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Dor e revolta 
no enterro 

de Ana Clara

NITERÓI 4

ESPORTES

300 POLICIAIS SUFOCAM MILÍCIA E 
TRÁFICO: 10 MORTOS E 11 PRESOS

BALA VOOU 3

Atual campeã, 
Thelma Assis 
rebate crítica 

de Karol Conká

‘BIG BROTHER’
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Marquezine e 
Gkay esbanjam 

sensualidade 
de biquíni

VEJA LÁ DENTRO
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HORA DE 
CANCELAR 

O RIVAL
Hoje, às 21h, no Maraca, Cano quer ser 
o anjo para livrar o Vascão do paredão 

do Z-4, enquanto Bruno Henrique tenta 
garantir o Mengão na prova do líder
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Marcinho 
bebeu antes 
de atropelar 
e matar casal
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Morador não aguenta mais 
conviver com a disputa 

sangrenta de bandidos por 
territórios em comunidades 

das Zonas Norte e Oeste

318
SINE-RJ 8

CHANCES DE 

EMPREGO

daVaga

l COLADINHO NO G-4, FLUZÃO VENCE BAHIA 
POR 1 A 0 E GIGANTE DA COLINA AGRADECE 
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Problemas em via 
de São Gonçalo

Tiroteio constante
na Praça Seca

Não cai uma gota
das torneiras

Rota de fuga de 
bandidos na Z. Norte

Rua é incompatível 
com mão dupla

Praça virou um
verdadeiro lixão

 L Por toda a extensão da Rua 
Monsenhor José Silveira, no Zum-
bi, em São Gonçalo, está faltan-
do asfalto. Outro problema nessa 
mesma rua é a falta de iluminação 
pública. Chegar em casa à noite, 
depois do trabalho, se torna uma 
aventura nada agradável. A pre-
feitura não toma uma atitude.

 L Está um caos a segurança na 
Praça Seca. Não aguentamos 
mais os tiroteios. Quase todos os 
dias acordamos com barulho de 
tiros. A guerra entre milicianos, 
traficantes e policiais está des-
truindo não só a Praça Seca, mas 
os bairros vizinhos. Estão acaban-
do com o Rio de Janeiro.

 L Alguém precisa olhar por Jardim 
Maravilha, em Guaratiba. Esta-
mos sem água há 14 dias. Em todo 
o verão acontece a mesma situa-
ção de falta d’água. Quando mais 
precisamos, ela some, sem aviso 
nenhum, e o pouco que chega é 
uma água barrenta, completa-
mente imprópria para o consumo.

 L A Rua Leopoldino de Oliveira, 
em Turiaçu, virou rota de fuga 
para a bandidagem. Alguns car-
ros passam aqui de madrugada 
em alta velocidade, assustando 
os moradores. Poderiam colocar 
mais quebra-molas na rua, par-
dais ou redutores de velocidade. 
Ninguém mais aguenta isso!

 L A Rua João Pinheiro, em Pieda-
de, é muito estreita para a pas-
sagem de ônibus. Sempre que 
um coletivo e um carro vêm em 
sentidos opostos, um dos veículos 
precisa voltar de ré para que o ou-
tro passe, pois é uma rua de mão 
dupla. Além disso, os carros ficam 
estacionados dos dois lados.

 L A Praça do Botânico, em Vilar 
dos Teles, São João de Meriti, 
virou um depósito de lixo e não 
tem nenhuma manutenção por 
parte da prefeitura. Antigamen-
te era um local de lazer para os 
moradores. Hoje em dia, ninguém 
frequenta mais o local por conta 
de tanta sujeira.

Carlos Alberto Falcão
Por e-mail

Anônimo
Praça Seca

Eduardo Mello
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Jair Pinto
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Lucas Alves
Por e-mail
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 LTENHO 50 anos e 
trabalho como jorna-
leiro há 38. Antes, eu 
era office boy. Moro 
em Ramos e o que 
eu mais gosto daqui 
são os clientes. Uma 
coisa que poderia me-
lhorar no bairro seria 
o companheirismo no 
comércio. Sou torce-
dor do Fluminense e, 
nas horas vagas, vejo 
televisão. O que mais 
gosto de ler no MEIA 
HORA é o caderno de 
esportes.

MÁRIO
MASELLO —
Vigário Geral

FERNANDO 
HENRIQUE 
RIBEIRO 
SOARES
tem atual-
mente 11 
anos. Ele 
desapareceu 
em 26 de 
dezembro de 
2020, em Belford Roxo, após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Policiais ocuparam comunidades das zonas Norte e Oeste que margeiam a mata que liga as duas regiões

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA 

Dez mortos e 11 presos
PM faz operação com cinco batalhões e 300 homens em favelas do Maciço da Tijuca

 L NAS ZONAS NORTE E OESTE

D
ez pessoas morreram du-
rante uma operação da 
Polícia Militar nos mor-

ros da Caixa D’Água e do 18, em 
Quintino; do Urubu, em Pila-
res; e Flexal, no Engenho da Ra-
inha, todos na Zona Norte do 
Rio; e da Barão, Bateau Mouche 
e Chacrinha, na Praça Seca, na 
Zona Oeste. Todas as comuni-
dades ficam na Maciço da Tiju-
ca e são disputadas por milicia-
nos e traficantes.

A Polícia Militar informou 
que cinco batalhões participa-
ram da operação, que envol-
veu cerca de 300 policiais: Ba-
talhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope), Batalhão de 
Choque, 18º BPM (Jacarepa-
guá), 3º BPM (Méier) e 9º BPM 
(Rocha Miranda). Nenhum 
policial ficou ferido.

Segundo a PM, os 10 mor-
tos têm envolvimento com o 
crime e trocaram tiros com os 
policiais. Ainda de acordo com 
a corporação, as equipes foram 
atacadas por criminosos arma-
dos em diversos pontos das co-
munidades. A PM informou 
que 11 suspeitos também fo-
ram presos. 

Nas redes sociais, morado-
res relataram apavorados que 
um intenso tiroteio na região 

começou por volta das 5h40. 
“Muito tiro em Quintino, nem 
posso dormir em paz”, comen-
tou uma internauta. “Entrei no 
ônibus e a bala comendo em 
Quintino. O primeiro sufoco 
do ano tá pago direitinho, né?”, 
escreveu outra.

Na operação, a PM apreen-
deu cinco fuzis, uma subme-
tralhadora, quatro pistolas e 
um simulacro, além de drogas 
e radiotransmissores.

Segundo nota da PM, a 
operação tinha como objeti-
vo “estabilizar toda aquela re-
gião”, que tem sido palco de 
intensa disputa entre milicia-
nos e traficantes. A corpora-
ção informou também que o 
policiamento seguirá intensi-
ficado em toda a região para 
evitar novos confrontos entre 
os criminosos.

 LAo mesmo tempo em que a Polí-
cia Militar ocupava os morros da 
região, a Prefeitura do Rio dava 
um choque de ordem e demolia 
construções irregulares na Rua Sa-
çu, em Quintino. Coordenada pe-
la Secretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop), a operação demo-
liu dois quiosques, dois banheiros 
de alvenaria e retirou um químico. 

Ao todo, foram retirados quatro 
caminhões de entulhos do local.

A ação foi deflagrada a partir 
de denúncia registrada na Cen-
tral 1746 e, segundo a prefeitura, 
os comerciantes foram previa-
mente notificados e puderam re-
colher seus pertences.

Durante a operação, que 
contou com o apoio do 9º BPM 

(Rocha Miranda), foram de-
molidas ainda duas barricadas 
e uma construção, que, segun-
do informações da PM, seria 
utilizada como ponto de ven-
da de drogas.

A força-tarefa reuniu 56 ser-
vidores de diversos órgãos, que 
utilizaram uma retroescavadeira, 
dois caminhões e cinco viaturas.

Choque de ordem em paralelo à operação policial
 LSobre o grande número de mor-

tos, o porta-voz da Polícia Militar, 
major Ivan Blaz, disse ao RJTV 1, 
da TV Globo, que eles “resistiram 
duramente à ação policial”. O por-
ta-voz ainda falou sobre a tática 
usada pela polícia. “Os batalhões 
da Zona Oeste ocuparam a região 
da Praça Seca e os batalhões da Zo-
na Norte vieram pelo Morro do 

Dezoito, com os homens do Co-
mando de Operações Especiais in-
do pelas comunidades do meio, 
dominadas pela milícia”, afirmou.

Sobre o Maciço da Tijuca, Blaz 
declarou que “toda a região é ocu-
pada por marginais que trafegam 
pela área de mata e as comunida-
des que margeiam essa elevação 
acabam sofrendo a influência”.

Tática de guerra contra o crime

Com apoio da Polícia Militar, a Prefeitura do Rio demoliu construções irregulares em Quintino

DE ACORDO COM 
A PM, TODOS 

OS MORTOS NA 
OPERAÇÃO ERAM 

CRIMINOSOS
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Acusado 
de estupro

 LPoliciais da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Ví-
tima (DCAV) prenderam, 
ontem, um homem, de 47 
anos, acusado de estuprar a 
enteada, de 10, no Comple-
xo do Alemão. A vítima re-
latou que vinha sofrendo os 
abusos havia quatro meses. 
O homem confessou e ten-
tou se justificar dizendo que 
tinha um “relacionamento” 
consentido com a criança.

Ladrão roda 
em S. Gonçalo

 LUm homem apontado co-
mo um dos principais la-
drões de carga no Estado 
do Rio foi preso por poli-
ciais civis em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana. O 
suspeito, identificado como 
João Paulo Giesteira Costa, 
de 21 anos, foi capturado 
na terça-feira, nas proximi-
dades do Morro do Castro. 
Contra ele, havia mandado 
de prisão em aberto.

Polícia Civil dá golpe na 
milícia da Gardênia Azul

 LUma operação contra uma mi-
lícia que atua na Gardênia Azul, 
na Zona Oeste do Rio, resultou 
ontem na prisão de 14 suspei-
tos de lucrar com comércio e 
prestação de serviços ilegais na 
região. A ação foi realizada por 
equipes do Departamento-Ge-
ral de Polícia Especializada (DP-
GE) e da Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organiza-
das e Inquéritos Especiais e  faz 
parte de uma estratégia da Po-

lícia Civil para prender milicia-
nos e asfixiar suas fontes ilegais 
de renda. Os nomes dos presos 
não foram divulgados.

Também foram interditadas 
uma loja de roupas falsificadas; 
um edifício de 14 apartamentos 
em construção — em que a uni-
dade era negociada a R$ 140 mil 
—; um depósito de cestas bási-
cas de uma narcomilícia, que fa-
turava R$ 100 mil por mês; e um 
receptador de cabos de telefonia.

Operação da 
PF na UFRJ

 LA Polícia Federal defla-
grou, ontem, uma operção 
para investigar supostas ir-
regularidades em contra-
tos públicos, no valor de 
R$ 6 milhões, celebrados 
pelo Instituto de Pisquia-
tria da UFRJ, por meio 
de dispensa de licitação. 
Dez mandados de busca e 
apreensão foram cumpri-
dos no Rio, em Duque de 
Caxias e em Rio Bonito.

Justiça para Ana Clara 
Parentes e amigos de menina morta com tiro no peito protestam em Niterói

 L EMOÇÃO NO ÚLTIMO ADEUS

E
m um clima de muita como-
ção, familiares se despedi-
ram ontem da pequena Ana 

Clara Gomes, de 5 anos, que mor-
reu na tarde de terça-feira, após ser 
atingida por um tiro no peito na 
porta de casa, enquanto brincava 
com o irmão na comunidade Mo-
nan Pequeno, em Niterói. 

O sepultamento do corpo 
ocorreu às 14h, no Cemitério São 
Francisco Xavier, em Charitas. 
Familiares da vítima levaram fai-
xas com dizeres como “Estamos 
de luto”, “Justiça por Ana Clara” 
e “Quando uma mãe chora, to-
das choramos”. Parentes também 
exibiram um lençol manchado 
de tinta vermelha para represen-
tar o sangue de Ana Clara e acu-
saram a Polícia Militar pela mor-
te. A Polícia Civil investiga o caso. 
“É uma covardia. Até quando vão 
continuar matando inocentes? Ti-
raram a vida de uma criança de 5 
aninhos”, afirmou um deles.

Após o enterro, a multidão 
realizou um protesto no Largo 
da Batalha, em Niterói. Dezenas 

de motociclistas participaram do 
ato. Alguns amigos e familiares se-
guravam bolas brancas, simboli-
zando a paz. Em certo momen-
to, os manifestantes foram para a 
frente do 12º BPM (Largo da Ba-
talha), onde cinco PMs os obser-
varam, de braços cruzados. A todo 

momento, os familiares gritavam 
o nome de Ana Clara e chamavam 
a corporação de “assassina”.

Maria dos Prazeres, bisavó de 
Ana Clara, pediu respeito. “Nós, 
moradores de comunidades, 
sofremos muito. Quando a po-
lícia entra, ela não respeita. Eles 

acham que todo mundo é envol-
vido com o tráfico. Nós mora-
mos na favela porque não temos 
escolha. Minha bisneta morreu 
nos braços da mãe dela. Quem 
fez isso tem que ser punido. Nós 
temos que ser respeitados. Cadê 
a justiça dos homens?”, disse.

Parentes e amigos de Ana Clara protestaram após o enterro do corpo da menina, pedindo justiça

LUCIANO BELFORD

 LO Estado do Rio alcançou a tris-
te marca de 80 crianças mortas 
a tiros desde 2007, segundo da-
dos da ONG Rio de Paz. E o que 
mais chama a atenção é a falta de 
respostas para os crimes, que em 
sua maioria não tiveram a auto-
ria esclarecida. “Sempre que um 
menino ou uma menina morre 
de forma tão banal e hedionda, 
pensamos que tudo vai mudar. 
Mas nada muda. O motivo de-
ve-se ao fato de que esses peque-
ninos moram em comunidades, 
cujos moradores são considera-
dos pelo poder público e gran-
de parte da sociedade matáveis”, 
apontou Antonio Costa, presi-
dente da ONG. “Agora, ficam 
duas perguntas que precisam ser 
respondidas pelas nossas autori-
dades. O que vai mudar? O que o 
poder público fará pela família da 
Ana Clara?”, acrescentou.

80 crianças 
desde 2007

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 4/2/20214
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Marcinho bebeu no 
dia do atropelamento
Vídeo contradiz versão do jogador. Ao todo, foram cinco chopes

 L ACIDENTE NO RECREIO

O 
ex-lateral do Botafogo 
Marcinho bebeu cinco 
chopes no dia em que 

atropelou e matou um casal de 
professores, em 30 de dezem-
bro do ano passado, na Aveni-
da Lúcio Costa, no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste do 
Rio. Na terça-feira, o inquérito 
do caso foi finalizado e apontou 
que o jogador consumiu bebida 
alcoólica antes do acidente e di-
rigiu acima da velocidade per-
mitida. No documento, consta 
o indiciamento por duplo ho-
micídio culposo (quando não 
há intenção de matar), com 
agravante pela fuga do local 
sem prestar socorro às vítimas.

Um vídeo do circuito in-
terno de câmeras de seguran-
ça do restaurante Rei do Baca-
lhau, no Engenho de Dentro, 
Zona Norte, mostra o jogador 
tomando os chopes entre 11h 

e 13h30 do dia 30 de dezembro, 
conforme consta no inquéri-
to. Em depoimento, Marcinho 
afirmou que não havia ingeri-
do álcool no dia do atropela-

mento. As imagens contrariam 
a versão do atleta.

O delegado responsável pe-
lo caso, Alan Luxardo, da 42ª 
DP (Recreio), afirmou que a 

investigação sobre o caso foi 
concluída e segue para o Mi-
nistério Público.

Relembre o caso
No dia 30 de dezembro, 

Marcinho atropelou o ca-
sal na Avenida Lúcio Costa, 
no Recreio. A investigação 
apontou que o veículo esta-
va a uma velocidade entre 86 
km/h e 110 km/h, acima do 
limite permitido na via, que é 
de 70 km/h. O professor Ale-
xandre Silva de Lima, vítima 
do atropelamento, morreu na 
hora, enquanto a professora 
Maria Cristina José chegou a 
ficar seis dias internada, mas 
não resistiu aos ferimentos. 

Depois do atropelamento, 
o jogador, que está sem clube, 
deixou o local sem prestar so-
corro, abandonando o carro al-
guns metros mais adiante.

O sangue encontrado em 
uma roupa na casa de um vi-
zinho dos três meninos desa-
parecidos em Belford Roxo não 
era de nenhuma das crianças. O 
exame do Instituto de Pesquisa 
e Perícias em Genética Forense 
(IPPGF) revelou que o sangue 
é da companheira do homem, 
que chegou a ser torturado por 
traficantes da comunidade do 
Castelar e entregue por familia-
res das crianças à polícia, sob a 
suspeita de que ele teria envol-
vimento no sumiço, o que não 
foi comprovado.

A Polícia Civil disse que a 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
segue nas investigações para 
descobrir o paradeiro dos me-
ninos. Lucas Matheus da Silva, 
de 8 anos, Alexandre da Silva, de 
10, e Fernando Henrique Soa-
res, de 11, estão desaparecidos 
desde o dia 27 de dezembro.

Uma linha de investigação 
é de que traficantes da região 
tenham participação no de-
saparecimento. A suspeita foi 
cogitada após levantamento 
de informações e depois que 
criminosos torturaram o vizi-
nho das famílias das crianças, 
indicando falsamente ser o res-
ponsável pelo desaparecimen-
to delas e imputando sua cap-
tura aos moradores.

O desaparecimento dos me-
ninos mobilizou o governo do 
Estado do Rio e o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, que se compromete-
ram, na terça-feira, a dar apoio às 
famílias. Três secretários do minis-
tério estão a caminho do Rio para 
acompanhar as investigações.

Sangue 
não é dos 
meninos
Seguem as buscas 
pelas três crianças 
de Belford Roxo

 L PISTA DESCARTADA

Marcinho (no meio) e seu carro, com a dianteira destruída 

ESTEFAN RADOVICZ

Mãe tortura a própria filha
Mulher usa uma colher aquecida e é denunciada à polícia pelo marido

 L REQUINTES DE CRUELDADE

Policiais da 58ª DP (Posse) 
prenderam uma mulher acu-
sada de torturar a própria filha, 
de 9 anos, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Fabíola 
Cristina da Costa foi denuncia-
da pelo próprio marido após 
queimar o rosto e parte do cor-
po da criança, usando uma co-
lher aquecida. 

Segundo a Polícia Civil, o 

plantão da unidade foi procu-
rado pelo pai da criança, que 
relatou que, ao chegar em casa, 
foi informado pela esposa que 
ela havia dado um “corretivo” 
e que tinha “disciplinado” uma 
das filhas do casal.

Apoio médico e da polícia
Ao ver o rosto da filha com-

pletamente queimado, o pai 

procurou inicialmente assis-
tência médica e, em seguida, foi 
à delegacia, onde ele e a crian-
ça foram acolhidos e enviados 
para o Instituto Médico-Legal 
(IML), que atestou as lesões so-
fridas pela menina.

Policiais da unidade con-
seguiram encontrar e prender 
Fabíola, que já não estava mais 
em casa. Os agentes também 

conduziram outro filho do ca-
sal, um adolescente de 14 anos. 
Ele informou que foi obrigado 
a segurar a irmã durante a ses-
são de tortura.

Depois de ser confrontada e 
inicialmente negar o crime, Fa-
bíola confessou, alegando que 
queria disciplinar a menina e 
que a real intenção era queimar 
as mãos da criança.
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 L LUTA CONTRA A COVID-19

Voluntários para 
apoiar vacinação
Prefeitura do Rio lança a campanha ‘Vem, vacina! 
Vem, voluntário’ para ajudar na imunização

A 
Prefeitura do Rio procura 
voluntários para atuar nas 
portas das unidades que 

estiverem aplicando vacinas con-
tra a Covid-19, tirando dúvidas e 
fornecendo informações à popu-
lação. A campanha Vem, vacina! 

Vem, voluntário vai até domingo. 
Pessoas entre 18 e 59 anos, fora do 
grupo de risco, podem se inscre-
ver. As informações podem ser so-
licitadas pelo e-mail inscricao.vo-
luntariosmsrio@gmail.com.

Os voluntários não terão prio-
ridade para receber a vacina, mes-
mo estando na linha de frente, 
pois, segundo a Secretaria de Saú-
de, a vacina é para grupos priori-
tários definidos pelo Programa 
Nacional de Imunizações, do Mi-
nistério da Saúde. Até ontem, 780 
pessoas se inscreveram.

Ontem, a campanha de vacina-
ção de idosos prosseguiu na cida-
de, com a faixa de 94 anos. Houve 
muita procura e alguns transtor-
nos no posto drive-thru da Uerj, 
na Zona Norte. Alguns idosos so-
freram com a longa fila de carros, 
além do fechamento temporário 
dos portões, por volta do meio-

dia, para reposição da vacina.
Oscar Rabello aguardou mais 

de duas horas, com a filha, mas 
saiu satisfeito. “A fila estava muito 
grande, mas tudo muito organi-
zada, não estava tendo confusão. 
Só tinha muita gente para ser va-

cinada”, disse.
Rosilda Linhares não esperou 

tanto. Ela e o neto chegaram ce-
do. “Foi rápido, mas tinha fila. Fi-
zeram uma triagem antes e disse-
ram quais cuidados que ela devia 
tomar”, contou o neto, Bernardo.

Sem sair do carro da filha, Oscar Rabello recebe a vacina na Uerj

ARQUIVO PESSOAL

 LA Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou, ontem, um 
projeto de lei que autoriza o 
governo estadual a comprar 
vacinas contra a Covid-19. 
Caso seja sancionado pelo go-
vernador em exercício, Cláu-
dio Castro (PSC), será possível 
adquirir vacinas que não façam 

parte do Programa Nacional de 
Imunizações, desde que sejam 
aprovadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa). O governador tem cinco 
dias para analisar o projeto. 

O projeto é de autoria do de-
putado Flávio Serafini (PSOL) 
e foi aprovado em discussão 
única na primeira sessão ex-

traordinária da Alerj deste ano.
E a Alerj discute também 

um projeto que propõe mul-
tar as pessoas que furarem a fi-
la da vacinação. O valor seria 
de R$ 6,8 mil. Se o responsável 
for autoridade pública, ficará 
sujeito a multa de R$ 27 mil. A 
votação ainda não tem previ-
são para acontecer.

Alerj aprova projeto sobre compra de vacinas 

RAPIDINHAS...

Taxa de Incêndio em março
 LO Corpo de Bombeiros Mi-

litar do Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) começa a 
enviar pelos Correios os bo-
letos da Taxa de Incêndio 
2021. Os vencimentos refe-
rentes ao exercício de 2020 
serão entre 15 e 19 de mar-
ço. Os valores variam entre 

R$ 33,41 (para imóveis com 
até 50 metros quadrados) e 
R$ 2.004,51 (não-residen-
ciais, com mais de mil metros 
quadrados). As cobranças se-
rão enviadas pelos Correios. 
As consultas podem ser fei-
tas também pelo site http://
www.funesbom.rj.gov.br.

Cota única do IPTU amanhã
 LA primeira das 10 parcelas 

do IPTU 2021 do municí-
pio do Rio de Janeiro e a cota 
única — esta com desconto 
de 7% — vencem amanhã. 
Este ano, a guia chegou em 
formato de carta, com ape-
nas uma folha, nas cores azul 
e branco, e apenas dois códi-
gos de barras. Do lado exter-

no, o da cota única, e dentro, 
o da primeira parcela. Os bo-
letos das demais parcelas de-
vem ser baixados e impres-
sos no site Carioca Digital. A 
expectativa da Prefeitura do 
Rio é que o processo de co-
brança do tributo fique ain-
da mais digital e cada vez me-
nos burocrático.
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 LPara atualizar o cadastro ou se candidatar é necessário ir a uma das unidades do Sine-RJ com documentos de identificação civil, carteira de trabalho e com-
provante de residência. Outra opção é acessar o site empregabrasil.mte.gov.br ou o aplicativo Sine Fácil. Veja os endereços dos postos: https://abre.ai/b6SN

O
lá, amigo! A Secretaria de 
Estado de Trabalho e Ren-
da (Setrab) disponibiliza 

esta semana 652 oportunidades 
de emprego, através do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine),  318 
delas para a Região Metropolitana 
(veja no quadro ao lado). O sistema 
compara a vaga com o perfil pro-
fissional do candidato. Por isso, é 
importante manter o cadastro 
atualizado. Para esclarecimentos 
de dúvidas, deve entrar em conta-
to com a Central de Captação pelo 
e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br.

O cadastro para pessoas com 
deficiência pode ser feito através 
dos canais digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. 
Quem preferir pode usar o telefo-
ne 2334-9912 ou o e-mail nead@
trabalho.rj.gov.br. Interessados 
devem apresentar, além das infor-
mações trabalhistas, o laudo mé-
dico comprovando a deficiência.

OLHA A CHANCE AÍ, GENTE!
OCUPAÇÃO LOCAL DE TRABALHO  ESCOLARIDADE  SALÁRIO  VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) PAVUNA  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) PAVUNA  ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 4
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) (PCD) COELHO DA ROCHA, S. J. MERITI ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 4
RECEPCIONISTA ATENDENTE (PCD) ILHA DA CONCEIÇÃO, NITERÓI ENSINO MÉDIO COMPLETO NÃO INFORMADO 1
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS VÁRIOS BAIRROS DO RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SAL. MÍNIMO 50
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) VÁRIOS BAIRROS DO RJ ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SAL. MÍNIMO 50
ATENDENTE BALCONISTA VÁRIOS BAIRROS DA ZONA NORTE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO NÃO INFORMADO 30
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NÃO FIXO  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÃO FIXO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 10
MOTORISTA DE CAMINHÃO NÃO FIXO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 10
TÉCNICO DE APOIO (HELPDESK) CENTRO, NITERÓI  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 1
VENDEDOR INTERNO CENTRO, DUQUE DE CAXIAS ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 1
MOTORISTA ENTREGADOR SÃO CRISTÓVÃO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 5
AJUDANTE DE COZINHA ENGENHO NOVO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 8
COZINHEIRO GERAL ENGENHO NOVO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 5
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO QUEIMADOS  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 110
EMPACOTADOR A MÃO ZONA NORTE E BAIXADA FLUMINENSE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 10
LOCUTOR COMERCIAL V.ISABEL, MADUREIRA, C. GRANDE ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 A 2 SAL. MÍNIMO 5

REGIÃO METROPOLITANA

A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Reativação de 40 linhas de ônibus 
Prefeitura divide o retorno em prioridade alta (até 30 de março) e média (30 de abril)

 L CRISE DOS TRANSPORTES NO RIO

As empresas que operam os 
ônibus na cidade do Rio foram 
notificadas a apresentar um cro-
nograma para a reativação de 40 
linhas identificadas como inope-
rantes pela Secretaria municipal 
de Transportes (SMTR). O le-
vantamento, feito com base no 
cruzamento de dados de GPS dos 
veículos e das reclamações de pas-
sageiros, constatou a desativação 
de trajetos ou serviços operando 
com número insuficiente de ôni-
bus. Segundo a SMTR, as linhas 
são consideradas de alta e média 
prioridade para a população, e de-
vem retornar até os dias 30 de mar-

ço (alta prioridade) e 30 de abril 
(média prioridade). 

O Rio Ônibus, sindicato que 
representa as empresas, infor-
mou que os consórcios já rece-
beram os ofícios com as notifi-
cações vão analisá-los, além de 
avaliar com o município as con-
dições de atendimento às solici-
tações para, segundo o Rio Ôni-
bus, fazer frente aos prejuízos 
enfrentados pelas empresas.

O porta-voz do consórcio, Pau-
lo Valente, admitiu que há menos 
ônibus nas ruas e atribuiu o fenô-
meno a uma queda de 45% no to-
tal de passageiros, o que represen-

taria redução de quase R$ 1 bilhão 
na receita das empresas, acumula-
da desde março de 2020. 

Entre as linhas com priorida-
de alta estão: 014 (Paula Matos-
Castelo), 303 (Rodoviária-Barra 
da Tijuca), 342 (Jardim América-
Castelo), 376 (Pavuna-Candelá-
ria), 385 (Village Pavuna-Passeio), 
398 (Campo Grande-Tiraden-
tes), 693 (Méier-Alvorada), 850 
(Mendanha-Campo Grande), 
870 (Sepetiba-Santa Cruz), SE17 
(Campo Grande-Santa Cruz), 
702 (Praça Seca-Madureira), 773 
(Cascadura-Pavuna) e 781 (Cas-
cadura-Marechal Hermes). Ônibus com porta traseira aberta e quebrada circula normalmente

DANIEL CASTELO BRANCO
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Fogão sugere

Jogador, que não vive bom 
momento no Glorioso, seria 

utilizado numa possível permuta

Benevenuto 
caiu muito no 
conceito dos 

torcedores do 
clube alvinegro

D
A

N
IE

L
 C

A
S
T
E
L
O

 B
R

A
N

C
O

TROCA-TROCA
com o Galo

S
em clima para con-
tinuar em General 
Severiano depois 

de atos recentes de indis-
ciplina, o zagueiro Mar-
celo Benevenuto, cria das 
divisões de base do clube, 
pode ser envolvido em 
uma troca com o tam-
bém zagueiro Gabriel, 
do Atlético Mineiro, que 
teve boa passagem pelo 
Glorioso em 2019, quan-
do formou dupla com o 
argentino Joel Carli.

Segundo informa-
ções divulgadas ontem 
pelo jornal Hoje em Dia, 
de Minas Gerais, os car-
tolas do Glorioso propu-
seram o negócio aos atle-
ticanos, que, pelo menos 
neste momento, não se 
interessaram pelo nome 
de Benevenuto, um dos 

jogadores com mais falhas 
individuais no atual grupo.

O curioso é que o Atléti-
co Mineiro está de olho no 
mercado em busca de um 
defensor. No Botafogo, a 
intenção é usar Marcelo 
como uma maneira de re-
forçar o time para a inevi-
tável disputa da Série B — 
o risco de queda segue em 
99%. Uma derrota para o 
Sport, amanhã, no Estádio 
Nilton Santos, decreta o re-
baixamento matemático.

Gabriel jamais conse-
guiu repetir no Galo as 
atuações seguras que te-
ve com a camisa do Bota-
fogo. Desde que retornou, 
ele, logo no início do ano 
passado,  disputou apenas 
20 partidas e atualmente é 

reserva no time do téc-
nico Jorge Sampaoli.

Timão de olho em PR

Depois do esfriamen-
to das conversas com o 
Kashiwa Reysol, do Ja-
pão, sobre o atacante Pe-
dro Raul, o Corinthians 
fez uma sondagem ao 
centroavante, artilheiro 
do Botafogo na tempo-
rada, com 12 gols. Por en-
quanto, ainda não houve 
uma proposta oficial do 
Timão. O Botafogo ten-
ta negociar o atacante em 
definitivo antes do fim do 
Campeonato Brasileiro.

 LO Botafogo está em claro 
processo de reformulação in-
terna, e convidou Bruno Coev 
para assumir o cargo de su-
pervisor de futebol do time 
profissional. Coev trabalhava 
nas categorias de base do Fla-

mengo, onde fez parceria com 
Eduardo Freeland, atual dire-
tor de futebol do Alvinegro.

Bruno Coev se desligou 
ontem do cargo, no Rubro-
Negro, para aceitar o no-
vo desafio no rival de Gene-

ral Severiano. Coev também 
trabalhou durante dez anos 
no Vasco, onde participou da 
campanha do título da Copa 
do Brasil do ano de 2011.

A chegada de Coev, no 
entanto, ainda não significa 

que Túlio Lustosa, atual ge-
rente de futebol, não vá con-
tinuar para a temporada de 
2021. Sua saída, assim como 
a do técnico Eduardo Barro-
ca, ainda continua em análise 
por Eduardo Freeland.

Outro ex-dirigente do Flamengo vem para General Severiano
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 L PALAVRA DE QUEM CONHECE

Xerifão dá o papo
Mauro Galvão critica as atitudes do Botafogo

C
om 99% de risco de jogar a 
Série B na próxima tempo-
rada, o Botafogo vive uma 

situação crítica no Campeonato 
Brasileiro. Ciente disso, o Glorioso 
já projeta uma grande reformula-
ção no clube e no elenco, coman-
dada pelo presidente Durcesio 
Mello, e por Eduardo Freeland, 
diretor de futebol, recém-chega-
do. De olho no planejamento pa-
ra a próxima temporada, o MEIA 

HORA falou com o ex-zagueiro 
alvinegro Mauro Galvão.

“O Botafogo contratou joga-
dores que não vieram para resol-
ver. Tem que contratar jogador pa-
ra resolver, não para somar. Quem 
soma é matemático. Jogadores pa-
ra ‘ajudar’ seriam jogadores da ba-
se. Trazer jogador para inchar a fo-
lha, só tira o espaço dos meninos 
da base. Jogador ‘meia boca’ é a 
pior coisa que tem”, afirmou.

A temporada que começou 
em 2020 e vai até o começo de 
2021 foi de muitas mudanças 
no comando técnico do Bota-
fogo, o que contribuiu demais 
para toda a atual crise inter-
na e na equipe. Ao todo, o clu-
be de General Severiano teve 
cinco: Alberto Valentim, Pau-
lo Autuori, Bruno Lazaroni, o 
argentino Ramón Diaz, que 
nem chegou a estrear, e agora, 
Eduardo Barroca. Sobre a pos-
sível manutenção do treinador 
no comando, Galvão afirmou 
que é preciso analisar melhor 
todo o cenário que envolve o 
momento do Glorioso.

“Só as pessoas que estão ali 
trabalhando com ele (Barroca) 
é que podem dizer se o trabalho 
dele é bom ou não. Treinador, 
ao meu modo de ver, milagre 
não faz. Se você não tiver uma 
boa equipe, não tiver jogadores 
que você, principalmente, indi-
que, fica bem difícil”, avaliou.

Mauro Galvão pede mais profissionalismo aos dirigentes alvinegros

LUCIANO BELFORD

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 34 18 6 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 58 33 16 10 7 53 36 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 56 34 16 8 10 49 40 9

 6º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 53 34 12 17 5 46 35 11

 8º CORINTHIANS 48 33 13 9 11 41 39 2

 9º BRAGANTINO 47 34 12 11 11 48 39 9

 10º SANTOS 46 33 12 10 11 47 47 0

 11º ATHLETICO-PR 45 33 13 6 14 31 31 0

 12º CEARÁ 45 34 12 9 13 48 46 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 45 34 11 12 11 34 40 -6

 14º VASCO 37 33 9 10 14 34 47 -13

 15º BAHIA 36 34 10 6 18 38 55 -17

 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 32 34 8 8 18 34 57 -23

 19º CORITIBA 28 33 6 10 17 28 44 -16

 20º BOTAFOGO 24 33 4 12 17 28 52 -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 Li-
bertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertadores. 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.

  

34ª RODADA

ONTEM
 GRÊMIO 3 X 3 SANTOS

 BRAGANTINO  2 X 0 ATLÉTICO-GO 

 CORINTHIANS 2 X 1 CEARÁ 

 BAHIA 0 X 1 FLUMINENSE 

 GOIÁS 1 X 0 ATLÉTICO-MG 

HOJE
 FORTALEZA  X  CORITIBA 18:30

 FLAMENGO  X  VASCO 21:00

 ATHLETICO-PR  X  INTERNACIONAL 21:00

AMANHÃ
 BOTAFOGO  X  SPORT 20:00

19/02
 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS 

ARTILHARIA
 17  GOLS: Claudinho (Bragantino) 
16 GOLS: Thiago Galhardo (Inter) e Marinho (Santos) 
14  GOLS: Luciano (São Paulo) 13  GOLS: Pedro (Flamengo) e Cano (Vasco)
 12  GOLS: Vina (Ceará) e Diego Souza (Grêmio)

35ª RODADA

SÁBADO
 BAHIA  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  SANTOS 21:00

DOMINGO
 BRAGANTINO  X  FLAMENGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 BOTAFOGO  X  GRÊMIO 20:00

10/02
 INTERNACIONAL  X  SPORT 19:00

 FORTALEZA  X  VASCO 19:15

 SÃO PAULO  X  CEARÁ 21:00

 FLUMINENSE  X  ATLÉTICO-MG 21:30

 CORINTHIANS  X  ATHLETICO-PR 21:30

17/02

 CORITIBA  X  PALMEIRAS 

 LINTERMINÁVEL, o atacante uruguaio Loco Abreu, de 44 anos, mostrou 
que ainda tem muita lenha para queimar. O camisa 13, ídolo do Botafogo, 
está de malas prontas para disputar a elite do Campeonato Mineiro pelo 
Athletic Club, de São João del Rei. O jogador é esperado no seu 30º clube da 
carreira para exames médicos de rotina e assinatura de contrato.

LOCO ABREU EM MINAS, UAI!
FABIO MINEIRO/ARQUIVO PESSOAL

 L PEDRO LOGATO
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Fluminense faz a trinca
Embalou! Luiz Henrique garante a terceira vitória seguida do Time de Guerreiros

 L IHHHH... LIBERTADORES QUALQUER DIA TAMO AÍ

O 
Fluminense embalou de 
vez na busca por uma va-
ga direta na Libertadores 

de 2021. Com a vitória por 1 a 0 
sobre o Bahia, gol de Luiz Hen-
rique, na Fonte Nova, chegou à 
terceira vitória seguida no Brasi-
leiro. Uma marca que não alcan-
çava desde outubro de 2016 e que 
contribuiu para deixá-lo na quinta 
posição, com 56 pontos, e agora a 
apenas dois do São Paulo, quarto 
com um jogo a menos.

“Não é fácil vir aqui e ganhar 
do Bahia. Tivemos posse, finaliza-
mos, fomos sólidos. Dedico a vitó-
ria a toda nossa torcida”, disse Fred.

Confiante com a sequência po-
sitiva e mais entrosado com Mar-
cão, o Fluminense começou a par-
tida no campo de ataque e chegou 
a marcar aos 7, mas Fred estava 
impedido e o gol foi anulado.

Uma mudança importante no 
Fluminense foi que os pontas não 
ficaram presos nas laterais. Flutua-
ram no campo, trocaram de po-
sição e foi nessa movimentação 
que Luiz Henrique quase mar-
cou, aos 5, e abriu o placar aos 32, 
antecipando-se ao marcador. Em 
ambas, o jovem atacante estava 
centralizado para receber o cru-
zamento de Nenê.

O único susto tomado foi em 
chute de Ramírez de fora da área, 
que Marcos Felipe teve trabalho 
para espalmar quando ainda es-

tava 0 a 0. Lento, o Bahia pouco in-
comodou na primeira etapa.

Após o intervalo, o Fluminen-
se seguiu com liberdade para che-
gar ao ataque, mas o Bahia inco-
modou um pouco mais no início. 
Se Nenê isolou boa chance, Ca-
pixaba e Gilberto, numa bom-
ba, obrigaram Marcos Felipe a 
fazer boas defesas. Ainda assim, 
os cariocas continuaram melho-
res e Fred só não marcou porque 
parou em Anderson.

O Fluminense tinha tudo para 
resolver logo o jogo, mas perdeu 
o fôlego. Marcão tirou Fred e Luiz 
Henrique (cansado e que pediu 
para sair) e colocou Caio Paulista 
e Michel Araújo, aos 13. As subs-
tituições pioraram a equipe, que 
caiu de produção. O time só vol-
tou a finalizar com Yago, aos 26. 
Menos mal que o Bahia seguiu 
inoperante no ataque. Só no fim 
que os baianos pressionaram e 
Marcos Felipe salvou em cabe-
çadas de Ernando e Alesson. Luiz Henrique comemora o gol. O garoto da Seleção sub-20 e se movimentou bem e saiu cansado

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Anderson, João Pedro (Zeca), Ernando, Lu-
cas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, 
Ronaldo (Gabriel Novaes), Danielzinho 
(Fessin) e Ramírez (Ramon); Thiago (Ales-
son) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago 
e Nenê (Hudson); Luiz Henrique (Mi-
chel Araújo), Lucca (John Kennedy) e 
Fred (Caio Paulista). Técnico: Marcão

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) 
Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP) 
Auxiliares: Marcelo Van Gasse (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP) 
Gol: 1º tempo: Luiz Henrique, aos 32 minutos 
Cartões amarelos: Capixaba e Nino

BAHIA 0 FLUMINENSE 1

‘TIVEMOS POSSE, 
FINALIZAMOS, 

FOMOS SÓLIDOS’, 
AFIRMOU O 

ATACANTE FRED

FLUMINENSE
COBRA DO JOGO
Marcos Felipe foi seguro 
e fez grandes defesas, 
garantindo a vitória

BOLA CHEIA
Luccas Claro, Nenê,
Martinelli, Fred e
Luiz Henrique

DEU PRO GASTO
Calegari, John Kennedy, 
Nino, Michel Araújo, 
Yago, Egídio e Hudson 

BOLA MURCHA
André e
Caio Paulista

PERNA DE PAU
Lucca errou passes, 
pecou nas finalizações 
e foi substituído

TÉCNICO
Time de Marcão teve 
posse de bola, mas foi 
lento no contra-ataque

ATUAÇÕES
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Um clássico com
Na luta pelo Octa brasileiro, Mengão defende hoje uma longa invencibilidade 

 L QUEM VAI CANCELAR QUEM?

No democrático espaço das 
redes sociais, a cultura do 
cancelamento apareceu 

em 2017 para punir os famosos 
que vacilaram feio dentro ou fora 
da grande rede. No futebol, os ar-
quirrivais Flamengo e Vasco têm 
a chance de um ‘cancelar’ o obje-
tivo do outro neste Campeonato 
Brasileiro. A bola rola às 21h, no 
Maracanã, pela 34ª rodada.

Cheio de gás na briga pelo oita-
vo título da Série A, o Rubro-Ne-
gro só pensa naquilo: vencer e tor-
cer por um tropeço do líder Inter, 
que tem 65 pontos contra os 61 
do Mais Querido. Além disso, um 
possível triunfo logo mais compli-
ca o clube de São Januário na sua 
luta contra o rebaixamento (com 
37 pontos, dois a mais que o Forta-
leza, primeiro na zona da degola).

Embalado, o Rubro-Negro 
tem nos números a confiança ne-
cessária. A Nação não sabe o que 
é perder para o Vasco desde abril 
de 2016 — 2 a 0, em Manaus, pela 
semifinal do Campeonato Cario-
ca. A série invicta dura 16 partidas 
(sete vitórias e nove empates).

Experiente, o apoiador Ever-
ton Ribeiro sabe que as estatísti-
cas não valem de nada quando o 
jogo começa. “Com certeza é um 

grande clássico, eles redobram a 
atenção contra nós. Ano passado 
(no 4 a 4) foi um exemplo. Temos 
que entrar atentos, pensando no 
nosso jogo para criar chances e fa-
zer gols”, afirmou o meia.

Pelo lado do Gigante da Coli-
na, dono da maior série no Clássi-
co dos Milhões (15 vitórias e cin-
co empates entre 1945 e 1951), 
vencer significa praticamente se 

garantir na elite para a próxima 
temporada. Se puder atrapalhar 
o arquirrival então, melhor ainda. 
O ex-zagueiro Rodrigo, que esta-
va no último triunfo cruzmaltino 
sobre o Flamengo, mandou um 
recado via redes sociais. “É um jo-
go que tem que dar algo a mais, 
independente da situação que 
se encontra na tabela. É um jogo 
diferente. A rivalidade há muito 
tempo. Aqui é Vasco!”. CONCENTRAÇÃO! Everton Ribeiro quer o Mengão bem ligado na partida importante de hoje à noite

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VASCO JÁ FICOU 
20 JOGOS SEM 

PERDER PRO FLA, 
QUE HOJE ESTÁ 
INVICTO HÁ 16

 LO Flamengo confirmou na 
tarde de ontem que Diego Al-
ves sofreu nova lesão muscu-
lar na coxa direita durante a 
partida contra o Sport (3 a 0, 
em Recife, na rodada passa-
da). O goleiro já deu início ao 
tratamento e será desfalque no 
compromisso de hoje.

Diego Alves havia voltado 

a atuar após 40 dias afastado 
dos gramados pela mesma le-
são. Na partida na Ilha do Re-
tiro voltou a sentir o problema 
e precisou ser substituído por 
Hugo Souza. Ele ficou fora das 
últimas sete partidas do Ru-
bro-Negro e pode ser que não 
volte a atuar nesta reta final do 
Campeonato Brasileiro.

Em relação ao volante Ger-
son, outro que se machucou 
contra o Sport, a comissão téc-
nica o trata como dúvida. O jo-
gador, que sofreu uma entorse 
no pé direito, não treinou no 
campo ontem, mas ainda tem 
chance de ser escalado. Tudo 
vai depender de como será sua 
evolução nas próximas horas.

Diego Alves é vetado e Gerson vira dúvidaHugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, 
Willian Arão e Filipe Luis; Diego, Gerson 
(Pepê ou João Gomes), Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni 

Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo 
Graça, Marcelo Alves e Henrique; Bru-
no Gomes, Leo Gil e Benítez; Pikachu, 
Cano e Gabriel Pec (Talles Magno). 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Estádio do Maracanã (RJ)  
Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)  
Assistentes: Danilo Ricard Simon Manis 
(SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) 
Horário: 21h  
TV: Premiere 

FLAMENGO VASCO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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clima de decisão
diante do Vascão, que precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento

 LEliminado da Libertadores nas 
oitavas de final pelo Racing, da 
Argentina, o Flamengo subiu 
no ranking da Conmebol. A en-
tidade máxima do futebol sul
-americano divulgou a atuali-
zação do ranking de clubes para 
2021. O Rubro-Negro pulou da 
oitava colocação para a sexta.

O River Plate lidera com 10.652 
pontos, seguido do Boca Juniors, 
que tem 8.731. Em terceiro lu-
gar aparece o Grêmio, melhor 
brasileiro, com 6.950. O Palmei-
ras, atual campeão da Liberta, é o 
quarto colocado do ranking.

Na frente do Fla está o Nacio-
nal, do Uruguai, com 5.444. O 
Flamengo tem 5.140. No top 10 
ainda há mais um brasileiro. Vi-
ce-campeão da Liberta, o San-
tos é nono. Segundo a Conme-
bol, o ranking é formado pelo 
“desempenho nos últimos dez 
anos” dos clubes, pelo “coefi-
ciente histórico” de participa-
ções na história da Libertadores 
e pelo item “torneio local”.

Clube sobe 
em ranking 
da Conmebol

O Vasco aposta na poderosa dupla argentina: o meia Benítez é o ‘arco’ e o artilheiro Cano é a ‘flecha’

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 L Jogador com faro de gol mais 
do que apurado, o atacante 
Germán Cano ainda não sabe 
como é festejar um gol sobre 
o Flamengo. Algoz de Bota-
fogo e de Fluminense, o ar-
gentino terá hoje a segunda 
e última chance de colocar o 
Flamengo na sua lista particu-
lar de vítimas no futebol bra-
sileiro na atual temporada. O 
gol até já poderia ter aconteci-
do, se não fosse a interferên-
cia do Árbitro de Vídeo. No 
dia 10 de outubro, quando o 
camisa 14 estreou no Clássico 
dos Milhões, pela 15ª rodada 
do Brasileiro, o Rubro-Negro 
vencia em São Januário (2 a 1) 
até os 41 minutos do segundo 
tempo. Marcos Júnior lançou 
Guilherme Parede, que deu as-
sistência para Cano empatar a 
partida. No vídeo, constatou-
se que Parede, jogador que até 
já se mandou da Colina, estava 
em posição irregular e o gol foi 
anulado, o que gerou revolta.

Cano pode, 
enfim, tirar o 
‘selinho’ do Fla
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A GATA DA HORA

está mesmo com a bola toda, ao contrá-

rio do São Paulo, que é o seu clube de coração. Sorridente, 

alto astral e sexy, a beldade piauiense de 31 anos impacta 

geral com muita beleza, charme e ousadia. Descubra mui-

to mais sobre ela no Instagram. Acesse @ferreiradaisyanne.

DAISYANNE FERREIRA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LConsiderado o maior joga-
dor da história do futebol, Pelé, 
ídolo do Santos, pode receber 
mais uma homenagem. Um 
Projeto de Lei (PL) de autoria 
do deputado estadual André 
Ceciliano (PT) foi publicado 
no Diário Oficial do do Estado 
do Rio de Janeiro e pretende re-
batizar o estádio do Maracanã, 

que passaria a se chamar Edson 
Arantes do Nascimento, en-
quanto o jornalista Mário Fi-
lho daria nome a todo o com-
plexo esportivo. A justificativa 
do político, que também é pre-
sidente da Alerj, é prestar ho-
menagem a Pelé ainda em vida 
com o nome do palco mais im-
portante do futebol nacional.

DIVULGAÇÃO

visitou 
ontem o Sampaio Cor-
rêa, em Saquarema, e fi-
cou no 0 a 0, na estreia do 
técnico Josué Teixeira. O 
Mecão soma 7 pontos na 
Fase Preliminar do Cario-
ca e receberá a líder Cabo-
friense, sábado, às 15h30, 
no Giulite Coutinho.

bateu o 
Friburguense por 1 a 0, on-
tem, no Eduardo Guinle, 
com gol de pênalti de Rafael 
Tanque, pela sexta das 10 ro-
dadas da Fase Preliminar do 
Carioca. O time da Baixada 
soma 13 pontos, junto com 
a Cabofriense, que fez 2 a 1 
no Americano, no Correão.

 LJÁ O AMÉRICA-RJ LO NOVA IGUAÇU

Maraca pode se chamar Pelé
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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.
 

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
 
DEDETIZADOR V/TEXTO
Dedetizadora contrata, preferen-
cialmente com CNH, oferecemos 
treinamento, trazer currículo/ 
entrevista partir amanhã. Rua 
Guilhermina 480, Encantado, 
Próximo  Rei do Bacalhau..
 
MEC. REFRIGERAÇÃO 
Mecânico  Ar Condicionado,  ex-
periência Split, Splitão, Fan Coil 
& VRF. Currículo com pretensão            
salarial viviane@nlpair.com.br. 
Vaga todas as Cidades RJ.
 

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.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Oficina contrata: Lanterneiro, 
Pintor,  Montador, Eletricista 
e Polidor. com experiência  
Comparecer Rua Olegario 
Mariano 1403, Vila São Luiz, 
Duque Caxias . T.:97372-8875/ 
2782-6026
 

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.
 

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

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

DIOGO NOGUEIRA 
ESTÁ SOLTEIRO

 L Após pouco mais de dois anos de namoro, 
Diogo Nogueira e Jéssica Viana terminaram 
o relacionamento. De acordo com informa-
ções da revista Quem, a assessoria do cantor 
afirmou que o término foi “em paz” e que 
os dois continuam amigos. O casal assumiu 
o romance em setembro de 2018. Antes de 
Jéssica, Diogo foi casado com a personal 
trainer Milena Nogueira durante quase 15 
anos. Eles são pais de Davi, de 12 anos. 

REPRODUÇÃO

BABADINHO

 LFLORA MATOS detonou Emicida pelo fato de o cantor 
ter demonstrado surpresa com as atitudes de Karol Conká 
no BBB 21. Segundo a cantora, ele já sabia que a rapper é 
assim. “Fui tirada de louca por pessoas que conhecem a 
Karol de perto e sempre passaram pano pra ela”, escreveu. 
MC Bivolt foi às redes falar que Flora estaria “se fazendo de 
santa”. “Você é da mesma laia!”, rebateu.

EM ALTA EM BAIXA

 LKevinho celebrou com-
pra de barco: “Quebrada 
venceu com força”.

 LBruno Magri, namorado 
de Viih Tube, disse que pa-
rou de ver BBB: “Tristeza”.

É GATA QUE 
FALA, NÉ?!

 LBruna Marquezine está 
aproveitando bastante sua 
passagem por Fernando de 
Noronha. A atriz, de 25 anos, 
está hospedada na nova pou-
sada de Bruno Gagliasso e 
postou no Instagram, na ma-
drugada de ontem, uma se-

quência de fotos da viagem. 
De biquíni, Marquezine ar-
rancou suspiros dos seus se-
guidores. “Tô de casinha no-
va em Noronha. Que delícia 
de pousada! Bruno, por fa-
vor, deixa eu morar aqui?!”, 
escreveu ela na legenda.

‘UM DIA DE 
CADA VEZ’

 LCésar Filho usou as re-
des sociais para agra-
decer o apoio dos fãs 
e desabafar sobre a 
recuperação da Co-
vid-19. “Muito obrigado 
a todos pelas mensagens 
de carinho e orações. Es-
tou me recuperando 
bem. Os primeiros dias 
foram os mais difíceis. Es-
tou melhorando. Um dia 
de cada vez. Elaine (es-
posa dele) está comple-
tamente assintomática, 
graças a Deus. Em breve, 
estarei de volta”, disse.

SENSUALIZANDO 
EM NORONHA

 LEm meio a rumores 
de uma reaproxima-
ção com o DJ Pedro 
Sampaio, Gkay pos-
tou fotos pra lá de sen-
suais em uma praia de 
Fernando de Noronha. 
Apesar de já ter volta-
do da viagem para a 
ilha, a humorista não 
perdeu a oportuni-
dade de compartilhar 
os cliques de biquíni 
com seus seguidores 
no Instagram. Nos co-
mentários, anônimos 
e famosos elogiaram a 
paisagem e a boa for-
ma de Gkay. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Duca conta que Dalva 
passou mal e diz que terá que ficar com 
a avó. Sol se oferece para cuidar de Dal-
va para Duca e consegue o dinheiro pa-
ra a matrícula na Ribalta. Karina revela 
para Wallace e Cobra sobre a rivalidade 
entre Lobão, Gael e Duca. Karina é apro-
vada no exame de grau e beija Duca.

19h40. Globo: Apolo e Tancinha le-
vam Tito ao veterinário. Aparício finge 
que escuta a voz de Teodora para se 
livrar da negociação com Safira. Pe-
nélope conversa com Beto sobre seus 
sentimentos. Henrique desconfia que 
foi Carmela quem armou para que Beto 
descobrisse seu caso com Penélope.

21h. SBT: Na Amazônia, Junior pes-
quisa informações sobre Miguel. O 
carro em que Gabriela está sendo 
levada à força de volta para a man-
são dos Almeida Campos diminui a 
velocidade, a mulher consegue abrir 
a porta e fugir. Maria Cecília volta ao 
trabalho no Café Boutique.

18h30. Globo: Bibiana pede para 
Taís que vá à delegacia falar com Hélio. 
Alberto manda Eric estudar uma forma 
de cancelar a venda da mina para re-
cuperá-la de Cassiano. William conta 
para Doralice que Nicole está morando 
na sua casa. O delegado mostra para 
Hélio a valise que ele deixou no avião.

21h. Record: Abraão termina de 
quebrar as estátuas e o tempo retro-
cede. A caminho da cidade de Ur, Terá, 
o pai de Abraão, segue com a esposa, 
Amat, grávida. Ele se afasta e obser-
va a caravana da sacerdotisa Nadi 
sendo atacada. Ele luta bravamente 
e consegue salvá-los. Terá e Amat se-
guem com a caravana de Nadi até Ur.

21h30. Globo: Ritinha inventa para 
Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. 
Ruy tira satisfações com Edinalva. Joyce 
e Eugênio tentam conversar com Ivana 
e se surpreendem ao vê-lo ser chama-
do de Ivan. Yuri fala para Heleninha e 
Junqueira que Rubinho não é mais a 
mesma pessoa. Dantas comenta que 
Bibi tem poder entre os bandidos.

‘Tive várias crises de choro’
Kerline fala sobre sua participação no ‘Big Brother Brasil 21’

 L PRIMEIRA ELIMINADA

P
rimeira eliminada do Big 
Brother Brasil 21, Kerline 
participou do Mais Vo-

cê, da Globo, na manhã de on-
tem. Durante o bate-papo com 
a apresentadora Ana Maria Bra-
ga, a influenciadora digital fa-
lou sobre sua passagem pela ca-
sa mais vigiada do país. 

Ana Maria mostrou trechos do 
BBB para Kerline e a questionou 
sobre o seu choro, que virou me-
me nas redes sociais. “Eu costumo 
ser muito decisiva e muito clara. E 
quando fui desestabilizada no jo-
go, eu fiquei cega, tive várias crises 
de choro. Jamais pensei que ia me 
descontrolar tanto emocional-
mente, que ia chorar tanto. Meu 
choro geralmente é quietinho, 
como eu estava tão desestabiliza-
da... Sabe aquele choro doído, de 
criança magoada? Acho que foi es-
se meu choro lá”, explicou.

A ex-BBB também reviu toda 
sua desavença com Lucas Pentea-
do. “Dentro da casa, tudo é ma-
ximizado. Eu falei para ele várias 
vezes: ‘Eu gosto de você’. Mas acon-
teceram situações que me senti 
coagida e talvez eu não tenha me 
posicionado no sentido de dizer: 
‘Lucas, não gosto dessas brinca-
deiras’. A forma que eu encontrei 
de responder a ele foi fazendo uma 
brincadeira também. E ele se sen-
tiu magoado. Jamais foi a minha 
intenção magoá-lo. Não queria ter 
magoado ninguém. Minha inten-
ção era interagir, brincar, me di-
vertir. Fiquei triste por ter gerado 
tudo isso”, afirmou.

Antes de participar do Mais Vo-
cê, Kerline conversou com a apre-
sentadora Ana Clara para o site 
GShow, na noite de terça-feira, lo-
go após ser eliminada do BBB 21, 
com 83,50% dos votos, em pare-
dão disputado com Rodolffo e Sa-
rah. A loura se surpreendeu com 
o índice de rejeição. “É uma por-
centagem alta para três pessoas no 
paredão. Aí, pensei: ‘Meu Deus, fui 
cancelada, fui rejeitada?’”, disse. 

Kerline foi eliminada do ‘BBB 21’ com 83,50% dos votos, em paredão triplo: ‘Fui cancelada, fui rejeitada?’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L Karol Conká, mais uma vez, 
virou assunto nas redes so-
ciais. Em conversa no Quarto 
do Líder do BBB 21, a canto-
ra falou com Lumena e João 
Luiz sobre Thelma Assis, 
campeã do BBB 20, e criticou 
a posição que a médica teve na 
casa. “Quem protegeu a Thel-
ma na outra edição foi Manu 
(Gavassi), Rafa (Kalimann) 

e ela mesma. Só que ela não 
conseguiu, sozinha, se prote-
ger. Ela tinha que ter as ami-
gas brancas por ela. Eu não te-
nho amigas brancas aqui por 
mim”, disse a rapper.

Thelma não perdeu tem-
po e rebateu os comentários 
de Karol no seu Twitter. “Em 
minha vida, eu ocupei todos 
os espaços que desejei ocu-

par provando para as pessoas 
que caráter e boa índole não 
têm cor. Quem me protegeu 
lá dentro foi a minha coerên-
cia, foi a minha consciência 
negra de jamais oprimir um 
dos meus, ao contrário do 
que tem sido feito”, escre-
veu a médica, que ainda deu 
uma alfinetada: “Quem nas-
ceu pra 21 nunca será 20”.

Thelma Assis rebate crítica de Karol Conká
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A felicidade consiste em fazer o bem.”

(Aristóteles)

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

 LÉ hora de encarar alguns de-
safios, não se esconda. Apro-
veite para mudar questões que 
lhe incomodam, arrisque-se. 
No amor, seu poder de atração 
vai atrair paqueras.
Números da sorte: 87, 42 e 96.

 LSua relação com a família será 
problemática, evite brigas des-
necessárias. Um bom dia para 
aqueles que trabalham em 
casa. Você pode assumir um 
compromisso amoroso hoje.
Números da sorte: 07, 43 e 52.

 LSeu poder de comunicação 
vai te ajudar a convencer as 
pessoas. Ótimo momento para 
trabalhar e focar na sua evo-
lução profissional. Abra seu 
coração e converse com o par.
Números da sorte: 35, 80 e 17.

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

 LO dia vai ser marcado por 
boas oportunidades finan-
ceiras. Tenha controle sobre 
o seu orçamento, evite gastos 
desnecessários. Exigência vai 
marcar a sua paquera.
Números da sorte: 90, 18 e 99.

 L Suas emoções estarão mais 
intensas hoje. O convívio com 
a família pode ficar mais ten-
so, tenha muita paciência. 
Com o par, fuja de brigas e 
controle suas reações.
Números da sorte: 64, 37 e 55.

 LMágoas podem surgir com 
facilidade. Fofocas vão gerar 
mal-entendidos entre seus 
amigos. Busque esclarecer os 
problemas. Compartilhe sua 
vida com seu par.
Números da sorte: 83, 65 e 47.

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 pode presenciar insta-
bilidades pessoais e profissio-
nais hoje. Ganhos ou gastos 
financeiros exigirão cautela. 
A Lua acentua bastante a sua 
sensualidade na paquera.
Números da sorte: 30, 93 e 03. 

 LOs astros acentuam as suas 
ambições. Tudo indica que 
você terá ótimas oportuni-
dades de ganhar uma grana. 
Na vida a dois, um clima tenso 
pode desestabilizar a relação.
Números da sorte: 13, 85 e 04.

 LO campo astral vai gerar uma 
vontade de inovar no traba-
lho. Conclua suas obrigações 
hoje e aproveite o tempo livre. 
Um programa diferente trará 
estímulos à relação.
Números da sorte: 32, 05 e 14.

SÃO JOÃO DE BRITO
Nasceu em Lisboa, Portugal, em 
1647. Tendo a saúde fragilizada, 
certa vez, os médicos chegaram 
a perder as esperanças, mas sua 
mãe fez uma promessa para São 
Francisco Xavier e o pequeno João 
recobrou a saúde milagrosamente. 
São João passou um ano com uma 
batina, como parte do cumprimento 
da promessa. A vocação despertou 
aos 15 anos, quando entrou para a 
Companhia de Jesus. Em 1673, foi 
ordenado sacerdote e enviado para 
evangelizar na Índia. Naquele país, 
mais especificamente em Maravá, 
foi preso e, em 1693, degolado.

SANTO DO DIA

CUSPE
Rafael encontrou um homem 
cuspindo no chão e, muito irri-
tado, falou para ele:
— Meu amigo, você não tem 
vergonha de ficar cuspindo no 
chão? Isso é falta de respeito.
— Olha, já tentei cuspir no teto, 

mas caía no meu olho toda vez.

MANGA
A professora pergunta:
— Joãozinho, quanto é um me-
nos um?
— É um, professora.
— Não, Joãozinho. Eu vou dar 

um exemplo. Eu tinha uma 
manga e a comi. O que sobrou?
— Sobrou o caroço.

DOAÇÃO
O voluntário de um abrigo 
para idosos tocou a campa-
inha de uma casa. Um ho-

mem com cara de cansado 
atendeu.
— O senhor está muito ocupa-
do neste momento?
— Sim, mas pode falar.
— Estou coletando doações 
para o nosso abrigo.
— O que vocês querem?

— O que puder dar.
— Qualquer coisa?
— Sim.
O homem pensou um pouco e 
disse para o voluntário:
— Eu tenho uma mãe, um 
sogro e uma sogra. Quantos 
você quer levar?

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Nesta quinta-feira, Ewá nos 
ensina a confiar mais em nós 
mesmos, nas próprias quali-
dades e no próprio potencial. 
O fundamental é olhar sem-
pre para novos horizontes e 
traçar novas metas.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Terra e mata virgem.
SIMPATIA:
Para obter sucesso nas con-
quistas e escolhas, passe 
pelo corpo 15 punhados 
de canjica cozida e lava-
da, arrume em uma cesta, 
passe também 15 moedas 
e 15 búzios abertos, arru-

me tudo sobre a canjica e 
coloque na mata, pedindo 
sucesso para Ewá.

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

 LTrabalhe bastante em equipe 
e procure bons aliados para os 
seus projetos pessoais e profis-
sionais. Você vai ser popular 
e pode ter oportunidades de 
conquista amorosa.
Números da sorte: 12, 84 e 93.

 LSua ambição vai estar em 
alta. Pode conseguir uma ren-
da extra hoje. Na vida a dois, é 
um bom dia para fazer planos 
e definir metas. O diálogo será 
o caminho para resolver tudo.
Números da sorte: 94, 85 e 67.

 LO descanso e o silêncio po-
dem te ajudar a ser mais pro-
dutivo hoje. Fuja da agitação 
no trabalho, tente se acalmar.  
Na vida a dois, melhore o diá-
logo e a confiança.
Números da sorte: 59, 05 e 32.
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