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TRAFICANTES 
MANDAM FECHAR 

COMÉRCIO NA 
ZONA NORTE 

MORRO DO 18 6

Operação da 
Polícia Civil 

termina com 
cinco mortos

SALGUEIRO 6

Quem curtir 
bloco e escola 
de samba vai 
ser punido
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Fernando e 
Maiara ficam 

noivos após salto 
de paraquedas

NAS NUVENS

PÁGINA 16

Nego Di faz 
insinuação sexual 
sobre Carla Diaz e 

revolta internet

‘BBB 21’

PÁGINA 17

ESCÂNDALO 8

Pagodeiro 
assume 
que fez 
sexo com 
jovem

L
U

C
IA

N
O

 B
E
L
F
O

R
D

ESPORTES

CHORORÔ 
ALAGA  
O RIO
DEBAIXO DE TEMPORAL, 
BOTAFOGO PERDE PRO 

PODEROSO SPORT E 
ESTRELA SOLITÁRIA 

CAI PELA 3ª VEZ

DESCONTO DE 25% 
PODE PINGAR NA ÁGUA 

NÃO É CASCATA 3



LEITOR-REPÓRTER
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 6/2/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO? 

MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

Anônimo
São João de Meriti

Aponte a câmera do seu 
celular e confira a 
edição digital do 

MEIA HORA multimídia

Assaltos em São 
João de Meriti

 LTem muito assalto na Avenida 
Getúlio Vargas, na altura do Jardim 
Jurujuba, em São João de Meriti. 
Tomem cuidado ao passar por lá. 
Semana passada, felizmente, con-
segui escapar ileso de um arrastão. 
Quase todos os dias os moradores 
da área relatam vários assaltos e 
muita violência na via e algumas 
outras vias adjacentes. Cadê o po-
liciamento na região?

ASSALTO

Abandono total 
em Itaboraí

 LAs ruas do Conjunto Residencial 
Marambaia, em Itaboraí, estão 
cheias de mato e precisam ser capi-
nadas para acabar com a prolifera-
ção de mosquitos e ratos. As árvores 
também precisam ser podadas e o 
lixo retirado das ruas. É uma situa-
ção muito chata a que vivemos. Os 
moradores pedem providências às 
autoridades para o nosso bem-es-
tar. Desse jeito não pode ficar.

Aroldo Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁRVORE E MATO

Rua tem mais 
crateras que a Lua

 LA Rua Luiz Beltrão, na Praça Seca, 
não possui recuo para ônibus. 
Quando param no ponto, conges-
tiona tudo. Além dos carros que 
param na calçada e os buracos na 
via inteira, que a deixam parecen-
do a Lua, cheia de crateras. A rua é 
uma das principais do bairro e fica 
impossível de passar por ela. Ali fica 
um verdadeiro caos na hora do rush. 
O povo, como sempre, sofre demais.

Licínio Moreira
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Eternidade para 
fazer entregas

 LA unidade de tratamento dos 
Correios em Benfica não serve 
para nada. É uma eternidade para 
entregar encomendas. Moro na Pe-
nha e estou com uma encomenda lá 
travada há meses e não consigo re-
tirar. Já cheguei até a ir ao local, mas 
quando cheguei lá, não tive como 
retirar a encomenda. Para que ter 
uma unidade dos Correios daquele 
tamanho se não funciona?

Alexandre Alves
Penha

CORREIOS

Secretaria vai enviar 
equipe ao local

 L Respondendo a uma carta do 
leitor-repórter, a respeito de pro-
blemas em uma via na Barra da 
Tijuca, a Secretaria de Infraes-
trutura da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, por meio da Rioluz, vai 
enviar uma equipe especializada 
à Avenida Ayrton Senna para vis-
toriar e programar o reparo nos 
postes de luz e fiações, assim 
que possível.
Assessoria de comunicação da Secre-

taria Municipal de Infraestrutura

ILUMINAÇÃO

                                                                                                                                                                                   POSTE

Ferros expostos e enferrujados
 L Na Rua Cicero Magalhães Gomes, em Jardim Paulista, 

Campo Grande, tem um poste que está prestes a cair. 
Os ferros de sustentação dele estão expostos e enferru-
jados. Isso pode ocasionar um acidente terrível, fora o 
prejuízo que vai causar na fiação. Precisamos que esse 
poste seja trocado urgentemente, antes que alguém 
saia ferido ou ocorra algo pior.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Nilópolis 
Presente

 LA Prefeitura de Nilópolis, por 
intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança, informa 
que já está em negociação a 
implantação do Programa Niló-
polis Presente na cidade, um dos 
compromissos de campanha do 
prefeito Abraãozinho.

Assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Nilópolis

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2151
05/02/2021

01 03 06 07 08
09 11 12 13 14
15 18 21 22 24

QUINA concurso 5485
05/02/2021

12 38 49 53 77
Quina: acumulou (R$ 4.939.208,45)

Quadra: 145 (R$ 5.004,08)

Terno: 7.729 (R$ 141,17)

Duque: 181.406 (R$ 3,30)
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GERAL

Redução na conta
Defensoria Pública pede à Justiça que Cedae dê desconto de 25% aos consumidores

 L ÁGUA COM GEOSMINA

A 
Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro fez, na 
manhã de ontem, um re-

querimento à Justiça para que 
seja concedido um desconto de 
25% nas contas dos consumido-
res que estão sendo afetados pela 
crise da geosmina no abasteci-
mento de água da Cedae.

O coordenador do Núcleo 
da Defesa do Consumidor (Nu-
decon), da Defensoria Pública, 
Eduardo Chow de Martino, expli-
cou por que o consumidor tem di-
reito à reparação. “Se a pessoa não 
pode consumir aquela água, sen-
do ela um bem primário sem qual 
a pessoa não vive, ela vai ter que 
comprar uma água mineral ou até 
consumir essa água inadequada, 
para sobreviver. Nesse sentido, ela 
faz jus a essa reparação, que a Ce-
dae deve arcar”, disse.

Martino baseou seu argumen-
to na expectativa que o consumi-
dor tem de receber o serviço ou o 
produto contratado respeitando 
determinados padrões. “E a água 
deve ser fornecida através dos pa-
drões estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde, como a qualida-
de, para não prejudicar a saúde 
da pessoa. Então, nesse sentido, se 
a Cedae não está prestando uma 
água dentro dos padrões adequa-
dos para o consumo, ela está cau-
sando um prejuízo ao consumi-
dor, seja relativo à sua saúde ou a 
eventuais danos materiais e até 
mesmo morais”, acrescentou.

Para comprovar que está ten-
do prejuízos, Martino recomenda 
que o consumidor guarde o com-
provante de pagamento das con-
tas da Cedae e registre reclamação 
na própria ouvidoria da empresa, 
juntando os protocolos, bem co-
mo os recibos da compra de água 
mineral e outras necessidades de-
correntes do problema.

 LDesde o fim do mês passado, 
consumidores que recebem água 
do Guandu vêm relatando uma 
série de problemas relacionados 
à qualidade. É o caso de Júlia Viei-
ra, moradora da Lapa, na região 
central do Rio, que exibiu uma 
água barrenta saindo da torneira. 
Morador do Encantado, na Zona 
Norte, Mário Jorge Couto con-

tou que, por causa do gosto ruim 
e cheiro de terra, ele tem fervido 
a água para beber. “Já paguei até 
caminhão-pipa mês passado”, re-
latou. E José Luiz, dono de um 
depósito de água no bairro, disse 
que a demanda aumentou e che-
gou a ficar sem estoque. “Você es-
cuta muita gente reclamando da 
água, muita gente dizendo que 

consumiu e se sentiu mal”, afir-
mou o empresário. 

Um funcionário do depó-
sito, o entregador Vitor Hen-
rique Lyra, contou que uma 
cliente antiga relatou que teve 
problemas. “Ela contou que uns 
parentes dela de Petrópolis vie-
ram visitá-la e tomaram água. 
Uns oito tiveram diarreia.”

Consumidores reclamam de gosto e cheiro ruins

 LProcurada, a Cedae não se po-
sicionou, até o fechamento desta 
edição, sobre a questão do des-
conto de 25%, pedido pela De-
fensoria Pública. Antes, a em-
presa havia afirmado que tomou 
medidas que diminuíram, sen-
sivelmente, a concentração de 
geosmina na água e que “os pa-
râmetros de gosto e odor estive-
ram dentro dos padrões estabe-
lecidos pelo Ministério da Saúde 
durante quase todo o tempo”. E 
para reduzir o volume de algas 
que produzem a geosmina, in-
formou que tem aplicado uma 
espécie de argila na lagoa próxi-
ma ao Guandu, bem como car-
vão ativado na estação.

Cedae: ‘Dentro 
dos padrões’

 LOutra medida anunciada pe-
la Cedae para enfrentar o pro-
blema da geosmina é assumir 
a execução das obras de Prote-
ção da Tomada d’Água da Esta-
ção de Guandu, com o objetivo 
de evitar que os rios Ipiranga e 
Queimados se misturem ao Rio 
Guandu antes da captação de 
água na estação. O projeto, ainda 
segundo a companhia, está pas-
sando por uma revisão e o edital 
de licitação deve ser publicado 
em até seis meses. Os problemas 
com a água ocorrem pelo segun-
do verão consecutivo e às véspe-
ras de um leilão para a concessão 
de serviços da companhia, mar-
cado para 30 de abril.

Obras de 
proteção 

Moradora da Lapa, na região central do Rio, Julia Vieira mostra como a água tem saído da torneira

ARQUIVO PESSOAL
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 L REFRESCO, MAS COM RISCOS

Forte chuva causa 

transtorno no Rio
Região Metropolitana também sofreu com o mau 
tempo. Houve alagamentos e oscilações na luz

A
s fortes chuvas que caí-
ram ontem à tarde no 
Rio de Janeiro e na Re-

gião Metropolitana causaram 
transtornos em vários pontos, 
com bolsões de água se for-
mando rapidamente e ruas 
sendo interditadas ao trânsi-
to. Houve também relatos de 
oscilações no fornecimento de 
energia elétrica.

Às 18h30, a Defesa Civil acio-
nou 15 sirenes em nove comu-
nidades do Rio. Equipes entra-
ram em contato com as áreas de 
risco para acompanhar a situa-
ção junto às comunidades. Des-
de as 17h, o Rio entrou em está-
gio de atenção após núcleos de 

chuva ganharem força, princi-
palmente na Zona Oeste, onde 
o corredor Transoeste do BRT 
foi interrompido, por causa dos 
alagamentos, entre Santa Cruz 
e Pingo d’Água. Com isso, as 
linhas 10, 20 e 14 tiveram que 
suspender a circulação, de for-
ma temporária.

De acordo com o Centro de 
Operações Rio, também hou-
ve registro de chuva muito for-
te na Estrada da Grota Funda, 
entre 17h e 17h15. A área foi in-
terditada pois o acumulado de 
chuva na região foi de 62mm 
em um hora. 

Na Zona Sul, um grande ala-
gamento isolou a Rua do Ca-

tete, a partir da Rua Ferreira 
Viana, por onde o trânsito foi 
desviado. Equipes da prefeitu-
ra  auxiliaram no escoamento 
da água na via.

Na Glória, bairro vizinho, 
houve bolsões de água na Rua 
Teixeira de Freitas, entre o Pas-
seio Público e a Av. Beira-Mar. 
E, por medida de precaução, a 
Av. Niemeyer, entre o Leblon e 
São Conrado, foi fechada devi-
do ao risco de deslizamentos.

Na Zona Norte, houve regis-
tro de chuva muito forte entre 
18h15 e 18h30 na Ilha do Go-
vernador, causando transtor-
nos aos moradores e motoris-
tas que passavam pelo local. A Rua Barão de São Felix, no Centro do Rio, ficou alagada  

KELLY DUQUE / AGÊNCIA O DIA

Hoje tem repescagem de vacina 
Idosos com 90 anos ou mais poderão se imunizar em postos e no sistema drive-thru

 L LUTA CONTRA A COVID-19

Hoje, todos os idosos acima 
de 90 anos que não se vacinaram 
contra a Covid-19 ao longo da se-
mana poderão ser imunizados. 
A vacinação será nas clínicas da 
família e centros municipais de 
saúde, além de nove pontos de 
drive-thru, que vão funcionar de 
8h às 12h. O drive-thru da Uerj 
não funciona aos sábados.

A população pode consultar o 
ponto de vacinação mais próximo 
de casa na plataforma “Onde ser 
atendido”, no site prefeitura.rio/

ondeseratendido. Os postos dri-
ve-thru com maior capacidade 
de vacinação são os do Sambó-
dromo, na região central, e o do 
Parque Olímpico, na Zona Oeste. 

Alto risco, de novo

Pela terceira semana conse-
cutiva, todas as 33 regiões admi-
nistrativas do município do Rio 
estão com a classificação de alto 
risco de contágio. A taxa de ocu-
pação de leitos operacionais na 
cidade está em 77%, e a fila por 

internação — quatro pessoas, na 
noite de quinta-feira — aponta 
tendência de queda.

Cidade com mais mortos

Mas, pela primeira vez, o Rio 
ultrapassou São Paulo, que tem 
o dobro da população, para se 
tornar a cidade com maior nú-
mero de mortos pela Covid-19 
no país. A capital fluminense 
chegou a 17.726 óbitos, e São 
Paulo, a 17.583, de acordo com 
dados das duas prefeitura. O posto de vacinação drive-thru da Uerj não funciona aos sábados

ESTEFAN RADOVICZ

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 6/2/20214



GERAL

 L MARCAÇÃO POR PRESSÃO ENTRE 12 E 22 DE FEVEREIRO

‘Não sejam otários’
Paes aperta o cerco a foliões clandestinos e fecha o Rio a ônibus e vans fretados 

O 
prefeito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), aler-
tou a população pa-

ra que não compre ingressos 
para bailes e festas durante o 
período que seria do Carna-
val, neste ano. “Vocês têm uma 
enorme chance de perder o di-
nheiro. Estamos monitorando 
esses eventos e eles serão can-
celados. Desculpe a expressão 
chula, não sejam otários para 
dar dinheiro para quem não 
vai entregar o produto que está 
vendendo. Todos estamos tris-
tes por não poder pular o Car-
naval, falo isso com dor no co-
ração e pessoalmente, mas, nós 
temos que manter esses cuida-
dos’, declarou Pae, ontem, em 
entrevista coletiva.

Paes proibiu desfiles de es-
colas de samba e blocos de rua, 
dizendo que, de 12 a 22 de fe-
vereiro, a fiscalização será rigo-
rosa para evitar aglomerações. 
Ônibus, vans e outros veículos 
fretados também não poderão 
entrar na cidade durante esse 
período — exceto aqueles que 
prestem serviços regulares pa-
ra funcionários de empresas ou 
para hotéis, cujos passageiros 
comprovem, neste caso, reser-
va de hospedagem.. De acordo 
com o decreto, publicado no 

Diário Oficial de ontem, o des-
cumprimento será considerado 
crime contra a saúde pública.

Nesta semana, Paes revogou 
o decreto que estabelecia ponto 
facultativo no dia 15 de feverei-
ro (segunda-feira) e anunciou 
um acordo para que o comér-
cio abra durante o feriado.

Paes também suspendeu a 
autorização de comércio am-
bulante temporário. Todos os 

anos, a prefeitura distribuía li-
cenças provisórias para que ca-
melôs pudessem vender bebi-
das no itinerário dos blocos e 
no entorno do Sambódromo.

O regime excepcional vai en-
trar em vigor de zero hora da 
próxima sexta-feira, dia 12, até 
as 6h do dia 22. Quem descum-
prir as regras será enquadrado 
no Artigo 268 do Código Penal 
Brasileiro, que prevê pena de até 
um ano de prisão, mais multa. Paes detalhou os planos da Prefeitura do Rio para impedir blocos e eventos clandestinos no Carnaval 

ESTEFAN RADOVICZ

SUSPENSA 
AUTORIZAÇÃO 
DE COMÉRCIO 
AMBULANTE 
TEMPORÁRIO

 LDe acordo com o decreto que 
proíbe festas e aglomerações es-
pecificamente no Carnaval, o blo-
co que insistir em desfilar não re-
ceberá autorização para participar 
da folia em 2022. A Seop monitora 
possíveis eventos que são marca-
dos em redes sociais e conta com o 
apoio da polícia e da Guarda Mu-
nicipal para evitar os tradicionais 
cortejos na cidade. Equipes da se-

cretaria, em parceria com órgãos 
municipais, irão fiscalizar os pon-
tos de aglomeração e quem estiver 
sem máscara. As punições  serão 
avaliadas caso a caso. E estabele-
cimentos flagrados com clientes 
acima do número máximo per-
mitido poderão ser multados. Já 
a Polícia Militar informou que a 
estratégia para coibir blocos clan-
destinos ainda está sendo traçada.

Espertos serão banidos em 2022
 LA Ambev decidiu dar outro 

destino para as caixas térmicas 
que manteriam suas bebidas 
geladas durante os bloquinhos 
de Carnaval. Dessa vez, em vez 
de serem usadas pelos vende-
dores ambulantes, as caixas se-
rão adaptadas e destinadas às 
secretarias de Saúde de 26 es-
tados, mais o Distrito Federal, 
para armazenar e transportar 

vacinas contra a Covid-19.
Com capacidade de armaze-

namento simultâneo para mais 
de três milhões de doses de va-
cinas, as mais de cinco mil cai-
xas térmicas começarão a ser en-
tregues na próxima sexta-feira, 
o dia em que começaria o Car-
naval. “Este não é o momento de 
ter festas nas ruas ou aglomera-
ções. O nosso papel é apoiar o 

país na vacinação para que, em 
2022, a gente possa voltar a cur-
tir o Carnaval com saúde e mui-
ta folia”, declarou a empresa.

As caixas térmicas adapta-
das são de poliuretano e pos-
suem um termômetro para 
controle da temperatura. A lo-
gística de distribuição será fei-
ta pela própria empresa, com 
transportadoras parceiras.

Ambev doa caixas térmicas que iriam pra camelôs
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POLÍCIA

Cinco mortos em ação 
da Civil no Salgueiro
Preso um dos suspeitos de matar policial no dia 13 de janeiro

 L PAU COME EM SÃO GONÇALO

U
ma operação da Dele-
gacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e 

Itaboraí (DHNSGI) e da Coor-
denadoria de Recursos Espe-
ciais (Core), realizada ontem 
de manhã no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, 
deixou cinco suspeitos mor-
tos e prendeu um dos homens 
que teria participado do assas-
sinato do policial civil Rodrigo 
Roboredo, no dia 13 de janeiro.

A Polícia Civil informou que 
um dos suspeitos morreu em 
confronto com agentes da Core. 
Ainda segundo a instituição, ele 
estava armado com uma pistola 

e possuía antecedentes por ho-
micídio e tráfico de drogas.

Outros quatro suspeitos foram 
baleadas e encaminhados para o 
Hospital Estadual Alberto Torres, 
no Colubandê. Fontes da unidade 
disseram à reportagem que todos 
chegaram mortos.

Rodrigo era lotado na 73ª DP 
(Neves). No dia do crime, ele ha-
via acabado de sair de casa, com a 
mulher e uma criança, e teve o car-
ro cercado por pelo menos três cri-
minosos. Dois bandidos desceram 
de um carro e foram até o veículo 
do agente. O policial reagiu e ati-
rou, acertando dois suspeitos, mas 
também foi baleado e morreu.

Tráfico manda fechar comércio
Ordem partiu do Morro do 18, após operação em que 10 morreram

 L VIOLÊNCIA NA ZONA NORTE

Traficantes de drogas do 
Morro do 18, em Água Santa, 
na Zona Norte do Rio, ordena-
ram o fechamento do comér-
cio, no início da tarde de on-
tem, em represália à operação 
da Polícia Militar, que, na quar-
ta-feira, deixou 10 mortos em 
confrontos na região.

Comerciantes dos bairros 
vizinhos de Quintino e Pieda-
de também foram impedidos 
de abrir as portas.

Nas redes sociais, morado-
res relataram um intenso tiro-
teio por volta de 13h.

“Comércio fechado, clima 
esquisito... Nunca vi Quintino 

assim”, comentou uma mora-
dora,  na internet.

“Tudo fechado! Parece até 
cidade fantasma”, disse outra 
internauta, comentando so-
bre a situação.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, todos os mortos na ope-
ração de quarta-feira tinham 
envolvimento com o crime e 
trocaram tiros com os agentes 
da Lei.

Em nota, a corporação in-
formou que o policiamento na 
região segue reforçado desde a 
quarta-feira. Até o fechamento 
desta edição, não havia registro 
de prisões ou apreensões. Comércio fechado e rua vazia em Água Santa: por ordem do tráfico

DIVULGAÇÃO

A Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro (DPRJ) pediu que o 
12º BPM (Niterói) explique a 
ação que terminou na morte 
da menina Ana Clara Gomes 
Machado, de 5 anos, na última 
terça-feira, na comunidade 
Monan Pequeno, em Niterói. 
Em um ofício enviado à uni-
dade policial, a DPRJ lembrou 
que operações em favelas fo-
ram suspensas depois de uma 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), salvo em casos 
excepcionais. 

Ana Clara foi atingida por 
um tiro no peito enquanto 
brincava na porta de casa com 
seu irmão, de 2 anos. No dia, a 
PM informou que uma equipe 
da corporação patrulhava uma 
estrada próxima à comunida-
de quando foi atacada a tiros 
por criminosos. Os policiais re-
vidaram e, em seguida, foram 
alertados por moradores sobre 
uma criança baleada.

O órgão também pediu para 
que o 12º BPM liste quais foram 
os motivos excepcionais que jus-
tificaram a realização da opera-
ção policial; descreva os cuidados 
especiais tomados; qual o critério 
adotado; quem determinou que 
se fizesse a operação; cópia da or-
dem da missão para a realização 
da ação e informações sobre as 
pessoas vitimadas. 

O batalhão tem até cinco 
dias para encaminhar as res-
postas para as autoridades.

Enquanto isso, um cabo da 
PM, que participou da opera-
ção, foi preso em flagrante por 
homicídio doloso. Ele é suspei-
to de ter efetuado o disparo que 
causou a morte de Ana Clara.

Batalhão 
terá que 
se explicar
Defensoria pede 
detalhes no caso da 
morte de Ana Clara

 L PRAZO DE 5 DIAS

O policial civil Rodrigo Roboredo foi morto no dia 13 de janeiro

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Polícia estoura depósito  
de bebidas adulteradas

Policiais da Delegacia do 
Consumidor (Decon) estou-
raram um depósito de bebi-
das adulteradas em Ricardo 
de Albuquerque, na Zona 
Norte do Rio, na quinta-fei-
ra. Um homem foi preso em 
flagrante e autuado por cri-
me contra o consumidor. 

Segundo a especializada, 
mais de 500 litros de diversas 
bebidas destiladas foram en-
contrados no local, como vo-

dca, gin e uísque. As bebidas 
adulteradas eram vendidas pa-
ra casas noturnas e bares.

A polícia informou que 
as garrafas das bebidas ori-
ginais, vazias, eram compra-
das ou recolhidas em eventos 
e, depois, enchidas com bebi-
das baratas e desconhecidas. 
No depósito, também eram 
impressos rótulos, tampas e 
selos fiscais similares aos das 
bebidas originais. 

Roubava e 
estuprava

 LUm suspeito de assaltar e 
estuprar mulheres em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, foi preso ontem por 
policiais civis. Ele foi iden-
tificado após um inquérito 
concluído pela 56ª DP (Co-
mendador Soares). O acusa-
do, que não teve a identida-
de divulgada, cumpria pena 
em liberdade condicional por 
roubo e teve cumprido man-
dado de prisão preventiva.

Baleado 
em Caxias

 LUm suspeito foi baleado du-
rante uma troca de tiros com 
PMs do 15º BPM (Duque de 
Caxias), ontem à noite, em 
Campos Elíseos. De acordo 
com os policiais, o acusado ati-
rou contra uma viatura que fa-
zia patrulhamento. Com ele, 
foram apreendidos uma pis-
tola, carregadores e munição. 
O suspeito foi socorrido no 
Hospital Estadual Adão Pe-
reira Nunes (Saracuruna). 

Tiroteio 
na BR-101

 LTrês suspeitos foram ba-
leados, ontem, durante 
uma intensa troca de tiros 
com policiais militares na 
BR-101, na altura de Itaú-
na, em São Gonçalo. Segun-
do a PM, equipes do 7º BPM 
(São Gonçalo) estavam pas-
sando pela via quando vi-
ram agentes da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
sendo atacados por crimi-
nosos e foram em auxílio.

 L NA BAIXADA FLUMINENSE

Casal é preso
Os dois são suspeitos de matar jovem em Magé

A 
Polícia Civil prendeu, na 
noite de quinta-feira, o 
casal Jorge Rios da Mot-

ta Neto, de 21 anos, e Maiara Sil-
va Pacheco, de 20, suspeitos do 
assassinato e ocultação do ca-
dáver de Jeniffer Amaral Capel-
la, de 18, em Magé, na Baixada 
Fluminense. Segundo a polícia, 
Jorge, que é ex-namorado da ví-
tima, confessou o crime e disse 
que não se arrepende.

De acordo com a Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF), Jorge matou 
Jeniffer por achar que ela atrapa-
lhava seu atual relacionamento. 
“Ele confessou o homicídio e diz 
que havia uma espécie de rela-
cionamento abusivo, que ela já 
fez ele terminar dois namoros 
para ficar com ela e, depois, não 
ficava; (ele disse) que simulou 
desta vez que iria terminar, pre-
meditou o homicídio para se ver 
livre dela e faria a mesma coisa 
novamente”, afirmou o delegado 
titular da DHBF, Uriel Alcântara.

Os policiais da DHBF desco-
briram que, no dia 21 de janei-
ro, em conversa pelo Instagram, 

o acusado simulou que tinha 
terminado com a atual namo-
rada. Jeniffer chamou um carro 
de aplicativo para ir à casa dele, 
em Piedade, também em Magé, 
onde foi esganada até desmaiar 
e, em seguida, degolada. 

O corpo foi enrolado em rou-

pas de cama e deixado na casa. O 
acusado contou que teria saído 
para dormir com a namorada, 
Maiara, e que voltou para casa 
às 5h do dia 22, para enterrar a 
ex em uma cova rasa no quin-
tal do vizinho, onde a polícia en-
controu o corpo.

Jorge confessou o crime e disse que faria de novo, segundo a polícia 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO / DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

As polícias Civil e Militar ini-
ciaram, ontem de madrugada, 
o combate aos rolezinhos feitos 
por grupos de motoqueiros na 
cidade. Durante a ação, 21 motos 
foram apreendidas e 39 moto-
queiros multados. Três líderes do 
movimento foram levados para 
a delegacia e liberados após pres-
tar depoimento. 

Os motoqueiros tinham 
marcado um encontro na Ro-
doviária Novo Rio, na Região 
Portuária. Quando viram os 
agentes, alguns tentaram fu-
gir, mas foram cercados. 

Os grupos são constante-
mente flagrados por câmeras 
da prefeitura em ação, inclu-
sive provocando a interrup-
ção do tráfego em túneis, o 
que pode gerar multa de R$ 6 

mil, suspensão da habilitação e 
apreensão do veículo.

Manobras perigosas 
Segundo as investigações, os 

grupos costumam fazer exibi-
ções perigosas em alta veloci-
dade em vias públicas, não fa-
zem uso de capacete e outros 
equipamentos de segurança, 
além de perturbar o sossego 
público da população durante 
a madrugada.

Os detidos durante a ação 
de ontem foram levados pa-
ra a 23ª DP (Méier) e vão res-
ponder por perturbação de 
sossego público, organização 
criminosa e exibição de ma-
nobras perigosas em vias pú-
blicas. A pena pode chegar a 
cinco anos de prisão.

Polícia freia 
rolezinho de 
moto no Rio  
Ação termina com 39 motoqueiros 

multados e 21 veículos apreendidos 

 L PERTURBAÇÃO DA ORDEM
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 LTENHO 35 anos e trabalho como 
jornaleiro há dois. Moro em Benfica 
e, antes de ser jornaleiro, eu era ven-
dedor. O melhor da minha profissão é 
o atendimento ao público. Uma coisa 
que poderia melhorar aqui no bairro é 
o saneamento. Sou torcedor do Flumi-
nense e adoro passear com a família 
nas horas vagas. O que mais gosto de 
ler no MEIA HORA é sobre esporte.

DAVID ANASTÁCIO 
Jardim Botânico

RAYANE 
CHAGAS 
DOS SAN-
TOS  
tem atual-
mente 28 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 29 de 
fevereiro de 
2008, em Santa Cruz (Zona Oeste do 
Rio), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Prolagos e 
Enel na mira

 LO Procon-RJ entrou com 
ação em Arraial do Cabo, na 
Região dos Lagos, para in-
vestigar reclamações de mo-
radores contra a companhia 
de energia Enel e de águas 
Prolagos. As duas empresas 
não se pronunciaram.

RAPIDINHA...

Anderson dá sua versão
Cantor do Molejo diz que sexo com MC foi consentido e alega ser vítima de chantagem 

 L ESCÂNDALO NO PAGODE

O 
vocalista do grupo Mo-
lejo, Anderson Leonar-
do, assumiu para a polí-

cia que manteve relações sexuais 
com o funkeiro Maycon Dou-
glas Pinto do Nascimento Adão, 
o MC Maylon, de 21 anos, mas 
alegou que tudo foi consentido e 
que estaria sendo vítima de chan-
tagem. A informação foi confir-
mada pelo delegado Reginaldo 
Guilherme, titular da 33ª DP 
(Realengo), que investiga a acu-
sação feita por Maylon, de que 
ele teria sido estuprado pelo pa-
godeiro, no dia 11 de dezembro 
do ano passado, em um motel de 
Sulacap, na Zona Oeste do Rio. 

Ainda em seu depoimento, 
que durou cerca de três horas, 
Anderson alegou que aquela foi 
a primeira e única vez que mante-

ve relações sexuais com o jovem.
Paralelamente aos depoi-

mentos de Anderson e de May-
lon — que esteve na delegacia 
quinta-feira, acompanhado da 
mãe —, a Polícia Civil enviou 
para perícia uma cueca que o 
jovem alega ter usado na noite 
em que esteve com Anderson. 
O objetivo da análise é deter-
minar se há vestígios de esper-
ma do suposto agressor.

Em seu depoimento, que du-
rou cerca de cinco horas, May-
lon contou que Anderson su-
postamente teria marcado uma 
reunião, mas, em vez de ir para 
algum local onde os dois pudes-
sem fazer uma refeição e con-
versar sobre trabalho, o cantor 
o teria levado para o motel e su-
postamente o estuprado. Anderson, de máscara, chega para depor na 33ª DP, em Realengo

LUCIANO BELFORD

 LLeozinho Bradock, filho de An-
derson, saiu ontem em defesa do 
pai, dizendo sentir orgulho dele 
por “assumir a verdade, indepen-
dentemente do que os outros pen-
sam”. Respondendo a uma segui-
dora, que brincou com a letra de 
um dos maiores sucessos do Mo-
lejo, Cilada, Leozinho revelou que 
sabia que o pai era bissexual: “Não 
era cilada, manda. O meu pai sem-
pre foi bissexual e me orgulho dis-
so. Se vocês optarem por esse tipo 
de brincadeira, achando bacana 
agir com preconceito, vocês só 
provam que passa ano e entra ano, 
não respeitam as diferenças”.

Filho sai em 
defesa do pai
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CORINGA NÃO PREOCUPA
Gerson se reapresentou ao Mengão após lesão contra o Vasco, mas deve pegar o Braga

A
lém da importante vitó-
ria do Flamengo sobre o 
Vasco (2 a 0, no Mara-

canã, na quinta), os torcedores 
rubro-negros receberam uma 
boa notícia ontem: o meia Ger-
son, que deixou o clássico no 
segundo tempo por causa de 
uma entorse no tornozelo di-
reito, foi reavaliado na reapre-
sentação do grupo e já iniciou 
o processo de tratamento. 

O camisa 8 não deverá ser 
problema para o técnico Rogé-
rio Ceni para a partida de ama-
nhã contra o RB Bragantino, às 
10h30, em Bragança Paulista, 
pela 35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Assim como 
o ‘coringa’, o apoiador Diego 
também sofreu uma entor-
se no tornozelo direito, mas a 
sua situação é um pouco mais 
delicada, uma vez que ele sente 
dor. Exame de imagem descar-
tou a possibilidade de fratura.

O camisa 10, no entanto, é 
desfalque certo contra o Massa 
Bruta. O jogador recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo e está sus-
penso. Ele se junta ao zagueiro 
Rodrigo Caio e ao goleiro Die-

go Alves, que se recuperam de 
lesão na coxa direita, assim co-
mo o volante Thiago Maia de 
uma cirurgia no joelho, na lista 
de problemas no Rubro-Negro.

STJD adverte Gabigol
O atacante Gabigol foi julgado 

ontem de manhã pela Quinta Co-
missão Disciplinar do STJD pela 
expulsão no contra o Bahia, em 
dezembro, pela 26ª rodada. O atle-

ta foi enquadrado duas vezes no 
mesmo artigo por ofensas à arbi-
tragem, com possibilidade de gan-
cho de até 12 partidas. A decisão 
foi em primeira instância, porém, 
foi de absolver o jogador em uma 
das acusações e aplicar somente 
uma advertência na segunda. A 
procuradoria ainda pode recorrer. O técnico Rogério Ceni durante a reapresentação do Flamengo, ontem, no CT do Ninho do Urubu

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

SUSPENSO E 
LESIONADO, 

DIEGO É 
DESFALQUE 

CERTO AMANHÃ

 LO sonho do título do Campeo-
nato Brasileiro é cada vez mais 
real para o Flamengo. Após a vi-
tória sobre o Vasco, somada ao 
empate do Inter com o Athleti-
co-PR, o cenário melhorou para 
o Mais Querido. De acordo com 
o portal Infobola, do matemáti-
co Tristão Garcia, a equipe agora 
tem 30% de possibilidades de ta-
ça. Na liderança, o Internacional 
ainda é o favorito com 66%. Po-
rém, com a redução da vantagem 

para dois pontos, o Rubro-Ne-
gro voltou a depender apenas de 
si para ser campeão. Isso porque 
as duas equipes se enfrentam na 
reta final da competição. Além de 
Flamengo e Internacional, outras 
duas equipes alimentam remotas 
chances de ficarem com a taça da 
temporada. O Atlético-MG, com 
seis pontos a menos que o Colora-
do, tem 2%, enquanto o São Pau-
lo, com oito pontos a menos, mas 
com um jogo por fazer, tem 2%.

Chance de título aumenta: 30%
 LCom passagens por Cruzeiro e 

Olympiakos, da Grécia, Bruno 
Viana é o primeiro reforço do Fla-
mengo para 2021. O zagueiro, de 
25 anos, chega sem custos do Bra-
ga, de Portugal por empréstimo 
até o fim do ano. O Rubro-Negro 
apenas pagará o salário do defen-
sor de forma integral.

O acordo prevê também a op-
ção de compra do zagueiro ao fim 
do empréstimo, e poderá ser fei-
ta de duas formas pelo Flamen-

go: em julho, pagando 7 milhões 
de euros (cerca de 45 milhões de 
reais) ou em dezembro, pagando 8 
milhões de euros (cerca de 51 mi-
lhões de reais).

Quanto ao lateral-direito Rafi-
nha, o clube carioca teve uma con-
versa com o jogador e o seu estafe. 
As condições para tê-lo de volta fo-
ram apresentadas, e as partes acha-
ram o encontro positivo. O joga-
dor, que está na Europa, não tem 
pressa para tomar decisão e decidir 

o próximo passo na carreira.
O Departamento de Futebol 

do Flamengo entende que o que 
foi apresentado é o máximo que 
o clube pode fazer neste momen-
to para ter Rafinha no elenco no-
vamente, e a decisão está nas mãos 
dele, e se ele está disposto a atuar 
novamente pelo clube carioca. 
Os números não foram revela-
dos, mas são vencimentos meno-
res dos que o lateral possuía quan-
do estava no Rubro-Negro.

Bruno Viana é contratado e Rafinha pode voltar
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Time sem-vergonha S/A
Pior Botafogo de todos os tempos perde para o Sport, em casa, e está rebaixado

 L HORRÍVEL

A 
chuva torrencial e o céu nu-
blado que em nada combi-
nam com o Rio de Janeiro 

pareciam ser lágrimas antecipa-
das de ídolos como Nilton Santos 
e Mané Garrincha, que, lá do sa-
lão dos deuses da bola, já sabiam 
de antemão: hoje seria decretado 
o terceiro rebaixamento da histó-
ria do Botafogo. E foi. Ontem, o 
pior time montado em 117 anos 
de existência de um dos clubes 
mais tradicionais do futebol bra-
sileiro perdeu para o Sport por 1 a 
0, gol de Maidana, de pênalti, no 
estádio que leva o nome da Enci-
clopédia do Futebol, e está mate-
maticamente na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, assim como já 
acontecera em 2002 e 2014.

O Alvinegro é o primeiro cam-
peão brasileiro a ser rebaixado 
com tantas rodadas de antece-
dência, quatro. Essa foi a primei-
ra vez que o Leão da Ilha do Retiro 
venceu o Botafogo em seu estádio. 
Aliás, o clube pernambucano que-
brou um jejum de 27 anos sem ba-
ter o time de General Severiano na 
Cidade Maravilhosa. A última ti-
nha sido no Brasileirão de 1994 — 
5 a 2 no Caio Martins, em Niterói.

Mais uma vez repleto de garo-
tos oriundos das divisões de base, o 
Botafogo começou a partida cheio 
de gás, disposição, tesão e, princi-
palmente, organização, algo que 
faltou muito aos atletas mais expe-

rientes. O atacante Matheus Nas-
cimento, de 16 anos, assim como 
contra o Palmeiras, na rodada pas-
sada, mostrou ser muito mais útil 
que todos os jogadores de frente 
que há no clube atualmente.

No entanto, depois de um pê-
nalti estapafúrdio de Romildo, que 
estava com o braço colado ao cor-
po, o Árbitro de Vídeo sugeriu a 
marcação da irregularidade. Mai-
dana, que nada tem a ver com is-
so, cobrou com categoria e abriu 
o placar. Daí em diante foi puro 
desespero e tensão dos jogadores.

No segundo tempo, o Alvine-
gro tentou de todas as maneiras 
empatar: de cabeça, de perna es-
querda, de direita, com chutes de 
fora da área. Nada adiantou. Os 
olhares perdidos e os semblan-
tes sem reação não deixavam 
qualquer tipo de dúvida naquele 
momento: o Botafogo estava re-
baixado. O Nilton Santos, frio e 
vazio, foi o palco melancólico de 
uma tragédia muito anunciada. O zagueiro Kanu, um dos poucos a se salvar na temporada, deixa o campo depois do apito final e da queda

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

VAR VIU PÊNALTI 
DE ROMILDO, 

QUE ESTAVA COM 
BRAÇO COLADO 

AO CORPO

Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Victor 
Luis (Hugo); Zé Welison, Romildo (Matheus 
Babi) e Caio Alexandre; Matheus Nasci-
mento (Lecaros), Rafael Navarro (Kalou) e 
Cesinha. Técnico: Eduardo Barroca

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e 
Júnior Tavares (Sander); Ewerthon (Th-
yere), Betinho (Márcio Araújo) e Marcão; 
Marquinhos (Raul Prata), Thiago Neves 
(Juba) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) 
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP) 
Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP) 
Gol: 1º tempo: Maidana, de pênalti, aos 23 minutos 
Cartões amarelos: Zé Welison (BOT); Betinho, Ewerthon e Raul Prata (SPT)

BOTAFOGO 0 SPORT 1

 LApós uma temporada com mui-
tos problemas dentro e fora do 
campo, o Alvinegro sucumbiu 
aos seus próprios erros e se despe-
de da elite do futebol nacional pela 
terceira vez. Ídolo da torcida, o ex-
goleiro Wagner, campeão brasilei-
ro em 1995, espera seja feita uma 
limpa no clube. “Agora é fazer uma 

reformulação geral, em todos os 
sentidos, atitude, profissionais. Se 
não consegue resultado, não tem 
como manter. Futebol precisa ter 
resultado. A gente espera que isso 
venha mudar e tenham profissio-
nais mais qualificados para rees-
truturar o Botafogo, dentro e fora 
de campo”, disse ao MEIA HORA.

Jogador do time que caiu a pri-
meira vez, em 2002, o ex-zagueiro 
Sandro tem opinião similar. “Que 
os dirigentes que vão assumir ago-
ra possam ter mais responsabili-
dades: financeira, com a torcida, 
com os jogadores e com os funcio-
nários. E que não faça do Botafo-
go um balcão de negócios”, disse.

Ídolos comentam queda e torcem por recuperação
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BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 66 34 19 9 6 57 31 26

 2º FLAMENGO 64 34 19 7 8 62 43 19

 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 ATHLETICO-PR 46 34 13 7 14 31 31 0

 11º SANTOS 46 33 12 10 11 47 47 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 SPORT 38 34 11 5 18 27 44 -17

 15º FORTALEZA 38 34 9 11 14 31 35 -4

 16º VASCO 37 34 9 10 15 34 49 -15

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º BAHIA 36 34 10 6 18 38 55 -17

 18º GOIÁS 32 34 8 8 18 34 57 -23

 19º CORITIBA 28 34 6 10 18 29 47 -18

 20º BOTAFOGO 24 34 4 12 18 28 53 -25

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

03/02
 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 

04/02
 FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

 FLAMENGO 2 X 0 VASCO

 ATHLETICO-PR 0 X 0 INTERNACIONAL

ONTEM
 BOTAFOGO 0 X 1 SPORT

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

HOJE
 BAHIA  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  SANTOS 21:00

AMANHÃ
 BRAGANTINO  X  FLAMENGO 20:30

SEGUNDA-FEIRA
 BOTAFOGO  X  GRÊMIO 20:00

QUARTA-FEIRA
 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 

Projeto do ‘pofexô’ 
agora está no ar
Luxa quer ficar pelo menos dois anos no Vascão

 L FUTURO

R
esponsável direto por tirar 
o Vasco da zona de rebai-
xamento do Campeonato 

Brasileiro, mas ainda longe da sal-
vação, o técnico Vanderlei Luxem-
burgo já começou a preparar o ter-
reno para a próxima temporada.

O ‘pofexô’ quer fazer um traba-
lho a longo prazo e levar o Cruz-
maltino de volta à elite continental 
antes de aposentar.

“Eu quero ficar no Vasco para 
brigar na parte de cima da tabe-
la. Não só por um ano, mas quero 
ficar dois anos pensando na rees-
truturação, em busca de um gran-
de time, um grande clube reestru-
turado. Quero isso no término da 
minha carreira. Quero participar 
dessa história que comecei lá atrás 
(o ex-lateral foi auxiliar do técnico 
Antônio Lopes na conquista do Ca-
rioca de 82) e quero terminar na 
elite do futebol brasileiro e sul-a-
mericano, com o Vasco disputan-
do a Libertadores”, afirmou Luxa.

Sobre uma possível renovação 
do atual vínculo, que termina após 
o Brasileirão, o treinador deixou 
claro que está disposto a conversar. 
“É claro que vamos ter que ter uma 
conversa para ver qual proposta 
que o Vasco tem para se reencon-
trar com sua história”, destacou.

Luxa explicou o mal-estar com 
a torcida após dizer que o rival es-
tava em ‘outro patamar’, frase que 
ficou famosa por causa de Bruno 
Henrique: “A grandeza do Vasco 
é igual à do Flamengo. Essa ca-
misa pesa demais. Tem grandes 
conquistas, como o Flamengo. O 
que eu quis dizer é que nesse jogo. 
Estão brigando pelo título e nós 
contra o rebaixamento. Momen-
taneamente o Flamengo está em 
um nível superior, mas isso não 
denigre a história do Vasco.”

Luxemburgo deseja ver o Vasco de volta à elite da América do Sul

REPRODUÇÃO/VASCO TV

 LPara o decisivo confronto com o 
Fortaleza, quarta-feira, na Arena 
Castelão, Luxemburgo não con-
tará com Léo Matos e Leonardo 
Gil, suspensos. Em compensação, 
terá o capitão Leandro Castan à 
disposição, que cumpriu suspen-
são na derrota para o Flamengo. 
Na lateral direita, Cayo Tenório é 
opção, mas Pikachu, que voltou à 

posição após a saída de Léo Matos, 
pode ser recuado. Se isto aconte-
cer, Luxa pode promover a volta 
de Talles Magno, com Gabriel Pec 
ganhando mais uma chance. Ygor 
Catatau é outra opção ofensiva. 
No meio, Andrey, Juninho e Car-
linhos disputam uma vaga. O trio 
entrou no segundo tempo contra 
o Flamengo. 

Sem Léo Matos e Leonardo Gil
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Fluzão escolhe Roger
Herói do título da Copa do Brasil de 2007, ex-lateral deve assumir após o Brasileirão

 L (QUASE) SOB NOVA DIREÇÃO

A
pesar da excelente cam-
panha do Fluminense no 
Campeonato Brasileiro, 

o técnico Marcão não deverá es-
tar no comando da equipe pa-
ra as competições da próxima 
temporada. Roger Machado, 
autor do gol do título da Copa 
do Brasil de 2007 (1 a 0 sobre o 
Figueirense, em Florianópolis), 
tem negociações bem avança-
das com a diretoria tricolor.

De acordo com informações 
divulgadas pelo site Globoespor-
te.com, o ex-lateral-esquerdo já 
se reuniu com o presidente Má-
rio Bittencourt para acertar os 
últimos detalhes. O anúncio 
oficial deve ser feito logo de-
pois de o Brasileirão terminar. 
A possível classificação do time 
para a Libertadores é um fator 
primordial para o acerto sair.

O nome de Roger já agrada 
à diretoria do Fluminense há 
algum tempo. Ele chegou, in-
clusive, a ser monitorado pa-
ra assumir o clube no início de 
2020, mas Odair Hellmann foi 
o escolhido. Na época, o trei-
nador era contratado do Bah-
ia, de onde saiu em setembro. 
Após a ida de Hellmann para o 
futebol árabe, mais uma vez a 
cúpula tricolor procurou Ro-
ger, que declinou do convite 
porque não queria pegar uma 
equipe no meio da temporada. 
Agora, com sua provável che-
gada, Marcão voltará a exercer 
a função de auxiliar técnico.

Como treinador, Roger Ma-
chado também iniciou a car-
reira como auxiliar técnico no 
Grêmio e comandou Juventu-
de, Novo Hamburgo, Grêmio, 
Atlético-MG e Palmeiras an-
tes de chegar ao Bahia. Roger 
tem no currículo os títulos do 
Campeonato Mineiro de 2017 
pelo Galo e o bicampeonato 
baiano, em 2019 e 2020. Roger Machado (E) está perto de substituir o colega Marcão, atual técnico no comando do Fluminense

CBF/DIVULGAÇÃO

 LNa tarde de ontem, o juiz subs-
tituto José Alexandre Cid Pinto 
Filho, da 42ª Vara do Trabalho 
do Rio de Janeiro do Tribunal 
Regional do Trabalho da Pri-
meira Região (TRT-1), atendeu 
parte dos pedidos do treinador 
Oswaldo de Oliveira, que deve-
rá receber do Fluminense mais 
de R$ 600 mil. A decisão ainda 
cabe recurso, segundo o portal 
Esporte News Mundo. Oswaldo 
pedia mais de R$ 1.876.602,30. 
Entretanto, valor referente a dí-
vidas trabalhistas. A multa de 
dano moral de R$ 660 mil so-
licitada pelo técnico no Caso 
Ganso, quando foi xingado pe-
lo jogador durante uma partida, 
foi negada em sua integralidade.

Ex-treinador 
leva uma grana

 LA pancadaria generalizada na fi-
nal do Brasileiro Sub-17, vencida 
pelo Fluminense em 21 de dezem-
bro na Arena da Baixada, rendeu 
duras punições a dois jogadores 
do Athletico-PR. João Gabriel 
Miquelim pegou pena de 11 jo-
gos por uma voadora no rosto de 
João Neto. E Vinicius Amaral foi 
punido com nove jogos de sus-
pensão por chutar o tricolor que 
estava no chão. Os dois atletas do 
Furacão foram enquadrados no 
artigo 254-A (agressão física) do 
CBJD. Eles acabaram denuncia-
dos três vezes. Pelo Fluminense, 
Metinho e João Neto pegaram um 
jogo e estão fora da final da Super-
copa do Brasil contra o São Paulo, 
na quarta, na Arena Pantanal.

Pancadaria 
rende ganchos
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Pré-Liberta 

é sorteada
Brasileiros já sabem quais clubes 
irão enfrentar na fase preliminar. 
Veja possíveis caminhos do Fluzão

 L RUMO AO TOPO DA AMÉRICA

A 
Conmebol sorteou ontem 
os confrontos da fase pre-
liminar da Libertadores. 

Como ainda há vagas não preen-
chidas nos países, nem todos os 
duelos estão definidos, mas já se 
pode dizer que os brasileiros terão 
vida mais tranquila no primeiro 
mata-mata, contra Ayacucho, do 
Peru, ou Deportivo Lara, da Ve-
nezuela. Entretanto podem pegar 
chilenos, San Lorenzo, da Argen-

tina, ou Independiente del Valle, 
do Equador, na sequência. Entre 
os interessados está o Fluminense, 
que tem uma variedade de cami-
nhos para disputar a competição. 

Além do G-4 caso ultrapasse 
o São Paulo, o Fluminense tam-
bém tem chance de entrar na fase 
de grupos da Libertadores se ter-
minar em quinto lugar. Para isso, 
precisa que o Palmeiras conquis-
te a Copa do Brasil, o que abriria 

mais uma vaga no Brasileirão.
Entretanto, caso o Grêmio ven-

ça a Copa do Brasil, o Fluminense 
irá para a pré-Libertadores se ter-
minar em quinto. Nesse caso, será 
o primeiro representante do Bra-
sil e enfrentará o Ayacucho na se-
gunda fase da preliminar. Se pas-
sar, ainda terá de encarar mais um 
confronto, contra um represen-
tante chileno ainda não definido 
ou o Independiente del Valle.

Uma outra possibilidade para 
o Tricolor é ser o segundo repre-
sentante brasileiro na pré. Se is-
so acontecer, enfrentará Depor-
tivo Lara na segunda preliminar 
e, depois, teria de passar por outro 
mata-mata contra San Lorenzo ou 
um representante do Chile.

Se o Verdão levar a Copa do 
Brasil, o Flu teria de ser ultrapas-
sado por Grêmio e mais um. Caso 
os gaúchos vençam, o Flu teria de 

ser ultrapassado por mais um que 
não fosse Grêmio ou Palmeiras.

Os quatro times eliminados na 
terceira fase da pré-Libertadores 
irão disputar a Sul-Americana, 
que este ano terá uma novidade: 
os seis brasileiros estrearão na fa-
se de grupos, cujo sorteio será dia 
14 de abril. O que não mudou: as 
oito terceiras colocadas da fase de 
grupos da Libertadores entrarão 
nas oitavas da Sula.

 

CONMEBOL / DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

tem aquele jeitinho de menina sapeca, 
um rostinho encantador e o corpo perfeito cheio de curvas 
para lá de perigosas. A musa tem 25 anos, é ruiva natural, tor-
ce pelo Grêmio e é natural da cidade de Parobé, no Rio Gran-
de do Sul. Veja mais sobre ela no Insta @juliana_pomerening.

JULIANA POMERENING

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

ARQUIVO PESSOAL

 LO Atlético Mineiro apresen-
tou ontem o seu reforço mais 
badalado para 2021: o atacan-
te Hulk. O jogador de 34 anos, 
que assinou contrato até de-
zembro de 2022, disse que vol-
ta ao Brasil com ambição para 
ganhar todos os títulos. “Che-
go para ser mais um guerreiro 
dentro de campo. Pode espe-
rar o meu melhor, pode esperar 
determinação, não vai ter bola 
perdida. Sobre posicionamen-
to, depende do professor (Jorge 
Sampaoli, o técnico). Ele vai 
definir isso e, independente 
de onde jogar, vou dar o meu 
melhor”, disse o camisa 7 do 
Galo, que só vai estrear no 
Campeonato Mineiro.

Hulk é apresentado pelo Galo

 LO Internacional aceitou on-
tem a proposta do Al-Hilal, 
da Arábia Saudita, e encami-
nhou a saída do meia-ata-
cante Thiago Galhardo por 
empréstimo. Aos 31 anos, 
o jogador, que já defendeu 

o Botafogo e o Vasco, é o vi-
ce-artilheiro do Brasileirão, 
com 16 gols. Galhardo não 
atua mais pelo Colorado e 
deixa o Brasil com o valor de 
compra fixado. A proposta foi 
considerada irrecusável.

Thiago Galhardo na Arábia

PEDRO SOUZA/ATLETICO-MG

rodada da 1ª fase do 
Carioca acontece hoje, às 
15h30, com três jogos: o lí-
der Cabofriense (13 pon-
tos) visita o América. O vi-
ce Nova Iguaçu (13, mas 
perde nos critérios) recebe 
o Sampaio Corrêa, no La-
ranjão. Em casa, o Ameri-
cano pega a Friburguense.

sacramen-
tou ontem a venda do ata-
cante Brenner, de 21 anos, 
para o FC Cincinnati, dos Es-
tados Unidos, que disputa a 
Major League Soccer (MLS) 
por mais de R$ 81 milhões. 
O jogador, que defendeu o 
Fluminense em 2019, assi-
nou por cinco temporadas.

o meia Valdí-
via, de 26 anos, renovou 
com o Avaí, que termi-
nou em 9º lugar na Sé-
rie B. Contratado no fim 
de 2019 por empréstimo 
junto ao Inter, ele fez 7 
gols em 46 jogos. O Leão 
estreia no Catarinense 
dia 24, contra o Juventus.

português Cris-
tiano Ronaldo pode ampliar 
o seu contrato com a Juven-
tus. O camisa 7 e a direção 
do clube italiano discutem 
a possibilidade de estender 
o vínculo até 2023. O atual 
vai até meados de 2022. Na 
atual temporada, CR7 tem 
22 gols em 23 jogos.

 LA 7ª  LO SÃO PAULO

 LEX-VASCO, LO CRAQUE
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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.

 

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
 

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

 

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.

 

MEC.REFRIGERAÇÃO V/TEXTO
Com experiência comprova-
da em carteira em  Faincol, 
chiller, trane. Residir próxi-
mo à Nova Iguaçú. Interes-
sados enviar currículo para: 
recrutamentopredial@gmail.
com

 

TEC. ELETRÔNICA 
Com experiência comprova-
da em carteira com apare-
lhos Biomédicos/ formação 
técnica. Residir próximo à 
Nova Iguaçú. Interessados 
enviar currículo para: recru-
tamentopredial@gmail.com

 

MEC. REFRIGERAÇÃO 
Com experiência comprovada, 
atuar com manutenção, preven-
tiva/ corretiva em: Split, Splitão, 
Vrf e Chiller, fazendo atendimen-
to volante. Plantão 12x36.  Tel.
(21)99824-2567.
 
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.
 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria com 
experiência. Comparecer Estrada 
dos Bandeirantes, 12993. Vargem 
Pequena.  T. 96419- 6704 pode 
ligar à cobrar.

 

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

 

BIA MORENA 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Prive 24hs Tel.: 
2051-9767 Admite-se.
 

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

NOVO VISUAL?

 LCarolina Dieckmann im-
pressionou os internautas 
ao surgir com um visual 
totalmente diferente no 
Instagram, ontem. A atriz, 
de 42 anos, postou um cli-
que em que aparece com 
o cabelo bem curtinho e 
as madeixas pretas. “Bo-
ra sextar diferente? (risos) 
Miga, sua loka”, escreveu 
a atriz, sem deixar claro se 
é peruca ou não.  
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

PEDIDO DE 
CASAMENTO

 LMaiara deixou o time das solteiras de vez! É 
que Fernando pediu a cantora em casamento, 
minutos antes de um salto de paraquedas em 
Dubai. O momento foi compartilhado pelos 
dois no Instagram, na quinta-feira. “Eu queria 
que esse momento fosse diferente e especial, 
do jeito que o nosso amor merecia. E foi assim, 
no meio de um salto de paraquedas que eu 
decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito 
feliz que ela disse sim”, afirmou o cantor, que 
já tinha tudo planejado no Brasil. O casal ain-
da não tem uma data para a oficialização da 
união. Antes de compartilharem a novidade 
com os fãs, os dois contaram para os familia-
res. “Peço a Deus que tenhamos sabedoria pa-
ra construir uma vida juntos, eu renasci como 
mulher depois de ter conhecido o Fernando”, 
disse Maiara. Juntos há pouco mais de dois 
anos, eles já protagonizaram idas e vindas. 

MARAVILHOSA

 LMariana Rios arran-
cou elogios dos se-
guidores ao publi-
car no Instagram 
uma sequência de 
fotos em um cenário 
paradisíaco. A atriz, de 
35 anos, está em uma 
viagem por Alagoas e 
aproveitou o momen-
to para fazer alguns 
cliques. “Paraíso”, es-
creveu ela na legenda.

EM ALTA EM BAIXA

 LMariano e Jakelyne co-
memoraram um mês de 
namoro no Jalapão.

 LRaissa Barbosa e Lucas 
Selfie bateram boca nas 
redes sociais.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

QUE 

BELEZA DE 

MARQUINHA!

 LPerlla postou 
fotos de biquíni 
na Praia do Re-
creio dos Ban-
deirantes, na 
Zona Oeste 
do Rio, no Ins-
tagram. “Sim, te-
nho estria. Sou mu-
lher, mãe, essa sou 
eu”, escreveu a can-
tora na legenda. 

REPRODUÇÃO

 LEm entrevista à revista Vogue Brasil, Malvino Salvador re-
velou que fechou a fábrica. O ator, que é pai de Sofia, de 11 
anos, Ayra, de 6 anos, Kyara, de 4 anos, e Rayan, de 1 mês, 
contou que não pensa em ter mais filhos. “Pelo amor de 
Deus! Agora a fábrica fechou (gargalhadas). São quatro fi-
lhos para criar, educar. A responsabilidade já é imensa (mais 
risos). Fechamos a nossa conta com a chegada do Rayan.” 

‘FECHAMOS A 
NOSSA CONTA’



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Alberto sente raiva ao ver 
Cassiano (foto) abraçado a Ester. Silvestre 
não aceita explodir a mina de Cassiano, 
apesar da ameaça de Alberto. Silvestre 
confessa para Cassiano que foi ele quem 
explodiu a mina, a mando de Alberto. 
Cassiano resolve não entregar Silvestre à 
polícia. Silvestre promete ajudar Cassiano.

21h30. Globo: Irene consegue despistar 
Elvira, que decide contar sua história com 
a vilã para um delegado. Ruy segue Ivan. 
Bibi pede que Alessia vigie Rubinho (foto) 
com Carine. Elvira pede a Yuri que crie um 
perfil social na internet para ela. Ruy des-
cobre o endereço onde Ivan está. Joyce 
discute com Eva e se recusa a ouvir Ivan.

19h40. Globo: Apolo se compromete a 
cuidar de Carol e dos seus irmãos e acon-
selha que ela mantenha segredo sobre 
a morte de Afonso. Tancinha (foto) não 
gosta de saber que Apolo levou Tamara 
para viajar com Carol e os irmãos. Leozi-
nho tenta convencer Camila de que ela 
está enganada ao chamá-lo de bandido.

‘Acontecimento foi grave’
Perfil de Carla Diaz se pronuncia após comentário de Nego Di

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

O 
perfil oficial de Carla 
Diaz no Twitter se pro-
nunciou, ontem, após 

Nego Di insinuar que se mas-
turbaria se deitasse perto da 
atriz no Big Brother Brasil 21. 

“O acontecimento nessa ma-
drugada foi grave e não passará 
despercebido. Até quando mu-
lheres vão ter que pedir pelo mí-
nimo? Respeito”, diz o texto pos-
tado no Twitter de Carla. 

O comentário de Nego Di foi 
feito durante uma conversa com 
Projota e Arthur. “Não quis dei-
tar do lado da mina. Você é lou-
co. Com a flauta... Tira a flauta 
do case. Eu mexendo no guri”, 
afirmou o humorista, que, nes-
te momento, fez um gesto com a 
mão que imitava masturbação. 

Projota, então, chamou a 
atenção de Nego Di. “Você está 
sendo ridículo agora, não viaja. 
Você está falando bosta”, inter-
rompeu o rapper, enquanto o 
humorista e Arthur riram.

E esse não foi o único comen-
tário de Nego Di que teve reper-
cussão fora da casa. Após Gilber-
to ser chamado de “sujinho” pelo 
humorista, a mãe do economista, 
Jaciara Santana, saiu em defesa do 
filho, ontem, no Instagram. “Tive 
o desprazer de assistir alguns par-
ticipantes do BBB 21 hostilizando 
meu filho Gilberto. Chamar meu 
filho de sujo e chupa-cabra foi de-
gradante. Ele tem orgulho de sua 
cor e raça. Nunca esqueceu suas 
origens”, escreveu ela.

A polêmica começou quando 
Karol Conká iniciou discussão so-
bre a etnia de Gilberto, após Nego 
Di dizer que o economista tinha 
falado que era negro, o que ele dis-
corda. “Teve alguém que disse pra 
esse cara que ele é preto e ele acre-
ditou. Ele pode ter alguém, um vô, 
uma vó (negros). O racismo só so-
fre quem é da nossa cor, o policial 
não te para porque tua mãe é ne-
gra. Ele é um pouquinho sujinho. 
Se esfregar bem...”, disse Nego Di.

Nego Di fez comentário sobre Carla Diaz no ‘BBB 21’. Perfil da atriz no Twitter pediu respeito 

 L Dentro da casa, outros par-
ticipantes podem até não 
gostar de Juliette, mas, do 
lado de fora, ela é bastante 
querida. A paraibana ultra-
passou a marca de quatro 
milhões de seguidores no 
Instagram, ontem. Na quar-
ta-feira, ela já tinha atingido 
o número de três milhões, o 

que mostra que, em apenas 
dois dias, conquistou mais 
de um milhão de seguidores. 

Excluída na casa e alvo de 
deboches e piadas de outros 
participantes, Juliette vem 
sendo acolhida pelo públi-
co. Agora, ela é a participante 
do grupo Pipoca mais segui-
da nas redes sociais. E tudo 

indica que esse número vai 
aumentar, já que a advoga-
da já aparece como uma das 
favoritas para vencer o BBB 
21. Juliette também está na 
frente de Karol Conká, Nego 
Di, Fiuk, Camilla de Lucas e 
Rodolffo, que fazem parte da 
equipe Camarote, no núme-
ro de seguidores. 

Juliette tem mais de quatro milhões de seguidores

FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 6/2/2021 · MEIA HORA 17



ALTO-ASTRAL

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 6/2/202118



ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Amor é o mesmo que a delicadeza da alma.”

(Dante Alighieri)

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

 LOrganize sua casa e dispense 
o que não é mais necessário 
para viver bem. A Lua estimu-
la cuidados com a saúde. Na 
união, desejos estarão à flor 
da pele, apimente a relação. 
Números da sorte: 08, 71 e 62. 

 LA Lua vai te proporcionar 
mais momentos divertidos 
hoje. No trabalho, seu entu-
siasmo vai deixar o clima mais 
leve para todos. Um namoro 
recente pode ficar mais sério. 
Números da sorte: 36, 09 e 99.

 LVocê vai querer fazer uma 
faxina caprichada ainda hoje. 
Busque descansar e relaxar 
um pouco. Na paquera, uma 
pessoa conhecida poderá te 
conquistar, fique atento.
Números da sorte: 10, 82 e 64.

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

 LVocê vai querer aproveitar 
bastante o sábado. Seja criati-
vo e desenvolva novos hobbies 
para passar o tempo. Converse 
com as pessoas queridas. O dia 
promete muito romantismo.
Números da sorte: 74, 92 e 56.

 LAproveite bastante o confor-
to da sua casa, procure rela-
xar. No trabalho, algum antigo 
projeto pode ser concluído. Na 
vida a dois, um pouco de priva-
cidade fará bem ao casal.
Números da sorte: 30, 93 e 12.

 LA simpatia te ajudará a con-
seguir o que deseja. Aproveite 
e se aproxime dos seus objeti-
vos. Papos descontraídos po-
dem estimular uma paquera. 
No amor, o momento é bom.
Números da sorte: 04, 85 e 58.

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

 LDedique-se às suas amizades 
mais próximas. Faça vídeocha-
madas e diminua a saudade 
de parentes. Ações solidárias 
podem te fazer bem. Bom mo-
mento para namorar.
Números da sorte: 41, 77 e 86.

 LChances altas de você reali-
zar alguns dos seus desejos. O 
dia será bom para se dedicar à 
vaidade e cuidar da aparência. 
Muita segurança e confiança 
na paquera ou namoro.
Números da sorte: 42, 96 e 69.

 LCaminhar, de forma segura, 
vai te fazer muito bem. Ora-
ções e meditações também 
trarão benefícios. Namore e 
converse mais com o seu com-
panheiro, se abra com o par.
Números da sorte: 79, 25 e 88.

SÃO PAULO MIKI
Primeiro santo católico do Japão, 
Paulo Miki nasceu em Kyoto, no sé-
culo 16. Após entrar para a Compa-
nhia de Jesus, tinha como objetivo 
expandir o Cristianismo no país, 
com a ajuda de 25 pessoas. Profun-
do conhecedor da cultura, foi um 
homem compadecido do seu povo. 
Em sua luta, ele sofreu perseguições 
do governo e foi preso. São Paulo 
Miki e seus companheiros foram 
feitos prisioneiros por Toyotomi Hi-
deyoshi, senhor feudal que unificou 
o Japão. Eles foram submetidos a 
torturas, zombarias e depois, cru-
cificados em Nagasaki, em 1597.

SANTO DO DIA

PROMOÇÃO
Armando vai à loja de tecidos.
— Quanto custa o metro des-
te algodão?
— Estamos em promoção 
— diz o vendedor, pegan-
do a bobina de tecido — 
Quanto mais o senhor le-

var, mais barato fica.
Esperto, Armando responde:
— Então vai desenrolando 
até ficar de graça...

A DESCIDA
Havia um americano, um 
francês e um brasileiro em 

cima de um prédio pegan-
do fogo. Os três pretendiam 
pular para se salvar. Primeiro 
pula o francês e suas últimas 
palavras são:
— Pela França!
Depois o americano:
— Pela América!

Enfim chega a vez do brasi-
leiro e ele diz:
— Pelas escadas! Elas não es-
tão pegando fogo!

PARA EMAGRECER
Caio comenta com o amigo:
— Gostaria de saber o que eu 

faço para emagrecer.
— É muito fácil. Basta você 
mover a cabeça da esquer-
da para a direita e da direita 
para a esquerda.
— Quantas vezes?
— Sempre que lhe oferece-
rem doce e salgadinho!

PIADAS DO CABEÇÃO

RREGÊNCIA: Yansã
MENSAGEM: Yansã começa o dia 
nos dizendo que as mudanças são 
sempre necessárias. Não devemos ter 
medo de evoluir. Grande momento 
para caminhar sozinho, não é hora de 
envolver pessoas alheias em negócios 
profissionais e nem nos assuntos 
particulares. Momento propício para 
vendas de imóveis.
SAUDAÇÃO: Eparrey oyá 
CORES: Vermelho, salmão e coral.
ELEMENTO: Fogo e ar.
SIMPATIA: Para conseguir vender 
um imóvel com a ajuda de Yansã, 
varra o chão do imóvel que desejar 
vender e deposite esta terra ou 
pó dentro de uma caixa, pegue 
uma chave de cera, passe na porta 
principal e coloque também na caixa. 
Em seguida amarre a caixa com uma 
fita verde e coloque na porta de um 
cartório de imóveis. Peça a Yansã que 
sopre bons fluidos sobre a venda.

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

 LNo ambiente profissional, al-
gumas melhorias e um aumen-
to de salário podem aparecer 
quando menos se espera. No 
romance, valorize a estabilida-
de emocional da relação.
Números da sorte: 95, 41 e 32.

 LHoje você vai estar entrosa-
do com as pessoas à sua volta. 
Agrade chefes, colegas e clien-
tes. Uma boa sintonia com um 
amigo pode render uma pa-
quera ou até um romance.
Números da sorte: 87, 78 e 24.

 LDefina novos objetivos e pla-
nos para serem realizados ao 
longo do dia. Alguns cuidados 
pessoais podem aumentar a 
sua autoestima. Melhore o 
diálogo no romance.
Números da sorte: 07, 52 e 88.
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