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Tranças finas 
na franja fazem 

a cabeça das 
famosas
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Ficou provado 
que o problema 

do Fla estava 
mais na atitude
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Cria do Vidigal, Marcello Melo Junior estrela 
‘Arcanjo Renegado’, no ar a partir de amanhã

‘EU VENHO DE 
COMUNIDADE E 
ELE É POLICIAL’
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GOL DE BRENO 
LOPES NOS 
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NO MARACANÃ, 
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O BI DA 
LIBERTADORES 
AO PALMEIRAS
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Muitos moradores
de rua na CDD

Risco de explosão
em transformadores

Assaltantes levam
até as marmitas

Muita lama e mato
alto na Baixada

Rua mal conservada 
em São Gonçalo

Falta asfalto em
via de Magé

 L O viaduto no fim da estrada do 
Gabinal, por onde passa a Linha 
Amarela, na Cidade de Deus, 
está tomado por moradores de 
rua. Muitos estão colocando col-
chões e sofás no local. Não há 
policiamento e à noite é muito 
escuro. Alguém precisa tomar 
providências!

 L Na Avenida Paulo de Frontin, no 
Rio Comprido, há transformado-
res velhos e danificados por con-
ta do tempo. A situação está um 
perigo, em alguns deles é possível 
ver algumas partes enferrujadas. 
Há risco de explosão, podendo 
acabar ferindo alguém seriamen-
te. Um absurdo!

 L Todos os dias, no ponto de ôni-
bus da Rua Cracituba, esquina 
com Rua Itabagua, em Anchieta, 
o povo fica aguardando os ôni-
bus e aí passam ladrões e roubam 
até a marmita dos trabalhadores. 
Faço um apelo à polícia de Irajá 
para intensificar o policiamento 
no horário das 7h às 9h da manhã.

 L Na Rua Léa Amaral, em Quei-
mados, não tem asfalto, só lama. 
Fora o mato alto. A situação é 
lamentável. Quando chove, é im-
possível passar por lá, a rua vira 
um lamaçal danado. Precisamos 
do asfaltamento da via, urgen-
te! Ninguém merece viver nessas 
condições. Alô, prefeitura!

 L Na Rua Cuiabá, no bairro da 
Trindade, em São Gonçalo, o que 
mais vemos são buracos na pista. 
O asfalto parece um queijo suíço. 
Para ter uma ideia, até bandidos 
em fuga passam devagar, no sa-
patinho, pela via, com medo de 
cair num deles e só sair direto pro 
hospital ou pra prisão.

 L A Estrada do Sabão não tem um 
ponto asfaltado. Fico impressio-
nada com a incompetência da 
prefeitura. Há anos que prome-
tem o asfaltamento da via, mas 
não vemos nem sinal de início 
das obras. Os políticos da região 
só sabem aparecer em época de 
campanha, depois somem.
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 LTENHO 62 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há quatro. Moro em 
Marechal Hermes, e, 
antes de ser jornalei-
ro, eu era militar. O que 
mais gosto na minha 
profissão é interagir 
com os clientes. O que 
mais me agrada no 
bairro é a vizinhança. 
Sou torcedor do Fla-
mengo e nas minhas 
horas vagas gosto de 
ajudar nas tarefas de 
casa. O que mais gosto 
de ler no MEIA HORA 
é sobre esporte.

JORGE
DE OLIVEIRA —

 Marechal Hermes

RAFAEL 
SILVA MA-
CHADO
tem atual-
mente 37 
anos. Ele 
desapareceu 
em 25 de 
março de 
1999, em 
Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), 
após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 LVIA INTERDITADA: a Avenida 
Niemeyer, que liga o Leblon ao 
Vidigal e a São Conrado, na Zo-
na Sul do Rio, ficará fechada, 
nos dois sentidos, até as 5h de 
amanhã, para obras emergen-
ciais de contenção de riscos de 
deslizamentos na área. Quem 
precisar passar por esse trajeto 
encontrará um túnel tempo-
rário, com sistema siga e pare, 
que estará funcionando du-
rante todo o período da obra.

OLHO VIVO
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‘E
u peço que me ajudem 
na divulgação desse ví-
deo e que ele caia nas 

mãos de quem fez isso com 
meu filho. Não interessa quem 
foi, pois não vai trazer ele de vol-
ta. Eu só quero me despedir do 
meu filho, queria dar um enter-
ro digno para ele. Só posso dizer 
que minha vida acabou, eu que-
ro me despedir do meu filho e 
dizer o quanto eu o amo e vou 
amar para o resto da vida”. O de-
sabafo, em tom de desespero, foi 
feito nas redes sociais pela dona 
de casa Izalene Dias, mãe do pa-
raquedista do Exército Carlos 
Gabriel Rosa, de 20 anos. 

Ele está desaparecido desde a 
noite de terça-feira, quando foi 
visto pela última vez no bairro 
Monjolos, em São Gonçalo.

Vídeo de quase 5 minutos
Segundo informações rece-

bidas pela família, o ex-militar, 
que deu baixa no dia 13, teria 
sido baleado por criminosos 
da localidade conhecida como 
‘Campo do Canequinho’, co-
locado no porta-malas de um 
carro roubado e levado para o 
interior da favela.

Em busca do paradeiro do 

filho, Izalene decidiu gravar 
um vídeo de quase cinco mi-
nutos e o colocou em sua pági-
na no Facebook pedindo aju-
da para poder se despedir de 
Carlos Gabriel: “Peço, por fa-

vor, para essas pessoas que fi-
zeram isso com meu filho. Sei 
que vocês também têm família, 
sei que tem um pouco de hu-
manidade em vocês”. 

Na sexta-feira, um corpo foi 

encontrado no bairro Pacheco, 
em São Gonçalo. A polícia não 
conseguiu identificá-lo, mas 
fará exames para saber se são 
os restos mortais do paraque-
dista Carlos Gabriel

GERAL

FOTOS REDES SOCIAIS

Que dor dessa mãe...
Filho desapareceu em São Gonçalo há 4 dias. Ele teria sido baleado em Monjolos

 L TRISTEZA SEM FIM!

 LMoradores grafitaram um 
muro em homenagem a Emily 
Victoria da Silva, de 4 anos, e a 
Rebecca Beatriz Rodrigues San-
tos, de 7, mortas a tiros na co-
munidade Barro Vermelho, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, no dia 4 de dezem-
bro de 2020. 

A família das meninas apro-
veitou a ocasião para cobrar res-

posta da polícia. Segundo eles, as 
investigações não avançam e nem 
a reconstituição do crime foi rea-
lizada. O memorial foi feito em 
frente à casa das crianças.  

As investigações estão em an-
damento na Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) para identificar 
a autoria do crime e tentar es-
clarecer o caso.

Memorial para Emily e Rebecca

 LO ex-policial militar Adria-
no Maciel de Souza, que seria 
contraventor, foi alvo de aten-
tado na Avenida das Américas, 
Barra da Tijuca, na manhã de 
ontem. Segundo informações 
iniciais, um grupo de homens 
armados com fuzis dispararam 
mais de 40 vezes contra o carro 
blindado onde estavam a víti-
ma e seu segurança. 

 LAlguns tiros chegaram a per-
furar a blindagem e feriram os 
dois. Após o crime, o grupo fu-
giu em direção ao Recreio dos 
Bandeirantes. A dupla foi so-
corrida e levada para o Hospi-
tal Municipal Lourenço Jorge, 
também na Barra da Tijuca. 

Chumbo grosso 
fura blindagem

 LUma criança de 6 anos foi balea-
da durante um tiroteio no Com-
plexo do Alemão, na Zona Norte 
do Rio, na noite de sexta-feira. O 
menino foi levado para a UPA da 
comunidade e, em seguida, para 
o Hospital Estadual Getúlio Var-
gas (HEGV), na Penha. 

De acordo com a direção do 
hospital, o pequeno Miguel, de 
6 anos, foi atingido por estilha-
ços e está internado em obser-
vação. O estado dele é conside-
rado estável. 

A Polícia Militar informou 
que houve confronto entre equi-
pe da UPP da comunidade Nova 
Brasília após a Base Alvorada ter 
sido atacada por bandidos. 

Menino ferido 
no Alemão

Mãe chora após desabafo pedindo para que bandidos entreguem o corpo do filho, Carlos Gabriel

Homenagem às meninas que foram mortas na porta de casa

DIVULGAÇÃO/ CAROL BRANDÃO (VOZ DA BAIXADA)
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Professores em 
‘greve pela vida’
Educadores do Rio também discutem paralisação

 L EDUCAÇÃO

E
m assembleia virtual rea-
lizada na sexta-feira pelo 
Sindicato dos Profissio-

nais de Educação do Rio (Se-
pe-RJ), os professores e demais 
servidores da rede estadual de 
ensino decidiram pela deflagra-
ção da “greve pela vida” contra 
a volta às atividades presenciais. 
A votação foi concluída de noite 
e, entre os presentes, 89% opta-
ram pela paralisação.

A categoria já havia sinalizado 
que o retorno presencial só seria 
aceito após a vacinação comple-
ta dos educadores, medida que 
ainda não saiu do papel.

No Estado do Rio, o retorno 
presencial começa em março, 
mas os profissionais já serão con-
vocados a partir de fevereiro. Na 
assembleia, ficou decidido que 
os que forem convocados para as 

atividades não devem compare-
cer às suas unidades.

“Com isso, os professores 
e funcionários das escolas es-
taduais mantiveram a posi-
ção contrária à volta do tra-
balho presencial nas unidades 
escolares como forma de res-
guardar a saúde da categoria, 
dos alunos e da população em 
geral”, informou o Sepe, por 
meio de nota.

O sindicato também des-
tacou que, “durante a discus-
são, também foi aprovada a 
manutenção do trabalho vir-
tual pelos profissionais e que o 
Sepe apresente ao governo as 
propostas que a categoria vem 
discutindo desde o ano passa-
do com a comunidade escolar 
sobre as alternativas pedagógi-
cas emergenciais para o enfren-
tamento às limitações advindas 
com a pandemia”.

Profissionais da Educação são contra o retorno das aulas presenciais sem a vacinação contra a covid 

REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

A demora nas concessões de 
benefícios do INSS, que tem dei-
xado 1,2 milhão de brasileiros à 
espera de pensões por morte, au-
xílios-doença, aposentadorias, 
revisões, entre outros requeri-
mentos, não é novidade. Por 
conta dessa lentidão superior ao 
prazo legal (45 dias), os segura-
dos têm recorrido à Justiça. Mas, 
mesmo assim, a concessão do be-
nefício demora. À reportagem, 
o INSS informou que medidas 
estão sendo tomadas para acele-
rar todo esse trâmite. Uma delas 
é a implementação automática 
de benefícios judiciais. Ou seja, o 
segurado que tiver o pedido con-
cedido por meio judicial não pre-
cisará esperar uma ‘eternidade’.  

“O INSS promoverá a quali-
ficação dos requerimentos para 
reduzir o número de pedidos em 
exigência, e a desburocratização e 
a simplificação de processos pa-
ra acelerar a análise”, informou 
o instituto.

Mas o que é isso? “A qualifica-
ção de requerimentos se baseia 
na organização das bases cadas-
trais do INSS, por meio de um 
processo chamado Master Data 
Management (MDM), cujo ob-
jetivo é a produção de uma ba-
se mais atualizada em relação ao 
Cadastro Nacional de Informa-
ções Sociais (CNIS) e à folha de 
pagamentos, além do eSocial, 
CadÚnico, CPF, entre outros. 
Ou seja, compreende o cadastro 
de diversos órgãos do governo”.

“A qualificação de requeri-
mentos busca evitar que o se-
gurado, por desconhecimen-
to, deixe de anexar documentos 
fundamentais para o servidor do 
INSS analisar e deferir o benefí-
cio, gerando retrabalho para o 
segurado e para o servidor, que 
terá que analisar o mesmo pro-
cesso duas vezes, caso o coloque 
em exigência e, principalmente, 
isso reduzirá o prazo para a deci-
são ao evitar essa colocação em 
exigência”, diz o presidente do 
INSS, Leonardo Rolim.

INSS vai mudar 
concessões
Pedido de benefício conseguido 

na Justiça agora será automático

 L APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS

Expectativa é de mais rapidez para liberar benefícios no INSS

REPRODUÇÃO INTERNET

 LEm nota, a Secretaria de Es-
tado de Educação (Seeduc) in-
formou que “respeita a decisão 
da assembleia sindical, seme-
lhante ao posicionamento do 
ano anterior”, mas entende 
que a Educação é atividade es-
sencial, e, por isso, “o compro-
misso do governo do estado é 
garantir que milhares de ado-
lescentes e jovens retornem ao 
convívio escolar seguro após 
quase um ano de interrupção 
de aulas”.

A pasta, hoje sob o coman-
do do secretário Comte Bit-
tencourt, ressaltou que sempre 
“manteve o canal de comuni-
cação aberto e transparente 
com servidores e alunos”.

O que diz a 
secretaria

 L PALOMA SAVEDRA

 L MARTHA IMENES

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 31/1/20214
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Q
uer dar um ar moderni-
nho ao seu cabelo sem 
ter muito trabalho? As 

trancinhas são uma boa pe-
dida. Elas podem ser usadas 
com o cabelo todo preso ou 
todo solto, a franja de lado ou 
até mesmo no meio. Famosas 
como Anitta, Bruna Marque-
zine e Kylie Jenner já adota-
ram o penteado do momento 
na franjinha e compartilharam 
fotos nas suas redes sociais. 

“É a coisinha mais simples 
do mundo e olha o impacto 
que dá. Separar duas mechi-
nhas do cabelo para trançar já 
muda completamente a iden-
tidade visual de alguém. Fala 
se não é incrível como pode-
mos variar estilos com coisas 
tão simples, mas bonitas”, afir-
ma o hairstylist Olivier Costa.

A atriz Ana Cecília Mamede 
virou uma grande fã das tran-
cinhas e conta que pretende 
usar bastante o penteado nes-
te verão. “Acho as trancinhas 
um penteado superfeminino e 
gracioso. Estou muito feliz que 
esteja em alta porque, além de 
lindo, ajuda a refrescar a cuca 
no verão”, diz ela.

Curtiu a nova moda? Então, 
confira ao lado o passo a passo 
que o hairstylist Olivier Costa 
ensinou e se jogue no penteado 
que já conquistou as famosas. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 L ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com

Na cabeça das famosas
Usar trancinhas na franja está na moda e cai no gosto das celebridades

 L PENTEADO DO MOMENTO

Com o cabelo limpo e escovado, separe a 
franja em um triângulo e o traga para a parte 
da frente da cabeça. Faça uma divisão bem 
marcada no meio. Separe uma mecha fina do 
lado direito e outra do lado esquerdo. A ideia 
não é uma marcação tão perfeita, a trança 
pode ficar mais despojada e soltinha, o mais 
importante é que ela seja bem fina.

A atriz Bruna Marquezine com trancinhas na franja: moda do verão 

A cantora Anitta 
já se rendeu à 
tendência da 
trancinha 
na franja

‘PODEMOS 
VARIAR ESTILOS 

COM COISAS 
TÃO SIMPLES, 
MAS BONITAS’

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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Palmeiras, bi da Liberta
Herói improvável, Breno Lopes marca no fim e Porco come o Peixe, no Maraca

U
m jogador contratado há 
menos de dois meses de 
um time da Série B e longe 

de ser a grande estrela do elenco 
do Palmeiras foi o herói do títu-
lo mais cobiçado pelo clube nas 
últimas décadas. Breno Lopes 
marcou de cabeça o gol decisivo 
na Libertadores, aos 53 minutos 
do segundo tempo. Graças a ele, 
o time venceu o Santos por 1 a 0, 
no Maracanã, e ergueu pela se-
gunda vez a taça.

Antes de comemorar, foi pre-
ciso superar um jogo tenso. A fi-
nal teve poucos lances de emo-
ção e erros demais. Os donos 
das duas melhores campanhas 
da Libertadores estiveram longe 

do futebol veloz e ofensivo dos 
12 jogos anteriores. 

Em um duelo travado e 
muito disputado, a bola de-
cisiva saiu dos pés de Rony e 
encontrou a cabeça de Breno 

Lopes, que a colocou no ân-
gulo de John.

Herói improvável, ele entrara 
minutos antes e marcou o segun-
do gol com a camisa do Palmei-
ras. Ex-Juventude, Breno Lopes 

tinha feito o primeiro diante do 
Vasco, na última terça-feira.

A final da Libertadores frus-
trou no início pela falta de cui-
dados com a pandemia e ausên-
cia de futebol. Os convidados 
presentes ao estádio se acomo-
daram quase todos no mesmo 
setor e muito próximos entre 
si. Embora isso tenha garantido 
o apoio, houve demonstrações 
claras de desrespeito ao distan-
ciamento social. O locutor do 
Maracanã fez vários pedidos pa-
ra que todos usassem máscaras.

Dentro de campo, o for-
te calor prejudicou o primei-
ro tempo. O ritmo lento e os 
muitos erros fizeram as chan-

ces de gol sumirem. Na etapa 
final, o panorama não se alte-
rou. O jogo se arrastava para 
a prorrogação, quando uma 
confusão entre o técnico Cuca, 
do Santos, e o lateral Marcos 
Rocha, do Palmeiras, levou à 
expulsão do treinador. Cuca 
foi para a arquibancada e, de 
lá, no minuto seguinte, viu o 
Palmeiras balançar a rede. 

“Estou provando que tenho 
condições de jogar no Palmei-
ras. Minha mãe e meu pai es-
tão chorando aqui. É um dia 
para comemorar demais”, dis-
se Breno Lopes.

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo 
Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de 
Paula), Gabriel Menino (Breno Lopes) e Ra-
phael Veiga (Empereur); Rony (Felipe Melo) 
e Luiz Adriano Técnico Abel Ferreira

John; Pará (Bruno Marques), Lucas Veríssi-
mo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Welling-
ton); Alyson, Sandry (Lucas Braga) e Diego 
Pituca; Marinho, Kaio Jorge (Madson) e 
Soteldo Técnico: Cuca

Local: Maracanã Árbitro: Patrício Loustau (ARG) Auxiliares: Ezequiel Brailovsky 
(ARG) e Diego Bonfa (ARG) Gol: 2º tempo: Breno Lopes (53 minutos)  
Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Viña (PAL); Lucas Veríssimo, 
Diego Pituca, Soteldo e Alison (SAN) Cartão vermelho: Cuca (SAN)  
Renda: Jogo sem público pagante

PALMEIRAS 1 SANTOS 0

Herói do título do Palmeiras, 
Breno Lopes vê a bola tocar  
a rede, com o goleiro John,  
do Santos, impotente

Com Estadão Conteúdo
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É decisão em São Janu
Vasco recebe o Bahia em confronto direto na luta contra o rebaixamento à Série B

 L SEM CHANCE DE VACILAR

N
o campeonato à parte de 
12 jogos mencionado pe-
lo técnico Vanderlei Lu-

xemburgo ao assumir o coman-
do do Vasco, hoje é dia de decisão. 
O Cruzmaltino encara o Bahia, 
às 16h, em São Januário, num 
confronto direto na luta contra 
a queda à Série B do Brasileiro. 

O Vasco está em 14º lugar na 
tabela, com 36 pontos, mas a van-
tagem em relação ao Z-4 é mí-
nima. O Fortaleza (17º), o Bahia 
(16º) e o Sport (15º) estão com 
um ponto a menos. Por isso, o 
duelo de hoje é tão decisivo, já 
que o time cruzmaltino, se ven-
cer, abrirá quatro pontos de van-
tagem sobre o adversário, faltan-
do cinco rodadas para o término 
da competição.

Para dar tranquilidade aos jo-
gadores, Luxa levou o elenco para 
a cidade de Atibaia (SP). O ob-
jetivo foi intensificar os treinos e 
aumentar a concentração para 
a reta final do Brasileiro. O trei-
nador tem somente uma dúvida 
para definir os titulares. Ele con-
firmou a volta do capitão Lean-
dro Castan, poupado no empate 
em 1 a 1 com o Palmeiras, terça-
feira, no Allianz Parque. Falta 
definir o companheiro de zaga. 
Marcelo Alves é o favorito, mas 
Ricardo Graça corre por fora.

“O Graça vem de uma cirur-

gia, era um jogo importante con-
tra o Palmeiras e eu confio muito 
nele, mas temos um jogo decisi-
vo. O Marcelo teve duas atuações 
convincentes. Tenho zagueiros 
dos quais gosto muito”, afirmou. 

Talles Magno também será 
mantido no ataque, apesar de 
Gabriel Pec vir entrando muito 
bem nos jogos e receber constan-
tes elogios do treinador.

O Bahia, que vem de vitória 
por 2 a 1 sobre o Corinthians, 
em Salvador, não poderá contar 
com um dos principais destaques 
da equipe: o colombiano Índio 
Ramírez levou o terceiro cartão 
amarelo e está suspenso.

Segundo o matemático Tris-
tão Garcia, do site Infobola, Bota-
fogo, Coritiba e Goiás têm pou-
quíssimas chances de escapar da 
degola. No entanto, a briga pela 
última vaga está muito equilibra-
da. O Fortaleza tem 35% de risco, 
Sport e Bahia, 27%, e Vasco, 24%. 

Poupado no empate com o Palmeiras, o capitão Leandro Castan volta hoje ao time titular do Vasco

DIVULGAÇÃO

LUXA TEM UMA 
DÚVIDA NA 

ZAGA: MARCELO 
ALVES OU 

RICARDO GRAÇA

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo 
Alves (Ricardo Graça), Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Martín 
Benítez; Pikachu, Cano e Talles Magno 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas 
Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, 
Ronaldo e Daniel; Rossi, Thiago Andra-
de e Gilberto  
Técnico: Dado Cavalcanti

Local: São Januário  
Árbitro: Wilton P. Sampaio (Fifa-GO)  
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva 
(Fifa-GO) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

VASCO BAHIA

Locutor: Evaldo José  
Comentarista: Gérson

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Agora vai! O Flamengo tritu-
rou o Grêmio, com momen-

tos que relembraram os bons 
tempos e que voltaram a encher 
de esperança a Nação Rubro-Ne-
gra. Calma nessa hora, foi bom, 
mas em futebol não há mila-
gres, é começar amanhã em Re-
cife contra o Sport de onde parou 
em Porto Alegre. Ficou provado 
que o problema estava mais na 
atitude, na vontade de ganhar, de 
mirar na vitória, de brigar por ela. 
Rogério Ceni (foto) não desco-
briu a fórmula mágica, apenas os 
jogadores produziram mais, se 
empenharam e isso fez a diferen-
ça. Não é certeza de vitórias suces-
sivas. No caminho estão adver-
sários difíceis e que precisam ser 

respeitados. Só abriu a esperança 
de que o título está em disputa e 
que existe uma chance. A ordem 
é suar sangue, se preciso, na bata-
lha por cada palmo de espaço no 
campo. Fazem parte da vitoriosa 
história do Flamengo taças con-
quistadas com o coração batendo 
no peito do pé. É disso que a gale-
ra gosta, é isso que a galera quer.

 L O SBT está perto de ser 
a emissora de televisão 
que transmitirá o Cario-
ca 2021, que começará 
no dia 27 de fevereiro, 
três dias depois do encer-
ramento do Brasileirão.

 LA Globo quer pagar me-

nos pelo Brasileirão e os 
clubes não concordam.

 LO Atlético-MG fechou 
com o atacante Hulk, 34 
anos, que estava na China.

 LO Inter pega dureza. Abel 
Braga sabe que o Red Bull 
Bragantino não é bolinho.

Do jeito que a galera gosta

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

É LENHA

 LO médico Serafim Borges, que já tra-
balhou na Seleção Brasileira, alerta 
contra os riscos de se jogar futebol 
sob altas temperaturas. O risco real 
para a saúde dos atletas segue igno-
rado por quem deveria zelar por eles.

 L Renato extrapolou e perdeu a no-
ção do ridículo ao transferir sua ira 
para os jornalistas gaúchos, como 
se deles fosse a responsabilidade 
pelos insucessos do Grêmio nesta 
temporada.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LVanderlei Luxemburgo le-
vou o time para Atibaia e fez 
um trabalho específico, pilo-
tado também pelo preparador 
físico Antônio Mello. Trataram 
o jogo de hoje com o Bahia co-
mo se fosse final. Luxemburgo 
acha que os três pontos serão 

fundamentais para alcançar o 
objetivo e alerta que o adver-
sário pensa da mesma forma. 
O jogo de hoje à tarde será es-
camado e disparado, debaixo 
de calor de 40 graus à sombra. 
Imagine no campo, correndo 
por hora e meia.

Diego Alves tem 
chance de voltar
Rodrigo Caio já está vetado para jogo com o Sport

 L DUELO NA ILHA DO RETIRO

O 
técnico Rogério Ceni 
pode ganhar um refor-
ço caseiro para a partida 

de amanhã, contra o Sport, às 
20h, em Recife, pela 33ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. No 
treino de ontem, o goleiro Die-
go Alves participou da ativida-
de com o grupo pelo segundo 
dia consecutivo e está perto de 
retornar ao time do Flamengo.

Diego Alves se recupera de 
uma lesão muscular na coxa di-
reita desde o fim de dezembro 
e desfalcou o Rubro-Negro nas 
últimas sete rodadas do Cam-
peonato Brasileiro. Clinica-
mente liberado pelo depar-
tamento médico, o goleiro, 
agora, trabalha a parte física 
para conseguir ficar à disposi-
ção de Ceni.

Treinamento decisivo

A chance de Diego Alves via-
jar com a delegação do Flamen-
go para Recife é grande, mas 
ainda não está confirmada. O 
treino de hoje, o último antes 
do embarque, será decisivo. A 
comissão técnica está otimista 
com a possibilidade do retorno 
do camisa 1 contra o Sport.

Já o zagueiro Rodrigo Caio, 
que sofreu uma lesão muscular 
no jogo contra o Palmeiras, es-
tá vetado para a partida diante 
da equipe pernambucana. Ele 
ficou fazendo tratamento on-
tem e já sabe que está fora do 
duelo com o Leão.

O provável time do Flamen-
go para enfrentar o Sport será: 
Hugo (Diego Alves); Isla, Wil-
lian Arão, Gustavo Henrique 
e Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol.

Há sete rodadas fora do time, Diego Alves já treina com o elenco

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LA diretoria encaminhou a ex-
tensão de contrato de João Go-
mes, destaque das categorias de 
base e promovido ao elenco pro-
fissional em 2020. O atual víncu-
lo do volante vai até 2022, mas, 
como tem feito com outros jo-
vens jogadores que subiram de 
categoria recentemente, como 
Hugo Souza, Matheuzinho, Na-
tan e Ramon, os dirigentes en-
tenderam  que deveriam dar uma 
valorização salarial ao garoto.

O novo contrato de João Go-
mes vai ser firmado até 2025, 
com aumento de multa rescisó-
ria para clubes do exterior. Com 
o acordo alinhavado e as bases sa-
lariais definidas, o próximo passo 
é a assinatura do compromisso, 
que deve acontecer em poucos 
dias. Desde que foi promovido 
ao profissional, João Gomes dis-
putou nove partidas e vem ga-
nhando destaque e elogios da co-
missão técnica de Rogério Ceni.

João Gomes acerta a renovação
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CRIA DO VIDIGAL
NA TELA DA GLOBO
MARCELLO MELO JUNIOR ENCARA SEU PRIMEIRO

PAPEL DE PROTAGONISTA EM ‘ARCANJO RENEGADO’ 

PÁGINA 13

NA LINHA DE FRENTE

ALÔ,
omunidadeC

DOMINGO, 31/1/2021

TV
 G

LO
B

O
\D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

NA ROCINHA

PICOLÉ GOURMET É A 
ONDA DO MOMENTO
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NA CHATUBA

PROJETO SOCIAL AJUDA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Eu cresci em um territó-
rio vulnerável, onde a difi-
culdade vinha em primeiro 
lugar, mas eu escolhi mudar 
essa realidade e unir pes-
soas para a construção de 
um mundo novo. Foi assim 
que nasceu o Instituto Mun-
do Novo, uma organização 
sem fins lucrativos que leva 
oportunidades através de 
educação, cultura e profis-
sionalização para centenas 
de famílias da comunidade 
da Chatuba, em Mesquita.

Desde março de 2020, o 
instituto abriu as portas pa-
ra apoiar famílias que vivem 
em vulnerabilidade duran-
te a pandemia para apoio 
emergencial com cestas bá-
sicas, itens de higiene, limpe-
za, máscaras, álcool em gel, 
fraldas, leite, dentre outros 
itens de necessidade básica, 
e também auxiliar essas famí-
lias no processo de emanci-

pação, educação e geração de 
renda. Assim nasceu assim o 
projeto No Combate à Fome.

Estamos em busca de 
parceiros e voluntários que 
queiram nos ajudar nesse 
projeto de apoio humani-
tário para os moradores da 
Chatuba e ampliar para to-
da a Baixada Fluminense. 

O instituto atua hoje com 
três projetos chaves: o Mun-
do Encantado, que benefi-
cia crianças na Educação 
Infantil; o Arte com Visão, 
que utiliza a arte como fer-
ramenta de inclusão social 
e profissionalização através 
da dança; e o Ateliê Mundo 
Novo, que oferece capacita-
ção e geração de renda pa-
ra jovens e mulheres através 
do artesanato, da costura e 
da sublimação.

Vamos juntos combater a 
fome e emancipar essas fa-
mílias!

N
o calor de 40° que está fa-
zendo nesse verão carioca, 
Luiz Fernando Nascimen-

to, de 26 anos, tem uma sugestão 
para amenizar as altas temperatu-
ras. O cria da Rocinha desenvolveu 
uma linha gourmet de sacolés que 
faz sucesso pela comunidade.

Os chup chups, dindins ou ge-
ladinhos do Luiz são feitos com 
chocolate Hershey’s, biscoito Tra-
kinas e até bala Mentos. As receitas 

CRIA DA ROCINHA FAZ SUCESSO COM 
LINHA GOURMET DE SACOLÉS NA 
COMUNIDADE DA ZONA SUL DO RIO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

para lá de exóticas vieram da Inter-
net, quando o empreendedor co-
meçou a investir no próprio negó-
cio há cerca de oito meses.

“Sou uma pessoa que gosta de 
fazer tudo diferente. Gosto de ino-
var, não gosto de seguir o padrão 
e sou muito curioso. Mesmo sem 
experiência na cozinha, fui seguin-
do a receita e foi dando certo”, diz.

Quando decidiu montar o Ge-
ladão do Sorriso, Luiz tinha acaba-
do de sair de um emprego de quase 
dois anos, como operador de loja. 
Mesmo na formalidade, ele já pen-

ONG na Chatuba 
traz esperança
Bianca Simãozinho criou o Instituto Mundo 

Novo para apoiar moradores em Mesquita

Bianca Simãozinho organizou doação de cestas na pandemia

ARQUIVO PESSOAL

Luiz Fernando 
Nascimento investiu 
no próprio negócio 

há oito meses
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

sava em investir em algo próprio.
“Pensava em uma gráfica junto 

com o meu irmão, já que ele tem 
muito conhecimento com infor-
mática. Mas vi que a gráfica iria 
precisar de muito investimento e 
que comida era algo que dava di-
nheiro”, relembra.

Para vender os sacolés, o cria 
da Rocinha conta com a ajuda de 
um dos quatro irmãos. Para incre-
mentar as vendas, Luiz também 
passou a fazer empadão e cuscuz.

Morando com a mãe, o pai e os 
quatro irmãos na parte baixa da 
Rocinha, o empreendedor quer 
ver seu negócio crescer.

“Quero conquistar o Rio de 
Janeiro, montando uma equipe e 
vendendo bastante. Sou famoso 
aqui, mas para fora ninguém co-
nhece a minha marca”, afirma.
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A
s questões de segurança públi-
ca no Brasil dão o tom da série 
Arcanjo Renegado, que estreia 

amanhã, na Globo. Na linha de fren-
te da operação, Marcello Melo Junior 
encara seu primeiro protagonista na 
pele de Mikhael, primeiro-sargento do 
Bope, que vive na corda bamba entre a 
responsabilidade da profissão e a vul-
nerabilidade como cidadão. Criado no 
Morro do Vidigal, na Zona Sul, o ator, 
que descobriu sua arte na comunida-
de, conhece de perto essa realidade. 

“Vamos mostrar um lado direcio-
nado às características desse persona-
gem como ser humano e, ao mesmo 
tempo, abordando esse cotidiano do 
brasileiro com a segurança pública”, 
diz o galã, de 33 anos. “A gente tem que 
tocar nesses assuntos para que, quem 
sabe, nossos governantes tenham um 
olhar mais sensível para o lado huma-
no. Fomos por um caminho mais crí-
tico sobre como estamos em risco: seja 
o policial, o bandido e, principalmente, 
o morador de comunidade”. 

Os dramas de Mikhael se distan-
ciam da realidade solar de Marcello. 
Enquanto o sargente apresenta um 
jeito fechado ao tentar superar a mor-
te do pai, um oficial morto em comba-
te, o ator faz da poesia seu lugar de fala.

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

‘ME FEZ TER MAIS 

ESPERANÇA’

PROTAGONISTA DE ‘ARCANJO 

RENEGADO’, MARCELLO MELO 

JUNIOR REFLETE SOBRE A CORDA 

BAMBA QUE VIVE O CARIOCA 

DIANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA

“É um ser distante de mim em 
muitos aspectos. Eu acabo sendo mais 
alegre e espontâneo. O ponto que te-
mos em comum é a questão da segu-
rança. Eu venho de uma comunidade 
e ele é um policial. Parece que tratam 
essas pessoas de forma superficial, co-
mo se fossem números. Quem deve-
ria estar sendo julgado é quem está 
por trás disso tudo, que são os caras 
que vestem terno e gravata”, avalia. 

Todo esse olhar sensível às ques-
tões sociais surgem da criação de 
Marcello por entre as vielas do Vidi-
gal, motivo de orgulho para o ator. 
“Tive a oportunidade de vir de um lu-
gar que tem essa humildade, essa es-
perança, de querer um mundo cheio 
de sonhos, mas acaba sendo negativa-
do pela imagem que é passada da fa-
vela, como a gente é recebido violen-
tamente, por ser o alvo da segurança 
publica”, conta ele. 

As alegrias de ter cres-
cido naquela localida-
de são muitas, segun-
do Marcello, e ele pode 
provar. “Ter conhecido 
minha arte, ter me criado dentro 
desse lugar me fez ter mais esperança, 
confiança em mim, sem ter que de-
pender de um governo. Não tenho 
dores por ter crescido no Vidigal. Só 
me alegra poder ser essa representa-
tividade pro meu povo”, diz.

l Morador do Vidigal desde os 7 
anos, Marcello Melo Junior pon-
dera que os problemas existem em 
todas as classes sociais. “As dificul-
dades são para todos, mas a gente 
tem uma necessidade maior, por-
que a gente desce a ladeira e corre 
atrás, mas quando volta vê que o 

mínimo não nos é oferecido, que 
é educação e saneamento básico. 
Acho que a gente não perde a espe-
rança e luta com garra, com força, 
com educação. O máximo que a 
gente tem passa para nossos filhos 
e a gente tenta fazer o melhor pela 
comunidade”. 

“A gente luta com garra”

Marcello 
Melo Junior  

como  Mikhael, 
primeiro-sargento 

do Bope
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PAPO DEZ

 ● O projeto Dia-
mante na Cozinha 
está com 50 vagas 
abertas para mo-
radores do Com-
plexo do Alemão. 
Idealizado pelo 
renomado chef 
João Diamante, o 
curso ensina todo 
o ciclo da gastro-
nomia, desde o 
plantio até a con-
fecção de um prato. Por causa 
da pandemia, a nova edição vai 
acontecer de forma online, atra-
vés da plataforma Curseria. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
site beacons.page/dnc.

“Assim como o mundo, o pro-
jeto social Diamante na Cozinha 
teve que se adaptar e nesse ano 
de 2021 não vamos ficar parados. 
Vamos impactar muitas pessoas. 
Para que isso posso acontecer, 

fizemos uma par-
ceria com a Curse-
ria, que tem uma 
plataforma online 
com os melhores 
profissionais do 
mercado”, destaca 
Diamante.

A ideia do chef, 
cria da favela Nova 
Divineia, no Com-
plexo do Andaraí, 
é oferecer o curso 

todo mês para uma comunidade 
diferente. Na edição do Alemão, 
os inscritos vão ter aulas com o 
chef Felipe Bronze, que é apre-

sentador do Top Chef, reality 
show culinário da Record TV.

 •  MORADO-
RES da Tirol, 
em Jacarepa-

guá, na Zona Oeste do Rio, 
reclamam que a Rua Tirol, 
principal da comunida-
de, está cheia de buracos, 
além de muitos bueiros 
sem tampa. Em determi-
nada altura, a rua vira 
uma ladeira estreita, e o 
perigo fica ainda maior 
pelo transito de carros e 
motocicletas.

 •NA ROCINHA, moradores 
do Beco 7, na Rua 2, recla-
mam do lixo acumulado 
em uma vala que passa 
por ali, causando trans-
torno. Nas redes sociais, 
a Associação de Morado-
res pede que a vizinhança 
descarte os resíduos na 
caçambas de lixo.

GATAGAT0

MABEL MORAES, 19 ANOSMÁRCIO REIS, 35 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 ● Idealizada pelo então go-
vernador Carlos Lacerda, nos 
anos 60, a Cidade de Deus foi 
projetada para ser um con-
junto habitacional e receber 
moradores de baixa renda 
de várias regiões do Rio de 
Janeiro. A construção das 
moradias começou no iní-
cio de 1965 e a ocupação da 
área da Zona Oeste foi ante-
cipada por causa da histórica 
enchente que atingiu a cida-
de em 1966.

“A ideia era abrigar prin-
cipalmente os trabalhado-
res que iriam construir as fá-
bricas no entorno da Cidade 
de Deus, sobretudo aquelas 
localizadas às margens da 
Estrada dos Bandeirantes. 
Mas quando houve a en-
chente, várias pessoas que 
ficaram desabrigadas foram 
mandadas para lá”, conta 
Iara Oliveira, coordenadora 
da ONG Alfazendo.

Iara nasceu no mesmo ano 

em que a Cidade de Deus co-
meçou a ser ocupada. A mãe 
dela chegou à comunidade 
por causa da enchente da-
quele ano. Ela e os três dos 
atuais cinco filhos moravam 
na Favela do Esqueleto, que 
ficava onde hoje é a Uerj, no 

Maracanã, e foi alagada.
“As pessoas que moram e 

nasceram na Cidade de Deus 
têm a característica de todo o 
tempo se reinventar, ser cria-
tivo, para poder criar os seus 
filhos e continuar sobrevi-
vendo”, argumenta.

FALA TU

Moradora do Partido, em 
Deodoro, ela foi eleita 
Gata de dezembro, com 
66% dos votos.

Morador da Vila Vintém, 
o rapaz foi eleito Gato 
de dezembro, com 65% 
dos votos.

LUCAS LANDAU / DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

Quer ser Gato ou Gata da Laje? Alguma reclamação pro Fala Tu? Mande e-mail: papodez@meiahora.com

PEGA A VISÃO
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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
 

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.

 

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.

 
REPOSITOR 
Cia do Biscoito contrata: Repo-
sitor e Caixa. Entregar Curricu-
lo na   Avenida Nossa Senhora 
de Copacabana 1.168. Copaca-
bana.

 

COSTUREIRA T.3437-6024.
Overloquista, Colaretista es-
pecializada em moda praia. 
Início imediato, salário com-
patível com função, marcar 
entrevista. T.3437-6024.

 

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

 

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

DEDETIZADOR 
Dedetizadora contrata, Com CNH, 
experiência e referencia, trazer 
currículo/ entrevista partir 6ªfeira. 
Rua Guilhermina 480, Encantado, 
Próximo  Rei do Bacalhau
 
TÉC. ELETRÔNICA 
Contrata-se Técnico em Ele-
trônica  com experiência em 
Equipamentos Hospitalar. Enviar 
Currículo para : rh.flexmed@fle-
xmed-es.com.br
 

DOMESTICA V/TEXTO
Com experiência dois anos, ca-
sa de família no Flamengo. 
Precisa-se de 2ª à 6ª feira, 
meio expediente, mensal R$ 
1.500,00 (CTPS).Enviar currículo 
por WhatsApp Tel. (21) 99171-
9691(não recebemos ligações) 
ou recrutamento.brv@gmail.
com.
 

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.

 

MOTORISTA V/TEXTO
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguindaste 
(caçamba) Entrar em contato 
no telefone. início imediato, 
salário a combinar. T. 21 2445-
1393.
 

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.
 
MECÂNICO V/TEXTO
De Autos  Precisa-se para oficina. 
Experiência comprovada, salário 
+cesta básica +almoço  +VT. Tra-
tar Rua Montevidéu, 287- Penha.

 

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

 



ESPORTES

No caminho da Liberta
Flu encara o Goiás, adversário afundado no Z-4. Vitória deixa o Tricolor perto da vaga

 L TRÊS PONTINHOS PRECIOSOS...

N
a caminhada rumo à 
classificação para a Li-
bertadores da América, 

o Fluminense terá hoje mais 
um adversário que está na zo-
na de rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro. Em sétimo 
lugar na tabela, com 50 pon-
tos, somente dois atrás do Pal-
meiras e um em relação ao Grê-
mio, o Tricolor encara o Goiás, 
às 20h30, no Nilton Santos. O 
time goiano está afundado no 
Z-4: é o 16º colocado, com 29 
pontos. A equipe carioca terá 
mudanças em relação ao time 
que derrotou o Botafogo por 2 
a 0, no último domingo.

O técnico Marcão vai pro-
mover o retorno do artilheiro 
Fred, que ficou fora do clássico 
por suspensão, no lugar do ga-
roto John Kennedy. Outro que 
volta ao time titular é o volante 
Hudson. Ele substitui Yago Fe-
lipe, que levou o terceiro car-
tão amarelo. Quem também 
deve continuar fora da equipe 
é o apoiador uruguaio Michel 
Araújo, que já desfalcou o Tri-
color na última rodada. Ele está 
em tratamento de dores na co-
xa esquerda e dificilmente terá 
condições de jogo. 

Esmeraldino bateu o Peixe

Se o Fluminense sonha subir 
na tabela e se aproximar da tão 
sonhada vaga na Libertadores 
da América, o Goiás joga as úl-
timas esperanças para escapar 
da Segundona. O time vem de 
uma impressionante virada so-
bre o Santos, por 4 a 3, na Vila 
Belmiro, no último domingo.

Apesar do resultado positi-
vo diante do Peixe, fora de ca-
sa, o Esmeraldino tem 89% de 
risco de rebaixamento à Série 
B do Brasileiro, de acordo com 
cálculos do matemático Tristão 
Garcia, do site Infobola. Ídolo tricolor, Fred volta ao time hoje à noite, após cumprir suspensão no clássico diante do Botafogo 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, Hudson 
e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca 
Técnico: Marcão

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches 
e Heron; Taylon, Ariel Cabral, Breno, 
Shaylon e Jefferson; Rafael Moura e 
Fernandão Técnico Augusto César

Local: Nilton Santos  
Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)  
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Ma-
nis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere

FLUMINENSE

GOIÁS

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

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

 LO City Football Group, que ad-
ministra o Manchester City, for-
malizou ao Fluminense ofertas 
pelos atacantes Kayky e Meti-
nho, joias da equipe sub-17. De 
acordo com o site Globoesporte.
com, os ingleses ofereceram 7 mi-
lhões de euros (R$ 46 milhões) 
por Kayky, com bônus posterio-
res que poderiam ir de 5 milhões 
a 15 milhões de euros. 

Por Metinho, a proposta 
é de 3 milhões de euros, com 
mais 2 milhões em bônus. A 
ideia do grupo é integrar Kayky 
de imediato ao Manchester 
City, enquanto Metinho iria 
para o clube francês Troyes. As 
negociações não estão condi-
cionadas umas às outras.

Proposta por 
joias da base
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 L ARTILHEIRO DE SAÍDA?

Japoneses de olho
Pedro Raul teria negociações bem encaminhadas

O 
atacante Pedro Raul po-
de estar de saída do Bota-
fogo. Isso porque, segun-

do o site Globoesporte.com, as 
negociações com um clube do 
Japão estão avançadas. A dire-
toria do Alvinegro tenta lucrar 
com a transferência do cami-
sa 9. O Vitória Guimarães, de 
Portugal, também está envol-
vido nas negociações, já que 
possui 30% dos direitos eco-
nômicos do atleta. Agora, al-
guns detalhes, como a divisão 
do valor e a forma de pagamen-
to, estão sendo resolvidos.

O Botafogo vem tentando lu-
crar com a negociação, já que te-
rá que pagar 1,5 milhão de euros 
(cerca de R$ 10 milhões) ao ata-
cante por conta de gatilhos esta-
belecidos no momento da assi-
natura do contrato. Vale lembrar 
que Pedro Raul atingiu a meta de 
ser titular em pelo menos 60% 
dos jogos e, assim, o Botafogo 
teria que pagar o valor ao cen-
troavante, ficando com 60% dos 
direitos, além da renovação do 
vínculo por dois anos.

Com um pé e meio na Série 
B do Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo deu início ao processo 
de reformulação do atual grupo 
de jogadores. Após as dispensas 
do zagueiro Helerson, do volan-
te Rentería e do atacante Kelvin, a 
nova diretoria prepara a inclusão 
de mais três nomes na barca que 
não vão ficar para 2021.

Eles estão sendo mantidos em 
sigilo, mas o volante Cícero, cujo 
salário é muito alto para a Se-
gundona, é praticamente certo. 
No momento, o Alvinegro tem 
99% de risco de queda, segundo 
o site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia. O clube pretende 
anunciar as dispensas após o jogo 
contra o Palmeiras, terça-feira, às 
16h, no Allianz Parque. O Bota-
fogo é o lanterna do Brasileiro, 
com 23 pontos, 12 a menos que 
o Bahia, o primeiro fora do Z-4.

Pedro Raul é um dos poucos jogadores valorizados no atual elenco

VITOR SILVA / BOTAFOGO

 LOrgulho dos torcedores alvine-
gros numa temporada de enor-
mes decepções, o time feminino 
tem a chance de conquistar hoje, 
às 16h, no Nilton Santos, o títu-
lo do Campeonato Brasileiro da 
Série A-2. Com a derrota de 2 a 1 
para o Napoli, domingo passa-
do, em Caçador (SC), a equipe 
do Botafogo precisa da vitória.

As Gloriosas finalizaram a 
semana de treinos para o se-
gundo jogo da final e demons-
traram otimismo. “Nossa pre-
paração foi intensa. A gente 
está focada, assim como esteve 
no campeonato todo. Estamos 
nos preparando para surpreen-
der o adversário’, afirmou a ata-
cante Karol Lins. 

Gloriosas em busca do título

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

HOJE
 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

AMANHÃ
 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
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A GATA DA HORA

sabe como pirar o cabeção da rapaziada. Sexy e 
sedutora, a beldade monopoliza os olhares por onde passa. 
Ela tem 30 anos, mora em São Gonçalo e torce pelo Vasco. Ca-
saca! Que tal deixar aquela curtida esperta nas fotos da moça? 
Para isso, é só encontrá-la no Instagram como @midriatoso.

MÍDRIA TOSO

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

ARQUIVO PESSOAL

 LApós de ser anunciado ofi-
cialmente como o mais novo 
reforço do Atlético-MG, o ata-
cante Hulk usou as suas redes 
sociais para falar pela primei-
ra vez como jogador do Galo. 
Revelado pelo Vitória, ele ficou 
mais de 15 anos fora do Brasil. 
Aos 34 anos, Hulk fechou con-
trato por duas temporadas. No 
seu recado à torcida atleticana, 
prometeu gols e deixou bem 
claro o seu objetivo: “O Atléti-
co me deu a oportunidade de 
voltar a jogar no meu país de-
pois de tanto tempo. Um clu-
be com uma das melhores es-
truturas do mundo. Com um 
projeto fantástico. Venho para 
ser campeão. Hulk é Galo”.

Hulk: ‘Vim para ser campeão’

 LO Juventude está de volta à 
Série A, após 13 anos. Gusta-
vo Bocheca, um dos bons no-
mes da campanha do time gaú-
cho, mandou recado a Carlos 
Augusto Montenegro, ex-pre-
sidente e ex-membro do Co-

mitê Executivo do Botafo-
go. “Sem dúvida, um dos dias 
mais felizes da minha vida! Só 
nós sabemos o que passamos 
no começo de 2020. ‘O Boche-
cha era só custo’, disse o amigão 
aí… Série AAAAAA”, ironizou.

Bochecha festeja acesso

REPRODUÇÃO

se destacou, mas a Ju-
ventus bateu a Sampdo-
ria por 2 a 0, fora de casa, 
pelo Campeonato Ita-
liano. Os gols foram de 
Chiesa e Ramsey. Os bra-
sileiros Artuhr e Danilo 
foram titulares. A Juve 
assumiu o terceiro lugar.

por 2 a 1, de virada, para o 
Levante, fora de casa, pela 
21ª rodada do Campeonato 
Espanhol. O time madrileno 
jogou com um a menos des-
de os oito minutos do
primeiro tempo, após a ex-
pulsão do zagueiro brasilei-
ro Éder Militão.

o 
Manchester City não te-
ve vida fácil diante do 
lanterna do Inglês, mas 
bateu o Sheffield United 
por 1 a 0, gol de Gabriel 
Jesus, no oitavo triunfo 
seguido na competição. 
O resultado manteve o 
time na liderança.

de R$ 1 bi, o Cruzeiro terá 
que pagar à Federação das 
Associações de Atletas Pro-
fissionais R$ 500 mil por não 
repassar porcentagens nas 
negociações do uruguaio Ar-
rascaeta, vendido em 2019 
ao Fla, e do zagueiro Edu, re-
passado ao Athletico-PR.

 LCRISTIANO RONALDO NÃO  LO REAL MADRID PERDEU

 LJOGANDO EM CASA LCOM DÍVIDAS NA CASA 



TELEVISÃO

A 
apresentadora Gardênia 
Cavalcanti está de volta 
à Band a partir de ama-

nhã, com um novo programa 
diário, Vem Com a Gente. A es-
treia será em grande estilo, em 
um especial de verão, gravado 
no Hotel Fairmont, em Copa-
cabana. Durante todo o mês de 
fevereiro, a programação con-
tará com convidados, dicas de 
beleza, saúde, culinária e mui-
to entretenimento.

“Sou movida a desafios e es-
tou muito feliz com tudo que 
estamos preparando. Viemos 
de um ano difícil para o mundo. 
Precisamos nos cuidar e tam-
bém acreditar, voltar a sonhar e 
a sorrir”, afirma Gardênia.

Convidados e receitas

Nesta primeira semana, o 
Vem Com a Gente, sempre a 
partir das 14h, receberá en-
tre os convidados o apresen-
tador Otaviano Costa. O pro-
grama também terá dicas de 
cuidados com a pele no verão, 
tendência de chapéus para a 
estação mais quente do ano e 
deliciosas receitas, entre elas 
carpaccio de salmão. 

“Estamos animados com a 
estreia do programa. É a nos-
sa aposta local nas tardes de se-
gunda a sexta. Gardênia tem ca-
risma e vai conquistar o público 
em um formato plural, para 
toda família. Estamos fazendo 
com capricho, com equipe de 
peso na direção e na produção. 
Sem contar a parceria com o 
Fairmont, que nos presenteou 
com um cenário elegante e uma 
das vistas mais lindas da cidade, 
que é a Praia de Copacabana”, 
explica Cláudio Giordani, di-
retor geral do Grupo Band Rio.
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A apresentadora Gardênia

Cavalcanti comanda

novo programa na Band,

‘Vem Com a Gente’,

que estreia amanhã

‘SOU MOVIDA

A DESAFIOS’
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

O HIT DO ‘BBB 21’
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 L Não deeesmerecendo os porteiros do condo-
mínio onde moro, mas esse Jefferson, hein... 
Que de-de-delícia! Morador de Cosmos, esse 
flamenguista tem 24 anos e trabalha como por-
teiro. Seu Instagram? @jeffersongomeso. 

 L Afilhado e paaarceiro de composições 
de Xande de Pilares, T do Tuiuti acaba de 
lançar sua nova música de trabalho, Ge-
ribá, já disponível em todas as platafor-
mas di-di-digitais e no canal no YouTube 
T do Tuiuti. Essa é a terceira canção do 
cantor, criado no Morro do Tuiuti, em São 
Cristóvão. A primeira foi Zeca Presidente, 
gravada com participação especial de 
Xande de Pilares. A segunda foi Eu Sei 
de Onde Eu Vim, composição de Xande 
de Pilares e Neném Chama. 

COM VOCÊS... T DO TUIUTI

DIVULGAÇÃO

JEFFERSON GOMES

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

 LO Big Brother Brasil 21 mal 
começou e já temos um 
hit, inspirado na Juliette, 
que se encantou com Fiuk 
assim que entrou na casa. O 
autor da música é o taaalen-
toso MC WC, de Nova Iguaçu. 
No BBB 20, aliás, ele lançou o 
funk Tropa do Prior, que vi-vi-
virou hit, com Neymar, Gabigol 
e outros famosos dançando e 
cantando a música na época. 
“Agora, me inspirei na situa-
ção do Fiuk com a Juliette e 
resolvi fazer o funk Calma, 
Juliette, brincando, que 
acabou viralizando na in-
ternet. Não esperava isso 
tudo, estou bastante fe-
liz. Pretendo fazer mais 
músicas relacionadas ao 
BBB, pois o povo gosta 
dessas coisas. Espero 
um dia poder viver da 
música e cantar para 
milhares de pessoas”, 
diz WC. Vai conseguir!



‘Nunca tive um relacionamento abusivo’
 L Jey está contando os dias para o lançamento de sua nova música ‘Decisão’, 

que estará disponível na sexta-feira. O clipe da canção tem o intuito de alertar 
as mulheres que passam por um relacionamento abusivo, com agressão e con-
trole emocional. À coluna, ela fala sobre esse novo trabalho, revela que sen-
te vontade de voltar a atuar e ainda adianta seu futuro projeto. Confira!

Você vai lançar a música ‘Decisão’. A mú-
sica tem um tema forte e bem atual, né? É 
uma maneira de dar voz às mulheres?

Sim! Eu estou muito feliz de poder atingir as 
mulheres com esse clipe. A gente está vivendo um 
momento de externar essas situações de relacio-
namentos tóxicos, abusivos. Então, se eu conseguir 
atingir e encorajar as mulheres a sair desses relacio-
namentos, a conseguir identificar que estão neles, 
eu vou me sentir muito satisfeita. 

O que dá pra adiantar pra gente do clipe?
Nesse clipe, a gente ajuda as mulheres a iden-

tificar esse tipo de relacionamento tóxico. O clipe, 
na verdade, é um curta-metragem. A gente mostra 
o homem como um ‘psicopata’, as situações que 
a mulher passa com ele. E o final do clipe é bem 
emocionante. A gente mostra essa liberdade dessa 
mulher. Eu espero que quem assista entenda essa 
dualidade que há entre o amor e os abusos físicos, 
psicológicos. Quais são as diferenças entre eles. 

Como foi contracenar com o Sidney no clipe?
Eu trabalhei com o Sidney em ‘Os Dez Manda-

mentos’, da Record. E pensei nele para o clipe porque 
ele tem essa carinha de galã, bonzinho. Então, eu que-
ria mostrar que não existe ‘rosto’ certo para as pessoas 
tóxicas. No clipe, a gente mostra agressão, por exem-
plo. A gente também tenta trazer um pouco desse lado 
do abusador. Que ele também sofre com as situações.

Você já teve algum relacionamento abusivo?
Eu nunca tive. Mas tem muitas pessoas na mi-

nha família que já tiveram. Minha mãe mesmo 
teve um relacionamento desses com meu pai e eu 
vivenciei muito isso quando criança. Eu convivia 
com toda a situação. Eles se amavam muito, mas 
tinham muitos problemas no relacionamento deles. 
Eu via isso como uma doença.

Você que já participou de novelas na Re-
de Globo e Record. Pensa em voltar a atuar?

Muito. A carreira de atriz me completa. Depois 
que acabou ‘Os Dez Mandamentos’, eu ainda fiz 
umas participações em ‘A Dona do Pedaço’, da Glo-
bo, e logo depois  veio a pandemia. A gente fica nessa 
instabilidade da vacina. Então, o mercado artístico 
em geral ficou mais instável. Mas nesse período eu PI
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consegui conciliar a carreira de atriz com a 
de cantora. Eu ainda preenchi um pouco do 
vazio que eu sinto em relação à atuação fa-
zendo o clipe, que é um curta, na verdade.

Quais são seus segredos de 
beleza?

Eu gosto muito de cuidar da minha 
alimentação. Não só pelo fator estético, 
mas de saúde mesmo. Então, nos dias de 
semana, eu seguro mais a onda, nos fins 
de semana me permito alguns exageros. 
E quando exagero muito, eu faço o jejum 
intermitente. 

Quais são seus projetos para 
este ano?

Eu tenho um projeto para depois da 
pandemia, na verdade. É um talk show de 
viagens que teria o nome de ‘Viajey’. Se-
riam entrevistas que abordam o tema 
viagem. O projeto está pronti-
nho e é muito bacana. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
A adversidade é a pedra de toque da amizade”

(Namertes)

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

 LDedique um tempo para se 

organizar antes de começar a 

semana. Para o seu domingo 

melhorar, capriche num prato 

especial na cozinha. Namore 

bastante, surpreenda o par.

Números da sorte: 32, 95 e 41.

 LHoje o dia deve ser dedicado 

à saúde e ao bem-estar. Prati-

que exercícios físicos e descan-

se muito. Evite se estressar. A 

paixão e a fantasia vão surgir 

na vida a dois, aproveite.

Números da sorte: 78, 60 e 87.

 LFaça contato com a família, 

mesmo que virtualmente. Re-

laxe e se permita aproveitar 

o seu dia. Dia para se dedicar 

ao prazer, inclusive com o par. 

Evite ficar estressado.

Números da sorte: 97, 70 e 34.

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

 LAfaste-se das preocupações 

da vida profissional e se orga-

nize. Algo inesperado pode 

acontecer, fique de olhos aber-

tos. Hoje você estará mais sen-

sível e romântico com o par.

Números da sorte: 62, 53 e 80.

 LA família e os amigos exigi-

rão uma atenção especial nes-

te dia. Mantenha-se positivo 

diante dos novos desafios que 

irão surgir. Muito prazer vai 

surgir no amor.

Números da sorte: 09, 81 e 63.

 LO primeiro mês do ano ter-

mina com ótimas energias, o 

clima é de renovação. Novos 

obstáculos podem ser supera-

dos. Você poderá compartilhar 

com seu par tarefas da rotina.

Números da sorte: 01, 37 e 46.

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

 LVocê terá a possibilidade de 

se livrar de um assunto proble-

mático. Uma decepção pode 

ser deixada para trás, procure 

seguir em frente. Um relacio-

namento ruim pode acabar.

Números da sorte: 83, 38 e 65.

 LCuide mais da sua saúde. O 

momento é importante para 

se colocar em primeiro lugar. 

Com determinação e consciên-

cia, pode escolher uma nova 

paquera adequada.

Números da sorte: 93, 57 e 39.

 LVocê terá muita vontade de 

ficar em casa neste domingo. 

Aproveite o aconchego da sua 

casa e o conforto do relaciona-

mento. Priorize experiências 

mais intimistas hoje.

Números da sorte: 22, 58 e 85.

SÃO JOÃO BOSCO
Nasceu perto de Turim, na Itália, em 
1815. Dom Bosco quis ser sacerdo-
te, mas sua mãe o alertava: “Se você 
quer ser padre para ser rico, eu não 
vou visitá-lo, porque nasci na po-
breza e quero morrer nela”. Com 
26 anos de idade, ele recebeu a or-
denação sacerdotal. Desde cedo, ele 
foi visitado por sonhos proféticos 
que só vieram a se realizar ao lon-
go dos anos. Foi chamado de louco 
por muitos devido à sua ousadia e 
à sua docilidade ao Divino Espírito 
Santo. Fundou a Congregação dos 
Salesianos, dedicada à proteção de 
São Francisco de Sales.

SANTO DO DIA

JUIZ
No meio de um julgamento 
conturbado, o juiz que presi-
dia a sessão avisa:
— O próximo que abrir a 
boca, vai para a rua!
Sem perda de tempo, o acu-
sado berra:

— Viva o juiz!

O BÊBADO
Em uma festa de casamento, 
um sujeito enche a cara e co-
meça a dar o maior vexame, 
até que um dos convidados 
resolve tentar ajudar:

— O senhor não quer tomar 
um táxi e ir para casa?
Abraçando o novo amigo, o 
bêbado responde:
— Que ótima ideia! Mas tem 
uma condição! Depois que a 
gente tomar esse tal de taksi, 
você toma um uísque?

ESBUI
Na rodoviária:
— Boa tarde, eu quero com-
prar uma passagem para o 
Esbui!
— Não entendi. O senhor 
pode repetir?
— Quero uma passagem 

para o Esbui!
— Sinto muito senhor, não 
temos passagem para o Es-
bui. Desculpe.
Aborrecido, o homem co-
menta com o amigo:
— Olha, Esbui, ele falou que 
pra você não tem passagem!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Esmeralda
MENSAGEM:
Esmeralda avisa que relem-
brar e querer reviver o pas-
sado será uma péssima op-
ção, lembre dos erros e  das 
decepções passadas como 
ensinamento, assim evitará 
que se repitam.
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano!
CORES:
Verde, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda energia do 
passado, mágoas e desavenças 
do seu lar, acenda seis incen-
sos de sândalo em toda casa e 
peça para Esmeralda a recon-
ciliação e a união entre todos 
os seus amigos e familiares.

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

 LDia para se dedicar aos cui-

dados pessoais e à vida fami-

liar. Ajude os entes. Respire 

um pouco e aproveite para se 

tranquilizar. Os momentos de 

carinho vão estar em alta.

Números da sorte: 02, 92 e 47.

 LOrganize seus documentos 

e papéis pessoais ainda hoje. 

Isso pode te poupar tempo no 

futuro. Você pode desfrutar 

bastante a intimidade. O clima 

será quente com o par.

Números da sorte: 84, 48 e 21.

 LHoje, organizar uma reunião 

familiar, mesmo que virtual-

mente, vai te fazer bem. Adap-

te-se a possíveis complicações. 

O romance será agradável, 

faça um programa a dois.

Números da sorte: 67, 04 e 58.
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