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São Gonçalo e 
Rio aceleram 

vacinação 
dos idosos

NOVAS DATAS 7

Passageiros 
sofrem nas 

longas filas do 
BRT lotado
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‘TCHAU, MÃE, 
ESTOU INDO. 
NÃO VOU 

AGUENTAR’
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FOGÃO CAMPEÃO 
MORAL DA LIBERTA

ESPORTES

Após assar o Porco no Niltão 
por 2 a 1 no turno, Glorioso 

empata em 1 a 1 com o dono 
da América em Sampa
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Lucas Penteado 
é acusado de 

agredir a ex 
em São Paulo

‘BIG BROTHER’

PÁGINA 17

Gabriella 
Marinho arrasa 
com cerâmica e 

ilustra DVDs

ALÔ, COMUNIDADE

PÁGINA 8

Ana Clara, de 5 anos, 
morre baleada na 

comunidade Monan 
Pequeno, em Pendotiba. 

Na viatura, a pequena 
olhou para a mãe 

Cristiane e se despediu. 
PM que participou da 

operação é preso
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NÃO É BALA PERDIDA! 
É VIDA PERDIDA

BABADO 16
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- GALVÃO - DIGA LÁ, TINO 

- TÔ PARTINO! CRI, CRI, CRI...
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CARTA DO LEITOR

Usuários de drogas 
na Cidade de Deus

Muitos problemas
em Campo Grande

Arrastões em via 
da Barra da Tijuca

Iluminação fraca 
em rua de Olaria

Passagem cara e
serviço péssimo

Trecho ruim na
Linha Vermelha

 L Na Estrada do Gabinal, na altu-
ra do viaduto que fica embaixo 
da Linha Amarela, na Cidade de 
Deus, usuários de drogas se aglo-
meram na pista que leva ao retor-
no para o Gardênia e intimidam 
quem passa. Eles ficam usando 
drogas no meio da rua e podem 
acabar sendo atropelados.

 LA esquina das estradas Carva-
lho Ramos e do Tingui, em Campo 
Grande, está toda esburacada. É um 
cruzamento perigoso, mas a pre-
feitura tem ignorado pedidos para 
colocar um sinal. Todos os dias tem 
acidente. Outro problema: nem cal-
çada tem, os pedestres passam pelo 
mato, ou no canto da pista.

 L Arrastões estão acontecendo 
quase todas as noites na Av. Eng. 
Cezar Hermano Jordão Freire, na 
Barra da Tijuca, próximo aos pré-
dios do CEO Offices e à entrada 
do Península. A via é muito mal 
iluminada e não vemos viaturas 
no local. Os seguranças do Via 
Parque é que salvam as pessoas.

 L A Rua Andorinhas, em Olaria, 
precisa de uma iluminação pú-
blica de melhor qualidade. Hoje, é 
precária. As poucas lâmpadas que 
ainda funcionam estão bem fra-
cas e não adiantam de nada. A rua 
é muito tranquila, com ambiente 
familiar, mas com essa escuridão 
ninguém fica sossegado.

 L As passagens dos ônibus que 
saem de Campo Grande em di-
reção ao Centro do Rio e à Zona 
Sul aumentaram muito nos últi-
mos anos, sob o pretexto de que 
haveria melhora nas condições 
dos coletivos. Não é isso que nós, 
moradores da cidade do Rio de 
Janeiro, vivemos diariamente.

 L No trecho da Linha Vermelha 
entre a Via Dutra e a Ilha do Go-
vernador, a sinalização é ruim e 
o asfalto está cheio de ondula-
ções. Além disso, a iluminação é 
péssima. Por isso, vários arras-
tões acontecem por lá quando 
escurece. Até quando vai ser 
esse descaso?

Anônimo
Cidade de Deus

Marcelo Silva
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

Lídia Souza
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Campo Grande

Gláucio Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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 LTENHO 58 anos de 
idade e sou jornaleiro 
há três. Moro no Jar-
dim América, e, antes 
de ser jornaleiro, eu era 
cobrador de ônibus. O 
que mais gosto na 
minha profissão é tra-
balhar com o público. 
Uma coisa que poderia 
melhorar aqui no bair-
ro é a segurança. Sou 
torcedor do Flamengo 
e nas horas vagas gos-
to de descansar. Gosto 
de ler sobre esportes 
no MEIA HORA.

JOSÉ
PEREIRA —

Oswaldo Cruz

THAYS 
CRISTINA 
DE SOUZA 
MONTE
tem atual-
mente 23 
anos. Ela 
desapareceu 
em 05 de 
novembro 
de 1998, em Senador Camará (Zona 
Oeste), após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337.

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Após a morte de Ana Clara (foto menor), moradores fizeram protesto na Estrada do Monan Pequeno

PEDRO CONFORTE / PLANTÃO ENFOCO

Tragédia em Niterói
Criança de 5 anos morre após ser atingida por bala perdida na porta de casa

 L VIOLÊNCIA SEM FIM

A 
pequena Ana Clara Go-
mes, de 5 anos, é mais 
uma vítima da tragédia 

das balas perdidas. Ela morreu 
após ser baleada na porta de ca-
sa, na Comunidade do Monan 
Pequeno, em Pendotiba, pró-
ximo ao Largo da Batalha, em 
Niterói, por volta das 11h30 
de ontem, durante confronto 
entre policiais militares do 12º 
BPM (Niterói) e bandidos. 

Ana Clara foi atingida no om-
bro e levada para o Hospital Es-
tadual Azevedo Lima (HEAL), 
mas não resistiu. A mãe da me-
nina, Cristiane Gomes, ficou 
em estado de choque. A avó da 
criança passou mal ao receber a 
notícia da morte da neta e teve 
que ser encaminhada para uma 
unidade de saúde. 

A família de Ana Clara diz 
que o tiro que atingiu o om-
bro esquerdo da menina teria 
partido da polícia. Já a Polí-
cia Militar afirma que os po-
liciais foram surpreendidos 
por criminosos, que abriram 
fogo contra eles.

Cabo é preso
À tarde, um cabo da PM que 

participou da ação foi preso em 
flagrante por agentes da Dele-
gacia de Homicídios de Ni-
terói, Itaboraí e São Gonça-
lo (DHNISG), suspeito de ter 
dado o tiro que causou a morte 
de Ana Clara. “Ele não confes-
sou o disparo, mas a declara-
ção dele é contraditória. O re-
lato das demais testemunhas e 
a perícia técnica mostram is-
so”, declarou o delegado Bru-
no Cleuder, titular da especia-
lizada e responsável pelo caso. 
O militar foi preso em flagran-
te por homicídio doloso, com 
dolo eventual.

 LAntes da prisão do cabo, o por-
ta-voz da Polícia Militar, major 
Ivan Blaz, havia afirmado que 
a ação foi “um ataque gratui-
to sofrido em plena via públi-
ca”. Ainda de acordo com Blaz, 
após o confronto, policiais fo-
ram surpreendidos quando vi-
ram a menina no chão.

Sobre as acusações que a 
família fez à PM, o porta-voz 
declarou: “Tudo é muito pre-
liminar, precisamos aguardar 
o término das investigações”.

O comando do 12º BPM 
instaurou um procedimen-
to apuratório interno para 
apurar a conduta dos PMs 

durante a operação. As ar-
mas dos policiais foram re-
colhidas pela unidade militar 
e entregues à DHNISG para 
realização de perícia.

O delegado t i tular  da 
DHNSGI, Bruno Cleuder, dis-
se que peritos estiveram no lo-
cal onde a menina foi baleada.

Armas de policiais militares são recolhidas

 LEm entrevista à TV Globo, a 
mãe de Ana Clara, Cristiane 
Gomes, disse que a menina e o 
irmão, de 2 anos, tinham acaba-
do de acordar e estavam na por-
ta de casa. “Eu estava no quar-
to quando comecei a ouvir os 
tiros. Corri e meu filho já esta-
va comigo, mas minha filha es-
tava caída. Na viatura, eu falei 
(para os PMs): ‘Vocês mataram 
minha filha’. Ela me olhou, tipo: 
‘Tchau, mãe. Estou indo. Não 
vou aguentar’”, afirmou. 

Inconformados, moradores 
fizeram um protesto na Estra-
da do Monan Pequeno. A via de 
acesso principal foi fechada por 
alguns minutos.

‘Minha filha 
estava caída’

 LDe acordo com a plataforma 
Fogo Cruzado, além de Ana 
Clara, outras três crianças fo-
ram atingidas por balas perdi-
das na Região Metropolitana 
do Rio este ano. A primeira foi 
Alice Pamplona da Silva Souza, 
de 5 anos, morta por uma bala 
perdida enquanto via a quei-
ma de fogos na varanda de ca-
sa, no Morro do Turano, no Rio 
Comprido, no Réveillon. Ra-
fael Capela da Silva, de 7 anos, 
foi baleado durante ação poli-
cial no Morro do Juramento, 
em Vicente de Carvalho. An-
dryw Morelli, de 9 anos, foi 
atingido durante uma tentati-
va de assalto em Realengo.

Quatro crianças 
atingidas

RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 3/2/2021 · MEIA HORA 3



POLÍCIA

Apoio federal
Ministra conversa com famílias de desaparecidos

 L MENINOS DE BELFORD ROXO

O 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos se comprometeu a 

prestar apoio às famílias de Lucas 
Matheus da Silva, de 8 anos, Ale-
xandre da Silva, de 10, e Fernando 
Henrique Soares, de 11, de Bel-
ford Roxo, na Baixada Fluminen-
se, que estão desaparecidos desde 
o dia 27 de dezembro.

A ministra Damares Alves con-
versou com as famílias por video-
conferência, ontem de manhã, 
durante reunião na sede da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Humanos 
(SEDSODH). Segundo ela, três se-
cretários da pasta darão apoio às 
famílias. “Contem com a nossa 
ajuda. Os secretários estão indo 
para o Rio para, mais do que pres-
tar apoio a vocês no que precisa-
rem, buscar a verdade e contribuir 
para que os culpados sejam puni-
dos. Vamos trabalhar nisso”, disse.

Damares também comentou 
sobre a possibilidade de oferecer 
moradia às famílias fora da comu-
nidade do Castelar. Ao longo das 
investigações, a polícia levantou a 
possibilidade de traficantes da re-
gião estarem envolvidos no sumi-

ço dos meninos. A oferta também 
foi feita pelo secretário Estadual de 
Assistência Social e Direitos Hu-
manos, Bruno Dauaire, logo no 
começo do encontro. “Estamos 
vendo uma forma de encaminhar 
vocês, caso queiram, para inserção 
no programa Aluguel Social”, de-
clarou Dauaire, que recebeu do 
secretário de Polícia Civil, Allan 
Turnowski, a informação de que 
aguarda o resultado do exame de 

DNA que compara o material ge-
nético das mães das crianças com 
roupas sujas de sangue encontra-
das na casa de um vizinho da famí-
lia, no Castelar.

Após a reunião, os familiares 
disseram ter renovado as espe-
ranças. “Acreditamos que ain-
da vamos encontrar as crianças 
vivas”, afirmou a avó de Lucas e 
Alexandre, Silvia Regina da Sil-
va, de 58 anos.

Parentes dos meninos exibem cartazes durante a reunião 

DANIEL CASTELO BRANCO

Com pedidos de justiça e sob 
forte comoção, parentes e amigos 
de Marcelo de Almeida da Silva se 
despediram ontem à tarde do ga-
ri, de 38 anos, morto com um ti-
ro nas costas na Vila Cruzeiro, no 
Complexo da Penha, domingo, 
quando saía para trabalhar. O se-
pultamento do corpo foi no Ce-
mitério de Inhaúma.

“Mataram ele e arrastaram co-
mo um cachorro, ele está todo ra-
lado. Mataram ele porque era só 
mais um preto da comunidade, 
mas ele era trabalhador, honesto. 

Era muito amado, tinha amigos. 
Como vou fazer sem ele agora?”, 
cobrou a viúva, Maria da Concei-
ção Jesus de Paula, ao lado do filho, 
Marcelo Júnior, de 20 anos. 

Uniformizados, colegas de tra-
balho de Marcelo também pedi-
ram justiça. “Vamos cobrar da 
Comlurb, do sindicato dos garis, 
da prefeitura e do governador que 
agora eles amparem esta família. 
O Marcelo não estava à toa na rua 
ou indo se divertir, ele estava indo 
trabalhar”, disse Ionéia Moreira, 
membro da Comissão dos Garis.

Emoção no 
adeus a Marcelo
Gari foi morto com tiro nas costas

 L PEDIDOS DE JUSTIÇA

Parentes e amigos de Marcelo se emocionam no enterro

LUCIANO BELFORD

RAPIDINHAS...

Dois mortos 
no Salgueiro

 LUma operação do 7º BPM 
(São Gonçalo) no Comple-
xo do Salgueiro resultou na 
morte de dois suspeitos. Os 
policiais estavam em patru-
lha de repressão ao roubo de 
cargas na região e foram ata-
cados a tiros na localidade do 
Recanto das Acácias, segun-
do a corporação. Duas pisto-
las e drogas foram apreendi-
das na operação.

PM mata 4  
na Chatuba

 LQuatro suspeitos foram 
baleados e morreram no 
hospital, após uma ope-
ração realizada ontem pe-
lo 20º BPM (Mesquita) na 
Chatuba, na Baixada Flumi-
nense. Os PMs foram ao lo-
cal para remover barricadas 
e outros obstáculos ergui-
dos por bandidos em vias 
públicas. Armas e drogas 
foram apreendidas na ação. 

Furto de 
combustíveis

 LA Polícia Civil iniciou on-
tem uma operação contra 
uma quadrilha especializa-
da em transportar combus-
tíveis furtados da Petrobras. 
Dezesseis mandados de busca 
e apreensão foram cumpri-
dos nos estados do Rio, São 
Paulo e Espírito Santo. Um 
sargento da PM, suspeito de 
fazer escolta, já havia sido pre-
so em Paty do Alferes.

 L POLICIAIS do 16º 
BPM (Olaria) encon-
traram um artefato 
explosivo fabricado 
durante  o  per íodo 
da Segunda Guerra 
Mundial, entre 1939 
e 1945, em Olaria, na 
Zona Norte do Rio. A 
munição, que pesa 
cerca de 25 quilos, foi 
encaminhada para a 
22ª DP (Penha). Espe-
cialistas serão convo-
cados para fazer uma 
perícia no artefato.

ARTEFATO DA ÉPOCA DA GUERRA
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GERAL

BRT de volta ao velho 
normal de problemas
Serviço funcionou ontem, com veículos lotados e longas filas

 L UM DIA APÓS O CAOS

U
m dia depois do caos im-
plantado nos transpor-
tes do Rio, com a parali-

sação dos rodoviários do BRT, 
os três corredores do sistema 
— Transoeste, Transcarioca e 
Transolímpica — voltaram a 
funcionar, ontem, a partir das 
4h da manhã, trazendo um 
pouco de alívio para os passa-
geiros, que haviam enfrentado 
mais aglomerações e preços 
abusivos praticados por veícu-
los de transporte alternativos.

Com o serviço voltando a 
funcionar, os velhos problemas 
surgiram, com os articulados 
bem cheios. Na estação de BRT 
de Madureira, na Zona Norte, 
os usuários enfrentaram lon-
gas filas para embarcar. A re-
portagem também flagrou um 
ônibus quebrado e circulando 
com a porta traseira aberta.

Morador de Madureira, Vi-
cente Barreto Leite perdeu, du-
rante a paralisação, um exame 
médico marcado na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste. “Não sei 
quando consigo remarcar meu 
exame”, queixou-se.

Outro passageiro, que se 
identificou apenas como Namir, 
reclamou da aglomeração: “Ho-

je (ontem) eu quero ver se consi-
go embarcar. Já viu a fila?”. 

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), disse ontem de 
manhã que o controle do sis-
tema de bilhetagem do BRT foi 
um erro, já que o Poder Públi-
co não tem acesso aos núme-
ros. Após um dia de paralisa-
ção no serviço, Paes prometeu 
em entrevista à TV Globo, que 
o sistema vai voltar a funcionar 

bem, mas previu que a melho-
ra ainda vai levar tempo. Em 
reunião na tarde de segunda-
feira, o consórcio e a prefeitu-
ra estabeleceram prazo de três 
meses para negociar mudanças 
no contrato.

“Vamos ficar em cima. Não 
tem ônibus na prateleira. Não 
podemos fazer aportes fora do 
contrato”, disse o prefeito.

Um projeto para a criação de 
um programa de renda mínima 
para a população do estado do 
Rio deve ser votado pela Alerj ain-
da em fevereiro. Com o fim do au-
xílio emergencial, o objetivo é criar 
uma transferência de renda esta-
dual para substituir o benefício do 
governo federal. Caso o texto seja 
aprovado, o benefício será no va-
lor de R$ 200, e vai atender aos ci-
dadãos que comprovarem renda 
igual ou inferior a R$ 100 ou que 
não possuam vínculo formal de 
trabalho há mais de seis meses.

Ontem, o deputado estadual 
André Ceciliano (PT), que foi 
reeleito como presidente da Alerj 
pelos próximos dois anos e é au-
tor do texto da renda emergencial 
do Rio, protocolou o projeto. De 
acordo com a proposta, o benefí-
cio será concedido até o dia 31 de 
dezembro. Além disso, caso a pes-
soa tenha filhos menores de idade, 
também será dado um adicional 
de R$ 50 por filho, limitado a dois.

Ceciliano disse que o dinheiro 
sairá dos cofres do estado, citando 
como exemplos “os valores do su-
perávit financeiro do orçamento 
de 2020, recursos do pagamento 
de débitos inscritos em dívida ati-
va e verba de Fundos Estaduais, 
conforme autorização legal”.

Em todo o estado, o governo 
federal pagou o auxílio emer-
gencial para mais de 5,5 milhões 
de beneficiários, ou 32,19% dos 
habitantes. Quando se fala do 
programa Bolsa Família, que foi 
inserido no auxílio emergencial 
para quem recebia menos de R$ 
600 e R$ 300, da renda de exten-
são, o número de beneficiados 
inscritos no estado é de 941.270, 
com renda média de R$ 323,46.

Renda 
mínima 
estadual
Projeto da Alerj 
entraria no lugar 
do auxílio federal

 L R$ 200 DE AJUDA

Na estação de Madureira, fila quilométrica para pegar o BRT

DANIEL CASTELO BRANCO

 LPassageiros da SuperVia pre-
cisaram andar por trilhos entre 
duas estações, ontem de ma-
nhã, por conta de um proble-
ma com a manutenção de um 
trem. Segundo a concessioná-
ria, o problema afetou a circu-
lação dos trens do ramal Santa 
Cruz. A operação foi reduzi-

da a trens circulando apenas 
nos trechos entre Santa Cruz e 
Padre Miguel/Mocidade e en-
tre Realengo e Central do Bra-
sil. Com isso, muitos passagei-
ros do ramal, que seguiam em 
direção à Central do Brasil, ti-
veram que descer do trem em 
Padre Miguel e andar pelos tri-

lhos até a estação de Realengo.
Por volta das 7h, a SuperVia 

informou que o serviço já tinha 
sido regularizado, com os trens 
circulando por toda a extensão. 
Mas houve relatos de interva-
los irregulares. Ainda segundo 
a concessionária, os clientes fo-
ram informados do problema 

por meio do sistema de áudio 
dos trens e nas estações, com o 
serviço totalmente normaliza-
do por volta das 8h30.

Nas redes sociais, passageiros 
reclamaram. “Cadê os trens de 
Bangu?”, questionou uma. “Por 
que o ramal Santa Cruz está sus-
penso?”, perguntou outra.

Passageiros andam por trilhos entre estações da SuperVia

‘EU QUERO VER 
SE CONSIGO 

EMBARCAR. JÁ 
VIU A FILA?’, SE 

QUEIXA USUÁRIO
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Calendário mais enxuto
Prefeitura do Rio acelera imunização e idosos com mais de 75 anos comemoram

 L LUTA CONTRA A COVID-19

A 
Prefeitura do Rio ante-
cipou em uma semana 
o calendário de vacina-

ção contra a Covid-19. Com a 
chegada de novas remessas da 
vacina, será possível imunizar 
todos os idosos a partir de 75 
anos até o fim de fevereiro. On-
tem, a Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu 134.580 novas 
doses do imunizante. Até o fim 
desta semana, será finalizada a 
vacinação dos idosos acima de 
90 anos. Segundo a SMS, em 
média, 372 mil idosos entre 95 
e 75 anos deverão ser vacinados 
ao longo de fevereiro.

Chrystina Barros, pesquisa-
dora do Centro de Estudos em 
Gestão de Serviços de Saúde do 
COPPEAD/UFRJ e Membro do 
Comitê de Combate ao Corona-
vírus da UFRJ, disse que a fila de 
vacinação deve ser acelerada pa-
ra evitar o adoecimento da po-
pulação idosa e diminuir a so-
brecarga dos hospitais.

“A maioria das internações, 
hospitalizações, assim como 
complicações e óbitos por Co-
vid-19 acontece em pessoas ido-
sas, principalmente a partir de 75 
anos. Então, é muito acertado que 
essas pessoas, exatamente alinha-
das ao Plano Nacional de Imuni-
zação, sejam a prioridade, logo 
após ou junto como os profissio-
nais de saúde”, declarou.

A notícia sobre a antecipa-
ção da vacinação foi comemo-
rada pelos idosos. “É um alí-
vio”, disse Dilma Moura, de 86 
anos, que, agora, poderá se va-
cinar no dia 11 de fevereiro.

Já Irene Ribeiro, de 78, poderá 
ir ao posto no dia 23 de fevereiro. 
“A gente já está agoniada com es-
sa pandemia que não melhora e, 
com essa vacina, eu acho que vai 
melhorar bastante. Chega de ficar 
presa dentro de casa. Eu só saio de 
casa para ir ao médico”.

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO E AFP

 LPara sair do isolamento social, 
segundo a pesquisadora Chrysti-
na Barros, é aconselhável esperar 
a segunda dose. “Deve-se aguardar 
pelo reforço, que está sendo pre-
visto de 3 a 4 semanas”, explicou.

Médica geriatra e psiquiatra, 
Roberta França reforçou a ne-
cessidade de manter todos os cui-
dados, mesmo após a vacinação 

da primeira dose. “É importante 
que nesse período (após a primei-
ra dose) a gente ainda mantenha 
todos os protocolos de saúde até 
aqui: o distanciamento social, evi-
tar aglomerações, o uso de álcool 
em gel, lavar bem as mãos e, prin-
cipalmente, o uso adequado das 
máscaras, cobrindo boca e nariz”, 
aconselhou a médica.

Não dá para baixar a guarda
 LSão Gonçalo estendeu a vacina-

ção para os idosos no município. 
Os cidadãos acima dos 90 anos 
já podem receber o imunizante, 
juntamente com profissionais da 
saúde, psicólogos, assistentes so-
ciais, profissionais da Educação 
Física e médicos veterinários. As 
vacinas estão disponíveis na Clí-
nica Gonçalense do Mutondo, 

Clínica da Família Dr. Zerbini, 
no Arsenal; Polos Sanitários Dr. 
Augusto Sena, Rio do Ouro; Hé-
lio Cruz, em Alcântara; e Washin-
gton Luiz, no Zé Garoto. Nos po-
los, os atendimentos acontecem 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. E nas clínicas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos 
sábados das 8h às 13h.

São Gonçalo vacina idosos
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Do Catarina para os EUA
Gabriella Marinho arrasa com cerâmica e já colaborou em DVD do DJ Rennan da Penha

F
oi graças às peças com ce-
râmica que produz que 
Gabriella Marinho, de 

27 anos, conseguiu ultrapas-
sar as fronteiras do país e pra-
ticamente foi parar nos Esta-
dos Unidos. A cria do Jardim 
Catarina, em São Gonçalo, foi 
citada pelo Museu de Arte Mo-
derna de Nova York dentre vá-
rios artistas plásticos que não 
são norte-americanos.

“Depois que entendi de fato 
a importância e a representação 
disso, me senti mais preparada 
para encarar as coisas. É mui-
to importante a gente ocupar 
esses espaços, independente-
mente de quais sejam”, comen-
ta Gabriella sobre a citação, que 
ocorreu em novembro.

Poucos meses antes, a artista 
plástica havia sido um dos oito 
moradores de favela convida-
dos para ilustrar uma música 
do DVD Segue o Baile, do DJ 
Rennan da Penha.

“Nem preciso falar da im-
portância que é estar de algu-

ma forma vinculada à traje-
tória do Rennan. Ele faz uma 
diferença muito grande no 
funk do Brasil”, comemora.

Gabriella conta que o pri-
meiro contato com a arte foi 
na adolescência, quando aju-
dava a mãe a fazer biscuit e 
maxi colar para vender. De-
pois de se formar em Jorna-
lismo, ela fez uma residência 
artística no Museu do Ingá, 
em Niterói. Mas o curso du-
rou pouco porque ela não ti-
nha condições financeiras de 
se manter nele. Foi nessa épo-
ca que começou a fazer suas 
obras e abriu seu ateliê.

“Meu foco é a cerâmica pre-
ta, os símbolos pretos e africa-
nos, que constituem a minha 
formação enquanto mulher 
preta. Retrato muito as mu-
lheres e uso símbolos como 
espada de São Jorge e cabelos 
africanos. É importante a gen-
te registrar a nossa identidade e 
deixar as pessoas a absorverem. 
É uma forma de manter uma 
história a partir de um ponto 
de vista que é individual, mas 
também coletivo”, explica.

Gabriella Marinho fez uma residência artística no Museu do Ingá antes de trabalhar em suas peças

MARIANA WERNECK / DIVULGAÇÃO

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

 LGabriella também chegou a 
dar cursos tanto em seu ate-
liê, quanto em escolas públi-
cas. Mas a pandemia a obrigou 
a manter o distanciamento de 
seus alunos. Sobre seu públi-
co, ela diz que ele é majorita-
riamente feminino.

“São mulheres negras, que 
se interessam por arte, e pes-
soas que querem ter peças em 
casa, montar conjuntos, enxo-
val, coisas do tipo”, conta.

A cria do Catarina vê com o 
seu trabalho uma forma de tor-
nar sua própria existência mais 
relevante. Ela descarta o rótulo 
de que faz artesanato.

“Em um mundo em que a 
gente sempre pensa em dividir, 
nós artistas estamos aqui para 
mostrar que o universal não é 
necessariamente branco e con-
temporâneo, no sentido dos 
moldes modernos, olhando 
sempre para o futuro”, defende.

Cursos no ateliê e em escolas 
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VALEU PELA GAROTADA
Com cinco atletas afastados por indisciplina, Botafogo tropeça no cata-cata alviverde

À 
beira do precipício, na lan-
terna do Campeonato Bra-
sileiro, o Botafogo foi ao Al-

lianz Parque ontem medir forças 
com os reservas do Palmeiras, 
campeão da Libertadores no final 
de semana passado e que já em-
barcou rumo ao Catar para a dis-
puta do Mundial de Clubes da Fifa. 
Apesar da situação caótica do Alvi-
negro, o empate em 1 a 1 — gols de 
Emerson Santos e Rafael Navarro, 
um em cada tempo —, serviu para 
mostrar que a aposta do clube de-
ve ser mesmo na garotada da base.

Agora com 24 pontos e os 
mesmos 99% de risco de queda, 
segundo cálculos do site Infobo-
la, do matemático Tristão Gar-
cia, a equipe terá pela frente na 
próxima sexta-feira, no Estádio 
Nilton Santos, o Sport, concor-
rente direto na corrida contra a 
degola praticamente inevitável.

Em campo, sem o zagueiro 
Marcelo Benevenuto e o atacan-
te Matheus Babi, afastados do 
jogo por se atrasarem ao treina-
mento da última segunda, o Ver-
dão foi bem superior. Cria da base 
de General Severiano, o defensor 
Emerson Santos, de cabeça, abriu 
os trabalhos logo aos 15 minutos. 
Sem rumo e perdido, o Botafogo 
praticamente não incomodou.

Com os jovens Matheus Nasci-
mento, de 16 anos, Rafael Navar-
ro, de 20, e o Cesinha, também de 
20, mais ligados no segundo tem-
po, o Glorioso melhorou. Aos 14, 
Nascimento roubou uma bola no 
meio, carregou e serviu Navarro, 
que acertou um chutaço e empa-
tou. A molecada da base honrou a 
camisa e, com um pouco mais de 
confiança, poderia sair com a vitó-
ria. No entanto, a maior esperança 
para a torcida é saber que dentro 
do próprio clube pode estar a re-
ceita para a recuperação alvinegra.

DAÍ? Rafael Navarro largou a perna direita e empatou o jogo para o Glorioso no Allianz Parque, ontem

CÉSAR GRECO/PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Emerson Santos (Kus-
cevic), Empereur e Renan; Felipe Melo 
(Gabriel Menino), Patrick de Paula, Scar-
pa e Lucas Lima (Lucas Esteves); Willian e 
Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Cavalieri, Kevin, Sousa, Kanu e Forster (Hu-
go); José Welison, Romildo (Luiz Otávio) e 
Caio Alexandre; Matheus Nascimento (Davi 
Nascimento), Cesinha (Kayque) e Rafael Na-
varro (Kalou). Técnico: Eduardo Barroca

Local: Allianz Parque, em São Paulo 
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) 
Gols: 1º tempo: Emerson Santos, aos 
15 minutos. 2º tempo: Rafael Navarro, 
aos 14  Cartões amarelos: Empereur e 
Breno Lopes; José Welison

PALMEIRAS 1

BOTAFOGO 1

 LVítima de uma grave torção 
no tornozelo esquerdo, Ra-
fael Forster preocupa o depar-
tamento médico e corre o ris-
co de desfalcar o Botafogo nas 
próximas rodadas. Escalado na 
lateral esquerda, o jogador se 
machucou depois de uma dis-
puta pelo alto, no início do jo-

go com o Palmeiras. Ele será 
melhor reavaliado hoje.

Victor Luis, titular da es-
querda, e o atacante Angulo, 
não puderam atuar ontem por-
que estão emprestados ao Bo-
tafogo pelo Verdão. O técnico 
Eduardo Barroca ainda não sa-
be se contará com Bruno Nazá-

rio e Pedro Raul, que se recupe-
ram de lesões musculares.

A situação de Marcelo Bene-
venuto, Ênio, Rhuan, Lecaros e Ba-
bi, excluídos do compromisso de 
ontem por atos de indisciplina, se-
rá reavaliada, principalmente após 
a boa atuações de nomes como 
Sousa, Cesinha e Rafael Navarro.

Situação de Rafael Forster preocupa o clube

BOTAFOGO

BOLA CHEIA
Diego Cavalieri, Kanu, 
Matheus Nascimento, 
Rafael Navarro e Cesinha

DEU PRO GASTO
Kevin, Sousa, Romildo, 
Caio Alexandre e José 
Welinson

BOLA MURCHA
Davi Araújo, Kayque, 
Hugo e Luiz Otávio

PERNA DE PAU
Kalou

TÉCNICO
Só escalou os moleques 
da base porque foi 
forçado. Fraco.

ATUAÇÕES
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Fernando Di-
niz (foto) vi-

nha acumulando 
fracassos, a torci-
da protestando e 
os dirigentes pre-
ferindo ficar bem 
com parte da mí-
dia que acreditava 
num tal novo mo-
delo de jogo, que nunca existiu. 
O que Diniz tentou fazer, sem 
saber como, foi copiar o que as 
grandes equipes no mundo es-
tão fazendo faz tempo - futebol 
de bola no chão, toques curtos, 
pressão ofensiva com recupera-
ção rápida. Para isso, esses clu-
bes, e o Liverpool é um bom 
exemplo, possuem jogadores 

de alto nível técni-
co e excelente es-
tado físico. A parte 
que cabe ao treina-
dor é ensaiar bem 
antes de usar. Repa-
rem que os jogado-
res do Liverpool er-
ram poucos passes 
e fazem viradas até 

sem olhar, sabendo que o com-
panheiro está atento e no lugar 
certo. No caso do Diniz, o que ele 
arrumou foi um festival de erros 
bisonhos, que fizeram a alegria 
dos adversários e levaram a ga-
lera do Tricolor paulista ao de-
sespero. A desastrosa Era Diniz 
deixa uma esteira de fracassos e 
prejuízos financeiros.

 LRed Bull Bragantino x 
Flamengo será jogo úni-
co de domingo, às 20h30, 
no Brasileirão, para abrir 
espaço para o jogo do Pal-
meiras, às 15h, pelo Mun-
dial de Clubes, no Catar.

 LTino Marcos, craque da re-

portagem, decide se apo-
sentar depois de 35 anos de 
sucesso na TV Globo.

 L Gabigol perde gols, mas 
tenta, e isso é fundamen-
tal na vida de um atacan-
te. O medo de tentar leva 
ao fracasso.

Modelo que nunca existiu

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

DUELO TÁTICO

 L O volante Gerson segue tendo o 
melhor desempenho entre os jo-
gadores do Flamengo. Atravessou 
incólume os piores momentos da 
equipe nessa temporada, manten-
do a regularidade.

 L As regras do futebol são as mes-
mas. O que está confundindo os 
árbitros, irritando os jogadores e 
os torcedores são as tais recomen-
dações idiotas que penduraram 
nelas nos últimos tempos.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LFlamengo e Vasco terão um 
jogo mais tenso do que o habi-
tual. Sempre que se enfrentam, 
é como se fosse uma decisão, só 
que desta vez pode ser mesmo 
uma decisão. Flamengo vem 
de dois bons resultados, dan-
do pinta de que os bons tempos 

estão de volta, e terá um duro 
teste. O Vasco precisa de pelo 
menos um ponto nesse jogo e 
Luxemburgo sabe fechar o ca-
sulo. Ele deve tentar jogar na 
impaciência de quem precisa 
dos três. Desafio tático, jogo 
para malandro.

Domènec, enfim, 
soltou o verbo
Ex-técnico do Fla sentiu que torciam contra ele

 L SAUDADES DO ESPANHOL, NAÇÃO?

F
oram quase três meses de si-
lêncio desde que o espanhol 
Domènec Torret acabou de-

mitido do Flamengo. Ontem, no 
entanto, o técnico falou pela pri-
meira vez sobre os motivos que le-
varam à interrupção do trabalho.

Em entrevista ao site Globoes-
porte.com, o comandante soltou o 
verbo. Desligado com aproveita-
mento de 63,8% em 26 jogos, Do-
me revelou que chegou a ser proi-
bido de conversar com a imprensa 
e disparou: “Quando perdíamos, 
alguém lá dentro ficava feliz”.

Decepcionado, o técnico disse 
não ter sentido o apoio da direto-
ria, embora a sua relação com os 
jogadores fosse a melhor possível.

“Nunca falei com essas pes-
soas (diretoria). Em três meses, 
eu falei uns cinco minutos com o 
presidente (Rodolfo Landim). Eu 
só conversava rapidamente com 
Marcos Braz (vice de futebol), da 
diretoria, e com (Bruno) Spin-
del (diretor-executivo), que estava 
praticamente no dia a dia lá, não 
todos, mas ia com frequência à 
sede. Nunca me perguntaram co-
mo jogava ou como queria jogar. 
Não sei se sabiam como eu jogava 
ou como joguei nas outras equi-
pes. Disseram barbaridades, co-
mo que, nas equipes em que tra-
balhei, sempre era goleado. Isso é 
mentira”, afirmou Dome, que foi 
embora com a nítida sensação de 
que, internamente, torciam contra 
seu trabalho.

“Muitas vezes eu sentia que, 
quando perdíamos, alguém lá de 
dentro ficava feliz, era o que eu 
sentia. Minha equipe e eu tínha-
mos essa sensação. Então era mui-
to complicado trabalhar assim. Fui 
muito feliz trabalhando no Fla-
mengo, por causa dos jogadores”.

Torrent revelou suas decepções na passagem pelo Mais Querido

LUCIANO BELFORD

 LAlém das dificuldades naturais 
impostas pela cultura, Domènec 
também reclamou que não con-
seguiu conversar com a impren-
sa, uma vez que o departamento 
de comunicação do Flamengo 
não dava permissão para expli-
car suas ideias para os jornalistas. 
“Não me deixavam falar...Eu ti-
nha feito contato com jornalistas 
argentinos, nem sequer europeus, 
e, quando falava com a Comuni-
cação do Flamengo, diziam que 

não era o momento. Tenho cer-
teza de que, se pudesse explicar à 
imprensa, principalmente a bra-
sileira, poderiam entender que es-
se jogo posicional, tão famoso e 
que preocupava a tantos jornalis-
tas, não sei por que, já que (Jorge) 
Sampaoli (técnico do Atlético
-MG) joga assim há três anos, e 
muito bem por sinal, que era o 
que queríamos fazer, eu queria 
me abrir com as pessoas para 
verem que sou normal”, disse.

Comunicação vetava entrevistas

DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO
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 L VOLTOU AO DEPARTAMENTO MÉDICO

Alerta vermelho
Mengão pode ficar sem o goleiro Diego Alves

A 
lesão muscular sofrida pelo 
goleiro Diego Alves na vi-
tória do Flamengo sobre 

o Sport (3 a 0, em Recife, na últi-
ma segunda-feira), preocupa. De 
acordo com informações do site 
UOL, o clube teme que o jogador 
não possa mais atuar nessa reta fi-
nal do Campeonato Brasileiro.

Na tarde de ontem, o Rubro-
Negro informou que o arqueiro 
realizará novos exames, mas a ex-
pectativa é que ele fique fora por 
pelo menos três semanas por con-
ta das dores na coxa. Diego Alves 
voltou ao time titular depois de 
sete jogos fora por causa de outro 
problema físico, algo que foi roti-
neiro durante todo o ano de 2020.

Já em relação ao volante Ger-
son, que foi substituído contra o 
Leão após uma torção no pé di-
reito, a sua situação não preocupa, 
mas ele só deverá estar em campo 
no clássico com o Vasco, amanhã, 
às 21h, no Maracanã, se as dores no 
local sumirem. O Coringa voltou 
ao Rio caminhando sem dificul-
dade, mas ainda será reavaliado.

Quem segue fora é o zagueiro 
Rodrigo Caio, que ainda está na 
fisioterapia para tratar de lesão no 
adutor da coxa direita. O defensor 
sequer fez atividades no campo. O 
volante Willian Arão, improvisa-
do, e Gustavo Henrique seguem 
formando a dupla de zaga diante 
da equipe de São Januário.

Mais problemas
Além dos lesionados, o técnico 

Rogério Ceni corre o risco de per-
der os atacantes Gabigol e Bruno 
Henrique. Os dois serão julgados 
pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e podem não 
atuar mais no Brasileirão. O cami-
sa 9 será julgado na sexta-feira pela 
expulsão contra o Bahia, no dia 20 
de dezembro. O tribunal determi-
nou a retomada do processo con-
tra Bruno Henrique, que no jogo 
contra o Goiás, pela 11º rodada, 
quebrou o nariz do volante Breno.

Nova lesão muscular pode atrapalhar o arqueiro no Brasileirão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 65 33 19 8 6 57 31 26

 2º FLAMENGO 61 33 18 7 8 60 43 17

 3º ATLÉTICO-MG 60 33 18 6 9 58 41 17

 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º FLUMINENSE 53 33 15 8 10 48 40 8

 6º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º GRÊMIO 52 33 12 16 5 43 32 11

 8º ATHLETICO-PR 45 33 13 6 14 31 31 0

 9º CEARÁ 45 33 12 9 12 47 44 3

 10º CORINTHIANS 45 32 12 9 11 39 38 1

 11º SANTOS 45 32 12 9 11 44 44 0

 12º ATLÉTICO-GO 45 33 11 12 10 34 38 -4

ZONA NEUTRA

 13º BRAGANTINO 44 33 11 11 11 46 39 7

 14º VASCO 37 33 9 10 14 34 47 -13

 15º BAHIA 36 33 10 6 17 38 54 -16

 16º SPORT 35 33 10 5 18 26 44 -18

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º FORTALEZA 35 33 8 11 14 28 34 -6

 18º GOIÁS 29 33 7 8 18 33 57 -24

 19º CORITIBA 28 33 6 10 17 28 44 -16

 20º BOTAFOGO 24 33 4 12 17 28 52 -24

33ª RODADA

31/01

 VASCO 0 X 0 BAHIA 

 CORITIBA 1 X 1 GRÊMIO 

 ATLÉTICO-GO 2 X 1 SÃO PAULO 

 ATLÉTICO-MG 2 X 0 FORTALEZA 

 INTERNACIONAL 2 X 1 BRAGANTINO 

 CEARÁ 0 X 2 ATHLETICO-PR 

 FLUMINENSE 3 X 0 GOIÁS 

01/01

 SPORT 0 X 3 FLAMENGO

ONTEM

 PALMEIRAS 1 X 1 BOTAFOGO 

17/02

 SANTOS  X  CORINTHIANS 19:00

34ª RODADA

HOJE

 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

AMANHÃ

 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

 LA passagem de Rafinha pelo 
Olympiacos, da Grécia, chegou 
ao fim menos de seis meses de-
pois de deixar o Ninho do Uru-
bu. O lateral-direito entrou em 
acordo com a diretoria e irá assi-
nar o quanto antes a rescisão do 
vínculo, que iria até junho des-
te ano. Com o jogador livre no 

mercado, a torcida do Flamen-
go ficou animada com a possi-
bilidade de um possível retorno. 
Mas, neste momento, a cúpula 
de futebol do Mais Querido não 
estuda tentar a contratação do 
lateral novamente. Rafinha re-
cebeu sondagens de outros clu-
bes brasileiros e da Alemanha.

Rafinha está livre no mercado
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Faz essa trinca, Fluzão!
Tricolor das Laranjeiras não fatura três vitórias seguidas no Brasileirão desde 2016

 L TÁ FAVORÁVEL

M
ais uma vez nesta tem-
porada o Fluminense 
entrará em campo com 

chance de conseguir a terceira vi-
tória seguida no Campeonato 
Brasileiro. Uma marca que não 
alcança desde 2016 e que o time 
atual bateu na trave duas vezes. 
Depois de superar Botafogo (2 
a 0) e Goiás (3 a 0), agora o Ti-
me de Guerreiros pode emba-
lar de vez rumo à Libertadores 
no duelo de hoje contra o Bahia, 
que luta contra o rebaixamento, 
às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Ainda sob o comando de Odair 
Hellmann, o Fluminense poderia 
ter engatado a três seguidas con-
tra o Atlético-GO, após passar por 
Athletico-PR (1 a 0) e Vasco (2 a 
1), mas empatou no Maracanã (1 
a 1). A segunda chance aconteceu 
também no primeiro turno, con-
tra dois adversários da sequência 
atual: após triunfos sobre Goiás (4 
a 2) e Bahia (1 a 0), o 1 a 1 com o 
Atlético- MG pôs fim ao embalo.

Desta vez, a equipe tricolor es-
tá sob o comando de Marcão, que 
em 2019 também teve sua chance 
de alcançar tal marca como trei-
nador. Na luta contra o rebaixa-
mento, ele foi bem contra CSA e 
Palmeiras, ambos por 1 a 0, na re-
ta final da competição, mas depois 
empatou com o Avaí (1 a 1), que-
brando essa sequência positiva.

A última vez que o time das 
Laranjeiras conseguiu vencer 
em três rodadas seguidas do 
Brasileiro foi em 2016, com Le-
vir Culpi como treinador. Em 1 
de outubro, a equipe goleou o 
Sport (3 a 1), em Edson Passos, 
e fechou a trinca vitoriosa, que 
já contava com Grêmio e Corin-
thians (ambos por 1 a 0, fora de 
casa). Depois, inclusive, aquele 
time emendou dez partidas de 
jejum até o fim daquela edição.

Desta vez, o Fluminense, em 
quinto lugar, tem chances reais de 
conseguir uma classificação à fa-
se de grupos da Libertadores. Pa-
ra isso, conquistar a trinca de vi-
tórias pode ser decisivo para esse 
objetivo. “Temos que fazer o nos-
so dever, depende da gente. Sabe-
mos que é mais uma decisão, nós 
vamos com força para trazer os 
três pontos e alcançar o objetivo. 
É possível buscar essa classificação 
direta”, afirmou Martinelli. Depois de um período de críticas ao seu trabalho, Marcão se firmou no comando do Fluminense

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

TIME DE 
GUERREIROS 

SEGUE NA BRIGA 
PELA VAGA NA 
LIBERTADORES

 LA Conmebol sorteia sexta-fei-
ra a partir das 12h (de Brasília) os 
confrontos da fase preliminar de 
grupos da Libertadores. Entre os 
interessados está o Fluminense, 
que ainda briga por uma vaga di-
reta, mas no momento estaria na 
pré da competição sul-americana.

E a vida nesse estágio não será 
fácil. Ontem, a Conmebol divul-

gou os dois potes do sorteio. Os 
brasileiros estão no 2 e poderão 
enfrentar Atlético Nacional-COL, 
San Lorenzo-PAR, Libertad-PAR, 
Independiente Del Valle-EQU, Ju-
nior Barranquilla-COL, Bolívar
-BOL, Deportivo Lara-VEN ou 
Ayacucho-PER, no pote 1.

A primeira fase da pré-Liber-
tadores contará com equipes de 

Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela. As partidas 
serão entre 16 e 18 de fevereiro e 
23 a 25. O Brasil terá dois times 
na segunda pré. Há também dois 
clubes de Chile e Colômbia, um de 
Argentina, Bolívia, Equador, Pa-
raguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 
Os jogos serão realizados entre os 
dias 2 a 4 de março, e 9 a 11. 

Jogos de pré-Libertadores saem na sexta-feiraDouglas Friedrich; João Pedro (Nino), 
Ernando, Lucas Fonseca e Juninho 
Capixaba; Gregore, Ronaldo e Índio 
Ramírez; Fessin, Thiago e Gilberto. 
Técnico: Dado Cavalcanti

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Matheus Mar-
tinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henri-
que, Fred e Lucca. Técnico: Marcão

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador 
Árbitro: Flavio de Souza (FIFA/SP)  
Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gas-
se (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)   
Horário: 21h30 
TV: Globo e Premiere 

BAHIA FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

 L JEJUM QUE INCOMODA

É pra acabar com 
essa graça do Fla
Vascão não derrota maior rival há 16 partidas. 
Zagueirão Ricardo Graça promete dedicação

S
ubstituto de Leandro 
Castan, suspenso pela 
expulsão no empate sem 

gols com o Bahia, na rodada 
passada, o zagueiro Ricardo 
Graça está ciente da árdua ta-
refa que o Vasco terá pela frente 
amanhã, às 21h, no Maracanã, 
no clássico com o Flamengo. 

Além da boa fase do arquir-
rival, que está vivo na briga pe-
lo título brasileiro (61 pontos, 
quatro a menos que o líder In-
ternacional), um incômodo 
jejum chama a atenção pelos 
lados de São Januário. O Vas-
co não derrota o Rubro-Negro 
há 16 partidas. O último triun-

fo aconteceu no dia 24 de abril 
de 2016, em Manaus, por 2 a 0 
— gols de Andrezinho e Rias-
cos —, pela semifinal do Cam-
peonato Carioca. Desde então, 
o Flamengo já acumula sete vi-
tórias e outros nove empates.

“Os números com certeza in-
comodam bastante, mas acho 
que também não temos de le-
var o peso dos jogos passados 
para agora. Temos que esque-
cer o passado e focar nesse pró-
ximo jogo, que é o mais impor-
tante para gente. Tentar acabar 
isso na quinta-feira (amanhã). 
Com certeza o (técnico) Van-
derlei Luxemburgo sabe o que é 

melhor para tentarmos vencer”, 
disse o defensor, em entrevista 
coletiva concedida ontem.

Melhor ataque da Série A, com 
60 gols marcados, o Flamengo tem 
nos seus homens de frente a maior 
arma. Existe receita para brecar 
um time tão ofensivo? Ricardo 
pediu atenção e muito trabalho. 
“Depois do jogo te respondo se 
eles não fizerem gols. Estou brin-
cando (risos). São jogadores mui-
to perigosos, temos que respeitar 
o ataque deles. Eles têm vários jo-
gadores qualificados, joguei com 
o Pedro na base. Vamos trabalhar 
com Vanderlei para pará-los e, se 
Deus quiser sair, com a vitória”.

Ricardo Graça aposta em uma boa postura do Cruzmaltino no clássico

REPRODUÇÃO/VASCOTV

 LUm dos destaques do Madu-
reira no último Campeonato 
Carioca, o zagueiro Marcelo 
Alves não demorou para ficar 
em alta com a torcida do Vas-
co. Suas apresentações seguras 
e regulares, claro, já chamaram 
a atenção de outras equipes. O 
presidente do Tricolor Subur-

bano, Elias Duba, destacou que 
ainda pretende conversar com 
Jorge Salgado para tentar man-
ter o jogador na Colina.

“Temos propostas, mas o 
Vasco já pediu pra conversar. 
Vamos aguardar. Tem tempo 
ainda”, afirmou Duba, em con-
tato com o canal Detetives Vas-

caínos. O camisa 30 deve ser o 
companheiro de Ricardo Gra-
ça no jogão de amanhã, contra 
o Flamengo, pelo Brasileirão.

Além de Marcelo Alves, o 
atacante Ygor Catatau é outro 
que pertence ao Madureira, 
mas esse tem a sua permanên-
cia em São Januário indefinida.

Marcelo Alves chama a atenção de outros clubes
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A GATA DA HORA

tem o incrível dom de deixar a rapaziada li-

gada nos 220w. Primorosa, a beldade é tarada por tatuagens 

e tarada por natureza, quase insaciável! Quer encarar? Tem 

que ter muita disposição para aguentar esse mulherão que 

é tesão puro. No Insta, ela arrasa como @rachell_miranda1.

RACHELL MIRANDA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LUm dia após ter acertado com 
o América-RJ, Givanildo Oli-
veira, de 72 anos, voltou atrás 
porque um parente do técnico 
contraiu Covid-19. “Tivemos 
esse problema com uma pessoa 
muito próxima a mim e eu não 
tinha como viajar. Estava muito 
animado em dirigir este gran-
de clube, seria a primeira vez no 
Rio. Peço desculpas ao torcedor 
por não conseguir estar nessa 
caminhada junto ao time”, afir-
mou o técnico. Hoje, às 15h30, 
no Estádio Lourival Gomes, 
em Saquarema, o América vi-
sita o Sampaio Corrêa, pela sex-
ta das 10 rodadas da fase preli-
minar do Carioca. A equipe é a 
quinta colocada, com 6 pontos, 

atrás de Cabofriense (10), Nova 
Iguaçu (10), Americano (7) e o 
próprio Sampaio Corrêa (7). O 
Friburguense (1) é o lanterna. 
A fase principal com os quatro 
grandes começará dia 28.

Givanildo desiste do América
ASCOM AMERICA / DIVULGAÇÃO

do Cuiabá 
ofereceu ao técnico Tiago 
Nunes, ex-Athletico-PR 
e Corinthians, uma pro-
posta para dirigir a equi-
pe no Brasileirão-2021. A 
equipe procura um subs-
tituto experiente para a 
vaga de Allan Aal, desli-
gado na última segunda.

que está per-
to de ser rebaixado à Série B 
do Brasileirão, fez uma pro-
posta para o zagueiro Miran-
da retornar ao Couto Perei-
ra. O defensor tem contrato 
até julho com o Jiangsu Su-
ning, da China. São Paulo e 
Flamengo, por enquanto, 
fizeram apenas sondagens.

 LA DIRETORIA LO CORITIBA,
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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.
 

CAPOTEIRO V/TEXTO
Contrato Capoteiro com expe-
riência em banco soft de Van 
e ônibus. More próximo Penha/ 
adjacências. Salário combinar. 
Tel: 96462-0879 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.

 

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
 

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
 
CONSERTISTA TEL 96617-0019
Conserto de roupas em geral, 
apertos, bainhas e tudo para sua 
roupa ficar nova e na medida cer-
ta. Falar com Hercina I Bonsuces-
so,  96617-0019

 

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
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.
 

OPERADOR TETRAPAK 
Para TBA19. Deixar Currículo de 
02/02 à 08/02 Horário de 08h ás 
15h na Estrada São Tomé 936 
Lote 12 Quadra 11 Jardim Pri-
mavera Duque de Caxias.
 

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 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

 

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 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro.
 

ABALA N.IGUAÇU 
Gatas a partir R$50,00 ar-
condicionado. Praça Liber-
dade, n°6/ 404 (Próximo 
estação). Segunda/ Sábado 
09:30- 18:30hs. Tel: 99894-
7843. Admite-se.

 
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)
 

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

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe co-
nosco! (fazemos atruar). Venha, 
satisfazer seu desejo. Liberais. 
T.2222-7508. L
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ABERTURA DE INQUÉRITO NA PF

 L Larissa Manoela procu-
rou a Polícia Federal após 
ficar sabendo que seus da-
dos cadastrais foram usa-
dos no golpe do auxílio 
emergencial. Um inqué-
rito foi aberto. “Diante 
de um fato tão grave, eu 
não podia simplesmente 
ficar incomodada e postar 
meia dúzia de palavras re-
voltadas nas minhas redes. 
Não! Além do meu nome 
ter sido envolvido em um 
crime, estamos falando de 
dinheiro público. Alguém 
que realmente precisava 
de ajuda, neste momento 
terrível de pandemia, fi-
cou sem o dinheiro, que foi 
parar no bolso de alguém 
que certamente não tinha 
o direito de recebê-lo. Es-

se tipo de coisa não pode 
acontecer mais. E quando 
acontece, não pode cair 
no esquecimento. Precisa 
de investigação, punição 
e justiça”, afirmou a atriz. 

‘LANÇAMENTO 
SUSPENSO’

 LMarí l ia  Mendonça 
anunciou através do seu 
Twitter, ontem, que vai 
suspender seu próximo 
lançamento até a elimi-
nação de Karol Conká do 
Big Brother Brasil 21, da 
Globo. “Lançamento sus-
penso até a Jaque sair”, 
escreveu a cantora, usan-
do o apelido que a inter-
net deu para a rapper em 
referência ao verso da 
sua música, “já que é pra 
tombar, tombei”. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

É O AMOR! 

 LCleo compartilhou 
uma série de fotos ro-
mânticas com o namo-
rado, Leandro D’Lucca, 
no Instagram, ontem. 
Nas imagens, os dois 
aparecem no maior lo-
ve e trocam beijos. Eles 
assumiram o namoro 
no mês passado. 

BABADINHO

 LATÉ DOMINGO, rola 
o Festival de Verão 
Gastronômico no Sho-
pping Nova Iguaçu, em 
Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense. Na 
disputa pelo melhor 
prato do evento, o Ou-
tback Steakhouse ele-
geu o Melbourne Bowl 
como seu favorito para 
levar o título de cam-
peão. O restaurante 
e garçom vencedores 
ganharão prêmios.

EM ALTA EM BAIXA

 LYasmin Brunet adota o 
sobrenome de Gabriel 
Medina, após casamento. 

 LBailarinas do Faustão 
são demitidas no últi-
mo ano do programa.

Tino Marcos vai deixar 
a Globo no fim deste mês, 
após 35 anos dedicados à co-
bertura esportiva na emis-
sora. A decisão foi anun-
ciada ontem, através de um 
comunicado enviado à im-
prensa. Em sua passagem 
pela Globo, Tino cobriu seis 
Olimpíadas e oito Copas do 
Mundo, além de ter 30 anos 
cobrindo a Seleção Brasi-
leira em viagens pelo mun-
do. Segundo o comunicado, 
o repórter deseja se dedicar 
mais à família. “Nesses anos 
todos, eu fiz tudo. Não tem 
lacuna. Fui a Pan-America-
no, Sul-Americano... Tu-
do. A palavra mais forte de 
tudo é gratidão. Gratidão 
à vida por ter me permiti-
do... Por eu ter podido fazer 
aquilo que, para mim, sem-
pre foi uma diversão. Sem-
pre sonhei com uma despe-
dida da Globo alegre, leve. 
Me preparei para isso gra-
dativamente. Tive a cum-
plicidade total da direção 
na condução desse tipo de 
modelo”, explicou Tino, que 
continuou: “A pandemia é 
uma variável decisiva nesse 

processo. Tornou inviável o 
modelo de trabalho que eu 
vinha tendo, voltado para 
matérias com mais fôlego, 
séries, grandes produções. 
Isso se resumiu muito. E tem 
todo um contexto. Minha fi-
lha se formando na faculda-
de, minha esposa se aposen-
tando esse ano, eu perdi os 
meus pais. A vida, 2021, está 
me trazendo muitas novida-
des. Por agora é isso aí. Viver 
essa pandemia, ficar em ca-
sa o máximo que eu posso. 

O que eu gosto mesmo é de 
produzir conteúdo, contar 
histórias”.

Em julho, vai ao ar o úl-
timo projeto de Tino como 
repórter da Globo: uma sé-
rie olímpica no Jornal Na-
cional, que contará a his-
tória de alguns dos nossos 
atletas de um jeito como 
poucos sabem fazer. Para o 
futuro, as portas da emisso-
ra continuarão abertas para 
parcerias em novos forma-
tos com o jornalista. 

Tino deixa a TV Globo
Jornalista esportivo ficou na emissora por 35 anos

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

AGNEWS

GRÁVIDOS?
 LMarcelo D2 e a esposa, 

a produtora Luiza Machado 
Peixoto, curtiram o dia de sol 
na Praia do Leblon, na Zona 
Sul do Rio, ontem. No local, o 
cantor acariciou a barriga da 
mulher e levantou suspeitas 
de gravidez. Vale lembrar 
que ele já é pai de Stefan, 
de 29 anos, Lourdes, de 20, 
Luca, de 18, e Maria Joana, 
de 16. D2 também tem dois 
netos: Giovana e Calki.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Karina mente para o 
pai para proteger Bianca. O restaurante 
fica sem luz e Marcelo e Delma se deses-
peram. Bete flagra Sol mexendo no seu 
dinheiro. Pedro tem a ideia de fazer um 
show com Nando Rocha no restaurante 
e os clientes gostam. Duca pede Bianca 
em namoro e os dois se beijam.

19h15. Globo: Shirlei não esconde 
sua tristeza ao dizer para Cris que nunca 
ninguém a rejeitou como Vitória. Vitória 
avisa a Felipe que tem seus motivos pa-
ra não ter falado com Shirlei. Safira insi-
nua que doará suas ações para quem for 
ao seu quarto durante a noite. Tamara 
diz para Penélope que está apaixonada.

21h. Record: Os anos se passam 
e Lúcifer admira a cidade. A torre 
já está com 15 andares. Semíramis 
é ignorada pelo filho. Semíramis 
descobre que está grávida. Lúcifer 
incentiva as pessoas a acreditarem 
que ela é uma deusa. O dia começa 
a virar noite e o chão treme.

18h05. Globo: Doralice abraça Wil-
liam e diz para Quirino que precisa dele 
para adotar Beatriz. Chico revela para 
Donato que sabia que Dionísio era pai 
de Candinho e afirma que o empresário 
sempre fez questão de não assumir o 
filho. Dionísio avisa a Alberto que vai 
refazer o seu testamento.

20h35. Globo: Kikito e Batoré con-
duzem Dantas e Yuri para o Morro do 
Beco. Carine diz para Jacy que Rubi-
nho prometeu que deixará Bibi para 
ficar com ela. Bibi ameaça Carine pa-
ra Jacy. Heleninha, Junqueira, Eurico e 
Cibele descobrem sobre o sequestro 
de Dantas e Yuri. Ruy flagra Ritinha 
fazendo uma ligação para Zeca.

21h. SBT: Beto diz que entende a ati-
tude de Tobias em querer voltar ao Café 
Boutique, mas que Francis não está bem 
com a situação. Mili fica encantada pelo 
garoto que salvou o bebê. Ela diz para 
as amigas que ele era bem alto e lindo. 
Valentina vai ao orfanato falar com Mili. 
As meninas contam para Mosca que 
Mili achou o rapaz da moto bonito.

Um tombo na carreira
Karol Conká perde seguidores, tem show cancelado e programa suspenso

 L EM MEIO A ATITUDES POLÊMICAS NO ‘BBB 21’

A
s atitudes de Karol Conká 
no Big Brother Brasil 21 
continuam dando o que fa-

lar fora da casa e já estão abalando 
a carreira artística da cantora. Cri-
ticada pelo público por perseguir 
Lucas Penteado no reality show 
da Globo, a rapper vem perdendo 
seguidores nas redes sociais, teve 
apresentação em festival cancela-
da e programa comandado por ela 
não vai mais ao ar este mês. 

Nas redes sociais, Karol vem re-
cebendo uma enxurrada de críti-
cas por suas atitudes no BBB, in-
clusive de famosos. “O que essa 
mulher tem feito é de uma per-
versidade sem tamanho. Nada 
justifica essa postura! Lucas foi 
inconveniente, errou, mas buscou 
se redimir. É possível não querer 
mais se relacionar com ele, mas ja-
mais promover tamanha perver-
sidade com o intuito de desestabi-
lizar o jovem! As agressões não se 
resumem à questão física, atacar o 
emocional de alguém também é 
ser violento!”, escreveu a jornalista 
Maíra Azevedo, a Tia Má, uma das 
colunistas do Encontro com Fáti-
ma Bernardes, no Instagram. 

Lázaro Ramos se posicionou 
a favor de Lucas. “Tudo o que vo-
cê esta passando por aí é um sofri-
mento gigante que você não me-
rece”, postou o ator no Instagram. 

Termômetro da popularidade 
das celebridades, as redes sociais 
mostram o quanto o público re-

prova as atitudes de Karol no Big 
Brother: ela já perdeu mais de 200 
mil seguidores. Enquanto isso, Lu-
cas vem ganhando seguidores e ul-
trapassou a cantora nesse quesito: 
— mais de 1,6 milhão, contra cer-
ca de 1,5 milhão da rapper. 

E os efeitos do comportamento 
de Karol na casa não param por aí. 
Ontem, o festival Rec-Beat confir-
mou que a apresentação gravada 
pela cantora para o evento, que se-
ria exibida no dia 14, foi cancelada. 
Além disso, o programa Prazer, Fe-

minino não será mais transmitido 
pelo canal a cabo GNT este mês. A 
atração é apresentada por Karol e 
pela ex-BBB Marcela McGowan. 

Na tarde de ontem, a assessoria 
de Lucas se pronunciou através de 
um comunicado no Twitter. “Após 
analisar vídeos com as declarações 
de Karol Conká, a assessoria do 
ator Lucas Penteado informa que 
iniciará os procedimentos que ob-
jetivam a responsabilização pelos 
danos oriundos dos atos ilícitos 
praticados pela artista.”

Karol vem sendo criticada por comportamento no ‘Big Brother’

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

 L A Polícia Civil investiga Lu-
cas por causa de uma acusação 
de agressão contra uma ex-na-
morada. Segundo a Secretaria 
de Segurança Pública de São 
Paulo, o boletim de ocorrência 
foi registrado na Delegacia de 
Defesa da Mulher, em Diade-
ma, segunda-feira, e encami-
nhado para a 1ª Delegacia de 

Defesa da Mulher da Capital, 
onde ocorreu o caso, para ave-
riguações. “O caso foi registra-
do na DDM de Diadema nesta 
segunda-feira e encaminha-
do para a 1ª DDM da Capital, 
local dos fatos, para o prosse-
guimento das investigações”, 
informou a Secretaria de Se-
gurança Pública de São Paulo 

em nota oficial. 
O site Uol teve acesso ao 

documento registrado na de-
legacia de Diadema. Segun-
do o portal, a vítima é uma 
mulher de 20 anos. No docu-
mento, ela diz que começou 
a namorar Lucas em janeiro 
de 2020 e, no início de março 
do mesmo ano, foi ao aparta-

mento dele para passar ape-
nas um fim de semana. Ainda 
de acordo com o Uol, Lucas 
teria impedido a jovem de ir 
embora e dito que eles iriam 
se casar. A jovem afirma que 
foi agredida com empurrões e 
puxões no braço e teria ficado 
em cárcere privado de março 
até maio de 2020. 

Lucas é acusado de agredir ex-namorada em São Paulo

 LOntem à tarde, Karol e Lucas 
conversaram sobre a relação dos 
dois. Depois, ela convidou o ator 
para almoçar e aproveitou para 
pedir desculpas para ele. Karol dis-
se que se sentiu mal após ter expul-
sado Lucas da cozinha, na segun-
da-feira. “Estou te chamando para 
almoçar porque eu fiquei me sen-
tindo mal que você saiu ontem. Eu 
falei que só queria comer na paz, 
sem falação. Eu quase fui atrás de 
você”, explicou ela. “Eu saí porque 
não queria incomodar”, rebateu o 
ator. “Dava para você ficar na me-
sa, o problema é ficar futucando”, 
esclareceu a cantora, que conti-
nuou: “Está tudo bem, eu não te-
nho raiva de você, eu senti raiva na 
hora, assim como você sentiu rai-
va pelas coisas que eu falei”. Lucas 
agradeceu as palavras de Karol. Os 
dois se abraçaram.

Mas internautas levantaram a 
possibilidade de que o pedido de 
desculpas de Karol para Lucas se-
ria uma tática. É que, de madru-
gada, a rapper disse para Nego Di 
que não vai mais “fritar” com o 
ator por estratégia de jogo. A in-
tenção dela seria deixar o jovem 
como “causador da discórdia”.  

Pedido de 
desculpas 
e abraço
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A fortuna bate sempre à porta que sorri”

(Anônimo)

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

 LUm presente ou uma grana 
inesperada podem marcar seu 
dia. Evite gastos desnecessá-
rios. Sua sensualidade deve 
atrair muitos admiradores na 
paquera, procure se divertir.
Números da sorte: 77, 50 e 32.

 LSeus relacionamentos profis-
sionais serão bem produtivos, 
podendo gerar novas oportu-
nidades. O clima em família 
pode trazer problemas. No ro-
mance, evite remoer mágoas.
Números da sorte: 78, 24 e 60.

 LÓtimo momento nas finan-
ças. Dedique-se mais no traba-
lho e receberá recompensas. 
Aposte em conversas na sua 
rotina. Na vida a dois, decisões 
importantes serão tomadas.
Números da sorte: 79, 52 e 07.

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

 LAlgum desentendimento 
com parentes podem aparecer 
hoje. Procure dialogar antes 
de agir e encontre a melhor 
solução. A fase é animada nas 
paqueras. Use seu charme.
Números da sorte: 71, 62 e 53.

 LDormir até mais tarde ou ficar 
num lugar tranquilo podem te 
deixar mais feliz e relaxado. 
Não deixe algumas preocupa-
ções familiares prejudicarem 
sua relação amorosa.
Números da sorte: 36, 00 e 27.

 LO trabalho em equipe pode 
gerar excelentes resultados 
hoje. Você vai sentir um gran-
de desejo de relaxar ou sair 
com amigos pra se divertir. Na 
vida a dois, melhore o diálogo.
Números da sorte: 64, 19 e 10.

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

 LHoje você pode esclarecer um 
mal-entendido com amigos e 
reverter uma situação chata. 
Atente-se com gastos inespe-
rados. No romance, um sexo 
apimentado pode pintar.
Números da sorte: 29, 74 e 11.

 LMuita disposição para atingir 
seus objetivos. Trabalhar com 
colegas pode te ajudar. O dia 
vai trazer algumas reflexões 
para ir bem na paquera, evite 
discutir com o par.
Números da sorte: 57, 30 e 39.

 LVocê vai estar contagiante 
hoje, utilize isso a seu favor. 
Terá muita facilidade para 
memorizar e aprender.  Apos-
te nos seus projetos. No amor, 
divergências podem surgir.
Números da sorte: 85, 31 e 13. 

SÃO BRÁS
Nasceu em Sebaste, na Armênia, no 
fim do século 3. Era médico, mas lar-
gou a profissão para servir inteira-
mente a Deus. Num outro momento 
da sua vida, decidiu que precisava 
fazer um retiro no Monte Argeu, em 
penitência e oração. Mas, na verda-
de, o Senhor o estava preparando, 
porque, com a morte do bispo de 
Sebaste, o povo, conhecendo a fama 
do santo eremita, foi buscá-lo para 
ser pastor. Ele, que vivia naquela 
constante renúncia, aceitou ser or-
denado padre e depois bispo. Não 
por gosto dele, mas por obediência. 
Morreu no ano de 316.

SANTO DO DIA

ROUBO
Depois de uma longa noite 
bebendo todas, dois bêba-
dos entram em um carro e 
começam a gritar:
— Fomos roubados! Depena-
ram o carro!
— Nossa! É mesmo! Rouba-

ram o som, o volante e até o 
painel do carro!
— Roubaram tudo!
— Socorro! Polícia!
Um policial que passava pelo 
local vê o escândalo e vai fa-
lar com os dois:
— Ei, vocês dois! Por que não 

param de gritar e sentam no 
banco da frente?

CERVEJA
No botequim, André pede:
— Me dá uma cerveja bem 
gelada, por favor!
— Desculpe, moço, mas aca-

bou a energia.
— Eu vim tomar uma cerveja 
e não um choque!

O TOURO
Dois compadres se encon-
tram na rua:
— Como vão as coisas?

— Tudo bem! Sabia que o 
Chico casou?
— Sabia não! Casou com a 
Genésia?
— É! Agora o bicho está que 
é um touro!
— De forte?
— Não, de chifre!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Xangô
MENSAGEM:
Xangô nos alerta sobre injus-
tiças cometidas por familia-
res. Avisa também para ter 
cuidado com o que falamos 
na hora da raiva. Palavra dita 
não pode ser contida.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê 
CORES:
Marrom, branco e vermelho.
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para afastar a falta de justiça, 
passe pelo corpo 12 quiabos 
e vá pedindo a Xangô que te 
livre de toda injustiça. Em se-
guida, amarre os quiabos em 
uma fita branca e despache
-os em cima de uma pedra 
bonita e grande.

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

 LFique atento que uma boa 
notícia no mundo do trabalho 
pode surgir. Se pintar ciúme de 
amigo, pode ser sinal de que a 
amizade está virando paixão, 
não deixe o amor escapar.
Números da sorte: 11, 92 e 47.

 LO dia será bom para focar nos 
estudos ou no seu trabalho. A 
vontade de alcançar o sucesso 
vai te fazer investir. No relacio-
namento, o amor vai se desta-
car, aproveite o momento.
Números da sorte: 21, 57 e 30.

 LAlgumas decepções com ami-
gos podem acontecer. Cuida-
do com as fofocas, evite parti-
cipar. No romance, o namoro 
a distância pode deixar seu 
coração mais inseguro.
Números da sorte: 67, 58 e 31.
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