogo do venezuelano.

Motivação 

extra para 

Soteldo

 LO Corinthians anunciou dez 
casos de Covid-19 no elenco. 
Após uma rodada de exames, 
os atletas que testaram positi-
vo foram isolados, iniciaram 
quarentena e não vão partici-
par dos treinos pelos próximos 
dias. O time volta a campo ho-

je, diante do Bahia, em Salva-
dor, pelo Campeonato Brasilei-
ro. Os jogadores que testaram 
positivo foram Danilo Avelar, 
Luan, Everaldo, Mantuan, Léo 
Santos, Guilherme Castellani, 
Walter, Ruan Oliveira, Ramiro 
e Matheus Davó.

Corinthians: dez com covid

DIVULGAÇÃO/NEW BALANCE
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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
 

DOMESTICA V/TEXTO
Contrata-se Segunda à Sexta  
08:00h às 17:00hs para trabalhar  
Zona Norte. Assino Carteira. Salá-
rio R$1.152,48 já incluídas pas-
sagens. Entrevista 98866-8895.
 

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.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

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.

 
DONA IOLANDA 
Negra Dominatrix, 46anos, 
175alt, mulher ativa, atendi-
mento  homens submissos. 
Aparelhos cintura. Humilhações 
Todos tipos banhos.  Centro 
Praça Cruz Vermelha (21)98415-
1098.
 

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.
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘EU ME ACHO UM MULHERÃO’
 LEm entrevista ao site GShow, Vera Fischer, de 69 anos, disse 

que gosta da maturidade e da forma como leva a vida. “Eu 
gosto de tudo, menos, evidentemente, a cara de velhinha que 
a gente vai ter (risos). Mas se a gente for bem-humorada e 
estiver trabalhando, fazendo o que gosta e com saúde, está 
tudo certo”, afirmou a atriz. “Eu me acho um mulherão, sim, 
e parece que não sou somente eu que acho, né?”, completou.
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DE NOVO CLIPE
 L Anitta mostrou os bastidores do seu 

novo clipe, Loco, no Instagram Stories. 
A faixa, que será lançada amanhã, é 
parte do seu novo álbum, Girl From Rio. 
Nas imagens, Anitta aparece de biquíni 
ao lado das suas dançarinas e em meio 
à neve. “Isso foi na última temporada, 
antes da Covid-19, para conhecimento 
de todos”, avisou a cantora no vídeo. 
Em um momento da gravação, a Pode-
rosa mostrou algumas dificuldades com 
o esqui. “Amiga, conta pra gente o que 
aconteceu?”, perguntou uma pessoa. 
“Atolamos”, respondeu Anitta. 

É O AMOR!

 LEm Fernando de Noro-
nha, Fernanda Paes Le-
me compartilhou uma 
foto agarradinha com 
o namorado, o empre-
sário Victor Sampaio, 
no Instagram, ontem. 
“Pronto... Frente e ver-
so”, escreveu a atriz na 
legenda da imagem. 

EM ALTA EM BAIXA

 LKevinho está de visual 
novo. O funkeiro adotou 
algumas trancinhas.

 LMel Maia fez cara feia ao 
ser fotografada na praia 
com amigos e familiares.

‘PEDI 
DESCULPA’

 LÀ colunista Fábia Oliveira, 
do jornal O Dia, Nego do Bo-
rel se pronunciou sobre as de-
clarações de Karol Conká no 
BBB 21 sobre ele. A cantora 
relatou um episódio que vi-
veu com o funkeiro, quando 
ele a questionou se ela era 
homem ou mulher. “Real-
mente aconteceu esse episó-
dio, mas não foi exatamente 
da forma como ela falou. Is-
so aconteceu há muito tem-
po. Eu não conhecia a Karol e 
perguntei no sentido de que-
rer saber como ela gostaria 
de ser chamada. Pois ela esta-
va com um figurino de drag. 
Em nenhum momento mi-
nha intenção foi a diminuir, 
provocar ou nada do tipo. Ela 
não me respondeu ser gay ou 
trans, disse que era menina, 
apenas isso e a conversa ter-
minou ali. Pedi desculpa pela 
pergunta e ficou tudo bem. 
Pelo menos pareceu ter fica-
do”, disse o cantor.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LA Record rescindiu o 
contrato com Marcos 
Mion, que comanda A 
Fazenda, segundo o co-
lunista Flávio Ricco, do si-
te R7. A substituição de 
Mion não seria por mau 
desempenho do apresen-
tador no reality show que 
comandou. De acordo 

com Flávio Ricco, a tro-
ca de apresentadores faz 
parte da oxigenação do 
formato. O contrato de 
Mion estaria vigente até 
dezembro, mas como não 
há outro programa em 
vista para ele, a Record 
teria decidido rescindir 
com o apresentador.

MION PODE DEIXAR A RECORD

CAUÃ SURGE COM CABELO CACHEADO

 LCauã Reymond usou seu Ins-
tagram, ontem, para mostrar 
seu novo visual: ele está com o 
cabelo cacheado. O ator se pre-
para para dar vida aos gêmeos 
Renato e Christian na nova no-
vela das nove, Um Lugar Ao Sol, 
da Globo. “Quem tá por trás da 
máscara? Christian, Renato ou 
Maumau?”, brincou Cauã na 
legenda da publicação. Os in-
ternautas, então, logo lembra-
ram o personagem interpre-
tado pelo galã em Malhação 
(2002), Maumau. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Duca consegue despistar 
Karina e combina de sair com Bianca. 
Bete se acerta com a filha, Sol. Gael con-
vida Dandara para jantar. Cobra procura 
um emprego. Gael permite que Bianca 
vá a um show na companhia de Karina.

19h40. Globo: Camila inventa uma 
desculpa para se aproximar de João. 
Penélope diz para Henrique que eles de-
vem contar tudo para Beto. Nair acon-
selha Adônis a se declarar para Shirlei. 
Beto se surpreende com Tancinha.

21h. SBT: Todos na mansão dos Al-
meida Campos ficam aliviados com 
a volta de Mili e Duda. Cintia diz para 
todas as crianças que Pata tem razão, 
que odeia crianças e que só lamenta 
não ter conseguido se livrar de todos.

18h30. Globo: Ester diz para Alberto 
que ficará com a guarda da filha. Zuleika 
promete para Ester testemunhar a seu 
favor no processo. Chico conta para 
Taís que Dionísio ameaçou Candinho. 
Guiomar decide depor a favor de Ester.

21h. Record: Deus avisa que Ninrode 
foi um grande caçador e teria poten-
cial para ser um grande líder. Ninrode 
demonstra suas habilidades na caça. 
Ninrode é admirado pelas mulheres da 
cidade. Lúcifer inflama o povo.

21h30. Globo: Silvana esconde Bibi 
na sua casa, com a ajuda de Dita. Auro-
ra enfrenta os policiais e se desespera 
com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe 
Ivana e promete conversar com Joyce e 
Eugênio. Edinalva sente ciúme de Abel.

‘Me deu força para ser 
essa mulher que sou hoje’
A atriz Carla Diaz chora ao falar sobre sua luta contra câncer

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

C
arla Diaz se emocionou ao 
contar para colegas de con-
finamento no Big Brother 

Brasil 21 sobre sua batalha contra 
o câncer, na madrugada de ontem. 
Em uma conversa na área externa 
da casa, a atriz chorou ao falar so-
bre a doença que enfrentou. 

“Não sei se contei para vocês 
que, ano passado, eu descobri um 
câncer. Graças a Deus, está tudo 
certo já. Eu descobri a tempo e es-
tou curada. Mas muita coisa mu-
dou e um dos motivos que estou 
aqui hoje é por isso. Me deu mui-
ta força para ser essa mulher e ar-
tista que sou hoje. Eu estou exata-
mente para aprender com cada 
um de vocês e mostrar essa Carla 
que sou, que é imperfeita, com 30 
anos, sendo 28 de carreira e é isso”, 
disse Carla, que não conseguiu se-
gurar as lagrimas. 

A atriz continuou: “Mui-
ta gente deve pensar: ‘É cena’. 
Mas não é. É muito difícil para 
todos nós. Acho que nós, artis-
tas, a gente sempre tenta deixar 
a nossa vida pessoal e as pessoas 
que a gente ama mais guardadas 
naquele nosso potinho, né? Es-
tar aqui é se abrir para o mundo 
e até chorar pelo nariz”. 

Os outros participantes que 
estavam na conversa aplaudiram 
Carla. Eles também desejaram 
sorte no confinamento. 

Também ontem, em outra con-
versa, Camilla de Lucas revelou 
para Karol Conká que deixou um 
documento assinado autorizando 
sua equipe a processar internautas 
que enviarem mensagens racistas 
para ela nas redes sociais. “Quando 
eu entrei aqui, já deixei um docu-
mento autorizado para processar 
se tiver ataques racistas”, afirmou 
a influenciadora digital.  

Carla se emocionou ao contar para os colegas sobre o câncer: ‘Eu descobri a tempo e estou curada’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LFiuk tem feito o maior suces-
so com a mulherada no BBB 21. 
Mas parece que conquistar o co-
ração do ator e cantor no reality 
show da Globo não será tare-
fa muito fácil. Ao conversar so-
bre relacionamento com Sarah 
e Lucas Penteado na área exter-
na da casa, o filho de Fábio Jr. 
deu a entender que não está dis-

posto a formar casal.  “Eu não 
quero. O meu medo... Eu quero 
muito viver isso aqui com todo 
mundo”, disse Fiuk.

Sarah concordou com a pos-
tura de Fiuk. “Se eu beijar alguém 
aqui, a pessoa vai ficar com raiva 
de mim, porque eu não vou ficar 
com ela o tempo todo”, comentou 
a consultora de marketing digital. 

Fiuk, então, confessou:  “Eu tenho 
muito receio de me envolver. Meu 
coração está guardado. Vai ser pa-
ra uma pessoa especial”.

Lucas Penteado perguntou 
o que a dupla achava de beijar 
sem compromisso. “Eu sei que 
vou pegar alguém, porque sei 
que não vou dar conta uma ho-
ra”, respondeu Sarah.

‘Meu coração está guardado’, afirma Fiuk
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Quantas vezes uma mão não lava a outra e ambas se 

emporcalham!” (Joseph Unger)

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 dia começa em um clima 
mais divertido. Desafios po-
dem aparecer no mundo do 
trabalho, não tenha medo. No 
romance, cuidado. Vai ser difí-
cil alcançar acordos.
Números da sorte: 29, 74 e 65.

 LA sua vida terá uma dose 
extra de sorte. Você será elo-
giado no trabalho e poderá 
receber uma atenção maior. 
Compartilhe com a família e 
par os sentimentos.
Números da sorte: 57, 12 e 30.

 LAlgo que você temia pode se 
mostrar menos perigoso. Ca-
nalize as boas energias para 
alcançar seus objetivos. O seu 
relacionamento vai ganhar 
mais intimidade hoje.
Números da sorte: 49, 94 e 58.

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

 LProblemas nas relações pro-
fissionais podem acontecer. 
Cuidado para não se estressar 
e colocar seu emprego em ris-
co. As tensões podem atrapa-
lhar a harmonia em casa.
Números da sorte: 68, 59 e 23.

 LO momento é bom para se su-
perar, desafios poderão apare-
cer. Tarefas complicadas serão 
concluídas ainda hoje com de-
terminação. No romance, fuja 
de discussões ríspidas.
Números da sorte: 87, 96 e 78.

 LVocê avançará bastante em 
direção às suas metas. Talvez 
precise da ajuda de amigos 
para ser bem-sucedido nas 
suas tarefas do dia. Converse 
bastante com o seu par.
Números da sorte: 88, 79 e 34.

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 ótima notícia pode apa-
recer nas finanças e te dar um 
alívio. Uma parceria profissio-
nal também pode surgir, apro-
veite. No romance, a promessa 
é de calor e afinidade.
Números da sorte: 35, 44 e 71.

 LHoje, o dia vai começar em 
um bom astral. Será mais fácil 
realizar mudanças, não tenha 
medo de ousar. Cuide do seu 
corpo e invista amor na sua 
relação com o par.
Números da sorte: 18, 00 e 27.

 LAs oportunidades não fal-
tarão, fique ligado para não 
perder nada. Aja com cautela. 
Pense nos planos que deseja 
implantar e seja objetivo. Na 
intimidade, evite discussões.
Números da sorte: 55, 37 e 10.

SÃO TOMÁS DE AQUINO
Nasceu em 1225, numa família 
nobre, que lhe proporcionou uma 
ótima formação, porém visando a 
honra e a riqueza do jovem, que 
já pensava em se juntar à Ordem 
Dominicana. Conta-se que, quan-
do criança, com 5 anos, Tomás, ao 
ouvir os monges cantando louvores 
a Deus, cheio de admiração, pergun-
tou: “Quem é Deus?”. A vida de san-
tidade de Santo Tomás foi caracte-
rizada pelo esforço em responder, 
de forma inspirada para si, para os 
gentios e a todos sobre os Mistérios 
de Deus. Chamado “Doutor Angéli-
co”, Tomás morreu em 1274.

SANTO DO DIA

NO BAILE
Carvalho e Mendonça são 
amigos de longa data. Um 
dia, eles se reencontram e 
decidem relembrar os ve-
lhos tempos:
— E aí, cara, quanto tem-
po, hein? Como é que está a 

vida? O que você tem feito? 
— pergunta Mendonça.
— Está tudo ótimo comigo, 
meu irmão. Trabalho, famí-
lia, tudo certo — responde 
Carvalho, que continua: — Já 
do Lima, infelizmente, não 
posso dizer o mesmo.

— Eita! O que foi que acon-
teceu? — pergunta o ami-
go, preocupado.
— Pô, o Lima está passando 
por um momento difícil.
— Não pode ser! Ainda on-
tem, eu vi o Lima num baile 
de Carnaval, todo feliz e ani-

mado, dançando com uma 
loura linda!
— Pois é, meu amigo... Acon-
tece que a mulher dele tam-
bém viu!

BATMAN
O mordomo do Batman en-

tra na Batcaverna e avisa 
para ele:
— Senhor, o Homem Invisível 
está lhe esperando.
Batman prontamente res-
ponde para o mordomo:
— Ah, diga que eu não pos-
so vê-lo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê nos pede cuidado 
com o mau humor. Situações 
desagradáveis e a intolerân-
cia com o próximo podem 
prejudicar bastante nosso 
convívio social. Não devemos 
esquecer que o sorriso sem-
pre abre portas.
SAUDAÇÃO:
Arrôbobôi.
CORES:
As sete cores do arco-íris.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para afastar o mau humor 
e a falta de tolerância, faça 
um banho com três folhas de 
boldo, três colheres de mela-
do de cana, três rosas brancas 
e três colheres de erva-doce. 

Ferva tudo em dois litros de 
água. Espere esfriar e jogue 
da cabeça aos pés, pedindo 
a Oxumarê para trazer tole-
rância e paciência.

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 acordará mais sensível 
hoje, procure se resguardar. 
Alguns temas de cunho social 
podem marcar o seu dia. Não 
desconte as emoções ou frus-
trações no par.
Números da sorte: 89, 35 e 80.

 LPreste muita atenção para 
não se estressar no ambien-
te de trabalho. As chances de 
conflito são altas. Busque re-
laxar e ser carinhoso na vida a 
dois e com a família.
Números da sorte: 36, 27 e 90.

 LAposte no controle do seu 
orçamento, organize-se. É um 
bom momento para se recu-
perar financeiramente. Hoje, 
você se sentirá disponível para 
o sexo com o par.
Números da sorte: 82, 73 e 28.
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