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RAFAEL 
MAIA 
AMARO
tem atual-
mente 28 
anos. Ele 
desapareceu 
em 5 de 
novembro 
de 2005, em 
Angra dos Reis (Costa Verde do Rio), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

CARTA DO LEITOR

Ruas de Bangu
viraram lixões

Carro roubado em 
via da Pavuna

Muito lixo em
Campo Grande

Assaltos em
estação do BRT

Trânsito caótico em 
Belford Roxo

Vigário Geral sofre
com assaltos

 L Nas ruas Guapeu e Limadores, 
esquina com Rua da Feira, em 
Bangu, o lixo está tomando os 
lugares por onde os pedestres 
deveriam passar. Inúmeros sacos 
de lixo e entulho são depositados 
diariamente nos locais e ocupam 
um grande espaço. O mau cheiro 
é insuportável na região.

 L Meu carro foi roubado na se-
mana passada na Rua Sargento 
Manuel Chagas, na Pavuna. Es-
tacionei na via por volta das 19h 
e, quando retornei, às 23h, ele já 
não estava mais lá. Tomem muito 
cuidado na área. Também faço um 
apelo à polícia para melhorar o 
patrulhamento na área.

 L Na Rua Dom Silvério, esquina 
com Av. Cesário de Melo, a cal-
çada foi tomada por lixo. Não dá 
pra passar em alguns pontos da 
via. Pilhas de entulho se formam 
e nada é feito para melhorar a 
situação. A prefeitura precisa 
mandar uma equipe até lá, ur-
gentemente, para fazer a limpeza.

 L Muitos assaltos estão ocorrendo 
na estação do BRT de Vicente de 
Carvalho, principalmente depois 
das 22 horas. Homens armados le-
vam tudo de todos os trabalhado-
res que ficam esperando a condu-
ção na volta para casa. Não tem 
um segurança na estação para 
ajudar a gente. Desesperador!

 L O trânsito de Belford Roxo é um 
inferno. Ninguém respeita nada. 
Já quase fui atropelada. Na Ave-
nida José Mariano Passos, no 
Centro, é insuportável passar de 
carro. Não tem um agente de trân-
sito para controlar a situação. Isso 
é uma vergonha. Os motoristas 
são mal educados.

 L Assaltos são frequentes na Rua 
Porto Rico, em Vigário Geral. Ho-
mens passam de moto de manhã 
e no fim da tarde, fazendo a lim-
pa. Veículos que ficam estaciona-
dos na via também são levados ou 
arrombados. É muito triste viver 
em um local com essa situação. 
Precisamos de policiamento!

Mauro Barbosa
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Maria Luiza Silva
Campo Grande

Anônimo
Vicente de Carvalho

Fernanda Medeiros
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Vigário Geral
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 LTENHO 16 anos e 
trabalho como jor-
naleiro há dois anos. 
Moro na Tijuca e o 
melhor da minha pro-
fissão é interagir com 
as pessoas. O que 
mais gosto daqui é a 
vizinhança. Uma coi-
sa que poderia me-
lhorar aqui no bairro 
é o saneamento. Sou 
torcedor do Flamen-
go. Adoro ir à praia 
nas horas vagas. O 
que mais gosto de 
ler no MEIA HORA 
é sobre a cidade. 

RAFAEL
DE LIMA —
Copacabana

 LAMBULANTES: Um projeto de lei 
prevê o cadastramento de am-
bulantes  sindicalizados para que 
possam trabalhar nos vagões dos 
trens, devidamente identifica-
dos. De acordo com o deputado 
Dionísio Lins (PP), presidente da 
Comissão de Transportes da Alerj 
e autor do texto, o objetivo é evi-
tar represálias e que os trabalha-
dores, que diariamente passam 
horas dentro de trens, possam 
levar o sustento de suas famílias.

OLHO VIVO
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POLÍCIA

O motorista sequestrado (de boné branco) chega à 72ª DP para contar como foi a ação dos bandidos

LUCIANO BELFORD

Sequestro na BR-101
Dois caminhões de carne são roubados. Motorista e ajudantes viram reféns

 L CATIVEIRO NO COMPLEXO DO SALGUEIRO

B
andidos roubaram dois ca-
minhões frigoríficos, com 
cargas de carne, na BR-

101, sentido Manilha, na altura 
de Boaçu, em São Gonçalo, e fi-
zeram reféns o motorista e dois 
ajudantes de um dos veículos, le-
vando-os para o Complexo do 
Salgueiro. O sequestro ocorreu 
por volta das 7h da manhã de on-
tem, mobilizando a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e as polícias 
Militar e Civil. Às 9h, os reféns fo-
ram liberados e levados para a 72ª 
DP (São Gonçalo), onde conta-
ram ter sido abordados próximo 
à saída 309 da rodovia. O moto-
rista e os ajudantes do outro ca-
minhão conseguiram fugir, du-
rante a abordagem dos bandidos. 

A PRF informou que os cri-
minosos, armados com fuzis, es-
tavam em três carros. Equipes da 
PRF e policiais militares do 7º 
BPM (São Gonçalo) foram acio-
nados e atuaram no local. Segun-
do relatos, motoristas que passa-
vam na via ficaram assustados 
com o assalto e alguns tentaram 
voltar na contramão.

A Polícia Civil identificou 20 
suspeitos de participar do ata-
que. De acordo com o delegado 
titular da 72ª DP, Allan Duar-
te, nem todos são oriundos do 
Complexo do Salgueiro.

“Essa ação foi praticada por 
um grupo criminoso que tem 
atuado na BR 101, na altura de 
São Gonçalo, e que já vem sen-
do monitorado pela Polícia Ci-
vil, tanto pelas distritais daqui 
da região como pelas delegacias 
especializadas. Já houve, inclu-
sive, operações da Polícia Civil 
para tentar capturá-los”, decla-
rou o delegado, acrescentando 
que a quadrilha já deu prejuízo 
de mais de R$ 200 milhões às 
transportadoras de cargas.

 LA Polícia Civil também está 
investigando uma rede de re-
ceptadores que compram as 
cargas roubadas pela quadri-
lha que age na BR-101. Um dos 
caminhões estava com carga 
avaliada em R$ 35 mil e o ou-
tro, em R$ 50 mil.

O delegado titular da 72ª 
DP, Allan Duarte, revelou já 

ter identificado alguns peque-
nos comércios, no interior do 
Complexo do Salgueiro e em 
bairros próximos da comuni-
dade, que estariam comprando 
as cargas roubadas pelos ban-
didos na região.

“Nosso trabalho é identificar 
o maior número de pessoas que 
atuou nesse crime de hoje (on-

tem) para pedir ao Judiciário 
a expedição dos mandados de 
prisão deles. Mais mandados de 
prisão que eles já têm”, explicou 
o policial, acrescentando que 
os depoimentos do motorista e 
dos ajudantes sequestrados on-
tem serão úteis para reunir mais 
provas contra os assaltantes que 
atuam na rodovia.

Rede de receptadores está sendo investigada

 L“Foram duas horas de pânico. 
Eu achei que fosse morrer a to-
do momento. Eles disseram que 
iam nos matar, pedimos pelo 
amor de Deus para não fazerem 
isso, que somos trabalhadores, 
temos família. Também chega-
ram a ameaçar nos agredir com 
coronhadas, mas graças a Deus 
não aconteceu”, disse um dos aju-
dantes de caminhão sequestra-
dos ontem, pedindo para não ser 
identificado. Enquanto o veícu-
lo era levado para o Complexo 
do Salgueiro, o motor chegou a 
desligar, por conta do rastreador 
que identificou o desvio na rota, 
mas um dos bandidos conseguiu 
desbloquear o caminhão.

‘Pensei que 
fosse morrer’

 LOs reféns liberados contaram 
mais de 50 bandidos, todos 
com fuzis, no interior da co-
munidade. O bando os obrigou 
a descarregar tudo, sob amea-
ças de morte. “Senti muito me-
do”, disse o motorista, acres-
centando que, em seguida, foi 
liberado pelos bandidos, jun-
tamente com seus ajudantes, 
e, para sair do Salgueiro, rece-
beram a ajuda de um morador, 
que lhes deu carona até a ro-
dovia. “Assim que pegamos (a 
carona), estava entrando o ca-
veirão da PM. Só conseguimos 
pensar na benção que foi não 
estarmos lá dentro, no meio da 
troca de tiros”, finalizou.

Ameaças  
de morte
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POLÍCIA

PM é baleado 
na Praça Seca
Operação foi em meio a relatos de intenso tiroteio

 L CONFLITO NO MORRO DA BARÃO

M
oradores da Praça Seca, 
na Zona Oeste do Rio, 
relataram um novo e in-

tenso tiroteio ocorrido no Mor-
ro da Barão, na manhã de ontem. 
Testemunham contaram que a 
Polícia Militar realizou uma ope-
ração na região, após mais uma 
noite de confronto entre trafican-
tes e milicianos, que disputam o 
controle da comunidade. 

A assessoria de imprensa da 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar confirmou relatos, que 
circularam nas redes sociais, de 
que um policial foi baleado na 
operação. Em nota, a PM dis-
se que policiais militares do 18º 
BPM (Jacarepaguá) que esta-
vam em policiamento na Praça 
Seca foram atacados a tiros. Um 
PM ficou ferido e foi socorrido 
no Hospital Municipal Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca. Seu es-
tado de saúde não foi divulgado.

Há pelo menos uma semana o 
Morro da Barão vem sendo alvo de 
disputa entre o tráfico e a milícia. 
Testemunhas contaram que cri-
minosos invadem a comunidade 
por uma região de mata. Na sema-
na passada, traficantes do Morro 
do 18, em Piedade, entraram na 
comunidade e expulsaram a mi-
lícia. Há dois dias, segundos mo-
radores, os milicianos retornaram 
para o Morro da Barão. 

A polícia investiga também a 
morte de um homem que seria 
irmão do miliciano Edmílson 
Gomes Menezes, o “Macaqui-
nho”, um dos líderes da milícia do 
Campinho, que atua nas comuni-
dades do Fubá (Cascadura), Qui-
ririm (Valqueire), Caixa D’Água 
(Quintino), todos na Zona Norte, 
e Chacrinha (Praça Seca) e Jordão 
(Taquara), ambas na Zona Oeste.

Marcas de tiros numa casa da Barão, alvo de disputa entre bandos rivais

REGINALDO PIMENTA

Moradores do Corte Oito, 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, viveram on-
tem uma tarde de terror, com 
bandidos incendiando pelo 
menos um ônibus, da Viação 
Santo Antônio, em meio a in-
tenso tiroteio na região.

Por causa do incêndio, a 
Avenida Presidente Kennedy, 
a principal do município, pre-
cisou ser interditada pela polí-
cia nos dois sentidos.

Não houve, até o fechamen-
to desta edição, informações 
sobre feridos ou presos.

De acordo com relatos de 
moradores, há, desde o início 
da semana, informações sobre 
uma tentativa de invasão de 
traficantes na região. Na noi-
te de quinta-feira, após um ti-
roteio, um número não especi-
ficado de traficantes teria sido 
morto no conflito entre ban-
dos rivais. As ações de vanda-

lismo ocorridas na tarde de 
ontem teriam sido uma con-
sequência desse conflito.

PM evita roubo de carga
Em outro caso, um homem 

foi preso em flagrante, enquan-
to participava de uma tentati-
va de roubo de carga em Du-
que de Caxias, na quinta-feira. 
Policiais do 15º BPM (Duque 
de Caxias), em patrulhamen-
to, interceptaram o criminoso, 
armado, na altura da passagem 
de nível de Saracuruna.

De acordo com informações 
divulgadas pela Polícia Militar, 
o suspeito não reagiu à aborda-
gem dos PMs e se rendeu. Com 
ele, foi encontrado um revól-
ver e um bloqueador de sinal 
de GPS, usado para neutralizar 
o transmissor do veículo rou-
bado. O caminhão e a carga, in-
tacta, foram recuperados e en-
tregues ao proprietário.

Tarde de terror 
no Corte Oito
Bandidos tacam fogo em ônibus 
depois da morte de traficantes

 L VIOLÊNCIA EM CAXIAS

Ônibus da Viação Santo Antônio envolvido em chamas

REPRODUÇÃO

 LUma operação realizada on-
tem por efetivos do 9º BPM 
(Rocha Miranda) e do 41º BPM 
(Irajá) no Morro do Cajueiro, 
Congonha e Caixa D’Água, em 
Madureira, na Zona Norte, re-
sultou na prisão de um suspei-
to e na apreensão de um adoles-
cente. De acordo com a PM, as 
detenções ocorreram na comu-

nidade da Congonha. Ao todo, a 
operação acabou apreendendo 
75 sacolés de maconha, 17 trou-
xinhas de maconha, 40 pinos de 
cocaína, 10 tubos de cocaína, oi-
to papelotes de cocaína, cinco 
pedras de crack, 12 frascos de 
cheirinho da loló, uma quantia 
em dinheiro não especificada, 
além de duas granadas.

Dois presos em Madureira

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 30/1/20214



POLÍCIA

Preso por compra de 
celular furtado pela mãe
Vítima prestou queixa e a polícia achou pistas em aplicativo 

 L REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI

U
m caso de furto e recepta-
ção de produto roubado, 
envolvendo mãe e filho, 

movimentou a 81ª DP (Itaipu), 
na Região Oceânica de Niterói, 
depois que agentes da delegacia 
prenderam em flagrante um jo-
vem de 20 anos, identificado co-
mo Matheus Macedo da Silveira, 
que estava com um telefone celu-
lar furtado pela própria genitora 
dele e vendido a um preço infe-
rior ao do mercado legal.

As investigações começaram 
depois que o proprietário do ce-
lular furtado esteve na delegacia 
para registrar a ocorrência. De 
acordo com a delegada Raíssa 
Celles, titular da 81ª DP, a vítima 
disse que trabalhava com venda 
de produtos eletrônicos e deu fal-
ta de um aparelho. 

A polícia logo descobriu que 
a autora do crime é uma dia-
rista, que prestava serviços de 

faxina na casa do comerciante, 
e resolveu o caso, comprovan-
do o furto numa troca de men-
sagens entre mãe e filho.

Em seu depoimento, Ma-
theus revelou que pagou R$ 
1 mil para a própria mãe pe-
la compra do celular. A mulher 
foi indiciada por furto qualifi-
cado, mas não ficou presa, por 
não ter havido o flagrante.

“Produtos vendidos sem no-
tas fiscais ou por um valor mui-
to inferior ao vendido no merca-
do legal nos levam a desconfiar da 
procedência dessas mercadorias. 
Caso não tenha certeza da origem 
do objeto que esteja comprando, 
não realize essa compra. Além de 
fomentar a indústria do crime, 
você pratica crime de receptação. 
Quem adquire produto de origem 
criminosa está contribuindo para 
essa rede de práticas criminosas”, 
alertou a delegada. Troca de mensagens entre mãe e filho ajudou a comprovar o furto

DIVULGAÇÃO

Cachorro é encontrado 
Polícia Civil localiza cão levado durante assalto

 L APÓS NOVE DIAS DE BUSCAS

Fim do sofrimento para o 
cachorrinho Bob e sua famí-
lia. Após nove dias de buscas, o 
cão, que havia sido levado por 
bandidos junto com o carro da 
família durante um assalto na 
BR-101, na altura do Comple-
xo do Salgueiro, em São Gon-
çalo, foi encontrado por poli-
ciais da 74ª DP (Alcântara) na 
tarde de ontem. 

Bastante emocionada, a do-
na de Bob, Luana Muniz, de 27 
anos, disse não ter muitas in-
formações sobre como ele foi 
achado. Informações iniciais, 
obtidas pela família, apon-
tavam que o carro, roubado 
no dia 20, estava na região do 
Complexo do Salgueiro.

O MEIA HORA entrou em 
contato com a Polícia Civil pa-

ra saber onde o animal foi en-
contrado. No entanto, até o fe-
chamento desta edição, não 
houve retorno.

Bob é da raça Shihtzu com 
Lhasa Apso e tem 5 anos. O ca-
chorro foi levado por crimino-
sos junto com o carro na ma-
drugada do dia 20, quando a 
família, que é da Tijuca, seguia 
para a Região dos Lagos.

Apreensão 
de drogas

Suspeito se 
entrega

 LPoliciais da 39ª DP (Pavu-
na) apreenderam 40 tabletes 
de maconha na comunida-
de da Andorinha, em Vilar 
dos Teles, São João de Meriti. 
A droga estava em uma casa, 
que foi alvo de uma varre-
dura para verificar uma de-
núncia de que bandidos do 
Complexo do Chapadão es-
tariam na região. Ao chegar, 
a equipe policial foi ataca-
da a tiros por um traficante, 
que conseguiu fugir, deixan-
do cair radiotransmissor.

 LO suspeito de matar Wel-
lington Vinícius Afonso 
Viana, filho do ex-prefeito 
Uílton Viana, de Maricá, se 
entregou na quinta-feira. A 
Polícia Civil já havia locali-
zado seu esconderijo, em Te-
resópolis. Ao saber que es-
tava sendo monitorado, ele 
decidiu se entregar. O crime, 
em 18 de dezembro, teria si-
do por ciúmes, uma vez que 
o assassino suspeitava que 
sua esposa estava se relacio-
nando com a vítima.

RAPIDINHAS...

Comerciante 
é baleado

 LA Polícia Civil investiga 
um ataque que deixou ba-
leado o dono de um restau-
rante, de 65 anos, em São 
Gonçalo, na Região Me-
tropolitana. O crime foi 
no Colubandê, em frente 
ao Hospital Estadual Al-
berto Torres, onde a vítima 
foi internada. Testemunhas 
contaram que dois homens 
passaram de moto, atira-
ram e fugiram. A polícia 
aguarda a recuperação da 
vítima pra esclarecer o caso.

Bob: achado por policiais civis

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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POLÍCIA

Serial killer da Baixada 
pega 16 anos de cana
Monstro preso em 2014 foi condenado por apenas um homicídio

 L DIZ TER MATADO 43 PESSOAS

A 
Justiça do Rio condenou o 
serial killer confesso Saíl-
son José das Graças, de 32 

anos, a 16 anos e quatro meses de 
prisão, pela morte de Francisco 
Carlos Chagas. Conhecido co-
mo “Monstro do Corumbá”, o 
criminoso foi preso em dezem-
bro de 2014, quando confessou 
ter matado 43 pessoas, sendo se-
te homicídios confirmados, na 
Baixada Fluminense.

Na sentença, proferida na 
última quinta-feira, o juiz 
Carlos Gustavo Vianna Direi-
to, da 1ª Vara Criminal, levou 
em consideração os maus an-
tecedentes de Saílson e as cir-

cunstâncias em que o assassi-
nato ocorreu. De acordo com 
a investigação, Francisco Car-
los foi morto a facadas no dia 
23 de outubro de 2014. Cleusa 
Balbina de Paula, que era sua 
companheira na época, teria 
influenciado Saílson a execu-
tar Francisco, com quem tam-
bém teria um relacionamento, 
por desconfiar que Francisco 
fosse o responsável pelo sumi-
ço de um celular.

Quando foi preso, Saílson 
chegou a dizer que sentia pra-
zer em matar. “Eu pensava que 
eu era meio maluco, às vezes 
normal”, declarou na ocasião.

‘Trabalhador’ a serviço do tráfico
Suspeito usava vestiário e carro de fábrica para guardar armas e drogas

 L RODOU NO ROCHA

Policiais da 19ª DP (São Cris-
tóvão) prenderam um funcioná-
rio de uma fábrica no bairro do 
Rocha, Zona Norte do Rio, sus-
peito de usar o vestiário da em-
presa para guardar armas e dro-
gas. O suspeito, identificado pela 
polícia como Davi Araújo, o 2D, 
também usava o carro da fábrica 
para transportar o armamento 
para comunidades, como Jaca-
rezinho e áreas do Complexo da 
Penha, segundo o delegado Már-
cio Esteves, responsável pelo caso. 

As investigações apontam 
ainda que os donos da empre-
sa não sabiam do esquema. Davi 
estava há 11 anos na fábrica e re-

cebia um salário de até R$ 1.700. 
No vestiário, foram apreendidos 
cinco pistolas e um fuzil, todos 
desmontados. Ele foi autuado 
por porte ilegal de arma de fogo 
de uso restrito e associação para 
o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, a prisão 
foi resultado de três meses de 
trabalho de inteligência e mo-
nitoramento. O emprego do 
acusado seria apenas uma fa-
chada para ocultar a ocupação 
real, que era o transporte das 
armas. Ele aproveitava o fato 
de possuir um emprego para 
ter livre circulação às comuni-
dades, sem levantar suspeitas. O fuzil e as pistolas apreendidos pela polícia com o suspeito 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Uma moradora de Petrópolis, 
na Região Serrana, procurou a Po-
lícia Civil para denunciar o seques-
tro de seu namorado, morador de 
Piabetá, em Magé, por traficantes, 
que, para soltá-lo, exigiam o paga-
mento de uma dívida de R$ 2 mil. 
Para garantir a liberdade do ama-
do, a mulher contou que estava 
disposta a pagar o resgate. Quan-
do os agentes foram ao local onde 
parte do dinheiro havia acabado 
de ser entregue, flagraram a su-
posta vítima escondendo a quan-
tia. Ele foi preso em flagrante e au-
tuado por extorsão.

O esquema começou na quar-
ta-feira, quando o homem enviou 
mensagem para a namorada, con-
tando que era refém de trafican-
tes e pedindo, inicialmente, R$ 
320 para pagar uma dívida. Ao 
longo do dia, entrando pela ma-
drugada até a manhã seguinte, o 
namorado também se passou por 
dois criminosos que seriam seus 
sequestradores. Na conversa, via 
aplicativo de mensagens, quanto 
mais dinheiro a mulher deposita-
va, mais os supostos sequestrado-
res pediam. O homem sabia que a 
namorada tinha recebido, recen-
temente, uma rescisão trabalhista.

Quando a mulher se deu con-
ta de que não tinha mais recursos 
e que o suposto sequestro estava 
sem solução, ela procurou a polícia 
e disse ter marcado um encontro 
para entregar uma nova quantia, 
em espécie. Os agentes foram ao 
local e aguardaram, mas não es-
peravam flagrar o refém no papel 
de bandido. As investigações pros-
seguem para identificar possíveis 
cúmplices, como os titulares das 
contas bancárias em que parte do 
dinheiro foi depositada.

Vai ser 
malandro 
na cadeia
Homem é preso 
por extorquir a 
própria namorada

 L FINGIU SEQUESTRO

Saílson das Graças na época de sua prisão, em dezembro de 2014

ARQUIVO O DIA
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Apesar de ter sido confirmada 
pela Cedae apenas na quinta-fei-
ra, a presença de geosmina na água 
da Estação Guandu, sistema res-
ponsável pelo abastecimento da 
Região Metropolitana do estado, 
uma grande parte da população 
fluminense já suspeitava da con-
taminação, em função do gosto, 
cheiro e aparência anormais do lí-
quido que chegava às residências 
pela torneira ou encanamento.

A fotógrafa Fernanda Dias, 
de 33 anos, moradora de Cam-
po Grande, na Zona Oeste do 
Rio, é uma das milhares de pes-
soas que ainda sofrem com esse 
problema, há mais de uma se-
mana. Ela conta que, além de 
ter passado pela experiência de 
ter água contaminada em sua 
casa, ainda precisou suportar 
a ausência de fornecimento 
por um determinado período 
também, já que acabou ficando 
sem abastecimento.

Em nota, a Cedae afirmou 
que todo a água distribuída 
no Rio de Janeiro “encontra-
se dentro dos padrões de po-
tabilidade e consumo”, apesar 
da presença de geosmina, em 
“níveis muito baixos”.

Geosmina 
afeta 
milhares
Apesar de queixas, 
Cedae diz que água 
pode ser usada 

 L REPETECO

O calor está de rachar, 
mas ninguém lucra nada
Ambulantes nas praias do Rio se queixam de vendas muito fracas

 L SENSAÇÃO TÉRMICA DE 44º

O 
município do Rio regis-
trou, ontem, a tarde mais 
quente do ano. De acordo 

com o Sistema Alerta Rio, a máxi-
ma registrada foi de 41,6º, às 16h, 
na estação Irajá, na Zona Norte. A 
sensação térmica na região foi de 
44,4°. Ainda de acordo com o Aler-
ta Rio, o posicionamento de um 
sistema de alta pressão no Ocea-
no Atlântico deixará o tempo ain-
da mais quente nos próximos dias. 
Entre hoje e a terça-feira, o siste-
ma permanecerá influenciando as 
condições de tempo no Rio, com 
céu claro a parcialmente nublado 
e sem chuva, com as temperaturas 
bastante elevadas.

Apesar da chegada do verão e 
do forte calor, a vida dos ambulan-
tes e vendedores de produtos e co-
midas nas praias cariocas não têm 
sido fácil, muito por conta da pan-
demia da Covid-19. Isso porque, 
de acordo com o relato de alguns 
deles, o lucro com as vendas não 
tem atingido o patamar esperado 
nessa época do ano e a situação fica 
cada vez mais complicada.

Quem sofre com essa baixa nas 
receitas é o camelô Marcos Nasci-
mento. Ele afirma estar sendo um 
período conturbado e diz que 

quase não consegue comerciali-
zar aquilo que oferece aos clien-
tes nas orlas. “A gente está sentin-
do muito essa queda nas vendas. 
Vemos muitas pessoas nas praias, 
mas ninguém quer gastar dinhei-
ro, não fazem a nossa economia 
girar e isso tudo acaba nos atrapa-
lhando demais”, reclama.

Quem também não vê pers-
pectiva de melhora no atual ce-
nário é o ambulante Cristiano, da 
Barraca LH15, na praia do Leme, 
na Zona Sul. Segundo ele, com-
parado aos anos anteriores, o fa-
turamento das vendas de comida 
e bebida nas orlas da região caiu 
vertiginosamente.

“Para ser sincero, houve uma 
grande diminuição no nosso lu-
cro por aqui. Parece que a renda do 
pessoal caiu também e aqueles que 
vêm para a praia, não querem gas-
tar, trazem tudo de casa para eco-
nomizar. Situação bem diferente 
e triste para nós”, conta. 

Outra que se queixa é Kelly Re-
nata. O movimento na barraca de-
la despencou. “Hoje, com esse sol, 
era para estar muito mais cheio. A 
impressão é que pandemia agra-
vou a nossa situação e atrapalhou 
a comercialização”, disse. Cristiano: ‘Houve uma grande diminuição no nosso lucro’

DANIEL CASTELO BRANCO

 LHá quem diga que Bangu, na 
Zona Oeste, é o bairro mais 
quente do Rio. Porém, de acor-
do com o Alerta Rio, no ano de 
2020, o bairro que esteve com as 
temperaturas mais elevadas na 
maior parte do tempo foi Irajá, 
na Zona Norte. Teve os termôme-
tros nas alturas em 36% das da-
tas, seguido de Santa Cruz e São 

Cristóvão. A posição de Irajá não 
surpreendeu os especialistas pois 
as questões geográficas já eram 
claras: Pouca cobertura vegetal 
e arborização urbana; alta ocu-
pação do solo; proximidade de 
vias expressas, em especial a Ave-
nida Brasil; distância da orla, e até 
as montanhas no entorno, o que 
afeta a circulação do ar.

Irajá, o bairro mais quente
 LBangu, na Zona Oeste, tem a fa-

ma de virar uma chapa quente no 
calorão. Dá pra fritar ovo no as-
falto, dizem os moradores, por lá. 
Nesta semana, o funcionário de 
uma lanchonete do bairro con-
tou ter encontrado ovos cozidos 
pelo calor, dentro da embalagem. 
O vídeo viralizou nas redes sociais, 
abrindo um debate em que até es-

pecialistas deram seus pitacos. Se-
gundos físicos, o fenômeno é até 
possível. Um ovo pode ficar cozi-
do numa temperatura ambiente, 
nesse calorão que está atingindo a 
cidade nos últimos dias. Um de-
les afirmou que há pesquisa mos-
trando que um ovo pode cozinhar 
se ficar exposto a uma temperatu-
ra de 55º, por uma hora.

Dá pra cozinhar ovo em Bangu
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Vacinação drive-thru 
para idosos no Rio
Locais funcionam aos sábados e há aplicação em casa para cadastrados

 L LUTA CONTRA A COVID-19

A 
Prefeitura do Rio abrirá, a 
partir da próxima sema-
na, 10 pontos de drive-th-

ru para a população idosa da ci-
dade receber as vacinas contra a 
Covid-19. Esses pontos funciona-
rão apenas das 8h às 12h, aos sába-
dos, dia da chamada repescagem, 
quando o idoso que não conseguir 
ir ao posto no seu dia marcado po-
derá receber o imunizante no sá-
bado seguinte. A partir da próxi-
ma segunda-feira, quem tem 99 
anos de idade ou mais será vaci-
nado. Na terça-feira, as pessoas de 
98 anos; na quarta-feira, os de 97 
anos; e assim por diante. 

No sábado, dia 6 de fevereiro, os 
idosos com mais de 95 anos serão 
vacinados nas clínicas da família e 
nos drive-thrus. Confira os locais 
— Zona Norte: Cidade Universi-
tária, no Fundão; Estádio Nilton 
Santos (Engenhão), no Engenho 
de Dentro; Parque Madureira; 
Estacionamento da Uerj, no Ma-
racanã (9h às 15h); Zona Oeste: 
CMS Belizário Penna, em Cam-
po Grande; CMS Manoel Gui-
lherme da Silva, em Bangu; Po-
liclínica Lincoln de Freitas Filho, 
em Santa Cruz; Parque Olímpico, 
na Barra da Tijuca; Centro e Zo-

na Sul: Sambódromo, na Cidade 
Nova, Campus da UFRJ da Praia 
Vermelha, em Botafogo.

“A grande novidade a partir 
deste momento, devido à idade 
dessas pessoas, é que estamos ofer-
tando mais um ponto de vacina-
ção distribuído em toda a cidade. 
São 10 novos pontos com estru-
tura diferente, de drive-thru”, co-
mentou o subsecretário de Vigi-
lância em Saúde, Márcio Garcia.

A Secretaria Municipal de 
Saúde avalia que a primeira se-
mana da vacinação de idosos se-
rá a mais complexa em termos de 
logística, já que a população mais 
velha tem maior dificuldade de 
locomoção. As clínicas da famí-
lia terão a mesma programação 
usada nas vacinas contra a gripe: 
agentes de Saúde vão à casa de 
quem tem dificuldades de loco-
moção, mediante cadastro pré-
vio na unidade. 

A recomendação é que o res-
ponsável pelo paciente pro-
cure na plataforma Onde ser 
atendido (http://subpav.org/
ondeseratendido/) a unidade de 
saúde mais próxima de casa, para 
receber todas as orientações sobre 
a vacinação e o cadastramento. O distanciamento protocolar será respeitado nas salas de aula

ESTEFAN RADOVICZ

 LTodas as 33 regiões administra-
tivas da cidade do Rio continuam 
com risco alto de contágio da Co-
vid-19. O panorama é o mesmo 
da semana passada. O boletim epi-
demiológico mais recente foi di-
vulgado na manhã de ontem pela 
prefeitura, no Centro de Opera-
ções Rio. Em risco alto, os esta-
belecimentos podem funcionar 

com limitação de público de me-
tade da capacidade do espaço e é 
obrigatória a ampliação do horá-
rio de funcionamento do comér-
cio. “Não é momento de baixar a 
guarda, reduzir as restrições. É um 
cenário que a gente ainda aguarda 
uma movimentação”, disse o sub-
secretário de Vigilância em Saúde, 
Márcio Garcia.

Cidade continua em alto risco 
 LO secretário Municipal de Edu-

cação do Rio, Renan Ferreirinha, 
apresentou ontem protocolos sa-
nitários para a volta às aulas pre-
senciais, marcada para começar a 
partir de 24 de fevereiro. Antes, no 
dia 8, as aulas retornam ainda em 
regime remoto. O calendário das 
turmas foi escalonado. As unida-
des deverão respeitar o distancia-

mento das carteiras, o uso obri-
gatório de máscaras por parte dos 
alunos (exceto para crianças de até 
3 anos) e a abertura das janelas das 
salas, sempre que possível. Já as re-
feições deverão ser feitas dentro 
das próprias salas, para evitar aglo-
meração. Bebedouros tradicionais 
não deverão ser usados e as escolas 
terão álcool em gel.

Aulas com protocolo sanitário

Os caminhoneiros autôno-
mos, empregados e cooperados 
decidiram realizar uma greve a 
partir da segunda-feira, por tempo 
indeterminado, em defesa da apli-
cação das políticas públicas do pi-
so mínimo de frete e da exigência 
do Código Identificador da Ope-
ração de Transporte (Ciot) para 
todos, além de pedir o abandono 
da política de preço de paridade de 
importação aplicada pela Petro-
bras, um termo de compromis-
so de fiscalização mais atuante da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) na defesa dos 
direitos, garantias do transporta-
dor rodoviário de cargas e a dis-
cussão pública do projeto conhe-
cido como BR do Mar, com ampla 
participação da categoria.

Em seu comunicado, os moto-
ristas garantem que 30% de seus 
serviços serão mantidos em ati-
vidade e autorizados a carregar, 
transitar e/ou descarregar. Entre 
as cargas que receberão atenção 
especial estão cargas vivas, perecí-
veis, combustível para instituições 
públicas, cargas destinadas às for-
ças de segurança, medicamentos 
e insumos médicos e/ou hospita-
lares, entre outras.

Em apoio à paralisação dos 
caminhoneiros, a Federação 
Única dos Petroleiros (FUP) 
programou uma série de ações, 
em todo o país, a partir da se-
gunda-feira. Haverá protestos 
contra o aumento da gasolina 
e do diesel e em defesa do en-
frentamento da crise sanitária 
causada pela Covid-19.

Greve 
pode 
parar  
o país
Paralisação de 
caminhoneiros 
é marcada para 
segunda-feira

 L TRANSPORTES
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Força para a reta final
Ceni festeja briga real do Fla pelo título, dedica vitória à torcida e elogia Gabigol

C
om altos e baixos à fren-
te do time do Flamengo 
e muito pressionado no 

cargo, o técnico Rogério Ce-
ni comemorou a boa atuação 
e a importantíssima vitória de 
4 a 2 sobre o Grêmio, em Porto 
Alegre, quinta-feira, pelo Cam-
peonato Brasileiro. “O mais im-
portante é chegar faltando seis 
rodadas, mesmo com alguns 
tropeços, algumas boas atuações 
sem vitórias, outras não tão con-
vincentes, com chances e na bri-
ga real pelo título”, afirmou.

Ceni disse estar mais am-
bientado ao Rio e à visão que o 
torcedor rubro-negro tem so-
bre o futebol. “No Rio, você co-
meça a conhecer o torcedor fla-
menguista, né? É muito mais do 
que uma simples noite de vitó-
ria. É o prazer, a alegria que tan-
ta gente humilde tem em voltar 
para casa. Devagar você vai en-
tendendo como funciona. É o 
motivo de alegria de muita gen-
te, a grande vitória da vida de 
muita gente”, afirmou.

Também comentou a atua-
ção de Gabigol, destaque do ti-
me e o principal responsável 

pela reação em Porto Alegre: 
“Acho que são 16 jogos que es-
tou aqui e somente em um o 
Gabigol não começou. Não só 
conto com ele como tenho ad-
miração. Cresceu nos últimos 
jogos, tem dado combate na 
marcação, sendo mais intenso”.

Ceni também fez questão de 
elogiar todo o time: “Sou muito 
grato a todos pela maneira que 
voltaram para o segundo tem-

po. A atitude deles nos deixa em 
condição de brigar pelo título”. 

A saída do zagueiro Léo Pe-
reira para o Besiktas está mais 
difícil. A proposta dos turcos de 
empréstimo por 18 meses, com 
opção de compra, não agradou 
à diretoria rubro-negra e, por 
enquanto, ele fica no elenco.

Vitória em Porto Alegre deu tranquilidade a Rogério Ceni e estímulo ao time para os seis jogos que faltam

FABIO GONÇALVES

ESPECULADO 
NO MENGÃO, 

HULK ACERTOU 
COM O 

ATLÉTICO-MG

 LA vitória sobre o Grêmio foi 
uma injeção de ânimo para o 
Flamengo na reta final do Cam-
peonato Brasileiro. De acordo 
com cálculos do matemático 
Tristão Garcia, do site Infobola, 
o clube mais do que dobrou as 
chances de conquistar o Octa. 

Agora na vice-liderança, a 
quatro pontos do Internacio-
nal, adversário que ainda en-
frenta neste Brasileiro, na pe-
núltima rodada, no Maracanã, 

o Rubro-Negro viu suas possi-
bilidades de título saltarem de 
6% para 13%. 

Líder, o Colorado se man-
tém como o grande favorito a 
erguer o troféu, que não con-
quista desde 1979. O clube gaú-
cho tem 69% de chances. Além 
de Flamengo e Internacional, 
outras duas equipes ainda com 
possibilidades, embora remo-
tas, são Atlético-MG, com 
10%, e São Paulo, com 8%. 

Octa: chances mais que dobram
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Liberta: Maraca recebe
Palmeiras e Santos fazem 
final inédita da principai 
competição sul-americana

 L UM CHOPPS E DOIS PASTEL

P
almeiras e Santos trans-
formam hoje o Maracanã 
num parque de diversões 

paulista. Os dois times decidem 
às 17h o título da Copa Liberta-
dores da América, que dará ao 
campeão o direito de disputar o 
Mundial de Clubes, entre os dias 
1º e 11 de fevereiro, no Catar.

Também estará em jogo o 
maior prêmio da história da Li-
bertadores. A Conmebol vai pa-
gar ao vencedor 15 milhões de 
dólares (R$ 81,6 milhões). O di-
nheiro será quase uma salvação 
para uma temporada marcada 
por prejuízos financeiros, rene-
gociação de dívidas e redução sa-
larial provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

O Palmeiras vai a campo pa-
ra tentar conquistar o segundo 
título na competição, embalado 
pelo consistente trabalho do trei-
nador português Abel Ferreira. 
A equipe jogou cinco finais até 
hoje, mas só levantou a taça em 
1999, quando bateu o Deporti-
vo Cáli, da Colômbia. Já o Santos 
pode se tornar o maior campeão 
entre os brasileiros, com quatro 
conquistas. O Peixe jogou quatro 

finais e faturou três: duas sob o 
comando de Pelé (1962 e 1963) 
e uma contando com o talento 
de Neymar (2011). 

Para o Palmeiras, o títu-
lo também significa o troféu 
que falta desde que o clube se 
reorganizou, a partir de 2015, 
e tornou-se um dos mais ricos 
do Brasil, tendo sido campeão 
Paulista, da Copa do Brasil e do 
Brasileiro. Neste século, os três 
principais rivais paulistas (Co-
rinthians, São Paulo e Santos) 
já conquistaram a Libertadores 
e o Verdão, nada. Não à toa, a 
competição é uma obsessão pa-
ra  torcedores e dirigentes.

O Santos superou gravíssi-
mos problemas financeiros e po-
líticos e chegou à decisão apoia-
do no ótimo trabalho do técnico 
Cuca. O clube quer o Tetra para 
superar os também tricampeões 
São Paulo e Grêmio. 

Essa será a terceira decisão da 
Libertadores da América envol-
vendo times brasileiros. Inde-
pendentemente de quem seja o 
campeão, o Brasil alcançará 20 
títulos, contra os 25 dos argenti-
nos, os maiores vencedores.

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gus-
tavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, 
Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony 
(Willian) e Luiz Adriano  
Técnico: Abel Ferreira

John; Pará, Lucas Veríssimo,  
Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, 
Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio 
Jorge e Lucas Braga (Sandry)  
Técnico: Cuca

Local: Maracanã  
Árbitro: Patricio Loustau (ARG)  
Assistentes:  Ezequiel Brailovsky (ARG) 
e Diego Bonfa (ARG) 
Horário: 17h  
TV: SBT 

PALMEIRAS SANTOS

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LO Maracanã é um palco ines-
quecível na história de Palmei-
ras e Santos. O time alviverde, por 
exemplo, foi campeão da Copa 
Rio de 1951 no estádio. Empatou 
por 2 a 2 com a Juventus, da Itália, 
e ficou com o título que até hoje 
luta para ser reconhecido como 
Mundial pela Fifa. Outra impor-
tante conquista palmeirense no 
Maracanã foi a então Taça Brasil 
em 1967, com vitória de 2 a 0 so-
bre o Náutico, hoje considerado 
título brasileiro.

O Santos foi campeão mun-
dial em 1963 no Maracanã em ci-
ma do Milan, da Itália, vencendo 
por 1 a 0. O Peixe ainda conquis-
tou no estádio os Brasileiros de 
1962, 1964, 1965 e 1968 e o Rio-
São Paulo de 1963, 1964 e 1997.

Um palco dos 
mais especiais

 LTécnico do Palmeiras, Abel Fer-
reira busca o primeiro título na 
carreira. O português foi anun-
ciado pelo clube no fim de outu-
bro e, de lá para cá, vem fazendo 
um grande trabalho, levando o 
time também à decisão da Copa 
do Brasil. Abel sabe da importân-
cia da conquista da Libertadores 
e diz que o elenco está preparado. 
“É um jogo muito particular, é 
uma final. É fruto de um grande 
trabalho das duas equipes”.

Treinador do Santos, Cuca fa-
turou a Libertadores com o Atlé-
tico-MG, em 2013. Ele ressaltou 
que o fator psicológico será fun-
damental para a decisão: “Esta-
mos bem, 100%. Vamos fazer tu-
do e mais um pouco para tentar 
conquistar o título”.

Dois técnicos 
em ótima fase
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grande festa paulista

 LA Polícia Militar elaborou um 
plano de segurança especial para 
a decisão. A PM vai colocar 550 
agentes no policiamento interno 
e externo do Maracanã. Já o Cor-
po de Bombeiros irá fiscalizar e 
coordenar ações de prevenção e 
controle de aglomerações.

A final não terá a presença de 
público pagante devido à pande-
mia do novo coronavírus, mas o 
governo do estado autorizou que 
convidados da Conmebol e dos 
clubes ocupem até 10% da capa-
cidade do estádio. A escolta das 
equipes para o jogo no Maracanã 
contará com batedores do Bata-
lhão de Polícia de Choque (BP-
Chq) em conjunto com homens 
do Batalhão Especializado de Po-
liciamento em Estádios (Bepe).

Bombeiros e 
PMs em ação

 LA CET-Rio fará bloqueios de 
ruas no entorno do estádio do 
Maracanã e proibirá o estacio-
namento. Para atender às soli-
citações das forças de seguran-
ça, o acesso aos moradores será 
pela Avenida Paula Sousa, e di-
versas vias serão interditadas a 
partir das 14h. 

As intervenções contarão 
com a participação de operado-
res de tráfego, entre agentes da 
CET-Rio, da Guarda Municipal 
e terceirizados, que trabalha-
rão para manter a fluidez, coi-
bir o estacionamento irregular 
e orientar os motoristas. Serão 
utilizados painéis de mensa-
gens variáveis que informarão 
os horários de fechamentos ao 
trânsito e as rotas alternativas. 

Ruas serão 
bloqueadas
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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 FLAMENGO 58 32 17 7 8 57 43 14

 3º SÃO PAULO 58 32 16 10 6 52 34 18

 4º ATLÉTICO-MG 57 32 17 6 9 56 41 15

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 52 32 14 10 8 45 31 14

 6º GRÊMIO 51 32 12 15 5 42 31 11

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 32 12 9 11 39 38 1

 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 BAHIA 35 32 10 5 17 38 54 -16

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º FORTALEZA 35 32 8 11 13 28 32 -4

 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.

33ª RODADA

AMANHÃ
 VASCO  X  BAHIA 16:00

 CORITIBA  X  GRÊMIO 16:00

 ATLÉTICO-GO  X  SÃO PAULO 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
 SPORT  X  FLAMENGO 20:00

TERÇA-FEIRA
 PALMEIRAS  X  BOTAFOGO 16:00

17/02
 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00

ARTILHARIA

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

34ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 GRÊMIO  X  SANTOS 16:00

 BRAGANTINO  X  ATLÉTICO-GO 19:15

 CORINTHIANS  X  CEARÁ 21:30

 BAHIA  X  FLUMINENSE 21:30

 GOIÁS  X  ATLÉTICO-MG 21:30

QUINTA-FEIRA

 FORTALEZA  X  CORITIBA 18:30

 FLAMENGO  X  VASCO 21:00

 ATHLETICO-PR  X  INTERNACIONAL 21:00

SEXTA-FEIRA

 BOTAFOGO  X  SPORT 20:00

 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS 21:00

 L FELIZ NO VASCO

Martín Benítez 

enche a bola de 

Luxa e de Cano

D
estaque do Vasco des-
de que renovou o em-
préstimo com o clube, o 

meia Martín Benítez se derre-
teu em elogios ao técnico Van-
derlei Luxemburgo. “O jogador 
necessita estar tranquilo e rece-
ber a confiança do treinador, e 
isso o Luxemburgo está fazen-
do bem. Conhece o Vasco e to-
dos os que estão aqui. Minha 
primeira experiência com ele 
está sendo boa. Sinto que é co-
mo um pai, como falam aqui, 
para cada um”, afirmou Bení-
tez, em entrevista à ESPN.

O argentino também falou 
sobre a identificação que cons-
truiu com o Vasco, mesmo em 
tão pouco tempo, já que che-
gou ao clube em fevereiro do 
ano passado: “Para mim, foi 
importante poder voltar por-
que tinha a sensação de que 
poderia ajudar o Vasco, tinha 
ido com  tristeza. Graças a Deus 
posso estar aqui e ajudar. Vim 

para ser um jogador a mais. 
Se tenho que ir para o banco, 
eu vou. Se tenho que treinar o 
dobro, também, mas sempre 
priorizando o Vasco, que é uma 
equipe muito grande”.

Ao lado de Germán Cano, 
Benítez faz uma dupla argen-
tina que tem sido decisiva den-
tro de campo: “É uma convi-
vência linda. Não só ele, como 
nossa família, foi importante 
para minha adaptação, me aju-
dou muito no Brasil. Criamos 
uma amizade linda”. 

O meia sabe que tem como 
principal missão em campo 
deixar o artilheiro na cara do 
gol. “Como o 10 da equipe, te-
nho que criar as jogadas, meu 
trabalho é que ele possa fa-
zer gols. Todo mundo sabe da 
qualidade do Germán, é um 
jogador que está nos ajudan-
do muito. Cinquenta por cento 
dos gols do Vasco são dele”, fi-
nalizou Martín Benítez.

Benítez é uma das 
armas do Vasco para se 
livrar do risco de degola

DIVULGAÇÃO

 LA vitória do Bahia por 2 a 1 so-
bre o Corinthians complicou a 
situação do Vasco no Campeo-
nato Brasileiro. Somente um 
ponto acima do Z-4, o Cruzmal-
tino tem agora 24% de risco de 
cair para a Série B. Amanhã, às 
16h, em São Januário, o adver-
sário será justamente o Tricolor 
Baiano, em duelo decisivo.

Para se concentrar na prepa-
ração, Vanderlei Luxemburgo 
levou o grupo para Atibaia (SP). 
Uma boa notícia para jogadores e 
funcionários foi que o clube qui-
tou os débitos referentes ao mês 
de novembro. Foram pagos os 
direitos de imagem e os salários 
na carteira de trabalho, de acor-
do com o site Globoesporte.com.

Risco de 
queda sobe 
para 24%

Ben 10
dá moral
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 L MAIS UM A IR EMBORA...

Flu deve perder 
vários atacantes
Além de Marcos Paulo e Wellington Silva, 
Caio Paulista está perto de deixar o Tricolor

O 
Fluminense está bem 
vivo na luta por uma 
vaga na Libertadores 

da América, mas deverá so-
frer um verdadeiro desmonte 
no elenco ao término da com-
petição. De acordo com infor-
mações do portal NetFlu, o ata-
cante Caio Paulista é mais um 
que não deverá continuar de-
fendendo a equipe.

A diretoria tricolor ainda 
avalia a extensão do vínculo 
do jogador, emprestado pe-
lo Tombense-MG, mas algu-
mas questões pesam para que 
um novo passo seja dado nes-
sa direção. Uma delas é que o 
Fluminense ainda não definiu 
o treinador para a próxima 
temporada. Além disso, cons-
ta do planejamento do clube 
dar mais chances para jovens 
da base, como John Kennedy, 
Matheus Martins e Kayky.

Caio Paulista chegou ao Flu-
minense no começo do ano, 
não se firmou como titular, 
mas é utilizado com frequên-
cia nos jogos. O atacante, de 22 
anos, entrou em campo em 28 

partidas e marcou três gols.
Para o setor ofensivo, o Flu-

minense não poderá contar na 
próxima temporada com Mar-
cos Paulo e Wellington Silva, 
jogadores que estão acertando 
a transferência para Atlético de 

Madrid, da Espanha, e Gamba 
Osaka, do Japão, respectiva-
mente. Resta apenas definir, se 
os jogadores permanecem no 
clube até o fim do Brasileiro ou 
se sairão ainda com a competi-
ção em andamento.

Caio Paulista disputou 28 partidas pelo Flu na atual temporada

DANIEL PERPETUO/FLUMINENSE

 LCom um pré-contrato assina-
do para defender o Atlético de 
Madrid, da Espanha, no meio 
deste ano, Marcos Paulo ensaia 
seus últimos passos como jo-
gador do Fluminense. Apesar 
de o negócio não render nada 
aos já esvaziados cofres tricolo-
res, pelo menos o clube pode-
rá contar com o mecanismo de 

solidariedade da Fifa, que é uma 
compensação às equipes “por 
cumprirem seu papel de treinar 
e educar jovens jogadores”.

O Tricolor das Laranjeiras 
estima receber cerca de 500 mil 
euros por isso. A compensação 
é paga a cada vez que um joga-
dor de até 23 anos é transferi-
do. O vínculo de Marcos Paulo 

com o Fluminense termina em 
30 de junho.

Ontem, a equipe sub-17 per-
deu para o São Paulo por 2 a 1, 
na decisão do título da Copa do 
Brasil. O time saiu na frente logo 
aos cinco minutos com João Ne-
to. O São Paulo fez os dois gols 
na etapa final, o último aos 50 
minutos, em pênalti inexistente.

Pequena compensação por saída de destaque
 LPreocupado com o Botafogo, o 

técnico Joel Santana chorou em 
seu canal no YouTube. Disse não 
acreditar que o time possa fu-
gir do rebaixamento e definiu as 
atuações recentes como “uma das 
maiores vergonhas da história”.

Joel Santana criticou as cons-
tantes troca de treinadores. “Es-
tou de coração partido, isso já es-

tava pronto não é de hoje. Não 
pode trocar tanto de treinador. 
Você acha que o Paulo Autuori 
foi embora à toa? Bruno Lazaro-
ni estava quieto fazendo o traba-
lho dele, tiraram ele. O Barroca é 
competente, mas já entrou den-
tro do tiroteio. Como vai conser-
tar o time dentro do Brasileiro?”, 
questionou o Papai Joel.

Papai Joel chora com o fiasco

Com apenas 1% de chance de 
ficar na elite do futebol brasileiro, 
o Botafogo, ainda que tardiamen-
te, decidiu arrumar a casa e ante-
cipou uma ampla reformulação, 
vista nos bastidores como a pavi-
mentação para a criação da S/A. 
Novo diretor de futebol, Eduardo 
Freeland iniciou o processo com 
as dispensas de Helerson, Rente-
ría, Éber Bessa e Kelvin. Com dí-
vidas na casa de R$ 1 bilhão, o clu-
be recebeu propostas pela dupla 
Matheus Babi e Pedro Raul, mas 
negocia para melhorar os valores.

O alto risco de queda para a Sé-
rie B terá impacto direto nas fi-
nanças, com perda estimada com 
a transmissão de jogos de R$ 80 
milhões, de acordo com o presi-
dente Durcesio Mello. Portanto, 
ninguém é inegociável em Ge-
neral Severiano. Apesar da frus-
trante campanha no Brasileiro, os 
zagueiros Marcelo Benevenuto e 
Kanu se valorizaram, assim como 
o volante Caio Alexandre. 

O clube esteve perto de fe-
char o empréstimo de Kanu pa-
ra o Cruz Azul, do México, por R$ 
2,2 milhões, com opção de com-
pra por R$ 22 milhões, valor bem 
distante da multa rescisória de 
40 milhões de euros (R$ 266 mi-

lhões). Com  oferta R$ 16 milhões 
do Santa Clara, de Portugal, pela 
compra dos direitos de Babi, ao 
fim do empréstimo, em julho, o 
Botafogo exige o pagamento in-
tegral da multa (R$ 22 milhões).

Com proposta do exterior, Pe-
dro Raul pode partir antes do fim 
do Brasileiro. Até o ídolo Gatito 
Fernández pode ser negociado 
para fazer caixa. Independente-
mente da divisão, Eduardo Free-
land prevê manter a folha salarial 
na casa de R$ 2,5 milhões na pró-
xima temporada.

Fogão antecipa 
a reformulação
Clube quer negociar destaques e 

prevê manutenção da folha salarial

 L SACODE A POEIRA!

Durcesio Mello, novo presidente

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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A GATA DA HORA

já faturou o título de o ‘Mais Belo Bumbum 

do Brasil’ em votação dos internautas, mas a loiraça não vai 

parar por aí. Ela é a representante do bairro de Laranjeiras no 

‘Musa Verão RJ’, que está em sua segunda edição. Torcedora do 

Vascão, a beldade arrasa no Insta como @re_monteiro40musa.

RENATA MONTEIRO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO zagueiro Dedé teve ne-
gado pela Justiça do Traba-
lho o pedido de liminar pa-
ra encerrar imediatamente 
o vínculo com o Cruzeiro. O 
atleta, de 32 anos, ainda terá 
que pagar as custas da ação, 
de quase R$ 280 mil. Na de-
cisão, o desembargador Pau-
lo Maurício Ribeiro Pires la-
mentou a argumentação de 
Dedé, que alegou estar em si-
tuação semelhante à de escra-
vo por não receber há 10 me-
ses. “Lastimável comparação”, 
afirmou, citando que Dedé 
tem remuneração de R$ 750 
mil. Ontem o Cruzeiro acer-
tou a contratação do técnico 
Felipe Conceição, ex-Botafo-
go, que estava no Guarani.

Dedé sofre derrota na Justiça
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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
 
STA.CRUZ R$25.000,00
Quarto, cozinha, banheiro e outra 
de R$75.000,00 sala, quarto, 
cozinha, banheiro, quintal toda 
murada, Terrenos de 8x16 pró-
ximo estação. Tratar direto com 
proprietário Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

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
 

OPERADORA CAIXA 
Cia do Biscoito contrata. Entre-
gar Curriculo  Rua 24 de Maio, 
444 Riachuelo. Rua Barata Ri-
beiro, 425 Copacabana. Rua São 
Januário, 28  São Cristovão.
 

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
 

AUXILIAR V/TEXTO
Contratamos senhora acima 
40anos residente bairro Fátima/ 
Centro. Experiência computador. 
Informar pretensão salarial. Cur-
riculo com foto para email adria-
naferreira1955@gmail.com
 

DEDETIZADOR 
Dedetizadora contrata, Com CNH, 
experiência e referencia, trazer 
currículo/ entrevista partir 6ªfeira. 
Rua Guilhermina 480, Encantado, 
Próximo  Rei do Bacalhau

 

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
 

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.

 
BIA DUTRA 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortavel.
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias. Próximo Cedae. 
Cartões

 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Centro-RJ 
(T.99947-8903)

 

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.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 

REPRODUÇÃO

TODA PLENA
 L Gloria Pires aproveitou o dia 

ensolarado para pegar uma 
piscina em casa. A atriz surgiu 
de biquíni preto e branco em 
um vídeo publicado nas redes 
sociais, ao som de Aqui e Ago-
ra, de Gilberto Gil. “Sol, pisci-
na e uma boa música pra passar 
pelos dias mais quentes de ve-
rão...”, vibrou ela na legenda.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘VIDA DA MULHER 
É UM INFERNO’

 LLuísa Sonza saiu em de-
fesa de Maria Lina depois 
do anúncio da gravidez 
da atual namorada de 
Whindersson Nunes. Is-
so porque, após o casal 
divulgar a gravidez, a es-
tudante foi acusada por 
internautas, nas redes so-
ciais, de dar o “golpe da 
barriga” no humorista. No Instagram, Luísa, 
que é ex-mulher de Whindersson, defendeu 
Maria. “A vida da mulher, independente das 
escolhas, é sempre um inferno. Somos ataca-
das por absolutamente tudo. Se você escolhe 
sua carreira, você é atacada. Se você escolhe fa-
mília, também. Absolutamente qualquer coi-
sa em qualquer âmbito da vida ou até mesmo 
nas vezes em que nem sequer escolhemos, a 
responsabilidade e a ‘culpa’ caem sobre nós. A 
sociedade odeia a mulher, não importa onde 
ela esteja. Se um dia eu contasse tudo que já 
passei, provavelmente, vocês não acreditariam 
na metade. Torço muito pra que ela fique bem 
e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, 
maturidade e amor, porque não é fácil. Felici-
dade e muito, muito amor à família.”

BABADINHO

 L GKAY e Pedro Sam-
paio quebraram a 
internet na tarde de 
ontem. Isso porque 
os dois resolveram 
fazer uma live sur-
presa no Instagram, 
alimentando o bur-
burinho em torno de 
um possível “remem-
ber” entre eles após 
supostas indiretas na 
web. Durante a live, 
Gkay questionou: “A 
gente vai ser sempre 
ass im? Chuta bal -
de e pega balde?”. 
Sampaio respondeu: 
“Você que termina 
comigo e quer me 
pegar de novo”.

EM ALTA EM BAIXA

 LJonathan Azevedo com-
prou casa para os pais: 
“Sonho realizado”.

 LFiuk disse que Fábio Jr. foi 
ausente na sua infância: 
“Não queria ser igual”.

AH, O 
VERÃO!

 LAline Riscado desfi-
lou suas curvas escul-
turais pelas areias da 
Praia de Ipanema, na 
Zona Sul do Rio, na 
manhã de ontem. A 
musa aproveitou o 
sol e o calorão para 
se bronzear e dar um 
mergulho no mar. Ali-
ne também jogou fu-
tevôlei com amigos. 

FOTOS AGNEWS

COMPROMISSO FIRMADO
 LGabi Martins e Tierry foram 

os convidados do Encontro 
com Fátima Bernardes de on-
tem. No programa, os can-
tores contaram como come-
çou o relacionamento deles. 
“Eu conhecia o Tierry do su-
cesso dele. Resolvi chamá-lo 
para compor algumas mú-
sicas comigo. Assim que eu 
fiz o convite, ele aceitou. A 
gente começou a trabalhar 
junto e, do nada, um dia, ele 
mandou uma declaração di-
zendo que me amava. Assus-
tada, eu disse: ‘Mas a gente 
nem se beijou ainda, como 
que pode?’. Foi aí que sen-
ti que tinha uma síndrome 

de Juliette na relação”, dis-
se Gabi. “Temos até aliança 
de ouro”, mostrou a ex-BBB. 
Segundo o cantor, Gabi usa 
na mão direita, pois não cou-
be na esquerda. “Já casou”, 
brincou Fátima.
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Veridiana percebe o inte-
resse de Taís (foto) por Candinho. Guiomar 
pede a Muniz que abra um processo para 
Dionísio reconhecer Candinho como seu 
filho. Natália diz para Juliano que Doralice 
quer competir com ela. Guiomar interrom-
pe a festa que Dionísio promove na sua ca-
sa para apresentar Candinho como filho.

21h30. Globo: Zeca apresenta Carla pa-
ra Nazaré. Caio desconfia quando Aurora 
conta que Bibi (foto) sabe do seu namoro 
com Jeiza. Bibi diz para Kikito e Sabiá que 
vigiará Carine. Eugênio despede Mira, que 
se muda para a casa de Irene. Irene fala pa-
ra Mira que afastará Garcia e Elvira do seu 
caminho. Joyce não aceita ouvir Silvana.

19h40. Globo: Tamara pede desculpas 
para Apolo por ter hostilizado Tancinha. 
Bruna se desespera ao saber que Cami-
la está viva. O médico avisa a Aparício 
(foto) que Camila sofreu traumatismo. 
Henrique diz para Carmela que ela ja-
mais será modelo. Carmela descobre 
que Henrique e Penélope estão juntos.

Deu treta na Xepa
Carla Diaz e Fiuk se desentendem por causa de comida no ‘BBB 21’

 L REALITY SHOW DA GLOBO

A 
reunião para discutir o que 
deveria ser comprado para 
a Xepa do Big Brother Brasil 

21 terminou em treta. Carla Diaz 
deixou a conversa chateada por 
não estar sendo ouvida pelos ou-
tros participantes. 

Caio, Rodolffo, Bill, Arthur, 
Fiuk, Carla, Kerline, Thaís, Sarah 
e Juliette se reuniram na área exter-
na da casa para decidir o que com-
prar. No entanto, eles ficaram pre-
sos na dúvida sobre entre comprar 
para o gosto de todos ou comprar 
de forma individual. 

Fiuk opinou que deveriam 
comprar tudo para todos, mas te-
ve quem não concordasse com a 
ideia. “Se a gente não chegar num 
consenso, é melhor não ter fígado, 
nem moela. Melhor ter o que todo 
mundo come”, disse o ator. 

Carla lamentou ninguém es-
tar prestando atenção no que ela 
estava falando e, depois, afirmou 
que eles deveriam comprar o bási-
co. “Compra arroz, feijão e farofa... 
Não acho justo ninguém comer 
rabada só porque eu não gosto”, 
comentou a atriz. “Galera não en-
tende que estamos na Xepa. Vocês 
estão viajando”, rebateu Fiuk. 

Carla tentou falar novamente e 
foi interrompida por Fiuk e outros 
brothers, o que a deixou irritada. 
“Gente, não deixam eu falar. Des-
culpa, não quero ficar discutindo 
por algo que nem veio. Vocês não 
estão nem ouvindo”, disse a atriz, 
abandonando o local. 

Após a discussão, Carla foi para 
o quarto. Fiuk foi tentar conversar, 
mas a atriz não quis falar sobre o 
assunto. “Não quero decidir na-
da agora. Não me fez bem. Você 
me respeita, por favor. Não me fez 
bem aquele tipo de discussão, en-
tendeu? Não estava legal. Não é so-
bre individualismo. Essa é a ques-
tão. Você disse: ‘Vocês estão sendo 
individualistas’. E não é. Eu estava 
tentando enxergar por um lado 
que pudesse agradar todo mun-
do”, afirmou ela. 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L Marce lo  Adnet  (foto) se 
transformou em Fiuk para 
uma paródia sobre o Big Bro-
ther Brasil 21. A caracteri-
zação teve até bandana pa-
recida com a que o filho de 
Fábio Jr. usou na chegada 
ao reality show da Globo. “E 
aí, mores? Prontos para em-
purrar formiga?”, brincou 
o humorista, referindo-se à 
declaração de Fiuk no pro-
grama, onde falou que “não 
se mata formiga, empurra”.

A brincadeira de Adnet faz 
parte da divulgação do progra-
ma dele sobre o BBB. E, claro, 
a foto agitou as redes sociais. 
O Sinta-se na Casa, de Adnet, 
é uma adaptação do BBB e es-
treou ontem no Globoplay. 

Ainda nas redes sociais, o 
jeito de chorar de Kerline vi-

rou meme. A repercussão do 
choro sem som foi tanta que 
até a atriz Tatá Werneck fez 
piada na internet.

Marcelo Adnet diverte a web 
ao se transformar em Fiuk 

 LUm comentário de Karol Conká 
deu o que falar nas redes sociais, 
onde internautas acusaram a can-
tora de ter preconceito com Juliet-
te. Karol criticou o jeito de falar da 
paraibana. “Eu sou de Curitiba, 
é uma cidade muito reservada. 
Por mais que eu seja artista, tenho 
meus costumes. Tenho muita edu-
cação para falar com as pessoas. Eu 
não desrespeito”, disse a cantora.

Nas redes sociais, Karol foi criti-
cada e acusada de xenofobia. “Im-
pressão minha ou a Karol Conká 
falou que ela é mais educada que 
a Juliette porque é de Curitiba e a 
Juliette é de Paraíba?”, questionou 
internauta. Famosos se manifes-
taram em defesa de Juliette e do 
Nordeste. “Pois eu sou do Piauí 
e muito bem educado”, escreveu 
Whindersson Nunes. “Juliette me-
rece respeito”, postou Gkay. 

Acusada de 
preconceito
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Reunião da Xepa 
para decidir o que 
comprar terminou 
em discussão

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 30/1/2021 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 30/1/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Querer e não querer as mesmas coisas é garantia 

segura de amizade.” (Salústio)

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 fim de semana traz um 
clima de descanso e lazer. A 
energia será positiva. Relaxe 
e cuide da sua saúde. Para de-
sestressar, namore um pouco 
ou dê uma paquerada.
Números da sorte: 04, 22 e 94.

 LFoque em atividades corri-
queiras do dia a dia. Bom dia 
para se organizar e trabalhar 
bem no home office. Compar-
tilhe momentos especiais com 
o par, o diálogo é importante.
Números da sorte: 95, 86 e 41.

 LBusque evitar se preocupar 
com o campo profissional. 
Aproveite o seu fim de semana 
e descanse junto com amigos 
e familiares. O clima estará 
quente no namoro.
Números da sorte: 69, 42 e 60.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LO astral vai trazer uma maré 
agradável na carreira. Aposte 
em novas iniciativas. A intimi-
dade será muito boa com o 
par. Aproveite bastante este 
fim de semana.
Números da sorte: 07, 88 e 34.

 LPreste atenção nas peque-
nas coisas presentes na vida. 
Você pode encontrar prazer 
onde menos esperava. Foque 
em cuidados com a saúde e na 
relação com o par.
Números da sorte: 71, 53 e 98.

 LUm sábado com tensões pode 
surgir, tente manter sua mente 
sã. Tente recuperar suas ener-
gias. Mantenha o contato com 
a família. O momento é bom 
para o diálogo no namoro.
Números da sorte: 18, 00 e 99.

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

 LÉ possível que você se levante 
com cansaço e precise ficar um 
pouco mais na cama. Curta o 
dia sem muito planejamento 
e evite tomar decisões. Na in-
timidade, a paixão vai surgir. 
Números da sorte: 91, 73 e 64.

 LA falta de ânimo vai marcar o 
seu dia. É possível que você sin-
ta insegurança. Tranquilidade 
e tome muito cuidado com a 
sua saúde. Dedique um tempo 
ao seu par, ofereça carinho.
Números da sorte: 65, 29 e 38.

 LVocê vai sentir muita espe-
rança hoje. Novas oportuni-
dades serão apresentadas. 
Não perca oportunidades. No 
amor, compartilhe com o seu 
par suas ideias.
Números da sorte: 48, 66 e 30.

SANTA JACINTA
Jacinta nasceu em 1585, em Roma, 
dentro de uma família muito no-
bre, religiosa, com posses, mas que 
tinha, principalmente, a devoção, 
o amor acima de tudo. Seus pais 
faziam de tudo para que os filhos 
conhecessem Jesus e recebessem 
uma ótima educação. Jacinta foi 
colocada num convento para a sua 
educação, numa escola franciscana, 
juntamente com as irmãs. Jacinta 
Marescotti de tal forma se empe-
nhou na vida de oração, de pobreza, 
de castidade e vivência da regra que 
se tornou, mais tarde, mestra de no-
viças e superiora do convento.

SANTO DO DIA

CURIOSIDADE
Dois bêbados batem um 
papo muito animado en-
quanto estão tomando 
uma cerveja no bar. Um 
deles, que está lendo o jor-
nal, diz para o amigo:
— Luiz, você viu que coisa 

mais interessante?
— O que é?
— Eu estou lendo em uma 
matéria que um camelo pode 
trabalhar até oito dias segui-
dos sem beber nada.
O amigo, então, comenta:
— Ih, olha só que curioso! Eu 

sou exatamente o contrário! 
Posso beber oito dias segui-
dos sem trabalhar.

ACIDENTE
Uma senhora de meia idade 
chega ao hospital machuca-
da, vítima de atropelamento. 

O médico examina, enquan-
to a enfermeira vai anotando 
numa ficha:
— Escoriações na cabeça, 
fratura no braço direito, lu-
xação na clavícula, desarticu-
lação do tornozelo esquer-
do... — e virando-se para a 

mulher, pergunta: — Qual a 
sua idade, minha senhora?
A mulher responde
— Trinta e cinco!
O médico vira para a enfer-
meira e afirma:
— Anote aí também: “perda 
de memória”!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum.
MENSAGEM:
Hoje, Oxum vem trazendo 
o encanto, a beleza, a sor-
te e a prosperidade. Ótimo 
momento para quem dese-
ja dar um passo à frente no 
relacionamento. Na parte 
financeira, um período de 
boas propostas e ideias para 
o crescimento e a expansão 
dos negócios.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô.
CORES:
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para obter crescimento fi-
nanceiro nos negócios, du-
rante uma semana, antes de 
ir ao trabalho, tome banho 

com água de arroz da cabeça 
aos pés. Na hora do banho, 
peça bons negócios e fartu-
ra para Oxum. Após os sete 
dias, oferte uma cesta de fru-
tas amarelas para Oxum em 
um rio ou cachoeira.

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

 L As re lações  soc ia i s  vão 
marcar seu fim de semana. 
Aproveite para retomar ve-
lhos contatos e reencontrar 
amigos. Descanse e se mostre 
disponível para o par.
Números da sorte: 19, 46 e 10.

 LAlgumas mudanças podem 
ser feitas para melhorar sua 
vida, não tenha medo de arris-
car. Invista nos seus objetivos. 
Na intimidade, o sexo poderá 
ser revigorante hoje.
Números da sorte: 74, 83 e 20.

 LA economia e a atividade 
profissional estarão em alta 
hoje. As atividades domésticas 
também tomarão seu tempo. 
O campo astral favorece a pa-
quera e a conquista.
Números da sorte: 93, 48 e 30.
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