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O que dizem 
a camareira e 
o gerente do 

motel? Saiba! 

MOLEJO 6

Banho de 
sangue em 
3 favelas da 
Zona Oeste

4 MORTOS 5

‘Messi’ é 
morto no 
Morro dos 
Macacos

TRAFICANTE 4

BBBasta! 

Karol Conká, Projota, Lumena 
e Nego Di são acusados de 
ironizar o orixá Xangô. Que 

toda crença pratique o respeito: 
esses são os nossos votos 
dentro e fora do reality

LUCAS PENTEADO: ‘A NÃO ACEITAÇÃO DE UMA SEMELHANTE FOI ALGO AVASSALADOR’ 17ESPORTES
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Todo mundo 
poderá espiar 
Anitta e mais 

nove numa ilha 

NOVO REALITY

BABADO

737 chances 
de emprego e 
mais 330 em 

cursos no Sesc

ZÉ DA VAGA
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Terreiro de 
Candomblé 

no Anil é 
depredado por 
vizinho durante 
as festividades 
pra Yemanjá
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Anônimo
Anil

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

MEIA HORA multimídia

Mato alto e 
pouca iluminação

 LO bairro do Anil, em Jacarepaguá, 
está abandonado. Nas praças pró-
ximas ao canal do Anil, o mato está 
muito alto e quase não tem ilumi-
nação. Muito perigoso. À noite, para 
sair ou chegar, fica difícil. Precisa-
mos de luz para pelo menos termos 
uma sensação de segurança. Via-
turas da polícia também poderiam 
fazer rondas frequentes no local. 
Os moradores se sentem largados.

ILUMINAÇÃO

Moradores 
pedem passarela

 LMoradores de Duque de Caxias pe-
dem a construção de uma passarela 
de pedestres ou viaduto de carros 
por cima do Rio Meriti e da Linha 
Vermelha, ligando os bairros Vila 
Ideal, no Centro de Caxias, e Jardim 
América, que pertence ao Rio de Ja-
neiro. Moradores de Jardim América 
e Vigário Geral precisam percorrer 
uma grande distância para acessar 
o Centro de Duque de Caxias.

Ronaldo Teixeira
Por e-mail

OBRAS

Péssimas condições 
de trabalho

 LSou funcionário público de Itabo-
raí, na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, há nove anos e nem piso 
salarial básico nós temos. Recebo 
menos de um salário mínimo por 
mês e nunca houve reajuste. Traba-
lhamos nas piores condições pos-
síveis e temos poucos benefícios. 
São mais de 100 funcionários nessa 
situação. Precisamos de um melhor 
salário urgente!

Anônimo
Itaboraí

SALÁRIOS

Filas enormes em 
estações de trem 

 LNos horários de pico, as bilheterias 
das estações do Méier e de Casca-
dura ficam com filas enormes, por-
que só uma cabine de cada estação 
fica funcionando. Presenciei isso 
mais de uma vez só esta semana. 
Quase cheguei atrasada no trabalho 
por conta dessa fila em Cascadura e 
percebi a mesma situação no Méier. 
Poderiam colocar mais funcionários 
nessas bilheterias para agilizar.

Renata Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Comlurb informa 
sobre latas de lixo

 LA Comlurb informa que, até a pró-
xima semana, vai avaliar as ruas 
do Méier, incluindo a Rua Castro 
Alves e imediações, e repor e ins-
talar novas papeleiras. As cestas 
laranjinhas, destinadas apenas a 
pequenos resíduos, sofrem com 
vandalismo e furto. A companhia 
lamenta esses atos, que causam 
enorme prejuízo aos cofres públicos 
e prejudicam a população.

Assessoria de Imprensa 
da Comlurb 

LIXO

LIXO

Área de lazer abandonada
 LPrecisamos que a prefeitura veja nossa área de lazer da 

Rua Lagoa Redonda, em Inhaúma. As telas de proteção e 
as redes dos dois campos estão completamente furadas. 
Os dois pisos do campo de terra e quadra precisam de 
reformas. O espaço destinado às crianças está precisando 
de reforma. O escorrega e os balanços foram retirados 
há quatro meses e não voltaram mais. Um absurdo!

Paulo Faria
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Limpeza de 
caçambas

 LA Comlurb informa que as ca-
çambas de lixo da Rua Cama-
rista Méier recebem limpeza 
diariamente, de segunda a sá-
bado, fazendo com que não acu-
mulem pilhas de lixo no local. Os 
funcionários não encontraram 
irregularidades lá.

Assessoria de Imprensa
da Comlurb
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TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

Ampla 0800-280-0120

Disque Direitos Humanos 100



POLÍCIA

Alexandre (no detalhe) foi encontrado morto em frente ao Hospital Federal de Bonsucesso

ESTEFAN RADOVICZ E ARQUIVO PESSOAL

Assassinato brutal
Motorista de aplicativo esfaqueado morre na porta do Hospital de Bonsucesso

 L FAMÍLIA DENUNCIA NEGLIGÊNCIA

U
m motorista de aplicati-
vo foi morto a facadas, na 
madrugada de ontem, em 

Bonsucesso, na Zona Norte do 
Rio. Alexandre Jorge Monteiro 
de Souza, de 40 anos, tentou bus-
car socorro no Hospital Federal 
de Bonsucesso, mas a emergência 
estava fechada. Sem atendimento, 
ele acabou morrendo dentro do 
carro, em frente à unidade.

A Polícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros foram acionados e 
o automóvel passou por uma pe-
rícia. O corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico-Legal (IML).

Imagens das câmeras de se-
gurança de um estabelecimen-
to localizado em frente ao hos-
pital serão analisadas pela Polícia 
Civil. Elas registraram o exato 
momento em que Alexandre 
estacionou o carro após ser es-
faqueado diversas vezes no que 
tria sido uma tentativa de assalto.

Familiares da vítima acusaram 
o hospital de não prestar o devido 
socorro. “Acho que foi negligên-
cia do hospital. Será que se che-
gar alguém aqui pra ser atendido 

agora não terá nenhum médico? 
Ninguém veio se pronunciar, nem 
mesmo olhar o que aconteceu”, in-
dignou-se a viúva, a técnica de en-
fermagem Samila Souza.

Samila contou ainda ter estra-
nhado a demora do marido para ir 
buscá-la no trabalho e que conse-
guiu localizar seu paradeiro graças 
ao GPS instalado no veículo. “Ele 
já estava morto, parado na frente 
do hospital. Os seguranças prefe-
riram acionar uma patrulha da 
polícia a chamar um médico ou 
enfermeiro para prestar um pri-
meiro atendimento. Tem relatos 
de que ele chegou aqui com vida e 
poderia ter sido salvo, e ninguém 
fez nada”, acrescentou.

Alexandre trabalhava com 
Uber havia dois anos e, segun-
do a esposa, era muito conheci-
do na região onde foi encontra-
do morto. “Ele foi taxista durante 
muito tempo. Ele parava justa-
mente aqui porque tinha movi-
mentação à noite toda, mas apa-
rentemente o crime aconteceu 
em Ramos. Ele conseguiu dirigir 
de Ramos até aqui”, completou.

O pai de Alexandre, Lourival Monteiro Souza, e a viúva, Samila. Ela acusou o hospital de negligência

 LA viúva revelou que Alexandre 
estava com dinheiro em espécie e 
nenhum pertence foi levado. Ela 
também relatou que uma facada, 
no abdômen, foi do lado esquer-
do, e por isso há suspeitas de que 
ele estava fora do carro.

O pai de Alexandre, Lourival 
Monteiro Souza, disse que o filho 
estava muito ferido e que morreu 
dentro do carro por não ter tido 
forças para sair do veículo. “Ele 
só deixou o carro todo ligado e só 
conseguiu puxar o freio de mão”.

Alexandre foi descrito por Sa-

mila como uma pessoa alegre, 
forte e de muitos sonhos. “Agora 
acabou”, lamentou, em meio às lá-
grimas. O motorista deixa ainda 
dois filhos, de 14 e 17 anos.

A assessoria do Hospital Fe-
deral de Bonsucesso lamentou 
a morte e informou que ele não 
chegou a dar entrada na unidade. 
“De acordo com relatos de segu-
ranças do hospital e do policial mi-
litar que estava próximo do local, 
o motorista foi encontrado já sem 
vida dentro do carro que condu-
zia, em frente ao HFB”.

Unidade lamenta e se defende
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POLÍCIA

Messi morre
em tiroteio
Polícia Militar apreende 7 fuzis. 
Xará do craque leva a pior

 L PIPOCO EM TRÊS ÁREAS

O
perações realizadas on-
tem pela Polícia Militar 
no Morro dos Macacos, 

em Vila Isabel; no Complexo do 
Chapadão, em Costa Barros; e 
na Ilha do Governador — as três 
áreas na Zona Norte do Rio —, 
resultaram na morte do bandido 
Emerson Juan dos Santos, que ti-
nha o apelido do craque argentino 
‘Messi’, e na apreensão de sete fuzis.

Na primeira ação, no fim da 
madrugada, equipes do 17º BPM 
(Ilha do Governador) patrulha-
vam o bairro dos Bancários quan-
do avistaram dois veículos em ati-
tude suspeita. Ao tentar abordar 
os automóveis, os policiais foram 
atacados a tiros e houve revide. 
Um dos carros bateu em um pos-
te e o outro conseguiu fugir.

Após o tiroteio, os PMs en-
contraram dois homens feri-
dos no automóvel. Eles foram 
levados ao Hospital Munici-
pal Evandro Freire. Na ação, 
um fuzil, duas réplicas de fuzil, 
uma réplica de pistola e um rá-
dio transmissor foram apreen-
didos. A ocorrência foi regis-
trada na 21ª DP (Bonsucesso).

Já de manhã, equipes do 41º 
BPM (Irajá) trocaram tiros 
com bandidos no Complexo 
do Chapadão, em Costa Barros. 
Dois criminosos ficaram feri-
dos e foram levados ao Hospi-
tal Estadual Carlos Chagas, em 
Marechal Hermes. Na ação, a 
PM apreendeu cinco fuzis. 

Também pela manhã, em 
Vila Isabel, agentes da UPP 

Macacos foram recebidos a ti-
ros na esquina das ruas Petro-
cochino e Senador Nabuco. 
O bandido conhecido como 
‘Messi’ foi atingido e socorrido 
ao Hospital Federal do Anda-
raí, mas não resistiu. Com ele 
foi apreendido um fuzil. Um 
suspeito também foi preso.

 L‘Messi’ era apontado como um 
dos chefes do crime organizado e 
do tráfico de drogas no Morro dos 
Macacos. Ele tinha 12 mandados 
de prisão em aberto, por crimes 
diversos, como homicídio quali-
ficado, tráfico de drogas, resistên-
cia, posse ou porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito, entre ou-
tros, de acordo com informações 

da Polícia Militar. O Portal dos 
Procurados do Disque Denúncia 
oferecia uma recompensa de R$ 1 
mil por informações que levassem 
à prisão do bandido.

As ocorrências do Comple-
xo do Chapadão e do Morro 
dos Macacos foram registradas 
na 39ª DP (Pavuna) e na 19ª DP 
(Tijuca), respectivamente.

Doze mandados em aberto

Cinco dos sete fuzis apreendidos ontem estavam com bandidos do Complexo do Chapadão

FOTOS: PMERJ / DIVULGAÇÃO

Policiais militares da UPP Macacos, em Vila Isabel, mostram o fuzil apreendido com o bandido ‘Messi’

CARRO BATE 
NO POSTE EM 
PERSEGUIÇÃO 

POLICIAL 
NA ILHA 
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POLÍCIA

Tiros e banho de sangue
Bandidos usam ônibus e vans para montar barricadas no Rebú, Coreia e Vila Aliança

 L QUATRO MORTOS

Q
uatro suspeitos morre-
ram e 10 foram presos, 
na manhã de ontem, 

durante uma operação da Po-
lícia Civil contra integrantes de 
uma organização criminosa de 
narcomilicianos que atuam nas 
comunidades do Rebú, Coreia 
e Vila Aliança, em Senador Ca-
mará, na Zona Oeste do Rio.

Durante a ação, armas e dro-
gas foram apreendidos e 11 veí-
culos de luxo foram recupera-
dos em um depósito no interior 
de uma das comunidades. 

A polícia também encontrou 
um cemitério clandestino, em 
uma área que estava sendo des-
matada para a construção irregu-
lar de imóveis pela narcomilícia. 
Uma ossada humana foi achada e 
a perícia esteve no local.

Traficantes sequestraram 
ônibus e van e deixaram os veí-
culos atravessados para dificul-
tar o acesso da polícia ao inte-
rior da Vila Aliança. Segundo 
a corporação, a organização cri-
minosa investigada tem tocado 
o terror nas comunidades, obri-
gando os moradores a comprar 
seus serviços básicos e cometen-
do crimes ambientais para fins 
de exploração econômica.

Nas redes sociais, morado-
res relataram intenso o tiro-
teio na região e sobrevoos de 
um helicóptero da polícia des-
de às 5h da manhã.

Em nota, a Rio Ônibus la-
mentou o fato de, mais uma 
vez, um ônibus ser sequestra-
do por criminosos para servir 
como barricada e impedir a 
chegada da polícia à região da 
Vila Aliança, em Bangu. “Re-
pudiamos o avanço da violên-
cia urbana no Rio de Janeiro, 
que prejudica diretamente a 
mobilidade urbana, causando 
medo em passageiros e profis-
sionais rodoviários”.

Os bandidos sequestraram e atravessaram um ônibus na pista para dificultar o acesso da polícia

FOTOS DE REGINALDO PIMENTA

Policial civil aponta seu fuzil na Vila Aliança. No Muro, referências ao chamado ‘Complexo de Israel’

 LOs 10 suspeitos presos ontem 
serão indiciados por tráfico de 
drogas, porte ilegal de armas de 
fogo e homicídios. A Polícia Ci-
vil informou que, ainda na ope-
ração, descobriu um depósito 
com 11 veículos de luxo, que 
se constatou serem todos rou-
bados, além de drogas, armas, 
munições e animais silvestres. 
Um dos suspeitos mortos tro-
cou tiros com os agentes. Já os 
outros três, segundo a Polícia 
Civil, emboscaram e atacaram 
os agentes, invadiram uma ca-
sa e fizeram os moradores re-
féns. Houve novo confronto, os 
bandidos foram baleados e não 
resistiram aos ferimentos. A fa-
mília foi libertada.

Família foi 
feita refém

 L O cemitério clandestino foi 
encontrado pela Polícia Ci-
vil em uma área isolada e des-
matada. O local estaria sendo 
preparado, pelos narcomili-
cianos, para construções ir-
regulares. Já a ossada achada 
no terreno, após ser periciada, 
foi recolhida para uma poste-
rior tentativa de identificação. 
A operação foi realizada pela 
Delegacia de Combate às Dro-
gas (DCOD), com o apoio de 
agentes de outras delegacias 
do Departamento Geral de 
Polícia Especializada (DGPE), 
da Capital (DGPC), da Baixa-
da Fluminense (DGPB) e da 
Coordenadoria de Recursos 
Especiais (CORE).

Participação de 
especializadas
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Terreiro destruído
Vizinho ataca templo no Anil após discussão

 L INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

M
ais um caso de intole-
rância religiosa ocorreu 
no sábado, no Anil, em 

Jacarepaguá, na Zona Oeste do 
Rio. Um terreiro de Candomblé 
na Rua Araticum fazia uma ho-
menagem para Yemanjá quando, 
por volta das 18h30, um vizinho, 
que se dizia evangélico, começou 
a xingar e depredar o terreiro. O 
relato foi feito ontem pelos diri-
gentes de O Ilê Àsé Babami Erin-
lé e Ogunté, Cristina D Yemanjá, 
ialorixá de 50 anos, e o babalorixá 
Felipe D Odé, de 33.

Segundo a ialorixá, que está há 
pouco mais de um ano no local, 
o espaço pertence a outro religio-
so de matriz africana, que é, por 
sinal, cunhado do agressor e deu 
apoio à denúncia na delegacia. O 
vizinho, segundo a denúncia, teria 
dito: “Não quero macumba aqui”.

O templo fica em uma estrada 
sem saída e a mãe de santo alega 
que o vizinho já tem histórico de 
agressões contra o espaço, que já 
sofreu corte de luz e ouviu recla-
mação de barulho quando realiza-
va atividade religiosa. “Ele já vem 
jogando piadinhas e vem nos in-

comodando já há um certo tempo, 
mas não demos importância, até 
esse sábado”, contou.

Tudo começou com uma 
discussão sobre a melhor forma 
de escoar a água provocada pe-
la chuva. Como a casa receberia 
visitas, a sacerdotisa estava ar-
rumando a entrada do terreiro. 
Mãe Cristina acrescentou que 
tentou resolver a situação pacifi-
camente, mas se viu encurralada 

e receosa com o descontrole do 
vizinho, identificado como Mag-
nno Gomes Lúcio. Ele usou uma 
escada para quebrar o telhado de 
um espaço reservado da casa. Em 
seguida, quebrou os objetos sa-
grados do terreiro.

Quando agentes da 32ª DP (Ta-
quara) chegaram, o agressor ale-
gou que o ataque de fúria foi por-
que se sentiu ameaçado e negou 
ter agido por intolerância religiosa.

Agressor deixou um rastro de destruição no terreiro, na Zona Oeste

DIVULGAÇÃO

RAPIDINHAS...

Maus-tratos 
a animais

 LFiscais da Prefeitura do Rio 
resgataram 34 aves silvestres e 
30 cachorros que estavam em 
estado de completo abando-
no numa casa de Irajá, na Zo-
na Norte do Rio. A operação 
foi realizada após denúncia. O 
dono do imóvel foi autuado 
por maus-tratos a animais e 
crime ambiental. Crimes co-
mo esses podem ser denun-
ciados pelo telefone 0300 253 
1177 (custo de ligação local).

Localizado 
e capturado

 LUm homem suspeito de 
ser o líder de uma quadri-
lha de assaltantes foi preso 
por policiais da 48ª DP (Se-
ropédica) numa estação do 
BRT no Recreio, na Zona 
Oeste do Rio. Após a prisão 
dos seus comparsas, em de-
zembro, o acusado fugiu da 
Baixada Fluminense e pas-
sou a se esconder em Copa-
cabana, na Zona Sul, e, de-
pois, no Recreio.

Artesãos 
protestam

 LUma resolução da Prefeitu-
ra do Rio que suspende por 
180 dias o funcionamento 
das feiras artesanais na cida-
de, em meio à pandemia da 
Covid-19, foi recebida com 
protesto pelos feirantes. Re-
presentantes da categoria 
classificaram a medida de ra-
dical e disseram que vão bus-
car seus direitos na Justiça, já 
que as feiras são a única fonte 
de renda para a maioria deles.

Bilhete Único fica mais flexível 
em caso de paralisação no BRT

 LA Prefeitura do Rio alterou a 
lei para o uso do Bilhete Úni-
co Municipal. De acordo com 
o decreto, publicado ontem 
no Diário Oficial, o usuá-
rio poderá realizar três via-
gens em ônibus convencio-
nais, no mesmo sentido, no 
intervalo de 2h30, em caso de 
nova paralisação no BRT, co-
mo a que aconteceu na sema-
na passada. Atualmente, o 
passageiro tem direito a duas 

viagens em ônibus conven-
cionais e uma no BRT.

Ainda segundo o decreto, a 
responsável pelo gerenciamen-
to do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica do município deve-
rá adotar as medidas de ajustes 
de sistema necessárias à medida 
emergencial em tempo hábil, de 
modo a assegurar que os usuá-
rios do Bilhete Único não sejam 
prejudicados em eventuais pa-
ralisações do transporte.

Funcionários do motel Queen, 
em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, 
prestaram depoimento na 33ª DP 
(Realengo), ontem, sobre o caso de 
Maycon Douglas Pinto do Nasci-
mento Adão, o MC Maylon, de 21 
anos, que acusa o vocalista do gru-
po Molejo, Anderson Leonardo, 
de estupro. Durante o depoimen-
to, o gerente do estabelecimento 
confirmou que Anderson deu en-
trada no motel na madrugada do 
dia 11 de dezembro, mas contou 
que as imagens das câmeras de 
segurança foram sobrepostas por 
novas imagens.

De acordo com o gerente, o 
motel tem uma rotina de inspe-
ção e nenhuma anormalidade foi 
detectada e informada à gerência 
no dia, tais como aparelhos e ob-
jetos quebrados, falta de equipa-
mentos ou manchas de sangue na 
roupa de cama.

A camareira também contou 
que, ao fazer a conferência dos 
objetos do quarto usado por An-
derson e Maycon, não encontrou 

Anderson nega a acusação

LUCIANO BELFORD

GERAL

Molejo: sem 
provas no motel
Câmera gravou imagens por cima 

 L CAMAREIRA DIZ QUE NÃO NOTOU NADA

nenhuma alteração no local. Ela 
ainda informou que, se fosse en-
contrada mancha de sangue, mes-
mo que pequena, na roupa de ca-
ma e nas dependências do quarto, 
a informação seria lançada no re-
latório — o que não aconteceu. 
Questionada se gritos ou pedidos 
de socorro foram percebidos, a 
funcionária negou. 

Outras testemunhas serão ou-
vidas durante a semana. A irmã do 
cantor, Riana, também vai ser ou-
vida pela polícia. O depoimento 
dela está previsto para hoje.
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 LTENHO 19 anos e sou jornaleiro há 
três. Moro em Coelho Neto, e, antes 
de ser jornaleiro, eu fazia animação 
de festa. O que mais gosto na minha 
profissão é trabalhar com o público. 
Uma coisa que poderia melhorar aqui 
no bairro é a iluminação. Sou torcedor 
do Vasco e, nas minhas horas vagas, 
gosto de estudar. Gosto de ler o ca-
derno de esportes no MEIA HORA.

BRENO VENTURA  
Coelho Neto

RENATO 
CARBO-
NETTI 
LOPES
tem atual-
mente 36 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 1º de 
março de 
2001, em Tomás Coelho (Zona Nor-
te), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no https://cutt.ly/7j0omDC) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

O
lá, amigos. A Secretaria 
de Estado de Trabalho 
e Renda está disponi-

bilizando 737 oportunidades, 
através do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), para as re-
giões Metropolitana, Médio 
Paraíba e Serrana do Rio de Ja-
neiro. No quadro ao lado, você 
tem uma amostra das 468 va-
gas oferecidas na Região Me-
tropolitana. O sistema realiza 
uma análise comparativa do 
perfil profissional de cada can-
didato cadastrado com o per-
fil da vaga disponibilizada pelo 
contratante. Por isso, é impor-
tante que o interessado mante-
nha o seu cadastro atualizado.

Já o Sesc abre hoje processo se-
letivo para preencher 330 vagas 
gratuitas no curso de Imersão em 
Língua Estrangeira - nível básico 
A1 (inglês e espanhol). Informa-
ções no site www.sescrio.org.br.

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

Vagada

 OCUPAÇÃO LOCAL DE TRABALHO  ESCOLARIDADE  SALÁRIO  VAGAS

 EMPACOTADOR, A MÃO - PCD    VÁRIOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10
 OPERADOR DE CAIXA - PCD   VÁRIOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10
 OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) - PCD   VÁRIOS BAIRROS DA ZONA NORTE  ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  DE 1 A 2 SM  10
 AÇOUGUEIRO  RECREIO DOS BANDEIRANTES  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  10
 AÇOUGUEIRO   ZONA NORTE E ZONA SUL E BARRA  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25
 ATENDENTE DE LANCHONETE  TIJUCA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  1 SAL. M.  15
 AUXILIAR FINANCEIRO  CENTRO  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  29
 ELETRICISTA  VÁRIOS BAIRROS ENSINO MÉDIO COMPLETO DE 1 A 2 SAL. M. 25
 FISCAL DE LOJA  VÁRIOS BAIRROS  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25
 FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  VÁRIOS BAIRROS DO RJ  ENSINO MÉDIO COMPLETO 1 SAL. M.  50
 OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO  CARMARI, NOVA IGUAÇU  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  1 SAL. M.  20
 OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  VÁRIOS BAIRROS  ENSINO MÉDIO COMPLETO  1 SAL. M.  50
 SERRALHEIRO  VÁRIOS BAIRROS ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25
 SERVENTE DE OBRAS  PENHA  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  25
 VENDEDOR PORTA A PORTA  ALCÂNTARA, SÃO GONÇALO  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  20

REGIÃO METROPOLITANA

Abono 
salarial

 LA Caixa paga amanhã o 
abono salarial (PIS e Pasep) 
para os nascidos entre mar-
ço e junho. Têm direito os 
inscritos há pelo menos cin-
co anos e que tenham traba-
lhado formalmente por pe-
lo menos 30 dias em 2019.

RAPIDINHA...
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Q
uem não sonhou em ser um 
jogador de futebol? A fra-
se surge de um clássico do 

Skank, mas poderia, facilmente, 
fazer parte da biografia de grande 
parte da molecada carioca. Só que 
mais do que sonhar, bom mesmo 
é realizar. E esse é o caso de Robert 
Guilherme, conhecido como Be-
tinho. Cria do Cantagalo, o rapaz, 
de 20 anos, acreditou tanto em sua 
paixão pelo esporte que hoje veste 
a camisa da Seleção Brasileira sub-
20 e integra o time de beach soccer 
do Vasco. Orgulho da comunida-
de da Zona Sul do Rio.

“O esporte é muito importan-
te para a garotada da comunidade. 
Quando a gente vai para o asfalto 
é visto com outros olhos: de rejei-
ção e racismo. Mas isso serve como 
combustível para a gente lutar e ter 
um futuro melhor. O esporte me 
tirou e tira muita gente do cami-
nho errado, nos dá oportunidades 
de outros caminhos”, avalia.

Betinho descobriu sua paixão 
pelo futebol através de projetos so-
ciais como o Criança Esperança e 
também ao integrar o time Deixa 
Falar, do Cantagalo. Ressaltando 
que o incentivo à diferentes ativi-
dades nas periferias pode mudar o 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

 L TALENTO DAS AREIAS

Batendo um bolão
Cria do Cantagalo, Betinho é orgulho da comunidade

 LApós entrar para o Vasco, em 
2019, Betinho dedica 100% do 
tempo para se tornar um gran-
de craque da bola. O futebol é 
sua única fonte de renda atual-
mente. “Vivo do futebol, por-
que treino de manhã, de tar-
de e, às vezes, de noite. Deus 
ajuda quem trabalha”, define 

ele, que foi campeão carioca e 
Brasileiro de beach soccer pe-
lo Cruzmaltino. Assim como o 
trinador do Deixa Falar, Atila 
Carvalho, ele quer levar o no-
me do Cantagalo para o mun-
do. “É gratificante demais ser 
uma inspiração para a garo-
tada e uma responsabilidade 

grande. Espero que a criança-
da da comunidade possa correr 
atrás de seus sonhos. Apesar de 
ser difícil, é muito possível ven-
cer. Espero que outras pessoas 
também possam levar ao nome 
da nossa comunidade ao topo 
e mostrar que daqui também 
saem muitas coisas boas”, diz. 

‘Apesar de ser difícil, é muito possível vencer’

Robert Guilherme, o Betinho, joga pelo Vasco e pela Seleção sub-20

ARQUIVO PESSOAL

destino de um jovem. “Minha pai-
xão pelo futebol nasceu quando 
eu tinha 5, 6 anos de idade. Nesses 
projetos pude mostrar meu talen-
to”, ressalta. “Temos muitos talen-
tos na comunidade que, às vezes, 
não podem se expandir por falta 
de oportunidades, que poderiam 
ter seguido o caminho do esporte”.

Em sua jovem carreira, Beti-
nho jogou diversos campeonatos 
e competiu, inclusive, no Cam-
peonato Sul-Americano, no Pa-

raguai. A Seleção chegou à final, 
mas acabou eliminada pela Ar-
gentina. Independente do resul-
tado, o rapaz é mais do que um 
vitorioso. “Foram dias difíceis, 
de muitos treinos. Precisei abrir 
mão de muita coisa para chegar 
ao meu objetivo que era a Sele-
ção. Sou muito grato”, comemo-
ra ele, que, é claro, deseja alçar 
voos ainda maiores: “Quero ves-
tir a camisa da Seleção principal e 
disputar uma Copa do Mundo”.



ESPORTES

Reforço pra reta final
Fora do Mengão há cinco jogos, Rodrigo Caio deve enfrentar o Corinthians

F
altando três jogos para o fim 
do Campeonato Brasileiro, 
o Flamengo deverá ter um 

reforço importante para a par-
tida contra o Corinthians, do-
mingo, às 16h, no Maracanã. O 
zagueiro Rodrigo Caio está recu-
perado de lesão no músculo adu-
tor da coxa direita e poderá apa-
recer na equipe de Rogério Ceni.

O zagueiro se lesionou duran-
te a partida contra o Palmeiras e 
foi desfalque diante de Athleti-
co-PR, Grêmio, Sport, Vasco e 
Bragantino. Rodrigo Caio es-
tá em transição para o campo e 
nos próximos dias deverá voltar 
a treinar com o grupo.

Com o retorno do jogador, 
Ceni terá que decidir se mante-
rá Willian Arão como zagueiro 
e sacar Gustavo Henrique, que, 
após um período de instabilida-
de, vem evoluindo no Flamen-
go, ou se vai colocar novamente 
Arão no meio-campo. 

Outro jogador que não pôde 
enfrentar o Bragantino e que de-
ve retornar é o meia Diego Ribas. 
Suspenso contra o clube paulista, 
o meia sofreu uma entorse na vi-
tória sobre o Vasco, mas nenhu-
ma lesão foi detectada.

A diretoria acertou a reno-
vação do volante João Gomes. 
O novo contrato foi assinado 
ontem antes do treino. O anti-
go vínculo de João Gomes iria 
até dezembro de 2022. Apesar 
do contrato longo, a diretoria 
do Flamengo decidiu estender 
o compromisso do volante para 
que pudesse dar uma valoriza-
ção salarial ao jovem, que vem se 
destacando no time profissional 
desde que foi promovido.

Com 19 anos, João Gomes es-
tá no Flamengo desde os tempos 
de futsal. Pelo time principal, o 
volante disputou 12 partidas Rodrigo Caio se recuperou de lesão muscular na coxa direita

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

 LO futuro do lateral-direito Ra-
finha ainda é incerto. O Flamen-
go namora o jogador e tenta rea-
tar o bem-sucedido casamento 
vivido em 2019. O Atlético-MG 
monitora e pode dar o bote para 
levá-lo. Mas o nome dele está em 
pauta no Boca Juniors.

Rafinha é bem avaliado pe-
la diretoria do time de Buenos 
Aires, mas, até o momento, ne-
nhuma negociação foi iniciada. 

O clube argentino monitora o 
mercado porque pode ter a ne-
cessidade de buscar um lateral-
direito. Buffarini tem vínculo até 
junho e ainda não renovou.

Outro fator que pesa a favor 
do Boca Juniors em uma possi-
bilidade de tentativa da contrata-
ção de Rafinha é a boa relação de 
um dos empresários do lateral, o 
ex-jogador Ricardo Scheidt, com 
a diretoria do clube argentino.

Boca Juniors de olho em Rafinha

Rafinha 
rescindiu com 
o Olympiacos  
e voltou esta 
semana ao 
Brasil
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A
pós ser criticado e chama-
do de covarde por Carlos 
Augusto Montenegro, ex

-presidente e ex-número 1 do 
antigo Comitê de Futebol do Bo-
tafogo, o goleiro Gatito Fernán-
dez resolveu se pronunciar. Se-
gundo ele, o ex-dirigente mentiu 
ao falar sobre a sua situação no 
clube. “Montenegro nunca me 
perguntou como eu estava. Ou 
me fez ligação ou mandou algu-
ma mensagem para perguntar 
como eu estou. Nunca! E citar 
meu nome de maneira calunio-
sa assim é covardia imensa”, afir-
mou, em entrevista ao site Glo-
boesporte.com.

Gatito não atua pelo Bota-
fogo desde o clássico diante do 
Vasco, pela Copa do Brasil, no 
fim de setembro. E falou sobre a 
sua situação. “Talvez ele não sai-
ba, mas estou há três semanas de 
muletas. Poderia perguntar para 
os médicos que saíram do clube 
ou os que estão presentes agora a 
realidade da minha lesão. Ele não 
passaria de mentiroso. É muito 
fácil falar sem saber a verdade. 
Ou não fazer questão de procu-
rar a verdade. Não é a primeira 

vez que ele tem esse comporta-
mento comigo. Covardia, aliás, é 
dizer coisas do tipo e depois vir 
me abraçar”, disparou.

A polêmica envolvendo os 
dois começou quando Monte-
negro fez um desabafo um gru-
po fechado de sócios do Bota-

fogo para abordar a situação do 
clube na temporada. Ontem, 
ele voltou a atacar o goleiro. Em 
entrevista ao site Fogãonet, o 
ex-presidente disse que Gatito 
queria deixar o Botafogo e que 
seu empresário tentou diversas 
vezes que fosse liberado.

ESPORTES

As chances de um clube brasi-
leiro em confronto com ou-

tro da Europa são cada vez me-
nores, em função do desnível 
financeiro. Enquanto os nossos 
seguem acorrentados ao antigo 
sistema associativo, o que permi-
te certo equilíbrio de forças inter-
no, os grandes clubes do mundo 
têm donos, sejam empresas, mi-
lionários e até mesmo países. O 
PSG, do Neymar (foto), pertence 
ao Catar. O lado bom para nós é 
o equilíbrio nas competições. No 
Brasileirão, até outro dia, seis dos 
vinte participantes tinham chan-
ce de título, enquanto na Europa 
a coisa gira entre os mesmos. Re-
pare que o assédio aos nossos jo-
vens valores disparou, enquan-

to devolvem os veteranos. Como 
a Seleção é montada com brasilei-
ros que jogam na Europa, o Brasil 
ainda entra nos mundiais catalo-
gado entre os favoritos, mas, nas 
competições entre clubes, nossas 
chances são cada vez menores. E, 
se um dia o mundial entre clubes 
substituir a Copa do Mundo, nos-
sas vitórias serão zebras.

 LO interminável Loco 
Abreu, aos 44 anos, vai dis-
putar o Campeonato Mi-
neiro pelo Athletic, de São 
João del Rei, seu sexto clube 
no Brasil. Túlio Maravilha se 
animou com a notícia.

 L O Fluminense pega o 

Galo, no Maracanã, de 
olho na vaga para a Co-
pa Libertadores.

 LRafinha está de volta ao 
Brasil depois de apenas 
cinco meses na Grécia.

 LA torcida colorada quer 
que Abel Braga fique.

A DURA REALIDADE

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

ALTA TENSÃO

 L Cuca deixa o comando técnico do 
Santos com um belo retrospecto. 
Nenhum outro treinador enfren-
tou tantas dificuldades e, mesmo 
assim, apresentou resultados aci-
ma das expectativas.

 L Carlos Augusto Montenegro acu-
sa o goleiro Gatito Fernández de 
covardia e provoca dura reação 
do jogador paraguaio. Tudo que o 
Botafogo não precisa nessa hora 
difícil que está atravessando.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L Enquanto os rubro-negros se 
preparam para, juntos, liga-
rem os secadores, na esperan-
ça de que o Sport, do técnico 
Jair Ventura, trave o Interna-
cional, do Abel Braga, líder 
do Campeonato Brasileiro, os 
vascaínos se apegam a Nossa 

Senhora das Vitórias, pedin-
do proteção contra o rebaixa-
mento no jogo mais quente da 
noite. Vanderlei Luxemburgo 
sabe que a vitória sobre o For-
taleza ainda não garante a sal-
vação, mas a derrota poderá 
ser fatal. Noite quente.

A
FP

 L BARRACO ALVINEGRO

Gatito vai para  
o contra-ataque
Goleiro acusa ex-dirigente Montenegro de mentir 
ao dizer que ele não queria jogar pelo Botafogo

Último jogo de Gatito pelo Botafogo foi no fim de setembro

VITOR SILVA/BOTAFOGO.

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 10/2/202110
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 L DUELO NA PARTE DE CIMA DA TABELA

De volta ao Maraca
Flu pega o Galo de olho em vaga direta na Liberta

A
pós mais de um mês dis-
tante, o Fluminense re-
torna ao Maracanã em 

um momento decisivo no qual 
o estádio pode ser um impor-
tante trunfo. Em caso de vitó-
ria sobre o Atlético-MG hoje, às 
21h30, o Tricolor se garante na 
fase preliminar da Libertadores. 
E ainda pode conseguir mais. A 
quatro rodadas do fim do Cam-
peonato Brasileiro, a equipe de 
Marcão, em quinto lugar, com 
56 pontos, terá um duelo direto 
por uma vaga na fase de grupos 
da principal competição sul-a-
mericana. O adversário está em 
terceiro com 60, mas não costu-
ma ir bem jogando fora.

Terceiro melhor mandan-
te, com 34 pontos em 17 jogos 
(66,6% de aproveitamento), o 
Fluminense na teoria tem vanta-
gem importante, porque vai en-
carar o Atlético-MG, oitavo pior 
visitante. Por isso, o retorno ao 
Maracanã vem em boa hora. Afi-
nal, são 62% de aproveitamento 
no estádio nesta temporada. Em 
29 partidas, 16 vitórias, seis em-
pates e sete derrotas.

Os números poderiam ser 
ainda melhores se o Fluminen-
se não tivesse feito longe de sua 
casa os últimos três jogos no Rio 
— vitórias sobre Botafogo (São 
Januário), Goiás e Sport (ambas 
no Nilton Santos). Por causa da 
final da Libertadores, o Mara-
canã ficou cedido à Conmebol, 
e o Tricolor só atuou uma vez 
em 2021 no estádio, num jogo 
de ótimas lembranças: bateu o 
Flamengo por 2 a 1.

E, se vencer novamente no 
Maraca, chegará a 59 pontos, o 
que lhe garante ao menos o oi-
tavo lugar. E como o G-8 está as-
segurado na Libertadores com a 
final da Copa do Brasil entre Pal-
meiras e Grêmio, o Fluminense 
já estará pelo menos na fase pre-
liminar da competição, que não 
disputa desde 2013.

O Flu do meia Nenê é o terceiro melhor mandante do Brasileiro

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

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 

08/02

 BOTAFOGO 2 X 5 GRÊMIO

HOJE

 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

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Yuri 
(Luccas Claro) e Egídio; Yago,  
Martinelli e Nenê; Luiz Henrique,  
Fred e Lucca Técnico: Marcão 

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e 
Guilherme Arana; Allan, Alan Franco 
e Hyoran; Savarino, Vargas e Sasha 
(Marrony) Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Maracanã  
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)  
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Ma-
nis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Costa (SP) 
Horário: 21h30  
TV: Globo 

FLUMINENSE ATLÉTICO-MG

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Recuperado de uma indisposição estomacal, Germán Cano treinou e vai para o jogo no Castelão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quin-
tero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Luiz 
Henrique, David, Torres e Wellington 
Paulista Técnico: Enderson Moreira

Fernando Miguel, Pikachu (Cayo Tenó-
rio), Marcelo Alves, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes e 
Benítez; Juninho (Pikachu), Catatau e 
Cano. Técnico Vanderlei Luxemburgo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza  
Árbitro: Braulio S. Machado (Fifa-SC) 
Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e 
Éder Alexandre (SC)  
Horário: 19h15 TV: Premiere

FORTALEZA

VASCO

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

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Beto Júnior

 LPresidente do Vasco, Jorge Sal-
gado falou sobre a situação fi-
nanceira do clube em entrevista 
ao canal do YouTube ‘Atenção, 
Vascaínos’. Segundo ele, gran-
des investimentos estão descar-
tados para o começo da gestão.

“Não tenho recursos para 
contratar um grande jogador. 
Vamos ter que usar a expertise 
e conhecimento para pesquisar 
no mercado. Procurar jogado-
res daquelas posições que a gen-
te precise contratar. Quero em 
um primeiro momento tirar o 
Vasco deste momento cinzento 
e classificar o time do início da 
tabela para o meio. Não vou ilu-
dir o torcedor”, declarou o pre-
sidente Jorge Salgado.

Sem grandes 
nomes em 2021

Jogo de ‘100 pontos’
Na luta contra o rebaixamento à Segundona, Vascão encara hoje o Fortaleza

 L QUEM PERDER SE COMPLICA MUITO

 LA situação financeira do Vasco 
não é a das melhores e, segun-
do informações do portal Es-
porte News Mundo, o clube terá 
que pagar quase R$ 15 milhões 
ao ex-jogador Wendel. Ele te-
ve sentença de homologação 
de condenação proferida pela 
juíza Astrid Silva Britto, da 68ª 
Vara do Trabalho do Rio de Ja-

neiro do Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira Região 
(TRT-1).

Wendel defendeu o Vas-
co durante os anos de 2012 e 
2013. Em 2014, ele entrou com 
um processo pedindo rescisão 
indireta por atrasos salariais e 
conseguiu. De acordo com o si-
te, o caso foi ao Tribunal Su-

perior do Trabalho (TST), em 
Brasília, e não cabe mais re-
curso. Na primeira condena-
ção, em 2015, o valor a ser pa-
go pelo Cruzmaltino era de R$ 
1,5 milhão. No entanto, com 
os recursos de ambas as partes, 
atualizações de juros e correção 
monetária, o valor final chega 
a quase R$ 15 milhões.

Ex-jogador ganha quase R$ 15 milhões na Justiça

A 
presença de Germán Ca-
no no treinamento no CT 
do Ceará diminuiu a ten-

são do torcedor do Vasco para o 
jogo-chave de hoje, às 19h15, na 
Arena Castelão, diante do Forta-
leza. Recuperado de uma indis-
posição estomacal, o artilheiro 
voltou a treinar depois de dois 
dias e será um reforço de peso na 
‘decisão’ pela permanência na 
Série A do Campeonato Brasi-
leiro. No Z-4, em 17º lugar, com 
37 pontos, o Cruzmaltino precisa 
derrotar o Leão do Pici, 15º, com 
38, para deixar a zona da degola.

Cano participou sem restri-
ções da atividade. Pelas indica-
ções do técnico Vanderlei Lu-
xemburgo ao longo da semana, 
o argentino terá um novo com-
panheiro de ataque: Ygor Cata-
tau. A procura de um parceiro 
ideal para Cano continua depois 
dos testes com Talles Magno, que 
perdeu o status de titular, Gabriel 
Pec, Vinícius e Gustavo Torres. A 
exemplo do companheiro Mar-
celo Alves, que se firmou na zaga, 
o atacante, que também foi con-
tratado ao Madureira, promete 
agarrar a chance.

Com mais três decisões pe-
la frente, além do Fortaleza (In-
ter, Corinthians e Goiás), o Vas-
co precisa vencer. Para aumentar 
o poder de criação, Luxa indicou 
mexidas na equipe, como a en-
trada de Caio Lopes no lugar de 
Leonardo Gil, suspenso. Prata da 
casa, Caio foi destaque na con-
quista da Copa do Brasil Sub-20 
com a camisa 10. 

A suspensão do lateral Léo 
Matos pode provocar mais mu-
danças do meio para a frente. Ca-
so opte pela entrada de Cayo Te-
nório, Pikachu continuaria no 
setor ofensivo. Se decidir recuar 
o lateral-direto para a posição de 
origem, o elogiado Juninho ga-
nharia uma chance no meio.
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A GATA DA HORA

merece todos os aplausos. Não só pelas curvas 

e beleza ofuscante. Acreditem: esse ‘avião’ já pesou 120kg! Após 

muita malhação, dieta e força de vontade, a musa desabrochou. 

Que saúde! Ela tem 39 anos, torce pelo Mengão, mora em Cam-

po Grande e brilha no Insta como @marcelecarolinafranca.

MARCELE FRANÇA

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

ARQUIVO PESSOAL

 LÍdolo do Botafogo e do Uru-
guai, o veterano Loco Abreu, de 
44 anos, foi apresentado ontem 
pelo Athletic Club, da cidade 
de São João del Rei, para a dis-
puta da elite do Campeonato 
Mineiro. Empolgado, o cami-
sa 13 disse que quer aproveitar 
ao máximo o seu momento em 
Minas Gerais. “Tem que des-
frutar, tirar foto, porque quem 
sabe, passados muitos anos, vo-
cê vai ter que falar para o seu fi-
lho o que aconteceu, como está 
acontecendo agora: tem pes-
soas de 50 anos que nunca vi-
ram o Athletic na Primeira Di-
visão. Vamos desfrutar muito 
desse momento e eu vou fazer 
parte disso”, disse o atacante.

Athletic apresenta Loco Abreu

 LA primeira temporada de 
Thiago Silva no Campeona-
to Inglês vem agrandando e o 
Chelsea pretende estender o 
vínculo do brasileiro. As infor-
mações são do jornalista ita-
liano especializado em trans-
ferências Fabrizio Romano. 

Segundo ele, o clube estaria ne-
gociando com o zagueiro por 
mais uma temporada e com o 
mesmo acordo contratual. A 
renovação teria sido aprovada 
por Thomas Tuchel, novo téc-
nico do Chelsea, e que traba-
lhou com Thiago Silva no PSG.

Thiago Silva fica no Chelsea

ATHLETIC CLUB/DIVULGAÇÃO
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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

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
 

ITACURUÇÁ R$20.000
Terreno com 1.040m2, plano, 
luz, bem localizado, muito ver-
de e vegetação. Aceito propos-
ta. Preço de Ocasião. Urgente. T. 
2242-4838/ 99997-3060
 

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.

 

COZINHEIRO V/TEXTO
Restaurante em Del Castilho 
contrata, Caixa, Atendente,  
Asg, Horário noturno, Morar 
próximo. Marcar entrevista. T. 
21 2281-2113. Horário comer-
cial.
 

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

 

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

 
VIDRACEIRO V/TEXTO
Somente com experiência em 
vidraçaria, para trabalhar com  
temperados, comum e espelho. 
Preferência habilitado. Bairro: 
Recreio.  
sosvidros1@hotmail.com
 T.2490-0702/  2490-2699

 
ZELADOR V/TEXTO
Ensino fundamental completo, 
preferencialmente sexo mascu-
lino, para trabalhar na Zona Sul, 
salário da categoria, CLT +VT . 
Enviar currículo: 
lurdemberg@hotmail.com.

 

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
 

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

 

ALICE LOIRAÇA 
Mulher fogosa! 45 anos, edu-
cada, carinhosa, discretíssima, 
completa! Sozinha, aparelhada, 
parando trânsito (50,00) Vitor Al-
ves, 1203/ Magali T.96669-8287.
 

AMIGAS CASCADURA 
Apartamento climatizado/ dis-
cretíssimo, Brenda branquinha, 
Monique mulata, Rebeca mo-
rena. ( Trabalharemos dias de 
carnaval). 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.
 

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)
 

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
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

 LBárbara Labres, de 26 anos, 
usou seu Instagram Stories, 
ontem, para contar que, 
após se submeter a uma ci-
rurgia de varizes, precisou fi-
car internada na UTI de um 
hospital. “Fui fazer uma ci-
rurgia de varizes e a aneste-
sia me deu outro efeito. Tive 
encefalia, enxaqueca e tam-
bém, por algum motivo que 
ninguém conseguiu enten-
der, perdi muito sangue. Tive 
que vir para a UTI fazer três 
bolsas de transfusão de san-
gue. Agora estou melhor.”
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‘MUITO TRISTE’

 LDany Bananinha chorou 
ao falar sobre seu estado 
de saúde no Instagram, 
ontem. A assistente de 
palco do Caldeirão do 
Huck operou um nódu-
lo no seio e acredita que 
já deveria estar recupera-
da. “Já era para eu estar 
recuperada do meu pei-
to, mas tive um problemi-
nha, mesmo tomando to-
dos os cuidados. Isso está 
me deixando muito triste, 
muito mesmo. Prefiro não 
aparecer aqui para vocês. 
Obrigada por sentirem a 
minha falta”, disse ela. 
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NOVO REALITY
L Anitta vai mesmo estrear seu reality show. A 
novidade foi anunciada ontem pela assesso-
ria da cantora através do Instagram. O progra-
ma se chamará Ilhados com Beats. A Poderosa 
e mais nove amigos ficarão isolados em uma 
ilha, onde cumprirão diferentes provas e de-
safios. As gravações começarão no próximo 
fim de semana. A estreia está marcada para 
o dia 17. Os episódios serão exibidos pelo Ins-
tagram. Ao longo desta semana, Anitta vai 
anunciar quem serão os amigos que partici-
parão do reality. Além disso, no domingo, ela 
fará seu tradicional bloco de Carnaval, direta-
mente da ilha, mas sem público. 

XUXA NO ‘CALDEIRÃO DO HUCK’

 LApós 11 anos, Xuxa Me-
neghel marcou presença 
noCaldeirão do Huck, da 
Globo, apresentado por 
Luciano Huck, na segun-
da-feira. A apresentado-
ra participou do quadro 

Visitando o Passado, que 
remontou o apartamento 
onde Xuxa morou na infân-
cia, com os pais e seus qua-
tro irmãos, quando a fa-
mília se mudou do Sul do 
Brasil para o Rio de Janeiro.

EM ALTA EM BAIXA

 LCauã Reymond agi-
tou a web ao posar com 
roupa branca molhada.

 LApós 8 anos no balé do Do-
mingão do Faustão, Erika 
Schneider foi demitida. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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 LStênio Garcia e Ary Fon-
toura foram vacinados 
contra a Covid-19 em 
um drive-thru no Rio de 
Janeiro, ontem. Os dois 
compartilharam o mo-
mento em suas redes 
sociais. “A próxima do-
se será no dia 9 de mar-
ço, mas, por enquanto, 
vou continuar em casa”, 
disse Stênio. “O dia mais 
aguardado. Feliz, emo-
cionado”, escreveu Ary.

ATORES 

RECEBEM 

VACINA

BÁRBARA ESTÁ INTERNADA NA UTI

‘ME RELACIONEI COM 

HOMENS E MULHERES’

 LAo site Gshow, Kerline fa-
lou sobre sua orientação se-
xual. “Já me relacionei com 
homens e mulheres. Ainda 
bem que não deu tempo de 
abrir essa minha individuali-
dade para o pessoal da casa, 
porque o Lucas foi se abrir e 
os fiscais de sexualidade caí-
ram em cima do menino.”

REPRODUÇÃO / TV GLOBO



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: Duca explica para 
Karina que a considera como uma ir-
mã. Cobra comanda a aula a pedido de 
Duca. Pedro tenta consolar Karina, mas 
ela o repele. Duca convence Bianca a 
contar para Karina sobre o namoro dos 
dois. Cobra e Duca selam uma trégua. 
Sol paga sua matrícula na Ribalta.

19h15. Globo: Apolo enfrenta Beto 
e reclama do seu comportamento. Ta-
mara fala para Penélope que continua 
na terapia. Safira vai atrás de Agilson e 
Ariovaldo se preocupa. Dinalda diz para 
Rebeca que passará a noite com Cici-
nho. Beto decide se afastar de Tancinha. 
Camila se irrita ao lembrar de Giovanni.

21h. Record: Amat fica preocupa-
da. A rainha Enlila fica satisfeita ao 
saber do interesse de Nadi por Terá. 
Amat não gosta do comportamento 
de Terá em relação aos ídolos. Ib-
bi-Sim e Enlila ficam satisfeitos ao 
provarem a receita do queijo. Kissare 
entrega as estatuetas para Terá.

18h05. Globo: Cassiano avisa a Al-
berto que ele só verá Laurinha acom-
panhado por Lindaura. Doralice propõe 
a Quirino que eles se divorciem e mani-
festa interesse em levar William com 
ela. Guiomar tenta convencer Alberto a 
procurar ajuda. Dionísio afasta Alberto e 
assume a presidência do grupo.

20h35. Globo: Irene diz para Mi-
ra que confrontará Elvira. Garcia 
se preocupa com o plano de Elvira 
para pressionar Irene e reaver suas 
joias. Joyce sente vergonha de sair 
com Ivan. Irene cobra de Eugênio as 
compras que fez para seu bebê. Zeca 
e Jeiza discutem. Abel e Zeca sonham 
em voltar para Parazinho.

21h. SBT: Thiago diz para Binho, Ana 
e Tati que, em vez de usarem o invento 
de Samuca para multiplicar brinquedos, 
deveriam multiplicar dinheiro. Junior 
tenta fugir, mas não consegue. Carol e 
Fernando levam Dani para visitar Beto 
e o Café Boutique. Carol pensa em cha-
mar Fernando para sair, mas descobre 
que ele terá um encontro com Érica.

Participantes causam 
revolta nas redes sociais
Nego Di, Projota, Karol e Lumena são acusados de intolerância religiosa 

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

N
ego Di, Projota, Karol 
Conká e Lumena causa-
ram revolta nas redes so-

ciais e foram acusados de intole-
rância religiosa por internautas 
após ironizarem o orixá Xangô 
no Big Brother Brasil 21, na noite 
de segunda-feira. 

Nego Di fez um trocadilho des-
respeitoso com Xangô. “Eu xan-
gozei”, disse o humorista, arranca-
do risadas dos colegas. “Cheguei a 

xangozar no quarto, vei”, comple-
tou. Depois, foi a vez de Karol de-
bochar. “Você falando é muito en-
graçado. ‘Eu chamei Xangô, véi’”, 
disse a rapper, imitando Lumena.

Adepta do Candomblé, Lume-
na caiu na gargalhada e lembrou 
uma conversa que teve com Lucas 
Penteado, que pediu para sair do 
BBB no domingo. “Eu xangozei. 
Eu estou pelo certo com meu ori-
xá, você está pelo errado. Ele está te 

abandonando”, afirmou a baiana.
A cena causou indignação nas 

redes sociais. A chef Carmen Vir-
gínia, apresentadora do programa 
Cozinheiros em Ação, do GNT, dis-
se que vai recorrer à Justiça. “Doeu 
no fundo da minha alma e é por 
isso que eu vou entrar na Justiça 
contra vocês quatro!”, escreveu a 
chef, que é Iyabassé (o mesmo que 
Equede) de Xangô.

O ator Érico Brás se pronun-

ciou no Instagram: “Eu só espe-
ro que Xangô, o senhor da Justiça, 
atenda o chamado desrespeitoso 
destes quatro para o jogo e leve em 
conta que eles estão tripudiando 
do filho dele. Num país em que a 
intolerância religiosa mata pais e 
mães de santo, adeptos de religiões 
de matriz africana, presenciamos 
quatro pessoas negras, uma delas 
se diz iniciada, fazendo chacota da 
fé de um ex-participante”.

 LEm conversa com Sarah e Caio 
no BBB, Rodolffo falou sobre cães 
que gostam de comer ovo. Caio 
afirmou: “Tudo o que você imagi-
na de trem que eu fiz para ele largar 
essa mania aí, eu já fiz. Já esquen-
tei ovo, fervendo e pus na boca do 
cachorro e fechei”. A afirmação de 
Caio gerou revolta na internet. A 

equipe que cuida das redes sociais 
do brother, então, publicou o ví-
deo na íntegra, com a declaração 
completa dele, dizendo que era 
mentira. “Tô brincando, isso aí 
nunca tive coragem de fazer. Mas 
já quebrei um ovo, já passei na cara 
do cachorro, pra ver se o cheiro po-
dia dar nojo nele”, explicou Caio. 

‘Tô brincando’, afirma Caio
 LLucas Penteado participou do 

Encontro com Fátima Bernardes, 
ontem, por videochamada, e fa-
lou sobre sua passagem pelo BBB 
21. “A não aceitação de uma seme-
lhante foi algo avassalador e para 
mim foi o ponto final. Esse prêmio 
é maravilhoso, mas se for pra jogar 
como algumas pessoas...”, disse o 

ator. Quando Fátima perguntou a 
quem ele estava se referindo, Lucas 
se esquivou. “Ah, eu não vou citar 
nomes, Fátima. Eu prego o amor, 
que acredito que seja a única cura 
que possa funcionar”, afirmou o 
ator, que não quis falar sobre as 
atitudes de Projota e Karol Conká 
com ele no Big Brother. 

Lucas: ‘Eu prego o amor’

Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena geraram indignação após uma conversa sobre Xangô no ‘Big Brother Brasil 21’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a 

escuridão.” (Confúcio)

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

 LAs suas relações com amigos 
e colegas de trabalho podem 
ser afetadas após discussões. 
Tome cuidado para evitar con-
flitos. O seu charme deve esti-
mular as paqueras.
Números da sorte: 03, 12 e 48.

 LO dia vai te apresentar óti-
mos resultados para trabalhos 
coletivos. Controle as suas rea-
ções, ceda um pouco e dialo-
gue mais. No romance, chance 
de união fortalecida.
Números da sorte: 85, 31 e 58.

 L Imprevistos podem te des-
concentrar no trabalho. As 
tarefas exigirão esforço e foco. 
Na conquista, preste atenção 
nas pessoas do seu convívio. 
Um amor pode surgir.
Números da sorte: 23, 41 e 86.

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

 LTerá muita força de vontade 
na busca pelos seus objetivos, 
só não passe por cima de nin-
guém. O astral vai trazer sorte. 
Não faltará romantismo e cari-
nho na relação amorosa.
Números da sorte: 96, 15 e 87.

 LVocê vai querer cuidar e apro-
veitar o conforto do seu lar 
junto da sua família. Também 
dará mais atenção ao seu am-
biente de trabalho. Na vida a 
dois, fuja de discussões.
Números da sorte: 70, 25 e 43.

 LA sua habilidade para se co-
municar vai estar em alta, use-a 
ao seu favor. Entrevistas de em-
prego terão ótimos resultados. 
No campo sentimental, estimu-
le o diálogo com o par.
Números da sorte: 17, 44 e 08.

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

 LOs astros enviam boas vibra-
ções para suas amizades mais 
próximas. Você terá ideias ino-
vadoras no trabalho. Coloque
-as em prática. Muito compa-
nheirismo no relacionamento.
Números da sorte: 09, 54 e 18.

 LHoje você vai provar o seu 
valor no emprego. O seu po-
tencial vai atrair a atenção dos 
chefes, capriche nas atividades 
propostas. Concentre-se nos 
projetos em comum com o par.
Números da sorte: 10, 91 e 82.

 LO dia é bom para aprender 
uma nova habilidade. Busque 
focar em uma tarefa de cada 
vez. Em tempos de isolamen-
to, namorar à distância pode 
ser divertido e prazeroso.
Números da sorte: 20, 74 e 47.

SANTA ESCOLÁSTICA
Era irmã gêmea de São Bento. Eles 
nasceram em 480, em Núrsia, região 
de Umbria, na Itália. Santa Escolás-
tica começou a seguir Jesus muito 
cedo. Quando seus pais morreram, 
ela deu tudo que herdou para os po-
bres. Foi encontrar o irmão, que saiu 
da clausura para acolhê-la. Eles con-
versaram com alguns monges e ela 
expressou o desejo de seguir Cristo 
através das regras beneditinas. São 
Bento concordou com a intenção da 
irmã e ela se tornou a fundadora do 
ramo feminino. Muitas jovens come-
çaram a seguir Cristo nos passos de 
Santa Escolástica.

SANTO DO DIA

CASAMENTO
Depois de uma briga, marido 
e mulher estão sem se falar. 
Os dois ficam se comunican-
do através de bilhetinhos es-
critos à mão. Ele passa um bi-
lhete para ela dizendo: “Me 
acorde às 7h da manhã!”. 

No dia seguinte, quando ele 
acorda, já passou das 11h. 
Ao seu lado, está o seguinte 
bilhete: “São sete horas! Le-
vanta, vagabundo!”

CONOSCO
Um dia, um caipira foi entre-

gar o leite na casa do patrão 
bem na hora do almoço e foi 
convidado para comer com 
a família. Com vergonha, 
ele preferiu não aceitar. O 
patrão insistiu:
— Coma conosco.
E o caipira: — Não, obrigado.

— Coma conosco, está uma 
delícia!
— Ah, tudo bem, acho que 
vou experimentar um conos-
quinho, então.

FÉRIAS
Dois amigos conversam:

— Você nunca tira férias?
— Eu não posso me afastar 
da empresa.
— Puxa! Eles não podem pas-
sar sem você?
— Claro que eles podem! É 
exatamente isso que eu não 
quero que eles percebam!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Pai Benedito.
MENSAGEM:
Hoje, Pai Benedito nos ga-
rante saúde e proteção! 
Evite comer carne vermelha 
nesta quarta-feira. Procu-
re não se deixar levar pelas 
negatividades das pessoas, 
transforme energias nega-
tivas em positivas.
SAUDAÇÃO:
Salve as almas! Adorei as al-
mas!
CORES:
Preto e branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para limpar completamente 
o ambiente, afastando todas 
as energias que não são bem-
vindas, devemos fazer um de-
fumador com fumo de rolo 

desfiado, casca de alho e pó de 
café. Defumando de traz para 
frente, pedindo para tudo de 
ruim ir embora. Após acabar a 
brasa, jogue as cinzas no mar 
ou água corrente.

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

 LUm dia focado em ganhar 
dinheiro. Oportunidades in-
críveis para você aumentar 
sua renda podem surgir, fique 
atento e agarre-as. No amor, 
cuide bem de quem ama.
Números da sorte: 72, 36 e 63.

 LO dia pode começar com ten-
são. Brigas em família podem 
ficar sérias. Respire fundo e 
tenha calma, evite tomar ati-
tudes de cabeça quente. Na 
paquera, o papo é envolvente. 
Números da sorte: 64, 91 e 28.

 LO melhor para você hoje é 
manter a calma e respirar fun-
do. Não acredite em tudo que 
os outros dizem. Na união, 
procure melhorar o diálogo e 
a confiança com o par.
Números da sorte: 02, 92 e 65.
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