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Motorista da linha 803 perde controle em frente à estação do BRT da Taquara

Rastro de 
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QUE PELADA! 
A DE FORA É MINHA

Grêmio faz 5 a 2 no Bota, que pode trazer o ‘Ramonismo’

Quer reclamar? Tô Alceu 
Dispor pra cobrar das 
autoridades.  PÁGINA 2
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

                                                                                                                                                                                   BURACO

Anônimo
Méier

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

MEIA HORA multimídia

Muitos assaltos em 
praça do Méier

 LAssaltos a pedestres acontecem 
frequentemente na Praça Agripi-
no Grieco, na Rua Dias da Cruz, no 
Méier. Mesmo com agente do Méier 
Presente na área, os assaltantes não 
respeitam. Basta os guardas des-
viarem o olhar que homens e ado-
lescentes realizam furtos na praça. 
Alguns estão completamente dro-
gados e portam facas ou pedaços 
de vidro ameaçando quem passa.

ASSALTO

Maior breu em ruas 
de São Gonçalo

 LNas ruas José Leonardo, Maurício 
de Abreu e Marechal Deodoro, em 
Neves, São Gonçalo, existem diver-
sas lâmpadas queimadas há um 
bom tempo. Pedimos que a prefei-
tura do município tome providên-
cias logo. À noite fica muito escuro 
no local e quem chega do trabalho 
tarde acaba tendo que correr um 
risco desnecessário. Precisamos de 
iluminação no local!

Laudelino Siqueira
Por e-mail

ILUMINAÇÃO

Rua do Danon não 
tem sinal de trânsito

 LMoradores do bairro Danon, em 
Nova Iguaçu, pedem para a prefei-
tura instalar um sinal de trânsito na 
Avenida Abílio Augusto Távora, na 
altura do número 3300, pois no lo-
cal o trânsito de caminhões, ônibus 
e carros é muito grande. O local já 
foi palco de muitas tragédias com 
mortos e feridos. Se não colocarem 
um semáforo no local, outros aci-
dentes graves podem ocorrer lá.

Anônimo
Nova Iguaçu

SINAL

Cadê o hospital no 
Caonze, prefeito?

 LMoradores do bairro Caonze, em 
Nova Iguaçu, pedem que um pré-
dio de três andares que pertence à 
prefeitura e é utilizado como depó-
sito, na praça Marília Barbosa, seja 
transformado em uma Unidade de 
Saúde. Se isto acontecer, os mora-
dores do bairro e de diversas regiões 
do município não ficariam depen-
dendo apenas do atendimento no 
Hospital da Posse.

Mário Sodré
Por e-mail

HOSPITAL

Não tem pardal e 
carros voam baixo

 LPedimos às autoridades compe-
tentes para instalar câmeras de 
fiscalização eletrônica, sinais de 
trânsito, radares ou quebra-molas 
nas avenidas Bulhões Marcial e Pre-
sidente Kennedy, que liga o Centro 
de Duque de Caxias ao bairro Vigá-
rio Geral, que pertence ao Rio de 
Janeiro. Muitos carros passam alta 
velocidade por ali, podendo causar 
acidente graves ou até mortes.

Ronaldo Teixeira
Por e-mail

TRÂNSITO

LUZ

Reparo no asfalto abriu de novo
 LNa Rua Carolina Machado, em Cascadura, próximo ao 

número 108, havia uma cratera aberta. Uma obra foi 
feita pela Prefeitura no dia 18 de janeiro, mas, algumas 
semanas depois, o buraco antigo na rua voltou a aparecer 
e agora com um vazamento de água. Se um carro passar 
por ali em alta velocidade pode causar um estrago no 
local. Alô, Prefeitura! Que obra foi essa?

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Obrigado, 
Rioluz!

 LSobre o risco da explosão de 
transformadores na Av. Paulo 
de Frontin, a Rioluz informa que 
uma equipe foi até o local neste 
final de semana e foi constatado 
que o transformador está desa-
tivado. Já pedimos à concessio-
nária para que faça a remoção.

Assessoria de Comunicação da 
RioLuz

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2153
08/02/2021

01 02 04 07 08
09 10 11 13 14
15 17 18 20 21

QUINA concurso 5487
08/02/2021

25 31 51 60 71
Quina: acumulou (R$ 780.260,20)

Quadra: 47 (R$ 9.012,13)

Terno: 3.151 (R$ 202,14)

Duque: 79.320 (R$ 4,41)
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GERAL

GILVAN DE SOUZA

ALÔ, AMBULANTES!
 L TRABALHADORES QUE ATUAM NO CARNAVAL

 LO cadastro para o movimento 
Ajude um Ambulante deve ser 
feito no site da plataforma (www.
ajudeumambulante.com.br) até 
o dia 17. Lá, é preciso preencher 
um formulário com nome com-
pleto, CPF, data de nascimento, 
número do celular, e-mail, cida-
de e estado de residência. Além 
disso, é preciso anexar um do-
cumento que comprove o traba-
lho como ambulante em carna-
vais de anos anteriores na cidade 
do Rio. Esse documento pode ser 
um termo de permissão, uma au-
torização da prefeitura, uma li-
cença para ambulante, um com-
provante de cadastramento de 
ambulante ou credenciais dos 
carnavais 2019 ou 2020.

Saiba como 
se cadastrar

 LCaso os dados sejam aprovados, 
a confirmação chegará via e-mail e 
SMS. Segundo a empresa, um va-
lor de R$ 150 estará disponível em 
até 30 dias úteis após a data de en-
cerramento do movimento, em 21 
de fevereiro. O vendedor ambu-
lante também receberá, por e-mail 
ou SMS, um cupom exclusivo pa-
ra o aplicativo de bebidas Zé Deli-
very, que deve ser compartilhado 
com consumidores. Cada vez que 
o código for utilizado em compra 
no app serão creditados mais R$ 
5, além dos R$ 150 garantidos. 
Quanto mais pessoas utilizarem 
o código, maior será o valor arre-
cadado. Porém, há um limite de 20 
utilizações, ou seja, R$ 100.

Cupom pro app 
Zé Delivery

D
evido à pandemia da 
Covid-19, não haverá 
o tradicional Carnaval 

de rua no Rio este ano. E um 
grupo em especial será bas-
tante afetado: os vendedores 
ambulantes. Os trabalhadores 
perderão dias em que a venda 
é praticamente garantida. Para 
ajudá-los, a Ambev criou a pla-
taforma Ajude um Ambulante. 
Trata-se de uma ajuda finan-
ceira para os vendedores para 
diminuir o impacto das festas 
que não vão acontecer. 

A empresa planeja ajudar 
cerca de 20 mil trabalhadores 
com um auxílio que pode che-
gar a R$ 255 para cada vende-
dor. Para recebê-lo, é preciso 
realizar o cadastro na platafor-
ma e seguir o passo a passo de-
finido pela Ambev, que inclui 
também a utilização do aplica-
tivo de bebidas Zé Delivery.

A vendedora ambulante Jés-
sica Gomes Pereira cadastrou 
seus dados na plataforma as-
sim que soube da iniciativa. 
Moradora do Morro da Babi-
lônia, na Zona Sul do Rio, ela 
costuma vender bebidas no 
Carnaval e vai tentar receber o 
auxílio da Ambev para conti-
nuar mantendo sua família. “Já 
está sendo bem difícil. Tenho 
quatro crianças, sou mãe sol-
teira, não tenho ajuda. A única 
que eu tenho, no momento, é o 
Bolsa Família. E, agora, vai ser 
pior ainda porque não vai ter o 
Carnaval, que é de onde eu ti-
ro recursos para sustentar mi-
nha família. Está horrível para 
trabalhar, a situação está muito 
crítica”, contou.

No ano passado, a cida-
de do Rio de Janeiro contava 
com 9.265 ambulantes cadas-
trados, segundo levantamen-
to da RioTur. 

Campanha 
pode dar ajuda 
de até R$ 255
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Um século de esperança
Moradora do Complexo do Alemão de 109 anos é vacinada contra a Covid-19

 L LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS

E
la nasceu em 10 de janeiro de 
1912, na cidade de Fagun-
des (PB), seis anos antes da 

gripe espanhola contaminar 500 
milhões de pessoas, causando a 
morte de 50 milhões em todo o 
planeta. Dona Maria Alexandri-
na da Conceição sobreviveu a es-
sa pandemia, que se estendeu de 
1918 e 1920, e, agora, recebeu a pri-
meira dose da vacina contra a Co-
vid-19. Ela foi vacinada em casa, 
no dia 1º, em uma ação da Prefei-
tura do Rio para alcançar mais de 
25 mil idosos em situação de vul-
nerabilidade, a maioria abaixo da 
linha da pobreza.

Moradora do Complexo do 
Alemão, na Zona Norte do Rio, 
Dona Maria Alexandrina, de 109 
anos, não sai mais de casa. As equi-
pes tiveram que descer e subir es-
cadarias bem precárias em terreno 
íngreme, pois carros não chegam 
até o local. Ela deverá receber a se-
gunda dose em abril.

Zagallo recebe vacina
Ontem, uma lenda viva do fu-

tebol brasileiro também foi imu-
nizada. Aos 89 anos, Mário Jorge 
Lobo Zagallo recebeu a vacina no 
posto montado no Parque Olím-
pico do Rio de Janeiro. 

Zagallo, que estava acompa-
nhado do seu neto, foi vacinado 
sem precisar sair do carro. Ele terá 
que voltar ao local daqui a 28 dias 
para tomar a segunda dose. Em 
entrevista à TV Globo, o ex-trei-
nador fez uma brincadeira com o 
número 13, que acompanha sua 
vida. “Zagallo vacina tem 13 le-
tras. O número está sempre ligado 
à minha vida”, disse o ex-técnico.

Além de levar a vacina em casa 
quando os idosos vulneráveis não 
conseguem ir à Clínica da Família, 
a ação especial das secretarias de 
Assistência Social e de Saúde tam-
bém disponibiliza transporte para 
os que podem sair de casa. 

Dona Maria Alexandrina da Conceição recebeu a vacina na sua casa, no Complexo do Alemão

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO

Consultórios de posto de saúde de São  Gonçalo foram invadidos e tiveram equipamentos depredados 

DIVULGAÇÃO

 LA cidade do Rio começou on-
tem a segunda semana da vacina-
ção dos idosos contra a Covid-19, 
atendendo até sábado a popula-
ção entre 85 e 89 anos, de forma 
escalonada. Ontem, foi a vez dos 
idosos de 89 anos e, a cada dia, é 
reduzido um ano da faixa etária, 
até sexta-feira. No sábado, será a 
vez daqueles que não consegui-
ram comparecer ao longo da se-
mana procurarem os postos dri-
ve-thru, os centros municipais 
de saúde e as clínicas da família. 
Dois novos postos já estão fun-
cionando: Planetário da Gávea, 
de segunda a sexta, das 7h às 17h, 
e Parque Olímpico, de segunda a 
sexta, das 9h às 15h, para pedes-
tres e no modo drive-thru. 

Novos pontos 
de vacinação

 LO posto municipal de saúde 
Adolfo Lutz, no bairro Amen-
doeira, em São Gonçalo, foi in-
vadido e depredado, ontem de 
madrugada. O atendimento foi 
suspenso por tempo indetermi-
nado na unidade. De acordo com 
a diretoria do posto, nada foi fur-
tado dos consultórios invadidos, 
mas equipamentos foram dani-
ficados. Os invasores não foram 
identificados. O posto não é um 
dos polos de vacinação contra a 
Covid-19 na cidade. Por isso, a 
Secretaria de Saúde afirma não 
haver ligação entre o ato e o fato 
de as doses da vacina terem se es-
gotado no município, deixando 
muita gente dos grupos prioritá-
rios sem o imunizante. 

Posto atacado 
em S. Gonçalo
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REGINALDO PIMENTA

 L O ano letivo na rede esta-
dual de ensino do Rio come-
çou com a entrega do plano 
de estudos e início do pro-
cesso de diagnóstico socioe-
mocional dos alunos de to-
das as séries. Para a volta das 
atividades escolares, a Secre-
taria de Estado de Educação 
(Seeduc) está considerando 
duas possibilidades de mo-
delos de ensino: híbrido (re-
moto e presencial, com tur-
mas em sala de aula em dias 
alternados) ou somente re-
moto. As aulas na rede come-
çam no dia 1º de março.

Para o retorno das aulas 
presenciais, a Secretaria de 
Educação vai priorizar os 70 
mil alunos em situação de 
maior vulnerabilidade so-
cial, que não têm acesso a 
computadores para acompa-
nhar as aulas remotas. Eles 
poderão ir à escola em siste-
ma de revezamento de dias e 
turmas, para tirar suas dúvi-
das e ter acesso a recursos de 
áudio e vídeo produzidos pa-
ra este período. Os responsá-
veis também poderão optar 
pelo ensino exclusivamente 
remoto, caso desejem.

Pais poderão escolher modelo

REDES PÚBLICAS 
INICIAM ANO LETIVO

No município, as aulas 
remotas começam hoje. 
No estado, a previsão é 
para o dia 1º de março

 L COM A AJUDA DE APLICATIVOS E PLATAFORMAS DIGITAIS 

O 
ano letivo nas redes mu-
nicipal e estadual do Rio 
começou ontem e conta-

rá com aplicativos e plataformas 
digitais para o ensino remoto. Nas 
escolas municipais, as aulas remo-
tas acontecerão pela TV e terão 
início hoje. Já as escolas estaduais 
começam a entregar o plano de es-
tudos e iniciam o processo de diag-
nóstico socioemocional dos alu-
nos de todas as séries.

O secretário Municipal de Edu-
cação, Renan Ferreirinha, explicou 
que, nesta primeira semana, as au-
las serão 100% remotas, pela TV 
Escola, o canal 2.3 na TV aberta, 
em parceria com a MultiRio. To-
dos os dias serão oferecidas 10 ho-
ras de aulas, entre 7h30 e 20h30, 

de Matemática, Geografia, Lín-
gua Portuguesa, História, Ciên-
cias, Língua Estrangeira, Música, 
Artes Visuais e Artes Cênicas. A 
programação está em www.rio.rj.
gov.br/web/sme. 

No dia 18, começa a distribui-
ção de materiais, kits escolares, 
uniformes, cartão alimentação 

e livros. No dia 23, será lançado 
o aplicativo Rio Educa Em Casa, 
com aulas, materiais em PDF de 
planos de aula e de exercícios, além 
de aulões. O acesso ao aplicativo é 
gratuito e alunos e professores não 
vão gastar seus pacotes de dados. 

Segundo o Movimento de 
Mães, Pais e Responsáveis pela Es-
cola Municipal Carioca (Movem), 
a maioria prefere manter os filhos 
estudando em casa por enquanto.

Profissionais da educação das 
redes municipal e estadual farão 
assembleias, amanhã e quinta-fei-
ra, para a greve do Sindicato Esta-
dual dos Profissionais de Educa-
ção do Rio de Janeiro (Sepe-RJ), 
que defende o não cumprimento 
do trabalho presencial na escola.

SERÃO 
OFERECIDAS 10 

HORAS DE AULAS, 
ENTRE 7H30 E 

20H30, PELA TV

A volta dos 
alunos, ontem, 

ao Colégio 
Estadual José 
Leite Lopes, 

na Tijuca
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Lixo e chorume no 
lugar de peixes
Aterro de Gramacho ainda polui o ambiente

 L RIO SARAPUÍ

N
o lugar de peixe, lixo e cho-
rume. Essa é a atual reali-
dade do rio Sarapuí, onde, 

há quatro décadas, as águas eram 
fonte de renda para aproximada-
mente 120 famílias, que tiravam 
o sustento da pesca de 15 espécies 
diferentes. “Há uns 10 anos os pei-
xes sumiram completamente”, diz 
Gilciney Lopes Gomes, de 61 anos, 
ex-pescador e hoje catador de ma-
teriais recicláveis que boiam nas 
águas do Sarapuí, que nasce na Zo-
na Oeste e cidades da Baixada Flu-
minense, como Duque de Caxias.

Ontem, Gilciney levou uma 

equipe do Ministério Público Fe-
deral (MPF) a um dos pontos de 
deságue do chorume proveniente 
do antigo Aterro de Gramacho. Os 
pescadores identificaram 12 pon-
tos ao todo. 

Segundo o procurador da Re-
pública Júlio Araújo, mesmo ten-
do deixado de receber lixo da re-
gião metropolitana do Rio em 
2012, o Aterro de Gramacho con-
tinua causando danos ambientais 
e sociais. No local funciona a em-
presa Gás Verde, que atua na ex-
ploração do gás metano decorren-
te da decomposição de resíduos 

depositados no aterro. “Nós mo-
vemos uma ação penal, em 2019, 
contra a empresa por crime am-
biental”, diz o procurador.

A empresa Arcadis, que já foi 
responsável pela Gás Verde, in-
formou que a companhia “não 
faz mais parte do grupo econô-
mico da Arcadis... que não tem 
qualquer relação com as ativida-
des mencionadas”. A reportagem 
não conseguiu contato com os 
atuais responsáveis pela empresa. 
O Inea informou que o tratamen-
to de chorume é parte de um acor-
do celebrado com a Gás Verde.

O ex-pescador Gilciney Lopes Gomes, de 61 anos, hoje é catador de materiais recicláveis no Rio Sarapuí

ESTEFAN RADOVICZ

Moradores de diversos bair-
ros do Rio e da Baixada Flumi-
nense voltaram a reclamar da 
qualidade da água oferecida 
após interrupção realizada no 
último sábado pela Cedae. As 
principais queixas são de mau 
cheiro, gosto forte de barro e 
cor escura. 

As regiões abastecidas pela 
estação ETA Guandu foram in-
terrompidas de maneira pre-
ventiva pela Cedae na noite 
do último sábado, no período 
aproximado de 19h até 5h. A 
ação foi feita para evitar o au-
mento do número de algas na 
lagoa próxima à estação de tra-
tamento que cresceu nos últi-
mos dias. 

A ocorrência de geosmina 
voltou de maneira recorrente 
após um ano. No dia 28 de ja-
neiro, o resultado de um laudo 
realizado pela Cedae confir-

mou a presença do composto 
na estação Guandu, responsá-
vel por abastecer a região me-
tropolitana.

Água escura há 1 mês
Na Ilha do Governador, 

uma moradora que não quis 
se identificar disse que a água 
está escura. Ela afirmou que o 
problema já está acontecendo 
há mais de um mês, e que mui-
tos moradores da região têm 
comprado água mineral para 
fazer comida.

Moradores do bairro de Ca-
chambi disseram que o cheiro 
e o gosto da água estão ruins há 
mais de duas semanas. A pro-
fessora Vera Santana, que mora 
no local, relatou que o gosto de 
terra é muito forte.

Procurada, a Cedae não se 
manifestou até o fechamento 
desta edição.

Tá muito difícil 
limpar essa água
Problema continua sem solução

 L AÇÃO DO GUANDU NÃO RESOLVE 

Em alguns bairros a água é transparente, mas tem mau cheiro 

ARQUIVO PESSOAL
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POLÍCIA

 L ROUPA SUJA

A 
Polícia Civil do Rio confir-
mou na tarde de ontem que 
encontrou sangue e esper-

ma nas roupas de Maycon Dou-
glas Pinto do Nascimento Adão, 
de 21 anos, conhecido como MC 
Maylon. O cantor e dançarino 
acusa o vocalista do grupo Molejo, 
Anderson Leonardo, de estupro. 

De acordo com a denúncia do 
funkeiro, o crime teria aconteci-
do em dezembro de 2020. May-
lon afirma 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 conver-
sar sobre trabalho, o cantor o teria 
levado para um motel chamado 
Queen, em Sulacap, Zona Oeste.

Maylon explicou que não de-
nunciou Anderson na época dos 
fatos por vários motivos, dentre 
eles o fato de ter ficado com medo 

de retaliações, pois afirmou que o 
músico teria conhecimento em 
meio a criminosos. O jovem infor-
mou que teve medo de noticiar no 
seu meio social e familiar, por ser 
visto como um oportunista e não 
acreditarem em sua narrativa.

Segundo o delegado Reginal-
do Guilherme, titular da 33ª DP 
(Realengo), funcionários do mo-
tel Queen vão prestar depoimento 
hoje. A expectativa é que o geren-
te do estabelecimento entregue à 
polícia as imagens de câmeras de 
segurança do local.

Em depoimento na sexta-fei-
ra, Anderson disse que teve rela-
ção sexual de maneira consen-
tida e que, desde então, passou a 
ser chantageado pelo jovem e sua 
mãe, Jupira Nascimento. Questio-
nado se a mãe de Maylon será in-
vestigada por extorsão, o delegado 
Reginaldo Guilherme negou.

Sangue e esperma
Perícia é feita em cueca de MC que acusa Anderson Leonardo

O material foi localizado em uma casa usada como depósito

DIVULGAÇÃO/PMERJ

Policiais dão sufoco nos milicianos 
Carro com munições é apreendido, além de réplicas de fuzil e pistola

 L VARGEM PEQEUNA

Policiais do 31º BPM (Re-
creio dos Bandeirantes) fize-
ram ontem uma grande ope-
ração no bairro de Vargem 
Pequena, na Zona Oeste. A 
ação teve por objetivo comba-
ter grupos de milicianos e ve-
rificar informações fornecidas 
pelo Disque Denúncia de que 
os criminosos estariam extor-
quindo moradores e comer-
ciantes da região.

Houve apreensão de répli-
cas de um fuzil e de uma pisto-
la, além de camisetas semelhan-
tes às usadas por policiais civis 
e um carro com munições. Os 
agentes estouraram para guar-

dar o material. Os PMs também 
localizaram uma central de 
monitoramento com câmeras 
usadas pelos criminosos para 
acompanhar movimentações 
na comunidade Cesar Maia.

A Polícia Militar informou 
que os agentes que atuaram 
na ação são de batalhões su-
bordinados ao 2º Comando 
de Policiamento Área (CPA), 
da Subsecretaria de Inteligên-
cia da Polícia Militar (SSI) e da 
Corregedoria Geral da Polícia 
Militar (CGPM). A Secretaria 
Municipal de Ordem Pública 
(Seop) prestou apoio às equi-
pes policiais.

PM reage e 
baleia dois 

Areal em 
Seropédica

 LUm policial militar de fol-
ga sofreu tentativa de assal-
to na noite de domingo, na 
Rodovia Presidente Dutra, 
altura do bairro BNH, em 
Mesquita. O agente dirigia 
pela via quando foi abor-
dado por dois homens ar-
mados, que foram baleados 
no confronto e encaminha-
dos para o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu. PMs do 20ºB-
PM (Mesquita) apreende-
ram uma pistola calibre 380, 
munições e dois celulares.

 LPoliciais ambientais en-
contraram na manhã de 
ontem um areal clandesti-
no, de cerca de 20 mil m², em 
Seropédica. Segundo infor-
mações do programa Linha 
Verde (0300 253 1177) do 
Disque Denúncia, homens 
armados extraíam recursos 
minerais de maneira irre-
gular no local, na Rua Cân-
dida Maria da Conceição, 
no bairro Campo Lindo. 
Na hora da ação, não havia 
ninguém no terreno.

RAPIDINHAS...

Tiros e prisão 
em Caxias

 LCom pistola, carregador, 
rádio transmissor e dro-
gas, um bandido ficou feri-
do após troca de tiros com 
PMs do 15º BPM, que fo-
ram atacados durante pa-
trulhamento no bairro 
Cangulo, em Saracuruna. 
No deslocamento para a 
delegacia, os agentes avis-
taram um indivíduo reven-
dendo carga de suco rou-
bada, no bairro Jardim Ana 
Clara. O homem foi con-
duzido à 50ª DP (Itaguaí).

Anderson Leonardo, do Molejo, era próximo de MC Maylon

REPRODUÇÃO
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 LTENHO 58 anos e trabalho como 
jornaleiro há 19 anos. Moro na Tijuca 
e, antes de ser jornaleiro, eu era co-
merciante. O melhor da minha pro-
fissão é o atendimento ao público. O 
que mais gosto daqui são as pessoas 
com quem faço amizade. Sou torcedor 
do Vasco. Gosto de andar de bicicle-
ta. O que mais gosto de ler no MEIA 
HORA é sobre esporte.

AMANDIO ARRAIS — Jardim 
Botânico

MAGNO 
DOS SAN-
TOS ABREU
tem atual-
mente 21 
anos. Ele 
desapareceu 
em 26 de ju-
nho de 2012, 
na Baixada 
Fluminense, no Rio de Janeiro, após 
sair de casa e não voltar. 
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Consulta 
sobre multas

 LDesde ontem, motoristas 
podem consultar e visua-
lizar o andamento de suas 
autuações no site do Detran
-RJ (www.detran.rj.gov.br). 
Poderão ser consultadas 
multas do Detran, da PM e 
da Operação Lei Seca. 

RAPIDINHA...

Atropelados na calçada
Motorista de ônibus perde controle da direção e fere quatro pessoas na Taquara

 L ACIDENTE NA ZONA OESTE

U
m acidente de ônibus 
deixou pelo menos 
quatro pessoas feridas 

sem gravidade na Zona Oes-
te do Rio, ontem de manhã. O 
motorista do coletivo, que fa-
zia a linha 803 (Senador Ca-
mará-Taquara), perdeu o 
controle da direção na Estra-
da dos Bandeirantes, no sen-
tido Praça Seca, supostamen-
te por conta da pista molhada 
e invadiu a calçada, em frente 
ao supermercado Prezunic e 
à estação do BRT da Taquara. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o acidente aconteceu 
por volta das 11h. Uma ban-
ca de jornal e um poste fo-
ram atingidos. Os feridos, 
que não tiveram a identida-
de divulgada, foram socorri-

dos e levados para o Hospi-
tal Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca. Até o fechamento 
desta edição, não havia in-
formações sobre o estado de 
saúde das vítimas. 

De acordo com a Polícia 
Militar, o motorista foi levado 
para a delegacia, mas, no local, 
testemunhas teriam contado 
que ele não estava acima do li-

mite de velocidade permitido. 
Para os agentes, a pista molha-
da pode ter provocado o aci-
dente, mas somente a perícia 
da Polícia Civil poderá deter-
minar a causa.

Atingido por poste
Pelas redes sociais, internau-

tas contaram que uma das ví-
timas foi atingida por um pos-
te derrubado pelo ônibus. “O 
803 que veio lambendo a calça-
da do Prezunic na Taquara e o 
cara ficou ferido e nem foi pelo 
ônibus em si e, sim, pelo poste 
que o ônibus derrubou em ci-
ma dele”, postou um internau-
ta no Twitter. “Vi um acidente 
na Taquara tão feio que estou 
até passando mal”, escreveu 
outro internauta. O acidente com o ônibus aconteceu em frente a um supermercado 

REPRODUÇÃO DA INTERNET

UMA BANCA DE 
JORNAL E UM 
POSTE FORAM 

ATINGIDOS 
PELO COLETIVO
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SAUDADES DO MEU EX
Rafinha chega ao Rio, mas adota cautela ao falar sobre o retorno do Mengão

L
ogo depois de rescindir com 
o Olympiakos, da Grécia, 
na semana passada, o late-

ral-direito Rafinha desembar-
cou no Rio de Janeiro ontem e 
falou com os repórteres duran-
te o desembarque no Aeroporto 
do Galeão, a Ilha do Governador. 
Especulado para retornar ao Fla-
mengo, Rafinha adotou um dis-
curso baseado na cautela ao co-
mentar um possível acerto.

“Eu sempre deixei claro, to-
do mundo sabe o carinho que 
eu tenho pelo Flamengo. Mas 
não vou me precipitar, cheguei 
agora. Vou sentar com eles essa 
semana, matar saudade da mi-
nha família. Essa semana a gen-
te senta com calma e conversa”, 
disse o jogador, emendando so-
bre o sentimento de saudade de 
atuar no Maracanã lotado pelos 
torcedores rubro-negros. 

“Quem não tem essa sau-
dade? Saudade muito grande, 
tomara que isso acabe rápido 
e a torcida do Flamengo pos-
sa voltar ao Maracanã. Mas é 
cedo ainda, não vou me preci-
pitar, falar nada, não. Porque 
tem tempo ainda. Vamos con-

versar, mas não tem nada deci-
dido ainda”, reafirmou.

Além do Mais Querido, o late-
ral direito também vem receben-
do sondagens do Atlético Minei-
ro e do Santos. Ainda de acordo 
com o portal, a tendência é que 
Rafinha se acerte com o Flamen-
go para atuar por uma tempora-
da. O clube impôs as condições de 
tempo de contrato e valores, o late-
ral está ciente e propenso a aceitar, 

uma vez que não há muitas alter-
nativas para um contrato vantajo-
so financeiramente e uma equipe 
em condições de disputar títulos.

O zagueiro Bruno Viana, em-
prestado até o final do ano pelo 
Braga, de Portugal, também de-
sembarcou ontem no Rio, mas 
não falou com a imprensa. O lateral-direito Rafinha deve acertar o seu returno ao Rubro-Negro, mas evita criar expectativas

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O LATERAL 
TAMBÉM 

TEM OUTRAS 
PROPOSTAS 

AQUI DO BRASIL

 LDepois de Eduardo Freeland, 
ex-dirigente da base do Fla-
mengo, optar ir para o Botafo-
go, o Rubro-Negro perdeu ou-
tro profissional para o clube de 
General Severiano. Trata-se de 
Gustavo Dutra, que estava no 
cargo de coordenador médico 
das categorias de base do Mais 
Querido. Dutra recebeu o con-
vite nos últimos dias, aceitou 
e já se despediu do Ninho do 
Urubu. Além de Eduardo Free-

land e Gustavo Dutra, Bruno 
Coev, que era supervisor das 
categorias de base, também já 
se desligou do quadro de pro-
fissionais e se prepara para ser 
anunciado como mais um a se 
juntar ao departamento de fu-
tebol do clube da Estrela Soli-
tária. Coev acumula uma expe-
riência de dez anos junto com a 
equipe principal do Vasco, on-
de participou da conquista da 
Copa do Brasil de 2011.

Clube perde outro pro Botafogo
 L“Nós estamos em outro pata-

mar!”, disse o atacante Bruno Hen-
rique, do Flamengo, após o 4 a 4 
diante do Vasco, em novembro de 
2019. A entrevista foi tão memo-
rável que, uma temporada depois, 
o cantor e flamenguista apaixona-
do MC Cabelinho escolheu Outro 

Patamar como nome do primeiro 
single do seu novo álbum, ‘Little 
Hair’. A música chegou ontem em 
todas as plataformas digitais e com 
clipe no YouTube.

Para este novo projeto, as bati-
das de funk dão lugar a outras so-
noridades. MC Cabelinho pro-
cura explorar o rap e o trap para 
expressar suas angústias, alegrias, 
verdades e sentimentos e, portan-
to, a produção do single fica sob 
responsabilidade de alguns dos 
maiores produtores do gênero 
na atualidade, Ajaxx, Dallas e DJ 
Juninho. O álbum ‘Little Hair’ es-
tá previsto para ser lançado ainda 
no primeiro semestre de 2021.

MC Cabelinho: ‘Outro patamar’

MC Cabelinho é torcedor do Fla

CADU ANDRADE/ DIVULGAÇÃO
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Triste rotina alvinegra
Rebaixado, Botafogo mantém regularidade de derrotas, dessa vez pro Grêmio

 L PIOR TIME DA HISTÓRIA

A
 goleada de 5 a 2 imposta 
pelo Grêmio, na noite de 
ontem, no Nilton Santos, 

combinou com os péssimos nú-
meros na fatídica campanha que 
selou, com cinco rodadas de an-
tecedência, o rebaixamento do 
Botafogo para a Série B. Com o 
destino trágico selado, o Glorio-
so, emocionalmente aos cacos, foi 
atropelado em ritmo de treino. Na 
disputa de uma vaga na Liberta-
dores, o Tricolor Gaúcho não teve 
piedade da promissora, mas inex-
periente, garotada alvinegra.

Acostumado a resolver os pro-
blemas alvinegros dentro das qua-
tro linhas, Lucio Flavio, agora à 
beira do gramado, estreou no co-
mando interino do Botafogo. Na 
rodada seguinte a que decretou a 
queda para a Segundona, o antigo 
dono da camisa 10 manteve a base 
do antecessor, Eduardo Barroca, e 
entrou em campo com oito pro-
messas. Vetado às vésperas do iní-
cio do jogo, Victor Luis foi substi-
tuído pelo lateral-esquerdo Hugo.

Após o perigoso chute de fora 
da área de José Welison, o Botafo-
go pagou o preço pela falta de pe-
gada no meio de campo e espaços 
deixados na defesa. Aos seis mi-
nutos, Alisson abriu o placar, após 
uma envolvente troca de passes. 
Aos 16, Jean Pyerre, em cobran-
ça de falta, aumentou a vantagem.

Com a bola nos pés, o Glorio-

so, do meio para frente, incomo-
dou. Cada vez mais à vontade, Ma-
theus Nascimento, de 16 anos, deu 
trabalho a David Braz e mostrou 
bom entendimento ao lado de Na-
varro. Mas a experiência de Mai-
con, dono do meio de campo, pre-
valeceu para desacelerar o ritmo 
imposto pela garotada.

Na volta do intervalo, o pano-
rama não mudou. Churín conver-
teu o pênalti cometido por Hugo 
e aumentou a angústia do torce-

dor alvinegro, aos oito minutos. 
Navarro mostrou força para ga-
nhar de David Braz na corrida e 
diminuir o prejuízo, aos dez mi-
nutos. No desespero, o Botafogo, 
com Lecaros, Kayque e Matheus 
Babi, se abriu e se desorganizou. 
Desta forma, Matheus Henrique 
fez dois gols em quatro minutos. O 
golpe foi duro. Na lona, o Botafo-
go diminuiu com Babi, de cabeça, 
aos 36 minutos. Mas foi pouco, o 
retrato da campanha alvinegra ao 
longo da competição. Cada vez mais à vontade, Matheus Nascimento, de 16 anos, deu trabalho aos marcadores gremistas

VITOR SILVA/BOTAFOGO

NO DESESPERO, 
O BOTAFOGO 
SE ABRIU COM 

LECAROS, 
KAYQUE E BABI

Diego Loureiro, Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; 
José Welison (Kayque), Romildo (Matheus 
Babi) e Caio Alexandre; Matheus Nasci-
mento, Cesinha e Rafael Navarro (Lecaros). 
Técnico: Lucio Flavio

Paulo Victor, Vanderson (Ferreirinha), Paulo 
Miranda, David Braz e Cortez; Matheus 
Henrique (Thaciano), Maicon (Lucas Silva) 
e Jean Pyerre; Pepê, Alisson e Diego Churín 
(Isaque). Técnico: Renato Gaúcho

Local: Estádio Nilton Santos Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC) 
Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC) 
Gols: 1º tempo: Alisson (6 minutos) e Jean Pyerre (16 minutos). 
2º tempo: Churín (8 minutos), Rafael Navarro (10 minutos), Matheus Henrique 
(28 e 36) e Matheus Babi (36 minutos). Cartões amarelos: Não houve

BOTAFOGO 2 GRÊMIO 5

 LEm busca de um treinador pa-
ra um trabalho a longo prazo, o 
Botafogo planeja estudar bem o 
nome do seu futuro comandan-
te para a Série B do Campeonato 
Brasileiro. No entanto, se depen-
der da vontade do ex-apoiador 
Ramon Menezes, a diretoria alvi-
negra pode se preparar para fazer 

aquela ligação esperta. Hoje sem 
clube depois de passagens por 
Vasco e CRB, Ramon se colocou 
à disposição do Alvinegro.

“Fico muito chateado pelo que 
aconteceu com o Botafogo. É um 
grande clube, torcida enorme e 
fantástica. Tive oportunidade de 
vestir essa camisa. Sou profissional 

e estou no mercado. Estou pronto 
para trabalhar e estou precisando. 
Eu sou jovem, tenho que ganhar 
casca e experiência como treina-
dor. Mas tenho 48 anos, tenho vi-
vência como ex-atleta e comecei 
em 2015 como treinador. Há mui-
tos jovens preparados”, disse o téc-
nico ao canal Fanático Vascaíno.

Ramon Menezes se coloca à disposição pra Série B
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 L METRALHADORA GIRATÓRIA

Ex-cartola chama 

Gatito de covarde
Montenegro quebra o silêncio após rebaixamento

C
onsiderado por boa parte 
da torcida do Botafogo co-
mo maior responsável pelo 

terceiro rebaixamento para a Sé-
rie B do Brasileiro (o clube já havia 
caído em 2002 e 2014), o ex-pre-
sidente Carlos Augusto Monte-
negro - ex-número 1 do antigo 
Comitê de Futebol do Alvinegro 
- quebrou o silêncio depois de ser 
muito criticado nas redes sociais.

Em um grupo fechado de só-
cios do clube, Montenegro re-
bateu críticas do ex-conselheiro 
Antonio Carlos Porcher. Em sua 
resposta, Montenegro não poupa 
críticas ao goleiro Gatito Fernán-
dez (hoje lesionado) e ao apoiador 
japonês Keisuke Honda, agora jo-
gador do Portimonense, de Por-
tugal. No começo do seu desaba-
fo, o ex-dirigente concluiu que a 
formação do Comitê de Futebol 
foi um erro.

“Não existe boa gestão com 
R$ 1 bi de dívidas, R$ 160 milhões 
de faturamento anual e somente 
20/30 entrando no caixa, pois o 
resto está penhorado. Entraram 
todos e foi formado o Comitê. Er-
ro, pois são várias pessoas pensan-
do, com opiniões diferentes e sem 
dinheiro nenhum”, explicou.

Após relembrar que o técnico 
Alberto Valentim saiu durante o 
Carioca, Montenegro reconhe-
ceu que aceitar Paulo Autuori de 
volta foi o segundo erro dos carto-
las. “O Autuori me liga e se oferece 
quase de graça para ajudar o Bo-
tafogo. Foi o segundo erro: apesar 
de bom treinador, o discurso era 
de que queria ir embora. Sempre. 
E com posições fortes sobre o sis-
tema político do futebol”, avaliou 
Montenegro, criticando Gatito:

“Goleiros. Pensávamos que 
estávamos bem. Não contáva-

mos com a covardia do Gatito de 
não querer jogar. Lateral direito. O 
mais caro só jogou no final e mui-
to mal. O Marcinho. Kevin, Fede-
rico e Gustavo Cascado (pedido 
do Autuori) fraquíssimos. Sem 
dinheiro muita coisa é aposta. Os 

três somados dão o que ganha o 
Marcinho. Benevenuto começou 
bem e depois caiu muito, quando 
trocou bailes da noite pela compe-
tição. Babi e Pedro Raul vieram de 
graça, 23 anos, 1,92m e a noite e a 
farra consumiram eles”.

Carlos Augusto Montenegro falou que a farra consumiu alguns atletas

ARQUIVO PESSOAL

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 GRÊMIO 56 35 13 17 5 51 37 14

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º PALMEIRAS 53 33 14 11 8 46 32 14

 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 35 4 12 19 30 58 -28

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

 BAHIA 3 X 3 GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO 1 X 1 SANTOS 21:00

07/02

 BRAGANTINO  1 X 1 FLAMENGO 

ONTEM

 BOTAFOGO 2 X 5 GRÊMIO

AMANHÃ

 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 

ARTILHARIA

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

36ª RODADA

SÁBADO

 GOIÁS  X  BOTAFOGO 17:00

 SANTOS  X  CORITIBA 19:00

 ATLÉTICO-MG  X  BAHIA 19:00

DOMINGO

 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

SEGUNDA-FEIRA

 CEARÁ  X  FLUMINENSE 18:00

 SPORT  X  BRAGANTINO 20:00
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Só não pode dar cano
Argentino desfalcou o Vascão em dois treinos, mas deve pegar o Fortaleza amanhã

 L VOLTA LOGO, ARTILHEIRO!

D
e volta à zona de rebaixa-
mento do Campeona-
to Brasileiro, o Vasco tem 

um jogo de extrema importân-
cia amanhã, contra o Fortaleza, 
adversário direto na luta contra a 
degola, às 19h15, na Arena Caste-
lão, em compromisso válido pela 
35ª rodada. E para esse desafio de 
vida ou morte, Luxemburgo tes-
tou mudanças no time titular.

Sem poder contar com Léo 
Matos, suspenso pelo terceiro 
amarelo recebido contra o Fla-
mengo, Cayo Tenório é a solução 
imediata. No entanto, outra opção 
é recuar Yago Pikachu para lateral 
direita, fazendo com que Juninho 
fique com a vaga no meio-cam-
po. Na defesa, Marcelo Alves segue 
com moral, resta saber se Leandro 
Castan retorna após cumprir sus-
pensão no lugar de Ricardo Graça. 
Caio Lopes é outro que pode apa-
recer como novidade. Ele disputa 
a condição de titular com Léo Gil.

Na frente, o argentino Ger-
mán Cano não participou das 
atividades de domingo e de 
ontem por causa de uma in-
disposição intestinal. Ele foi 
substituído por Ygor Catatau. 
A expectativa da comissão téc-
nica para o treino de hoje na ca-
pital cearense é que o camisa 14 
esteja em campo e não seja pro-
blema para o jogo de amanhã.

Sendo assim, a provável es-
calação do Gigante da Colina 
contra o Fortaleza deve ter Fer-
nando Miguel, Pikachu (Te-
nório), Marcelo Alves, Castan 
(Ricardo Graça) e Henrique; 
Bruno Gomes, Caio Lopes e Ju-
ninho (Pikachu), Benítez, Ygor 
Catatau e Germán Cano (Pec).

Atual 17º colocado, com 37 
pontos, o Vasco sabe que bater o 
Leão do Pici é fundamental para 
elevar as chances de se distanciar 
do Z-4. O adversário cearense 
aparece na 15ª posição, com 38. O camisa 14 deve se recuperar a tempo para estar em campo no importante compromisso na Arena Castelão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LVencer é mais do que preci-
so para o Gigante da Colina se 
manter na elite do futebol na-
cional. No entanto, se depen-
der dos números, a torcida tem 
um bom motivo para ficar com 
aquela pulga atrás da orelha. 
É que o Vasco não sabe o que 
é ganhar do Fortaleza fora de 
casa desde 2003, quando Mar-
celinho Carioca fez o gol da vi-
tória por 1 a 0, pelo Brasileirão. 
Nos últimos quatro confron-
tos entre as equipes, em que o 
Fortaleza foi mandante, o Leão 
venceu uma — em 2005, quan-
do meteu 4 a 2 — e empatou 
outras três. O curioso é que es-
ses três empates foram sempre 
pelo mesmo marcador: 1 a 1.

Retrospecto 
joga contra

 LConsiderado uma grande pro-
messa da base do Vasco, o meia Ju-
ninho, de 19 anos, está com moral 
com Vanderlei Luxemburgo, que 
o tem observado com mais aten-
ção. Elogiado após entrar no se-
gundo tempo contra o Flamen-
go, o jovem poderá ganhar mais 
chances nas próximas partidas. 
De contrato renovado após um 
período de afastado por causa de 
confusão com empresários, o atle-
ta agora tem vínculo até 31 de de-
zembro de 2023. A multa rescisó-
ria é de R$ 50 milhões para o Brasil 
e de 30 milhões de euros (cerca de 
R$ 193 milhões) para o exterior. 
Destaque na Copa São Paulo de 
2020, Juninho tem 25 partidas pe-
lo profissional e ainda não fez gol.

Juninho está 
cheio de moral
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ESPORTES

 L UH, VEM QUE TEM...

Crias com espaço
Evolução do Flu passa pelos moleques de Xerém

A
o longo de toda a tempo-
rada de 2020, a torcida do 
Fluminense pediu mais 

chances às promessas das divisões 
de base, enquanto diretoria e co-
missão técnica seguiam apostan-
do numa equipe titular com mais 
experientes. Entretanto, nesta re-
ta final de Campeonato Brasilei-
ro, os moleques de Xerém pare-
cem ter desabrochado e a mescla 
entre duas gerações vem dando 
bons resultados.

Enquanto conta com experien-
tes como Fred e Nenê como apoio, 
o Flu viu Martinelli e Luiz Henri-
que decidirem as últimas vitórias, 
com gols sobre Bahia e Goiás. As-
sim como Calegari manteve bom 
nível na lateral e Marcos Felipe, 
mais velho mas também revela-
ção da base, garantiu no gol.

“Essa união entre os mais ex-
perientes e os mais novos é mui-
to boa. Sempre conversam com a 
gente, dão conselho, chamam pa-
ra resenha e para brincadeira. Is-
so ajuda pra cada vez mais a gente 
ganhar confiança e ter grupo uni-
do e muito forte”, exaltou Calegari.

As orientações, inclusive, têm 
servido para evolução. Autor do 
gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bah-
ia, Luiz Henrique saiu da ponta e 
apareceu mais na área. A mudan-
ça veio com a ajuda dos mais expe-
rientes. “Fred e Nenê estão sempre 
me orientando bastante. Fred pe-
de para eu jogar mais perto dele, 
entrar na área para eu fazer gol”.

Além dos quatro titulares, ou-
tras promessas passaram a ter mais 
espaço, casos de John Kennedy e 
Samuel, que estavam no sub-23. 
Com os dois, o Fluminense che-
gou a 13 estreias de Moleques de 
Xerém na temporada 2020.

“É uma temporada diferente. 
Começamos na Copinha, depois 

no sub-23, teve a pandemia e to-
da essa loucura e depois começa-
mos a treinar com os profissionais. 
Os mais velhos dão confiança para 
a gente evoluir. Odair também e 
agora Marcão ainda mais. Foi um 
ano especial para a gente”, comple-
tou Calegari, que ganhou espaço 
após Gilberto ir para Portugal.

Calegari é mais um bom jovem a se firmar no Time de Guerreiros

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE
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A GATA DA HORA

assumiu todo o seu lado de mulher provocan-

te em seu primeiro ensaio sensual. Uma graça de morena cheia 

de charme! Rubro-negra de coração, ela trabalha com logís-

tica e adora passar um bom tempo na academia para manter 

o corpão sarado. No Insta, ela arrasa como @zii_almeida.

QUÉSIA ALMEIDA

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

MESSIAS MARTINS/DIVULGAÇÃO

 LSem dificuldades, o Bayern de 
Munique, da Alemanha, con-
firmou o favoritismo e fez 2 a 
0 no Al Ahly, do Egito, pela se-
mifinal do Mundial de Clubes 
da Fifa. O adversário na decisão 
de quinta-feira, às 15h (de Bra-
sília), será o Tigres, do México, 
que eliminou o Palmeiras. Me-
lhor do mundo na temporada 
passada, o polonês Lewando-
wski (foto) fez os dois gols e fará 
um duelo à parte com o francês 
Gignac, artilheiro da compe-
tição, com três. O Bayern, que 
tenta o tetra mundial, é o atual 
campeão alemão, da Copa da 
Alemanha, da Liga dos Cam-
peões da Uefa e das Supercopas 
da Alemanha e da Uefa.

Novidade! Bayern tá na final
KARIM JAAFAR / AFP

descartou a 
contratação do técnico 
Hernán Crespo, que na 
temporada passada le-
vou o Defensa y Justicia, 
da Argentina, ao título 
da Copa Sul-Americana. 
O ex-jogador pediu cerca 
de R$ 1 milhão para ele e 
toda a sua comissão.

Alexandre 
Pato, que está sem clu-
be desde que saiu do São 
Paulo, em agosto, recebeu 
uma proposta do Argenti-
nos Juniors, da Argentina, 
para a disputa da Liberta-
dores. O clube foi onde 
Maradona deu os primei-
ros passos no futebol.

 LO SANTOS LO ATACANTE
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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
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 

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
 

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

 

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!
 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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.

 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ discre-
tíssimo, Sabrina loirinha, Fernan-
da branquinha, Rebeca morena. 
(2 moças por 100,00). Bebidas. 
3274-8331/ 3146-5375/ (99760-
5987-ZAP) Cartões
 

BIA MORENA 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Prive 24hs Tel.: 
2051-9767 Admite-se.
 
BRENDA MORENA 
Liberal, Pele macia e cheirosa, 
Sensual, tenho local próprio e 
atendo em hotéis. Aceito Cartão. 
Tel: 96423-6069
 

CASA DE MASSAGEM 
Negras, brancas 18/ 30 anos, 
mesmo sem experiência. Dinheiro 
rápido. Ganhos acima 3.000,00. 
Início imediato. Centro-R-
J(T.99947-8903)
 

CENTRO LARISSA 
Mulher sedutora, cobiçadíssima, 
linda corpo/ rosto, carinhosa, sem 
frescuras, experiente, local discre-
to, confortável, aconchegante. R$ 
30,00. Prive 96736-9391
 

CLARA COROA 
Morena clara, gordinha sensual, 
bonita, quadrilzão, realizo fan-
tasias, dominadora, preferência 
homens maduros, submissos, 
aparelhada. Centro. Cruz Verme-
lha. T.98850-6398
 
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.
 

Edital De Intimação Na Forma Do ART. 523 O MM Jui) de Direito Dr.(a) Eric Scapim
Cunha Brandão - Jui) em Exercício do Cartório da 28ª Vara Cível da Comarca da Capital,
RJ, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de ´
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício ´ nº 0391683-
23.2012.8.19.0001 em curso neste Juí)o, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente o executado a seguir relacionado Espolio De Hermogeneo Augusto
De Sou)a, para pagamento do débito no pra)o de 15 dias, não ocorrendo o pagamento
volutário no pra)o estabelecido, o débito será acrescido de multa de de) por cento e ,
também , de honorários de advogado de de) por cento. Efetuando o pagamento parcial no
pra)o supra, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Não efetuado
tempestivamenteopagamento voluntário, será expedido , desdeogo,mandadodepenhora
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação conforme do art. 523 da lei nº 13.105 de
16 de Março de 2015, não Juí)o funciona na Av. Erasmo Braga, 115 3º andar Sl
326/330DCEP: 20210-030 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2142 e-mail:
cap28vciv@tjrj.jus.br.DadoePassadonesta cidadeeRiodeJaneiro, 22de janeirode2021.

J- 09 e 10/02

Edital de intimação da penhora, com prazo de 20 (Vinte) dias, na forma abaixo: O MM
Juiz de Direito Dr.(a) Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juiz Titular do
Cartório da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, na forma da Lei, etc.. Faz Saber
aos que o presente edital, extraído dos autos de ´ Procedimento Sumário (cadastro ou
convolaçao até 17.03.2016) - Despesas Condominiais/Condomínio em Edifíció nº
0136740-06.2013.8.19.0001 em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, especialmente o executado a seguir relacionado Nadja Beatriz
VenturaTavares, brasileira, portadora da carteira de identidade n° 06.007.378-0, expedida
pelo IFP, inscrita noCPF n° 767.830.497-87,, para ciência da Penhora efetuada por este
Juízo, a qual recaiu sobre o localizado na Rua do Riachuelo n°. 278, sobreloja 201,
devidamente descrito e caracterizado pela matrícula nº 07483, no 2° Ofício de Registro
de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, ficando cientes do prazo de para oferecerem
os embargos que tiveremna formada lei, nos termos doArt. 738 da Lei 11382 e de que
este Juízo funciona na Av Erasmo Braga, 115 Corr C - S/215/219, CEP: 20020-903 -
Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2299 e-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br. Dado e
Passadonesta cidadeeRio de Janeiro, 14dedezembro de2020 J- 09e10/02
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FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

BELO: ‘ELA FICA ME ASSEDIANDO’
 L Belo e Gracyanne Barbosa revelaram um pouco da intimidade de-

les ao responder perguntas dos fãs no Instagram, domingo. Um in-
ternauta perguntou se os dois dormem pelados. “Eu durmo pelada, 
gente”, respondeu a musa fitness. “Eu não durmo porque ela fica me 
assediando. Tenho medo”, brincou o o cantor. “Ele dorme de pijama 
de manga comprida e calça”, completou Gracy. 

SASHA É 
PEDIDA EM 

CASAMENTO 
 LSasha Meneghel, de 22 anos, está noi-

va de João Figueiredo, de 20. O pedido 
de casamento foi feito no dia 7 de no-
vembro, mas o casal só anunciou a no-
vidade ontem, através do Instagram. 
Eles estão juntos desde dezembro de 
2019. “Vou dizer, sim, para você pelo 
resto da minha vida! Te amo, meu me-
lhor amigo e amor da minha vida”, es-
creveu a filha de Xuxa Meneghel. João 
também se pronunciou através da rede 
social: “Ela disse sim 07/11/20. Prometo 
te fazer feliz pra sempre, meu amor”.  

EM ALTA EM BAIXA

 LAndressa Urach colocou 
silicone nos seios: “Meu 
peito ficou lindo”.

 LNamorado de Ana Paula 
Minerato, Wesley Santes-
so descobriu traição. 

QUE FOFURA!
 LGiovanna Ewbank usou seu Instagram, on-

tem, para comemorar os 7 meses do filho 
caçula, Zyan. “Sete meses do meu pingo de-
lícia! Poxa, tempo, vai mais devagar aí, por-
que quero curtir muito cada segundo desse 
biquinho, sorrisos, olhinhos atentos e mão-
zinhas descobrindo o mundo! Nossas vidas 
são completas e felizes com você, baby Z! 
Mamãe te ama”, escreveu ela na legenda. 

NUDE VAZA 
NA INTERNET

 LUm suposto nude atri-
buído ao cantor Rodolf-
fo vazou nas redes so-
ciais. A foto mostra 
um homem nu fazen-
do uma selfie no espe-
lho. É possível notar a 
semelhança da tatua-
gem que o sertanejo 
tem no braço com a do 
homem que aparece na 
foto vazada. Rodolffo 
está confinado no Big 
Brother Brasil 21. 

‘ANSIOSA’
 LBianca Andrade, a Boca 

Rosa, compartilhou fotos 
fofas em que aparece mos-
trando a barriguinha de 16 
semanas de gravidez, no 
Instagram, domingo. “Sta-
tus: 16 semanas e ansiosa 
para essa barriguinha cres-
cer”, escreveu ela na legen-
da dos cliques. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Gael pede que Cobra 
revele sua verdadeira história. Gael 
surpreende Edgard e Lucrécia saindo 
tarde da fábrica. Sol conta para Bete que 
conseguiu um emprego. Bianca se preo-
cupa com Karina. Lucrécia repreende Ja-
de por agir com inveja de Bianca. Bianca 
conversa com Duca sobre Karina.

19h40. Globo: Nair comemora ao 
acreditar que Adônis se formará no fim 
do ano. Apolo e Tancinha tentam dis-
farçar o clima de constrangimento, dei-
xando Tamara e Beto com ciúme. Jéssica 
promete recompensar Carmela, se ela 
ajudá-la a acabar com o relacionamen-
to de Shirlei e Felipe.

21h. SBT: Valentina se arruma para 
ir até um escritório de advocacia falar 
sobre o falso testamento. JP diz que 
está pensando em chamar a música 
de “Namoradinha”. No caminho, 
Valentina é atropelada e levada em 
estado de emergência ao hospital. 
Mili e Carol ficam no hospital.

18h30. Globo: Natália e Juliano se 
casam. Natália demonstra para Doralice 
que sabe o motivo do seu afastamento 
da Vila dos Ventos. Doralice fica irritada 
ao ver Quirino e Nicole dançando na 
festa de casamento de Juliano. Duque 
pede Guiomar em casamento. Cassiano 
ameaça entregar Alberto para a polícia.

21h. Record: Terá engana Nordick 
e ganha sua confiança. Eles são ob-
servados pelos homens de Abisali. O 
rei se encanta com a dança de Nadi. 
Terá consegue a receita dos queijos 
de Nordick. A rainha Enlila diz para 
Kissare que não quer o rei se deitando 
com Nadi. Nidana delata Terá para 
Morabi e Amat assume a culpa.

21h30. Globo: Aurora não denuncia a 
presença de Rubinho na sua casa. Zeca 
vende seu ônibus de festa e Jeiza lamen-
ta. Caio e Jeiza namoram. Bibi conta pa-
ra Rubinho que alugou a casa para se 
mudar com ele e Dedé. Ivan aceita ser 
rezado por Neide para satisfazer Joyce. 
Caio desconfia da gravidez de Irene. Sil-
vana entra em contato com um agiota.

‘Não existe lugar 
melhor que nosso lar’ 
Após pedir pra sair do ‘BBB’, Lucas Penteado diz que está bem

 L FORA DO REALITY SHOW DA GLOBO

L
ucas Penteado, que pe-
diu para sair do Big Bro-
ther Brasil 21 no domin-

go, tranquilizou os fãs durante 
uma live com Lucio Mauro Fi-
lho no Instagram, na madru-
gada de ontem. 

“Como está tudo? Como es-
tá a família? Deu pra dar uma 
baixada de bola ou ainda está 
essa loucura?”, perguntou Lu-
cio na live. “Estou bem melhor 
agora”, respondeu Lucas.

O ator contou que pensou 
que ninguém ia se importar 
com a saída dele do reality show 
da Globo, somente seus pais e o 
irmão mais velho. “Achei que o 
resto do Brasil ia estar: ‘Não que-
ro nem saber desse cara’. Achei 
que todo mundo estava com rai-
va de mim”, afirmou Lucas. 

Durante o bate-papo, a mãe 
do ex-BBB pediu para Lucio 
cantar a música Como É Grande 
O Meu Amor Por Você, em home-
nagem ao filhos. Os dois se emo-
cionaram ao cantar a canção. 

Por fim, Lucas reforçou que 
está bem. “Caso alguém quei-
ra ouvir sobre, eu estou muito 

bem. Porque não tem como fi-
car melhor estando do lado da 
minha mãe e com um amigo. 
Não existe lugar melhor que 
nosso lar”, disse o ator. 

Pela manhã, Lucas postou no 
Instagram uma foto em que apa-
rece cercado de parentes e amigos 
na sua casa, em São Paulo. “Obri-
gado, quebrada. Obrigado, Bra-
sil”, escreveu o ator na legenda. 

Também ontem, Tiago Lei-
fert usou o Instagram para fa-
lar sobre a saída de Lucas do 
BBB. “Já desejei sorte para ele 
no ar e vou continuar desejan-
do. Vai dar muito certo e tem 
muitas oportunidades boas 
para a vida dele aí. Tem que 
respirar fundo e aproveitar.” Lucas com parentes e amigos na sua casa, em São Paulo

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LMulher de Projota, Tamy Con-
tro contou nas redes sociais que 
ela e a filha do casal, Marieva, estão 
recebendo ameaças por conta da 
participação do cantor no BBB 21. 
“Eu vinha recebendo xingamen-
tos, ameaças, mas eu ia apagando 
comentário, bloqueando a pes-
soa. Até que a Marieva foi jurada 
de morte. Nada que o Projota pu-
desse ter feito na casa deveria res-
pingar em pessoas que estão aqui 

fora que não fizeram nada. Eu de-
diquei meu final de semana a isso, 
falando com advogado, fazendo 
boletim de ocorrência. O que fize-
ram com a Marieva é crime.”

Filho de Karol Conká, Jorge, de 
15 anos, também relatou nas redes 
sociais que vem sofrendo ataques 
por causa do comportamento da 
mãe no BBB. “Eu não tenho nada a 
ver com o que acontece dentro ou 
fora daquela casa. Peço empatia.”  

‘Marieva foi jurada de morte’
 LApós a formação do paredão no 

domingo — Juliette, Gilberto e 
Arcrebiano estão na berlinda —, 
Carla Diaz e Karol Conká conver-
saram sobre a briga que tiveram. A 
cantora confirmou que ela criou 
a situação de que a atriz teria da-
do em cima de Arcrebiano. “Aqui 
dentro as coisas se maximizam. E 
na minha cabeça, comecei a ali-
mentar coisinhas. Eu criei e outras 
pessoas vieram me falar: ‘Estou 

percebendo a mesma coisa’”, dis-
se Karol. Entre lágrimas, Carla cri-
ticou as atitudes de Karol. “Você foi 
muito grossa. Ironizou meu tra-
balho, minha trajetória, que não 
é só minha. É minha e da minha 
família”, afirmou. “Peço perdão 
para sua família”, reagiu a cantora. 
Após ressaltar que Karol a humi-
lhou muito, Carla a perdoou, mas 
disse que levará um tempo para 
assimilar o que aconteceu. 

‘Você ironizou meu trabalho’

‘ACHEI QUE 
TODO MUNDO 
ESTAVA COM 

RAIVA DE MIM’, 
AFIRMA O ATOR
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprende.” 

(Salvador de Medina)

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

 LContatar amigos ou colegas 
vai te fazer bem e ajudar seus 
planos. Estará muito confiante 
hoje. O romance está no ar e 
o astral envia boas vibrações 
para sua vida afetiva. 
Números da sorte: 65, 29 e 92.

 LVocê terá muita disciplina e 
determinação no trabalho. 
Cumpra sua jornada profissio-
nal, sem descuidar da saúde. 
Na vida a dois, tome as inicia-
tivas na intimidade.
Números da sorte: 75, 48 e 03.

 LVocê terá ótimas ideias e mui-
ta facilidade para convencer as 
pessoas. Seu charme estará em 
evidência, utilize a seu favor. 
O sucesso será garantido nas 
paqueras, aproveite.
Números da sorte: 49, 67 e 04.

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

 LUtilize sua experiência no 
local de trabalho e busque 
crescer profissionalmente. Um 
projeto antigo pode ser colo-
cado em prática. A Lua indica 
romantismo para a vida a dois.
Números da sorte: 95, 41 e 50.

 LOs astros indicam oportuni-
dades profissionais, não as dei-
xe passar. Você terá facilidade 
para fazer acordos e parcerias, 
mas não desista. No amor, óti-
ma sintonia com o par.
Números da sorte: 15, 60 e 96.

 LExcelente dia para iniciar um 
novo negócio. Dedique um 
tempo para comprar algo para 
si. Paqueras sem compromisso 
não vão lhe atrair. Um relacio-
namento sério pode surgir.
Números da sorte: 43, 79 e 25.

de 21 de março a 20 de abril de 21 de abril a 20 de maio de 21 de maio a 20 de junho

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê buscará demonstrar o 
seu potencial profissional e 
sua vontade de brilhar. No ro-
mance, você e seu par podem 
realizar hoje algum plano que 
traçaram em conjunto.
Números da sorte: 89, 35 e 17.

 LO interesse por novidades vai 
surgir no trabalho. Isso pode 
te entusiasmar a se aperfei-
çoar e crescer. Um romance 
com alguém da sua religião 
ou filosofia pode acontecer.
Números da sorte: 81, 54 e 00.

 LVocê receberá incentivos 
para encarar os desafios da 
vida pessoal. É um bom dia 
para se atentar ao visual. O 
sucesso será garantido nas pa-
queras, aproveite o momento.
Números da sorte: 19, 28 e 55.

SÃO MIGUEL FEBRES
Nascido no Equador, em 1854, São 
Miguel Febres recebeu como nome 
de batismo Francisco. Nasceu com 
uma grave deformação física nos 
pés, mas sua deficiência não o im-
pediu de dar passos concretos para 
a vontade de Deus. O santo entrou 
para a Congregação dos Lassalistas 
depois de conhecer a vida religiosa. 
Dotado de muitos dons para lecio-
nar e escrever, pertenceu à Acade-
mia de Letras do Equador. Morreu 
em 9 de fevereiro 1910. Ele continua 
sendo um herói nacional em sua ter-
ra natal e sua tumba se tornou um 
local de peregrinação. 

SANTO DO DIA

PALAVRA
O caipira pede ao vizinho:
— Você pode me emprestar 
o seu burro para eu terminar 
de arar minha plantação?
O vizinho responde:
— Agora não posso. É que 
meu burro está pastando.

No mesmo instante, o burro 
relincha lá na cocheira.
— Que vergonha! Seu bur-
ro acaba de relinchar lá na 
cocheira!
O outro responde, todo 
ofendido:
— E você acredita mais na pa-

lavra dele do que na minha?

GRAVAÇÃO
O diretor de cinema explica 
a cena para o dublê:
— Quando o jogarmos na 
água, você tem que gritar ime-
diatamente: “Olha o tuba!”.

— Não ficaria mais realista 
se eu gritasse: “Olha o tuba-
rão”? — pergunta o dublê.
— Se der tempo, você grita...

BUZINA
Dois amigos conversam:
— Cara, eu não posso escutar 

uma buzina...
— Por quê?
— É que a minha mulher fu-
giu com o motorista...
— Sinto muito, meu amigo...
— Pois é... Toda vez que ouço 
uma buzina penso que é o 
cara trazendo ela de volta! 

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Logun Edé.
MENSAGEM:
Logun Edé informa que pes-
soas de má-fé podem tentar 
nos enganar. A dica é descon-
fiar de qualquer promessa ou 
proposta boa demais. Não 
resolva nada no impulso.
SAUDAÇÃO:
Logun ô akofá, Olorikim.
CORES:
Azul-turquesa e dourado.
ELEMENTOS:
Terra e água.
SIMPATIA:
Para afastar pessoa de má-
fé ou de falsas promessas, 
use uma fita marrom ou 
azul-turquesa amarrada no 
braço esquerdo. Ao amarrar, 
dê apenas um nó, pedindo a 
Logun Éde que te livre desse 
tipo de pessoa.

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

 LVocê fará tudo o que for 
preciso para conquistar o que 
deseja tanto na vida pessoal 
como na profissional. Há sinal 
de sorte em jogos e sorteios. É 
um bom dia para se declarar.
Números da sorte: 17, 62 e 98.

 LNão confie demais nas pes-
soas. Se precisar desabafar, 
converse com alguém da fa-
mília ou um amigo próximo. 
Na paquera, pode se encantar 
por uma pessoa misteriosa.
Números da sorte: 90, 72 e 00.

 L Invista suas energias em pro-
jetos para o futuro. Faça con-
tato com seus amigos e escute 
sugestões deles, serão funda-
mentais. É um ótimo astral 
para estimular as paqueras.
Números da sorte: 91, 73 e 19.
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