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Camarista Méier 
reclama de 
monte de 

lixo no local
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Sorteio Loterj 
de Prêmios: 
nesse você 

pode confiar!

RESULTADOS

PÁGINA 7

Luísa Sonza 
diz que foi 
ameaçada  
de morte

BABADO 16

A fila andou? 
Luan Santana 

passeia de 
mãos dadas

Bandidos explodem 
banco em Mangaratiba

PM troca tiros com os criminosos, que 
fogem pelo mar em duas lanchas

PÂNICO DE MADRUGADA 6

A CONFUSÃO TÁ SÓ COMEÇANDO... 4
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Treta das
 grandes no BBB

Felipe 
Melo 

não tem 
Mundial

Lucas Penteado deixa o reality após uma 
madrugada de muita tensão e discussões. 

Famosos reagem nas redes sociais

 Porco é devorado pelo Tigres, do 
México, na semifinal, no Catar. 
Zoação come solta na internet

CHEIRINHO 
DE VICE

Flamengo empata 
com o Bragantino e 
agora não depende 
só de si para 
chegar ao título do 
Brasileirão

BRAGANTINO

1
FLAMENGO

1
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       LIXO

LOTERIA$

MEGA-SENA concurso 2342
06/02/2021

17 20 24 27 40 60
Sena: acumulou (R$ 3.316.650,89)

Quina: 35 (R$ 51.441,93)

Quadra: 2.233 (R$ 1.151,85)

FEDERAL concurso 5536
06/02/2021

Número Prêmio

1º 089316 R$ 500.000,00

2º 036296 R$ 27.000,00

3º 017306 R$ 24.000,00

4º 080233 R$ 19.000,00

5º 022214 R$ 18.329,00
DUPLA-SENA concurso 2193

06/02/2021

1º SORTEIO

2º SORTEIO

17 19 21 24 26 44

02 09 29 37 40 46

QUINA concurso 5486
06/02/2021

04 26 29 53 57

DIA DE SORTE concurso 416
06/02/2021
Mês da Sorte: OUTUBRO

03 08 11 13 23 24 30

TIMEMANIA concurso 1598
06/02/2021
REMO/PA

02 29 46 53 61 64 65

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA: 

LIXO

Lixo largado no Méier
 LNa Rua Camarista Méier, no Méier, um local que é usado 

para o descarte de lixo não está tendo uma manutenção 
da Comlurb. Não fazem o recolhimento do lixo do local há 
semanas. As pilhas são imensas e deixam o local terrível. 
Precisamos de ajuda no lugar!

Anônimo Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Comlurb 
resolve

 LA Comlurb informa que avalia 
periodicamente a Rua Tirol, na 
Freguesia, e promove a coleta 
quando identifica o descarte 
irregular de lixo. Mas a limpeza 
não é mantida pelos moradores.
Coordenadoria de Comunicação 

Empresarial da Comlurb
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Anônimo
Paciência

Cedae faz obra, 
mas não resolve

 LA Cedae fez uma obra na Estrada 
Santa Eugênia, na altura do nú-
mero 556, em Paciência, e, alguns 
dias depois, o local  onde houve a 
intervenção começou a ceder. Isso 
gera problemas para os moradores. 
Alguém precisa vir reparar esse erro.

OBRA

Agentes de trânsito 
para Nova Iguaçu

 L Faltam agentes de trânsito nas 
proximidades da Avenida Gover-
nador Roberto Silveira, no Centro 
de Nova Iguaçu. O grande fluxo de 
carros e pedestres no local deixa 
o trânsito caótico, principalmente 
após as 17h.

Leandro Mello
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TRÂNSITO

Luz oscila em 
região de Niterói

 LMoro na Região Oceânica de Ni-
terói e, desde o início de janeiro, 
diversas casas da região estão com 
oscilação de energia. A luz acaba do 
nada e demora a voltar em vários 
dias na semana. Já tentamos con-
tato com a Enel e nada.

Marlene Amaro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ENERGIA

Secretaria 
responde leitor

 LA Secretaria de Conservação in-
forma que vai enviar, na próxima 
semana, uma equipe para vistoria 
a pista lateral da Av. Ayrton Senna, 
esquina com Av. Arroio Fundo, até a 
Escola Sesc, e programar o serviço 
de tapa-buraco na via.

Assessoria de Comunicação da Se-
cretaria de Conservação

BURACOS

Anônimo
Copacabana

Comércio toma 
conta de rua

 L Na Rua Djalma Ulrich, em Copaca-
bana, a calçada está tomada pelo 
comércio. Cadeirantes têm muitas 
dificuldades para passar por lá. Já 
fiz vários pedidos pelo telefone 
1746 para que retirassem esses 
obstáculos, mas nada é feito.

CADEIRANTE

Aponte a câmera do seu 

celular e confira a edição 

digital do MEIA HORA 

multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153
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Literatura entrou 
na minha vida aos 
15 anos. Já na quin-

ta série, planejei abando-
nar os estudos, fugir de ca-
sa. Quando fui me despedir 
da professora de Português, 
dona Irene, ela me deu um 
livro e falou: ‘Leia esse 
livro, é bacana. Con-
ta a história de um 
garoto que fugiu de 
casa’. Era Tonico, de 
José Resende Filho. 
Foi meu o primeiro 
passo na Literatura”. 
O relato é do escritor 
Gil Vasconcelos, com 
dois livros publicados 
e participação na Bie-
nal Internacional do 
livro de 2017. 

Guarda por-
tuário e taxista, 
é na literatura 

que este ma-
geense, batiza-

do Gilberto da Silva 
Vasconcelos, de 48 anos, 

encontra sua realização. 
A transformação do 

leitor ávido em es-
critor aconteceu em 
2016, com a publi-

cação de A Fómula do Sorteio, 
pela Editora Autografia, uma 
ficção com base em uma teo-
ria supostamente estudada 
sem resultados por Isaac 
Newton e Albert Eistein. 

O livro traz pitadas de 

Dan Brown, autor de O Códi-
go Da Vinci. Gil não esconde a 
admiração e inspiração no au-
tor norte-americano. “Eu li to-
das as histórias do Dan Brown, 
todas”, confessa.

O personagem central da 
história é um jovem autista 
que sofre de um distúrbio que 
lhe permite ver, literalmente, 
os resultados de qualquer sor-

teio envolvendo 
números. 

Pouco mais de um 
ano após o lançamento do 
primeiro livro, Gil lançou sua 
segunda obra, Desafiadores 
de Deus, que mistura ciência 
e religião, numa trama digna 
de seu autor predileto.

Serviço
Os livros de Gil Vasconcelos 

estão em todas as livrarias, na 
Amazon ou direto com o autor: 
WhatsApp (21) 9717-8699.

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com

O taxista e escritor Gil Vasconcelos 
usa o trabalho como taxista  

para construir os personagens 
que povoam seus livros

 LAo contrário do que muita gente 
pode pensar, o trabalho como ta-
xista, segundo Gil, é fator impor-
tante da sua produção literária. 
“Pelo táxi eu tenho acesso a diver-
sas culturas. São pessoas do mun-
do inteiro, com perfis diferentes, 
com opiniões diferentes sobre Po-
lítica, Cultura, Religião e os mais 
diversos assuntos. Isso ajuda mui-
to a montar o perfil de cada perso-
nagem dos meus livros”, diz.

“Ler é você estar em um lugar 
e poder, ao mesmo tempo, estar 
em outros lugares, isso é mara-
vilhoso. A sua mente voa. Você 
pode estar no deserto do Saara 
e, na semana seguinte, estar pas-
seando na neve. Mais adiante es-
tar fugindo de um ET. Daqui a 
pouco passa pelo meio da guer-
ra, se perde em Marte... tudo isso 
estando diante de um livro. Isso 
é muito bom”, conclui o escritor.

Construção de 
personagens

Com dois livros publicados, 
Gil Vasconcelos se divide 
entre o trabalho como 
taxista e a produção 

literária

ARTE DE 
CARONA 
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Efeito colateral no BBB
Madrugada de tensão, ofensas e discussões leva Lucas Penteado a deixar o reality

 L ÂNIMOS EXALTADOS DENTRO E FORA DA CASA

A
pós uma madrugada 
de tensão e discussões, 
Lucas Penteado não 

aguentou as ofensas e pediu 
para sair do Big Brother Brasil 
21, ontem pela manhã. Pouco 
depois da Festa Holi festival, 
em que protagonizou o pri-
meiro beijo gay entre homens 
no reality, com Gilberto, e re-
velou sua bissexualidade, o ator 
arrumou as malas e entrou no 
confessionário. Sua saída foi 
confirmada pelo diretor, Bo-
ninho, logo em seguida.

Após o beijo em Gil e a revela-
ção de que é bissexual, Lucas te-
ve sua fala questionada e deslegi-
timada por Lumena, que acusou 
o rapaz de se promover no jogo a 
partir da luta LGBT. Em conversa 
com João Luiz, na cozinha, a baia-
na, que é lésbica, disse: “Lucas está 
usando os pretos para se autopro-
mover. Primeiro foi uma agenda 
racial e agora uma agenda LGBT. 
Eu não fico falando da minha mu-
lher e que sou sapatão”.

João Luiz defendeu o ator pau-
listano e afirmou que cada um tem 
o seu próprio tempo para se en-
tender e se revelar: “Não cabe a nós 
discutir a sexualidade do Lucas”. 
Mas Lumena continuou a acusar 
Lucas de “sequestrar uma causa”: 
“Ele quis ser o Zumbi dos Palma-
res, agora quer ser um LGBT”.

Logo depois, a sister partiu 
para discutir com o próprio ra-
paz, em tom de deboche. “Eu 
não quero ser palco para sua 
performance. Enquanto você 
não fizer de verdade, eu não se-
rei palco de sua palestra”, dis-
se Lumena, que ainda dispa-
rou para Karol Conká: “Lucas 
usando o Gil. Ele é palestrinha”.

Já com Lucas fora da casa, o ad-
vogado Fernando Santos anun-
ciou que o ex-BBB vai processar 
Karol Conká nas esferas criminal 
e civil por tortura psicológica. 

Momentos de Lucas Penteado...

 LOntem à noite, a Globo confir-
mou a autenticidade de um áu-
dio vazado em que o diretor Boni-
nho aconselha Projota a seguir no 
reality e diz que Lucas não deveria 
ter sido selecionado porque “não 
podia beber”. A emissora desta-
cou a presença de “uma equipe de 
médicos e psicólogos” e afirmou 
que “Lucas recebeu esse suporte” 

e seguirá contando com essa aju-
da após a sua saída.  

Lucas disse que ficou abatido 
com as acusações de Lumena e 
refletiu: “Criei coragem e fiz o que 
estava com vontade de fazer. Foi 
muito difícil. Está o Brasil inteiro 
assistindo, e ainda estão se pergun-
tando se eu estou me fazendo? Pa-
po reto”. Não foi a primeira vez que 

ele sofreu pressões no reality, onde 
era excluído por todos, à exceção 
de Gilberto, Sarah e Juliette. Alvo 
de anunciado processo de Lucas, 
Karol Conká chegou a pedir que 
ele se retirasse da cozinha e disse 
que ele tinha mau hálito por conta 
da sua “ruindade”, comparando o 
apoio ao ator ao de fãs do goleiro 
Bruno, condenado por homicídio.

Ator sofreu pressão e foi escanteado pela maioria

... no BBB. Emocionado, com Projota, de quem disse ser um fã, ... 

FOTOS: REPRODUÇÃO / TV GLOBO

... fuzilado pelo olhar de Karol Conká e dando em Gilberto ... o primeiro beijo gay entre homens no reality

 LApós a saída de Lucas do rea-
lity, internautas criaram uma 
vaquinha para ajudar o ator a 
comprar uma casa para a mãe. 
A plataforma da vaquinha 
chegou a sair do ar depois de 
tantos acessos. A empresária 
e jornalista Monique Evelle é 
uma das personalidades que 
estão divulgando o financia-
mento coletivo. “São milhares 
de pessoas. A plataforma está 
tentando segurar. Ultrapassa-
mos mais de 1 milhão de aces-
sos. Estamos resolvendo”, ela 
postou no Twitter. “Estou re-
solvendo e a família também. 
Não coloquem dinheiro em 
outras vaquinhas, com outros 
nomes e contas”, ela avisou.

Vaquinha na 
internet

 LFamosos saíram em defesa de 
Lucas nas redes sociais. A sambis-
ta Teresa Cristina postou: “Vendo 
as imagens e vídeos agora enve-
lheci uns 10 anos. Uma gente que 
se diz desconstruída com discur-
sos e atitudes bifóbicas, uma casa 
inteira destilando ódio e desuma-
nização”. O cantor Mumuzinho 
também se manifestou: “Quem 
assumiria sua bissexualidade em 
rede nacional para se promover 
em um país extremamente racis-
ta e homofóbico? Lumena, o que 
você chama de oportunismo, eu 
chamo de coragem”. A cantora 
Marília Mendonça escreveu: “Se 
só o beijo gay foi questionado co-
mo estratégia de jogo, eles sofre-
ram homofobia, sim!”.

Famosos se 
manifestam

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 8/2/20214
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POLÍCIA

Bandidos explodem 
banco e fogem pelo mar
PM foi acionada e trocou tiros com os criminosos de madrugada

 L PÂNICO EM MANGARATIBA

C
riminosos fortemente 
armados atacaram uma 
agência do Banco do 

Brasil, na madrugada de on-
tem, em Mangaratiba, na Cos-
ta Verde do Rio de Janeiro. A 
Polícia Militar foi acionada e 
trocou tiros com os bandidos, 
que fugiram pelo mar, a bordo 
de duas lanchas.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, cerca de 10 criminosos che-
garam à agência por volta das 
4h. Eles usaram explosivos pa-
ra arrombar a unidade, que fi-
cou destruída. Com a explo-
são, o alarme do banco tocou e 
a PM foi acionada. Houve per-
seguição e troca de tiros pelas 
ruas de Mangaratiba. 

Nas redes sociais, morado-
res contaram ter ficado assus-
tados. “Muito tiro em Manga-
ratiba, que Deus nos proteja”, 
publicou um internauta. “Mui-
tas explosões e tiros de fuzil”, 
postou outra. 

A Polícia Militar informou 
que agentes do 33º BPM (An-
gra dos Reis) foram acionados 
para verificar a ocorrência de 

arrombamento a caixa eletrô-
nico na Rua Rubião Júnior, em 
Mangaratiba. Ainda de acordo 
com as informações da corpo-
ração, ao se aproximar, os PMs 
foram atacados a tiros e hou-
ve revide. O tiroteio durou até 
a fuga dos bandidos, pelo mar. 

Antes, eles abandonaram um 
carro, que foi apreendido. Um 
artefato explosivo também foi 
achado pelos policiais.

Inicialmente, a Polícia Mi-
litar havia informado que um 
suspeito foi morto ao ser balea-
do no confronto. Mas, a infor-

mação foi revista. Não há con-
firmação de mortos ou feridos, 
segundo a PM.

O caso foi registrado na 165ª 
DP (Angra dos Reis). A dele-
gacia instaurou um inquérito 
para apurar crime de furto em 
instituição bancária.

A força da explosão destruiu a agência bancária, na Rua Rubião Júnior, em Mangaratiba

DIVULGAÇÃO

 LInvestigadores da 165ª DP (An-
gra dos Reis) tentam descobrir se 
os bandidos conseguiram levar di-
nheiro e qual seria o valor. “A pe-
rícia foi realizada e os agentes vão 
analisar imagens de câmeras de 
segurança instaladas na agência e 
na região onde ocorreu o fato pa-
ra identificar a autoria do crime”, 
informou a Polícia Civil, por meio 
de uma nota. A reportagem pro-
curou a assessoria de imprensa do 

Banco do Brasil para confirmar se 
os criminosos conseguiram rou-
bar alguma quantia da agência, 
mas até o fechamento desta edi-
ção não houve resposta.

Uma ação criminosa similar à 
que ocorreu em Mangaratiba foi 
registrada em Angra dos Reis no 
dia 8 de novembro de 2019. Na-
quela ocasião, um PM ficou ferido 
no tiroteio e os bandidos também 
fugiram pelo mar.

Câmeras podem ajudar polícia

Presa em 
flagrante

Sem ‘festa 
na piscina’

 LUma mulher, de 24 anos, 
foi presa na estação do 
metrô da Cidade Nova, 
região central do Rio, no 
momento em que vendia 
uma bicicleta elétrica fur-
tada em Ipanema, na Zona 
Sul. Ela anunciou o pro-
duto num site de compra e 
venda e a vítima acionou a 
polícia. Segundo os inves-
tigadores, o preço de mer-
cado da bicicleta é de R$ 
3,2 mil, mas estava sendo 
vendida a R$ 1,4 mil.

 LFiscais da Prefeitura do 
Rio, acompanhados de 
guardas municipais e PMs, 
interditaram ontem uma 
“festa na piscina” organiza-
da ilegalmente em Vargem 
Pequena, na Zona Oeste. 
Os organizadores, segundo 
os fiscais, não tinham licen-
ça sanitária e desrespeita-
vam as normas de proteção 
à vida. Para tentar driblar a 
fiscalização, o evento só foi 
anunciado às 9h da manhã, 
mas não adiantou.

RAPIDINHAS...

Tentativa de 
homicídio

 LPoliciais da 35ª DP (Cam-
po Grande) prenderam, 
no sábado, um motorista 
de aplicativo que tentou 
matar a tiros um ambulan-
te no bairro da Zona Oeste 
do Rio. Paulo Vitor Justi-
no Rafael foi atingido por 
dois tiros dados por Tha-
rik Luis Petersen, na últi-
ma terça-feira. O motivo 
do crime, segundo a po-
lícia, foi uma dívida que 
o ambulante não pagava 
havia cinco anos.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 8/2/20216



RIO DE JANEIRO, SEGUNDA-FEIRA, 8/2/2021 · MEIA HORA 7



GERAL

O Meia Hora é uma publicação da Editora O Dia Ltda        FILIADO AO IVC (INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO)

Presidente

Alexandre Donizeti Rodrigues

Editor-executivo

Bruno Ferreira

Editor-chefe

Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)

FALE COM A REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888 / AV. DOM HÉLDER CÂMARA, 164. CEP 20911.292, RJ / CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222 8640

Editores-assistentes

Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  

Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)

Designers

Anderson O. dos Santos e Sá (anderson.oliveira@meiahora.com)
Douglas Gomes (douglas.gomes@meiahora.com)
Renato Araújo (renato.araujo@meiahora.com)
Viviana Rodrigues de Assunção (viviana.rodrigues@meiahora.com)
Central de Atendimento ao Leitor: 
2222-8600 / 2222-8650/ 2222-8651  

Classificados: 

2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653

2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656  

Noticiário:  2222-8191, 2222-8631, 2222-8388  

SP: (11) 9.4704-2393, (11) 9.9623-7645, (11) 9.9973-8313

Brasília: (61) 9.9209-1891

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 L TENHO 78 anos e trabalho 
como jornaleiro há 60. Moro na 
Tijuca. O que mais gosto na mi-
nha profissão é lidar com o pú-
blico. O que poderia melhorar no 
bairro é a segurança. Sou torce-
dor do Fluminense e nas minhas 
horas vagas gosto de descansar. 
O que mais gosto de ler no MEIA 
HORA é sobre esporte.

CARLO BRUNO  
Tijuca

RENAN 
GUILHER-
ME SAN-
TOS  
tem atual-
mente 28 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 22 de 
fevereiro de 
2007, na Pavuna (Zona Norte), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Rodoviários 
do BRT

 LO Sindicato dos Rodo-
viários (Sintrucad-Rio) 
realiza, hoje, às 10h, uma 
assembleia para discutir a 
proposta do BRT de fazer 
um rodízio entre os traba-
lhadores do consórcio, que 
vai causar redução salarial.

RAPIDINHA...

Manutenção no Guandu
Presidente da Cedae prevê que abastecimento estará regularizado ainda hoje

 L GEOSMINA NA ÁGUA

A
pós passar por manuten-
ção por cerca de dez ho-
ras, a Estação de Trata-

mento de Água de Guandu foi 
religada às 5h da manhã de on-
tem. Durante esse período, o 
abastecimento de água foi para-
lisado. O diretor-presidente da 
Cedae, Edes Fernandes de Oli-
veira, disse ontem que o prazo é 
de 48h (amanhã) para que a en-
trega da água seja normalizada.

Para os imóveis que possuem 
reservatório, como caixas d’água 
ou cisternas, a preocupação será 
menor. Oliveira explica que es-
ses locais provavelmente não se-
rão afetados. A baixa temperatu-
ra também ajuda na recuperação 
do sistema, já que a população 
consome menos água. São os lo-
cais na ponta da rede de abaste-

cimento, porém, que podem ser 
mais afetados.

“Aqueles que a gente fala que 
vai demorar um pouquinho 
mais são lugares na extremi-
dade da rede de abastecimen-

to, distantes do centro de pro-
dução de Guandu. Duque de 
Caxias, Recreio e Santa Teresa 
— que além de distante é alta 
—, por exemplo. Mas a maio-
ria das pessoas já está receben-

do água hoje (ontem). Acredi-
tamos que, nesta segunda-feira 
(hoje), quase todos os locais es-
tarão normalizados”, declarou.

A manutenção foi realizada 
porque a lagoa onde ocorre a 
captação de Guandu começou a 
registrar grande crescimento na 
quantidade de algas. Isso é mais 
comum no verão: o número de 
algas pode aumentar de acordo 
com a temperatura, incidência 
de luz, água parada e nutrientes 
presentes nela. São as algas que 
produzem a substância geosmi-
na e, por isso, é importante rea-
lizar o procedimento.

“A gente prefere fazer a ope-
ração para diminuir esse nú-
mero de algas e evitar uma con-
centração de geosmina maior”, 
disse Edes de Oliveira.

 LSobre a concentração de geos-
mina na água tratada, o dire-
tor-presidente da Cedae res-
saltou que os níveis em 2021 
estão “muito baixos” em com-
paração com a crise que preju-
dicou a população no verão do 
ano passado. “A concentração 
de geosmina na água bruta e na 
água tratada está muito menor 
que no ano passado. Em 2020, 
tivemos um máximo de con-
centração de geosmina em 0,84 
µg/l. Em 2021, a maior foi 0,087 
µg/l. Ou seja, dez vezes menor. 
A concentração na água tratada 
está baixíssima”, afirmou.

‘Dez vezes 
menor’ agora

Guandu ficou parada por 10 horas, até a madrugada de ontem

ARQUIVO O DIA
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PARA CUMPRIR TABELA
Botafogo faz hoje contra o Grêmio sua  primeira partida após o rebaixamento

S
ob o comando de Lúcio Flá-
vio, treinador interino, o Bo-
tafogo faz hoje, às 20h, con-

tra o Grêmio, no Nilton Santos, 
o seu primeiro jogo após ter sua 
queda confirmada matematica-
mente para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Com a renovação 
para a próxima temporada a todo 
favor, o Glorioso busca um resul-
tado positivo para, ao menos, me-
lhorar a sua pontuação nos jogos 
que restam na competição.

Com 24 pontos, o Glorioso es-
tá na última colocação do Brasi-
leirão e tem apenas quatro vitó-
rias. Bons resultados nas últimas 
rodadas não vão alterar a situa-
ção, mas podem fazer com que a 
equipe termine de forma menos 
ruim a disputa na Série A.

O Grêmio, por sua vez, vive 
um momento de instabilidade 
no Campeonato Brasileiro. Nas 
últimas cinco partidas, a equi-
pe comandada por Renato Gaú-
cho empatou quatro e perdeu 
uma. Em busca de uma vaga di-
reta para a Copa Libertadores, 
o Tricolor Gaúcho precisa ven-
cer para se aproximar de Flumi-
nense e São Paulo.

Um dia após o rebaixamento, 
na derrota para o Sport, o presi-
dente alvinegro, Durcesio Mello, 

demitiu o técnico Eduardo Bar-
roca e o gerente de futebol, Túlio 
Lustosa, iniciando a reformula-
ção do departamento com vistas 
à próxima temporada. 

O mandatário lamentou a que-
da, mas prometeu muito traba-
lho e se disse esperançoso quanto 
à reconstrução do clube, sob a sua 
administração. “Botafoguenses, 
quero aproveitar esse momento 

pois é necessário um posiciona-
mento pelo que está acontecen-
do. O Botafogo vive um dos mo-
mentos mais tristes de sua história, 
que culminou com rebaixamen-
to. Foram muitos erros dentro e 
fora de campo. Precisamos olhar 
para a frente, a instituição Botafo-
go é muito grande e vai voltar a ter 
destaque. Estamos criando nova 
cultura interna e rompendo com 
o que não deu certo no passado”, 
disse Durcesio à Botafogo TV.

Lúcio Flávio foi o escolhido para ser o treinador interino no primeiro jogo do Botafogo após o rebaixamento

REPRODUÇÃO

EX-JOGADOR 

LÚCIO FLÁVIO 

SERÁ HOJE  

O TREINADOR 

INTERINO

Diego Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu e 
Victor Luis; José Welison, Romildo e 
Caio Alexandre; Matheus Nascimento, 
Cesinha e Rafael Navarro. 
Técnico: Lúcio Flávio 

Paulo Victor; Vanderson, Rodrigues, 
Kannemann e Diogo Barbosa; Ma-
theus Henrique, Lucas Silva, Alisson, 
Jean Pyerre e Pepê; Diego Churín. 
Técnico: Renato Gaúcho

Local: Estádio Nilton Santos 
Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)  
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) 
e Johnny Barros de Oliveira (SC) 
Horário: 20h  
TV: Premiere 

BOTAFOGO GRÊMIO

Locutor: Odilon Junior 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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A uma vitória da 
pré-Libertadores
Tricolor sonha mais alto e quer vaga direta

 L FLUMINENSE

C
om a sequência positiva 
de três vitórias e o trope-
ço dos rivais diretos, o 

Fluminense está muito perto 
de garantir o seu primeiro ob-
jetivo no Brasileirão. A equipe 
está a uma vitória de assegurar 
uma vaga para a pré-Liberta-
dores. Duas equipes que dis-
putam a competição nacional 
terão vaga para essa fase preli-
minar do principal torneio de 
clubes da América do Sul.

Com o tropeço do Santos 
diante do Atlético-GO, o Tri-
color, se vencer seu próximo 
compromisso, contra o Atlé-
tico-MG, na quarta-feira, só 
poderá ser ultrapassado pelo 
Corinthians, que no momen-
to ocupa a oitava colocação. 
Com 59 pontos, a equipe do 
técnico Marcão seria no míni-
mo a oitava colocada, tendo a 
sua frente o campeão da Copa 
do Brasil e o da Libertadores, 
o que daria ao Tricolor a con-
firmação da tão sonhada vaga.

No entanto, o clube sonha 
mais alto e ainda luta por uma 
vaga na fase de grupos da com-
petição continental. Ela pode 
acontecer de duas formas: ou o 
Tricolor passa o São Paulo, que 
tem dois pontos a menos, e ter-
minaria em quarto lugar, ou se 
mantém em quinto e o Palmeiras 
vence o Grêmio, conquistando a 
Copa do Brasil e abrindo desse 
modo mais uma vaga direta.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
no site Infobola, o  Fluminense 
tem 28% de chances de termi-
nar o Brasileiro entre os quatro 
primeiros e 57% de conquis-
tar uma vaga direta na próxima 
Copa Libertadores. O técnico Marcão viva um ótimo momento com o Fluminense

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO

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 65 35 19 8 8 63 44 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 48 35 12 12 11 49 40 9

 10º SANTOS 47 34 12 11 11 48 48 0

 11º ATHLETICO-PR 46 34 13 7 14 31 31 0

 12º ATLÉTICO-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6

ZONA NEUTRA
 13º CEARÁ 45 34 12 9 13 48 46 2

 14º SPORT 38 34 11 5 18 27 44 -17

 15º FORTALEZA 38 34 9 11 14 31 35 -4

 16º BAHIA 37 35 10 7 18 41 58 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 34 9 10 15 34 49 -15

 18º GOIÁS 33 35 8 9 18 37 60 -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.

35ª RODADA

06/02/2021
 BAHIA 3 X 3 GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 SANTOS 21:00

ONTEM
 BRAGANTINO  1 X 1 FLAMENGO 

HOJE
 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

17/02/2021
 CORITIBA  X  PALMEIRAS 

ARTILHARIA

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

36ª RODADA

13/02/2021

 GOIÁS  X  BOTAFOGO 17:00

 SANTOS  X  CORITIBA 19:00

 ATLÉTICO-MG  X  BAHIA 19:00

14/02/2021

 FLAMENGO  X  CORINTHIANS 16:00

 VASCO  X  INTERNACIONAL 18:15

 PALMEIRAS  X  FORTALEZA 18:15

 ATHLETICO-PR  X  ATLÉTICO-GO 18:15

 GRÊMIO  X  SÃO PAULO 20:30

15/02/2021

 CEARÁ  X  FLUMINENSE 18:00

 SPORT  X  BRAGANTINO 20:00
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Fla deixa escapar chance
Empate com o Bragantino dificulta o caminho para o título do Brasileirão

 L NÃO DEPENDE SÓ DE SI...

O 
Flamengo deixou escapar 
a oportunidade de dormir 
na liderança do Campeo-

nato Brasileiro ao ceder o empa-
te em 1 a 1 ao Bragantino, ontem 
à noite, no Estádio Nabi Abi Che-
did. Com o resultado, o Rubro-
Negro não depende mais apenas 
de si próprio para conquistar o 
bicampeonato. Precisa fazer a sua 
parte e torcer por tropeço do In-
ternacional, líder da competição, 
que na próxima quarta-feira po-
de abrir novamente vantagem de 
quatro pontos se vencer o Sport, 
no Beira-Rio.

Após o jogo, Everton Ribeiro 
elogiou o rival: “Fizemos um bom 
jogo, mas tem um adversário qua-
lificado do outro lado. Temos que 
melhorar no próximo jogo, tentar 
vencer os três próximos e ver o que 
vai acontecer”. A partida em Bra-
gança Paulista começou com um 
ritmo intenso. O Flamengo mar-
cando bastante no campo de ata-
que, acabou atrapalhando a saída 
de bola dos donos da casa em mui-
tos momentos. Porém, as primei-
ras chances foram do Bragantino, 
com Arthur, aos 13 minutos, em 
boa defesa de Hugo Souza, e Yta-
lo, que desperdiçou uma cabeça-
da, logo em seguida.

Aos 34 minutos, o Flamengo 
abriu com Gabigol, que cobrou 
pênalti sofrido por Gustavo Hen-
rique, após confirmação do VAR.

O segundo tempo começou 
no mesmo ritmo intenso do pri-
meiro, com o Flamengo forçan-
do a saída de bola e dificultando o 
Bragantino. Mas, aos 17 minutos, 
a equipe da casa chegou ao empa-
te. Após levantamento, Isla deu 
bobeira e Helinho cruzou na me-
dida para Ytalo deixar tudo igual.

Aos 22 minutos, o Flamen-
go perdeu uma chance clara 
de gol. Arrascaeta finalizou e, 
no rebote do goleiro Claiton, 
Bruno Henrique completou, 

para outra grande defesa do 
arqueiro. O Bragantino res-
pondeu aos 33, em belo con-
tra-ataque. Claudinho fina-
lizou, para grande defesa do 
goleiro Hugo.

Rogério Ceni só mexeu a partir 
dos 40 minutos, fazendo quatro al-
terações, mas dessa vez mantendo 
Gabigol. Nos acréscimos, aos 50, 
Pedro, que entrou no lugar de Ger-
son, perdeu uma chance incrível, 
com a bola parando em Claiton.

Gabigol lutou e abriu o placar para o Flamengo, de pênalti. Dessa vez ele jogou a partida toda

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

PEDRO PERDEU 
UMA CHANCE 

INCRÍVEL 
DE GOL NOS 

ACRÉSCIMOS

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e 
Edimar (Luan Cândido); Raul, Ryller 
(Ramires) e Claudinho; Arthur, Ytalo 
(Hurtado) e Helinho (Bruno Tubarão). 
Técnico: Maurício Barbieri

Hugo; Isla (Matheuzinho), Arão, Gus-
tavo Henrique e Filipe Luís; Gomes 
(Pepê), Gerson (Pedro), Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) 
e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Nabi Abi Chedid Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO) Auxiliares: 
Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO). Gols: 1º tempo: 
Gabigol, aos 34. 2º tempo: Ytalo, aos 17. Cartões amarelos: Raul, Aderlan, 
Edimar, Hurtado, Gomes. 

BRAGANTINO 1 FLAMENGO 1
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Vanderlei Lu-
xemburgo (fo-

to) voltou ao Vasco 
com o único pro-
posito de tirar a 
equipe do atoleiro 
em que se meteu. 
Para isso, ele criou 
um campeonato 
à parte, que bati-
zei de Luxa’s Cup. 
A ideia é ganhar 
dos que também tentam fugir 
e pontuar até alcançar os 45 
pontos salvadores. Para tan-
to, precisa de mais oito pon-
tos em quatro jogos. Quarta-
feira, contra o Fortaleza, em 
seguida contra o Internacio-
nal, o Corinthians e o Goiás. 
Da Luxa’s Cup são dois ad-
versários: Fortaleza e Goiás. 

Seis pontos que, 
que somados aos 
37 conquistados, 
o levariam aos 43, 
que poderiam ou 
não ser suficien-
tes. Se não vencer 
o Fortaleza quar-
ta-feira, a coisa fi-
cará peluda. Terá 
que incluir Inter-
nacional e Corin-

thians na Luxa’s Cup e ganhar 
de pelo menos um deles. Nada 
impossível, mas a carga emo-
cional pela ameaça de degola 
poderá se tornar um adversá-
rio extra a ser combatido, em 
trabalho de vestiário. Vejo o 
elenco do Vasco com capaci-
dade para superar a dura ta-
refa. Só depende dele.

 LHulk iniciou o trabalho 
para perder peso, recupe-
rar a forma e estrear pelo 
Atlético-MG em 2021. 

 LA Liga Inglesa autoriza 
substituições de jogado-
res, além das três interrup-

ções permitidas, nos casos 
de concussão cerebral.

 LJorge Jesus diz que pre-
tende vir com a família 
morar no Brasil. Maus re-
sultados do Benfica pode-
rão abreviar a mudança.

O duro caminho do Vasco

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

 DEU RUIM

 L Tuca Ferretti, técnico do Tigres, é 
brasileiro, naturalizado mexicano. 
Jogou no Botafogo. Tem dez anos de 
clube e nos passou a visão. Temos 
que cair na real.

 LO técnico Abel Ferreira apareceu de-
pois do jogo com explicações vazias, 
entre elas que o time do Palmeiras ga-
nhou casca. Muito pouco para quem 
foi ao Catar querendo buscar a Taça.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO Tigres foi melhor tática, 
técnica e emocionalmente. 
Venceu o Palmeiras por 1 a 0, 
gol de pênalti infantil come-
tido por Luan. O Verdão não 
mostrou força de reação. O Ti-
gres, que na verdade é um com-
binado sul-americano, ma-

landro, milongueiro, esteve 
sempre melhor e não ganhou 
de mais graças à boa atuação 
do goleiro Weverton. Os joga-
dores e Abel Ferreira, petrifica-
do na área técnica, foram en-
golidos pelo tamanho do jogo. 
Ganhou o melhor.

 L LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Vasco depende 
de si próprio
Com um jogo a menos que o Bahia, Gigante mira 
na vitória contra o Fortaleza, outro rival direto

O 
Vasco retornou para a 
zona de rebaixamen-
to com o empate entre 

Bahia e Goiás, na noite de sá-
bado. Apesar disso, o resulta-
do pode não ter sido tão ruim 
para o Cruzmaltino. De acordo 
com os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, divulgados on-
tem no site Infobola, a equipe 
do técnico Vanderlei Luxem-
burgo viu seu risco de rebaixa-
mento cair de 37% para 33%.

Com um jogo a menos, o 
Vasco tem a mesma pontuação 
do Bahia, porém, perde nos cri-
térios de desempate e, por is-
so, está na 17ª colocação. O ti-
me volta a jogar na próxima 
quarta-feira, no Ceará, contra 
o Fortaleza, que também é con-
corrente direto na luta contra 
o rebaixamento para a Série B.

A luta contra a degola es-
tá bastante acirrada. No mo-
mento, apenas o Botafogo já 
está matematicamente rebai-
xado. O Coritiba tem 99% de 
risco de queda e o Goiás, 92%.
Em seguida aparecem o Bahia, 
com 51%, o Vasco, com 33%, o 
Fortaleza, com 16%, e o Sport, 
com apenas 9%.

Polêmica do VAR

Ainda sobre as reclamações 
contra a arbitragem no empate 
em 0 a 0 com o Bahia, a direto-
ria do Vasco anunciou que vai 
pedir à CBF que o auxiliar do 
VAR Rodrigo Guarizo Ferreira 
do Amaral não atue mais em jo-
gos do clube. O clube reclama 
de suas marcações naquele jogo 
e no jogo em que o Sport venceu 
o Botafogo, no Nilton Santos. Cano, Benítez e Talles: time precisa de bom resultado contra Fortaleza

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO
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 L AINDA NÃO FOI DESSA VEZ...

Porco roda na 

semi do Mundial
Sem inspiração, Palmeiras perde para o Tigres, 
do México, e alimenta a zoeira nas redes sociais

O 
Palmeiras viu seu sonho 
de conquistar o Mun-
dial de Clubes chegar 

ao fim de maneira precoce. Em 
dia de apresentação sem brilho 
e pouca inspiração, foi elimi-
nado na semifinal, em Doha, 
pelos mexicanos do Tigres, 
com derrota por 1 a 0, ontem. 
Em 1999, o Verdão já havia de-
cepcionado a torcida ao perder 
a final para o Manchester Uni-
ted, da Inglaterra.

Contra o Tigres, o Palmeiras 
nem de longe foi aquele time 
dominante e apontado entre os 
melhores do Brasil e da Amé-
rica do Sul. Faltou um ímpeto 
ofensivo maior, apesar da luta 
até o apito final. 

O único gol da partida saiu 
aos 9 minutos do segundo tem-
po, em pênalti cometido por 
Luan em Gignac. O próprio 
atacante fez a cobrança, com o 
goleiro Weverton ainda conse-
guindo resvalar na bola, em vão.

Enxurrada de memes

Logo após o apito final, uma 
enxurrada de memes inundou 
as redes sociais, com torcedo-

res de times rivais ironizando 
o fato de o Palmeiras não ter o 
tão cobiçado título. “Tá tran-
quilo, tá sem Mundial”, postou 
um. “Fifa - Decreto Extraordi-
nário - O Palmeiras não tem 
Mundial”, publicou outro. Até 
Emerson Sheik entrou na zoei-

ra e publicou uma foto com a 
taça, pelo Corinthians. “Fi-
quem à vontade”, escreveu.

“Lá vem o Tigrão cheio de pai-
xão”, ironizou outro internauta. 
O Twitter do Olé do Brasil entrou 
na brincadeira: “Tigres salvando a 
maior piada do futebol brasileiro”.

Gignac cobra o pênalti e vira o carrasco do Verdão no Mundial

AFP
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A GATA DA HORA

chega a faturar R$ 80 mil por mês com as ven-
das de seus conteúdos exclusivos e picantes para assinantes 
no Instagram. “Crise? Nada de crise! Me reinventei antes 
da pandemia e a conta bancária só engordou. Nunca pen-
sei em trabalhar com isso”, revelou a morena espetacular.

AMANDA SOUZA

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

DIVULGAÇÃO

 LHerói dos títulos do Fla-
mengo na histórica campa-
nha de 2019, o técnico Jorge 
Jesus vive um inferno astral 
no Benfica. A diretoria do 
clube português deu um ulti-
mato: o treinador terá 30 dias 
para melhorar o desempe-
nho do time no Campeona-
to Português ou será manda-
do embora. A informação foi 

publicada ontem pelo jornal 
português Correio da Ma-
nhã. No momento, o Benfi-
ca ocupa a quarta colocação 
na competição nacional.

O Benfica ainda disputa 
a Taça de Portugal e a Liga 
Europa, depois de ter sido 
eliminado da Liga dos Cam-
peões da Europa e perdido a 
Supercopa de Portugal.

‘Mister’ tá pela bola sete
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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
 

BONSUCESSO V/TEXTO
Alugo ou vendo. Excelente pré-
dio 03andares sendo  1loja e 
2andares de escritório,  250m 
de área construída por andar, 
8banheiros cozinha, várias sa-
las ideal para clinicas/ curso/ 
médias empresas. localização 
próximo ao centro Bonsuces-
so, local seguro fácil acesso. 
T.9885-86708.
 

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
 

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.

 

AUXILIAR PRODUÇÃO 
Primeiro emprego. Ofereçemos 
treinamento. Preferência morado-
res das proximidades de Bangu, 
Madureira ou Jacarepaguá. Curri-
culo: rh@icram.ind.br  Entrevista 
96477-1232
 
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.

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos Com experiência. Traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à combi-
nar. Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel
 
MECÂNICO V/TEXTO
De autos.Com experiência Traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à combi-
nar. Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel

 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 
MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br

 

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

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

 

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

 

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

 

SHOW BAR 39 
Venha desfrutar de momentos 
inesquecíveis, realizando suas 
fantasias várias gatas te esperan-
do Rua Oliva Maia 39, Madureira. 
T.21 98037-4079.
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SONZA: AMEAÇAS DE MORTE

 L Luísa Sonza revelou, on-
tem, que já recebeu amea-
ças de morte, o que aca-
bou desencadeando uma 
crise de pânico nela. O re-
lato surge após a cantora 
fazer um paralelo de sua 
vida com os desentendi-
mentos que estão aconte-
cendo no Big Brother Brasil 
21, da TV Globo.

 L“Eu não vi tudo ainda, eu 
não acompanhei, porque 
estou gravando um álbum, 

mas, assim... o pouco que já 
vi, você já vê que isso é total 
reflexo da sociedade”, dis-
se. Ela continuou o desaba-
fo, falando sobre bullying 
nas redes. “Eu vejo a socie-
dade inteira doente. A gen-
te não tem que concordar 
com tudo. Discorde, mas 
discorde com cuidado. Não 
discorde matando. Gente! 
Eu recebo ameaça de mor-
te direto. Já tive ataque de 
pânico”, declarou a estrela.

FILME POLÊMICO EXIBIDO NA TV
 LApós anos escondido em 

arquivos, o polêmico filme 
Amor Estranho Amor, estre-
lado por Xuxa Meneghel, será 
exibido pela primeira vez, na 
madrugada da próxima sex-

ta-feira, no Canal Brasil. O fil-
me foi lançado em 1982 e teve 
sua reprodução proibida anos 
depois, a pedido de Xuxa. Aos 
18 anos, ela viveu uma prosti-
tuta que se envolvia com um 

menino de 12, gerando um 
mal-estar para a apresenta-
dora. Apesar da antiga bata-
lha judicial, a apresentadora 
parece ter feito as pazes com 
esse capítulo de sua biografia.

NOVO AMOR?  
 LTudo indica que a fila andou para 

Luan Santana. É que o sertanejo foi cli-
cado, na noite de sábado, passeando 
de mãos dadas, em clima romântico, 
com uma jovem, em um shopping de 
São Paulo. Ela é modelo e foi identifi-
cada como Izabela Cunha. Logo que 
viram que estavam sendo fotografa-
dos, os dois se afastaram. O cantor foi 
simpático com os paparazzi, e, quando 
questionado se não faria fotos posadas 
com o novo affair, ele explicou que ela 
é uma pessoa tímida e que não gostaria 
de se expor. Essa é a primeira vez que o 
cantor é clicado com um suposto affair 
desde o término de seu noivado com 
Jade Magalhães, em outubro de 2020.

QUE SAÚDE!  
 LGraciele Lacerda dei-

xou seus seguidores 
do Instagram baban-
do, ontem, ao posar 
com um biquíni fio-
dental pra lá de sen-
sual. Curtindo viagem 
ao Pantanal com o 
noivo, o cantor Zezé 
di Camargo, a more-
na exibiu uma ótima 
forma física e um belo 
sorriso no rosto. 

EM ALTA EM BAIXA

 LPreta Gil vai promover li-
ve carnavalesca do Bloco 
da Preta no domingo.

 LCanal no YouTube de 
Bianca Andrade, a Bo-
ca Rosa, foi hackeado.

BAITA 
CASALZÃO

 LGrazi Massafera 
resolveu relem-
brar uma recen-
te viagem à Ilha 
de Fernando de 
Noronha no Ins-
tagram. No re-
gistro, a atriz, de 
38 anos, apare-
ce agarradinha 
ao também ator 
Caio Castro. Se-
guidores elogia-
ram o casal.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Fabi conta para Bianca 
que Karina é apaixonada por Duca. 
Dalva comemora a vitória do neto. Gael 
paga Sol por ter cuidado de Dalva. Duca 
provoca Cobra. Bianca e Duca brigam.

19h40. Globo: Safira avisa que 
apoiará Fedora, caso ela aumente o 
faturamento do Grand Bazzar. Aparício 
tenta fazer Camila lembrar que estava 
apaixonada por Giovanni.

21h. SBT: Carmen sonda Mili para 
saber o que tanto a chiquitita con-
versa com Valentina. No cativeiro, 
Junior conversa com um dos reféns 
e descobre que eles estão lá há anos.

18h30. Globo: Cassiano agride Al-
berto. Natália avisa às filhas que espera 
uma menina, que se chamará Janaína. 
Quirino e William pedem para Nicole 
ficar na casa, mas Doralice é contra.

21h. Record: Nadi pede para Gue-
mecha vigiar Terá e Amat. Adiel vê 
Terá sendo perseguido. Na forma de 
homem, Lúcifer aconselha Terá a rou-
bar a confiança de Nordick.

21h30. Globo: Silvana acredita que 
a gravidez de Irene é falsa. Sabiá aler-
ta Rubinho sobre as ações de Aurora. 
Nazaré e Abel se incomodam com a 
presença de Jeiza e Caio na sua venda.

‘Ficou gravado na 
minha trajetória’
Carolina Dieckmann fala sobre cena emocionante

 L VAI AO AR HOJE, EM ‘LAÇOS DE FAMÍLIA’

O 
momento mais emocio-
nante da novela Laços de 
Família está previsto para 

ir ao ar na tarde de hoje, no Vale a 
Pena Ver de Novo, na Globo. Após 
ser diagnosticada com leucemia, 
Camila, vivida pela atriz Carolina 
Dieckmann, tem que raspar a ca-
beça por conta dos efeitos colate-
rais da quimioterapia, que fazem 
seus cabelos caírem. 

Quase nove anos após a pri-
meira exibição da cena, Carolina 
ainda se emociona com a sequên-
cia. “Essa cena sempre vai ter um 
impacto grande para mim, pois 
envolve muitos outros sentimen-
tos. Meus medos e inseguranças, 
orgulho de ter enfrentado tantas 
emoções fortes sendo tão nova... 
Tenho muita memória emoti-
va em mim. Esse momento ficou 
gravado na minha trajetória como 
um rito de passagem, uma inicia-
ção. E fico mais realizada ainda que 
a cena não tenha sido forte só para 
mim. Eu fico muito feliz que essa 
cena, com essa importância para 
minha vida e carreira, tenha sido 
também tão marcante para várias 
pessoas”, afirma. 

A atriz conta que o pedido pa-
ra ela na cena era apenas se manter 
séria, mas a emoção tomou conta 
dela. “Não estava planejado muito 
antes que a Camila iria raspar a ca-
beça. Não tinha muita expectativa 
em cima, o pedido para mim na 

cena era só ficar séria, mas quando 
me dei conta, estava muito emo-
cionada. Não estava me vendo. 
Então, não chorei porque estava 
ficando careca, mas, sim, porque 
estava muito entregue ao momen-
to da personagem”, lembra. 

Com leucemia, Camila raspa a cabeça na novela ‘Laços de Família’

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

 LAo ser questionada se aceitaria 
outro papel que exigisse tanta en-
trega, Carolina Dieckmann não 
teve dúvidas. “Faria tudo de novo 
e um pouco mais. Sempre acho 
que posso fazer mais, meu corpo 
está muito ligado ao meu traba-
lho. Nunca usei vaidade para do-
sar o que iria fazer ou não. Para 
mim, o começo do barato é se en-

tregar de corpo, é um momento 
que eu curto, pensar que cara que 
vou ter na personagem. E adorei 
ficar careca na época da novela”, 
revela. “Até esse momento eu não 
me achava bonita. Eu era pouco 
vaidosa, nem espelho grande em 
casa eu tinha. Eu lembro que o 
primeiro espelho que eu tive na 
minha vida, que comprei para 

me ver inteira, conferir a roupa, 
foi na época de Mulheres Apaixo-
nadas, depois da Camila. Eu não 
tinha uma percepção estética so-
bre mim e, quando fiquei careca, 
percebi que meu rosto ficou mui-
to forte, comecei a me achar inte-
ressante. Foi careca que eu come-
cei a me curtir. É estranho, mas é 
verdade”, acrescenta. 

‘Foi careca que eu comecei a me curtir’

 L TÁBATA UCHOA
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Até as nossas misérias fazem parte de nossas 

riquezas” (Antoine de Saint-Exupéry)

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

 LNo trabalho, somar forças 
com os colegas trará ótimos 
resultados. Foque na saúde. 
Pode pintar atração por al-
guém da turma. Aproveite 
para fazer uma aventura.
Números da sorte: 55, 82 e 64.

 LÓtimo momento para enca-
rar os desafios do trabalho. 
Cumprir as metas será mais 
fácil em equipe. No relaciona-
mento, melhore o diálogo e 
esclareça mal-entendidos.
Números da sorte: 38, 65 e 11.

 LMuita disciplina na vida pro-
fissional. Defenda suas opi-
niões e seja protagonista no 
que faz de melhor. Seu char-
me vai estar em evidência e vai 
atrair a atenção alheia.
Números da sorte: 48, 84 e 93.

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

 LHoje você vai esbanjar sim-
patia e tentará agradar a to-
dos, mas tenha cuidado. Bom 
momento para negócios e con-
versas familiares. No romance, 
não faltará romantismo.
Números da sorte: 04, 67 e 13.

 LAssuntos domésticos terão 
prioridade para você, tente 
resolver tudo. Pode surgir um 
diálogo produtivo no traba-
lho. Seu jeito comunicativo 
deve favorecer as paqueras.
Números da sorte: 41, 95 e 68.

 LOportunidades de ganhos fi-
nanceiros podem surgir ainda 
hoje. Dedique-se ao trabalho. 
Só não exagere na puxação de 
saco. Na união, estimule o diá-
logo e afaste o ciúme. 
Números da sorte: 87, 24 e 69.

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

 LO desejo de conquistar o su-
cesso te fará lutar com deter-
minação para ter o que quer. 
Pode conseguir uma promo-
ção. Há boas chances de ro-
mance com colega ou amigo. 
Números da sorte: 52, 61 e 43.

 LA Lua vai estimular seus es-
tudos, procure se empenhar. 
Invista em melhorar o seu cur-
rículo. Na paquera, você vai 
procurar alguém que tenha 
ideias parecidas com as suas.
Números da sorte: 26, 08 e 62.

 LProblemas e preocupações 
serão resolvidos ainda hoje. 
Compreenda suas emoções e 
deixe as mágoas para trás. Na 
vida a dois, realize suas fanta-
sias mais ousadas.
Números da sorte: 90, 09 e 99.

SANTA JOSEFINA BAKHITA
Nasceu no Sudão, em 1869. Josefi-
na viveu a dureza da escravidão. O 
nome Bakhita, que significa “afor-
tunada”, lhe foi dado por uma pes-
soa que, certa vez, a comprou. Foi 
entregue a uma família de Veneza, 
na Itália. Ali, tornou-se amiga e tam-
bém babá da filha mais nova deles. 
Por causa de negócios, essa família 
teve de voltar à África. Tanto a fi-
lha pequena quanto a babá foram 
entregues aos cuidados de irmãs 
religiosas de Santa Madalena de 
Canossa. Ali, Santa Bakhita conhe-
ceu o Evangelho; e conhecendo a 
pessoa de Jesus foi se apaixonando.

SANTO DO DIA

A CARTA
O sujeito chega numa agên-
cia do correio em São Paulo e 
pergunta para a atendente:
— Moça, se eu postar essa 
carta hoje, ela chega ao Rio 
de Janeiro até o fim do mês?
— Com certeza — responde 

a atendente.
— Pois eu não acredito.
— Por que você duvida? — 
retruca a moça.
— Porque ela está endereça-
da para Curitiba.

TROCA DE EMPREGO

Uma mulher pega um táxi 
e indica a direção do hotel 
onde está hospedada. O ta-
xista não fala nada durante 
todo o percurso. Até que a 
mulher resolve fazer uma 
pergunta para o motorista 
e toca levemente no seu om-

bro. Ele leva um baita susto, 
chegando a gritar. A mulher 
não entende a reação do ta-
xista e diz:
— O que houve? Por que o 
senhor se assustou tanto por 
conta de um simples toque 
no ombro?

O taxista explica:
— Não me leve a mal, senho-
ra, mas... É que hoje é o meu 
primeiro dia como taxista.
— O que o senhor fazia an-
tes?
— Eu fui, por 25 anos, moto-
rista de carro funerário...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú nos traz os caminhos 
abertos e a chave do suces-
so na parte financeira. No 
amor, renove as energias e 
os pensamentos e abuse do 
sexo com quem você ama, se 
entreguem um ao outro. Cui-
dado com brigas e discussões 
inesperadas.
SAUDAÇÃO:
Laroyê Exú, mojubá
CORES:
Preto e vermelho.
ELEMENTO:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para destruir um inimigo, 
pegue sete velas pretas e 
escreva com um prego o 
nome do inimigo em cada 
vela, depois espere a meia-

noite e acenda as velas de 
cabeça para baixo, pedindo 
a Exú que tire as forças do 
inimigo e que suma com ele 
do seu caminho.

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

 LSua criatividade estará mais 
forte durante o dia. Aproveite 
para apostar em novos negó-
cios ou progredir no atual tra-
balho. Você pode se surpreen-
der com uma nova paixão.
Números da sorte: 97, 25 e 70.

 LHoje os seus talentos serão 
potencializados, use-os com 
inteligência. Ambientes tran-
quilos e serviços que você do-
mina vão gerar ótimos resul-
tados. Muita paixão no amor.
Números da sorte: 44, 35 e 80.

 LA criatividade e a capacida-
de de dialogar vão te ajudar 
na vida profissional. Só tome 
cuidado com a teimosia. Na 
paquera, vai preferir ficar so-
zinho por mais um tempo.
Números da sorte: 63, 99 e 90.
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