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PAES RECEBE AS CHAVES DA CIDADE DAS MÃOS DO REI MOMO E ENTREGA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Anitta leva 
lubrificante, 

vibrador e 
camisinha

REALITY NA ILHA

BABADO

TIA SURICA

EU NÃO TERIA 
ALEGRIA DE 

BRINCAR E CANTAR. 
PERDI MUITOS 

AMIGOS

ROSA MAGALHÃES

UM AMIGO VAI 
SE FANTASIAR 

EM CASA. QUEM SABE 
NÃO É UMA BOA 

IDEIA?

CARLINHOS DE JESUS

OS QUATRO DIAS 
DE CARNAVAL 

SERÃO EM FAMÍLIA. 
TENHO MUITO 

CUIDADO

EVELYN BASTOS

VAZIO E 
TRISTEZA. MAS 

O PRÓXIMO CARNAVAL 
SERÁ O MAIOR 

DE TODOS

A MÁSCARA A MÁSCARA 
NESSE NESSE 

CARNAVAL CARNAVAL 
É OUTRA! É OUTRA! 
FIQUE EM FIQUE EM 

CASACASA
Folia off, máscara on! E não se esqueça Folia off, máscara on! E não se esqueça 

dos acessórios, pois o gel também é outro: dos acessórios, pois o gel também é outro: 

álcool em gel em vez de glitter e purpurinaálcool em gel em vez de glitter e purpurina

PÁGINAS 3, 4, 5 E 15PÁGINAS 3, 4, 5 E 15

NÃO COLOQUE SEU BLOCO NA RUA NÃO COLOQUE SEU BLOCO NA RUA 
EM RESPEITO ÀS VÍTIMAS DA COVIDEM RESPEITO ÀS VÍTIMAS DA COVID

Firjan Sesi 
oferece curso 

Pré-Enem 
gratuito

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8

BOM EXEMPLO: VEJA DICAS DE LIVES DO ESPAÇO DO SAMBISTA PROS QUATRO DIAS DE CARNAVAL

MAU EXEMPLO: FOLIÕES DE BLOCO NÃO AUTORIZADO OBRIGAM PM A USAR GÁS LACRIMOGÊNEO

ZONA NORTE 78 6

Bandidos na 
moto matam 
policial a tiros
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MOURÃO METE ESSA: 
‘BOLSONARO VAI 

TOMAR PAU’

SEXTOU PRO CRIVELLA: 
LIVRE, LEVE, SOLTO E 

SEM CARNAVAL

                                     SE DER AUXÍLIO OU NÃO                                       PRISÃO DOMICILIAR CAIU
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
QUE O MEIA AJUDA A RESOLVER O PROBLEMA

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Anônimo
Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Muitos assaltos 
em Guadalupe

 LMuitos assaltos à mão armada 
estão acontecendo na Estrada do 
Camboatá, em Guadalupe. Na via, 
quando os carros param um pou-
co, por conta do trânsito, homens 
armados surgem e realizam os as-
saltos. Quando não levam o carro, 
roubam tudo o que você tem. Até 
os carros parados na calçada estão 
sendo roubados. Evitem passar pela 
região! Alô, polícia! Vamos agir!

ASSALTOS

Rua está cheia de 
lixo e entulho

 LA Rua Baltazar, em Campo Alegre, 
Nova Iguaçu, está cheia de lixo e 
entulho jogados por toda a sua ex-
tensão. Além dessa sujeira toda, os 
bueiros estão entupidos e, quando 
chove, a água não consegue escoar 
e acaba enchendo as casas. Não sei 
se vai precisar de obras na via, mas 
alguém precisa ir lá fiscalizar essa 
situação. É muito ruim perder itens 
de casa por conta de enchente.

Suzanna Ferreira
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

LIXO

Rua de Santa Cruz 
cheia de problemas

 LNa Rua João Cristiano Batista, em 
Santa Cruz, tem um poste caindo 
aos pedaços. Os ferros de sustenta-
ção estão enferrujados e expostos. 
A mesma via está repleta de bura-
cos em toda a sua extensão, algu-
mas crateras acabam enchendo de 
água quando chove e podem causar 
um problema ainda maior. Entulhos 
também são colocados na rua de 
forma desordenada.

Anderson Machado
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

BURACOS

Tiroteios diários 
em Ricardo

 LTodos os dias são ouvidos tiros 
na Rua Alcobaça, em Ricardo de 
Albuquerque, na Zona Norte do Rio 
de Janeiro. Os tiros provavelmente 
vêm da comunidade do Chapadão, 
que fica próxima ao bairro. Os mo-
radores ficam completamente as-
sustados e evitam até sair de casa. 
As autoridades precisam proteger 
essas pessoas e acabar com esses 
tiroteios. Pedimos socorro!

Anônimo
Ricardo de Albuquerque

TIROTEIO

Secretaria avalia 
colocação de sinal

 L Sobre a instalação de um sinal 
de trânsito na Avenida Abílio Au-
gusto Távora, no bairro Danon, 
na Baixada Fluminense, a Secre-
taria Municipal de Transporte, 
Trânsito e Mobilidade Urbana de 
Nova Iguaçu vai encaminhar a 
demanda ao setor de Mobilida-
de para avaliar se há necessidade 
de sinalização para o local ou a 
realização de obras.

Assessoria de Imprensa da  
Prefeitura de Nova Iguaçu

SINAL

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   OBRAS

Campinho precisa de obras
 LO campinho de futebol da Rua Matriz de Canaragipe, em 

frente ao número 175, no Ponto Chic, em Padre Miguel, 
está completamente abandonado. Um local feito para as 
pessoas se divertirem está tomado por lixo e mato. Além 
de ter se tornado um depósito de lixo, o local também 
virou estacionamento de carros. Queremos uma res-
tauração do lugar, para termos de volta nosso lazer.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Comlurb 
fará poda

 LA Comlurb informa que um en-
genheiro florestal vistoriou a ár-
vore da Rua Marques de Leão, 47, 
no Engenho Novo, e constatou 
que está localizada em uma rua 
com aclive, não sendo possível a 
utilização de máquinas. A poda 
está programada para março.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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GERAL

Flagrante da aglomeração em Magé, na praça central da cidade

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Fumaça nos foliões
PM usa gás lacrimogêneo para dispersar bloco em Austin. Magé também dá trabalho

 L DESAFIOS NO CARNAVAL DA PANDEMIA

E
m uma prévia do que pode 
ser um desafio à proibição 
de blocos no Carnaval, em 

meio à pandemia da Covid-19, a 
Polícia Militar precisou usar gás 
lacrimogêneo para dispersar uma 
aglomeração que se formou para 
a passagem de um evento não au-
torizado, no bairro de Austin, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, quinta-feira à noite. Tam-
bém foi registrada grande con-
centração de foliões em Magé, 
próximo à sede da prefeitura da 
cidade, mas não houve tumulto.

Em Austin, policiais do 20º 
BPM (Nova Iguaçu) dispersaram 
aglomerações em dois locais. No 
primeiro, no Bar Los Cervejeiros, 
o público acatou os pedidos e en-
cerrou o evento. Já no Bar do Ba-
balu, os policiais tiveram que agir 
com firmeza para dispersar os in-
tegrantes de um bloco clandestino.

Após a chegada da PM, foliões 
fantasiados correram pelas ruas e 
os agentes tiveram que usar gás la-
crimogêneo para finalmente dis-
persar a aglomeração. Não houve 
informações sobre prisões.

Já em Magé, policiais do 34º 
BPM foram acionados para in-
tervir em um evento clandesti-
no, que contava inclusive com 
carro de som, na praça central 
da cidade. Os promotores do 
bloco aceitaram os argumentos 
e suspenderam a festa.

“O Comando da Corpora-
ção reitera o apelo para que os 
cidadãos respeitem as orienta-
ções das autoridades de saúde, 
não promovam aglomerações e 
continuem denunciando ao Ser-
viço 190 a promoção de eventos 
clandestinos durante esse feriado 
prolongado”, disse a PM, em no-
ta. As prefeituras de Nova Iguaçu 
e Magé reiteraram que eventos do 
Carnaval estão proibidos.

 LNo Rio, nem mesmo uma 
grande ação conjunta da pre-
feitura e da Polícia Militar im-
pediu a divulgação de pelo me-
nos cinco festas clandestinas na 
cidade, para o período de Car-
naval, envolvendo, inclusive, 
grupos musicais conhecidos. 
Dois deles, inclusive, tiveram 
os locais divulgados — Alto do 

Vidigal e Gávea, na Zona Sul 
—, em clara despreocupação 
com as consequências.  

O secretário de Ordem Pú-
blica, Brenno Carnavale, já ha-
via prometido tomar todas as 
medidas cabíveis contra os or-
ganizadores de festas, os estabe-
lecimentos e os frequentadores, 
com multas pesadas e até prisões.

Flagrante de desrespeito no Rio

 LCom o cancelamento do Car-
naval do Rio, devido à pan-
demia da Covid-19, o Sam-
bódromo não receberá os 
tradicionais desfiles das esco-
las de samba. Porém, a aveni-
da não passará os dias que se-
riam de folia no escuro. Desde 
a noite de ontem, uma ilumi-
nação especial no local pres-
tará homenagem às vítimas da 
doença e as luzes serão nas co-
res das escolas de samba que 
desfilariam na folia.

O Sambódromo ficará ilu-
minado todas as noites, até o dia 
20 de fevereiro, quando acon-

teceria o Desfile das Campeãs.
Ontem à noite, o prefeito 

Eduardo Paes (DEM) parti-
cipou de uma cerimônia que 
marcou o início da iluminação 
especial. Além disso, a cerimô-
nia de entrega da chave da cida-
de foi diferente. O Rei Momo a 
entregou para o prefeito, que a 
repassou para representantes 
de profissionais de Saúde do 
município, que estão na linha 
de frente do combate à pan-
demia. “Não vai ter Carnaval 
porque a gente precisa salvar 
vidas”, disse Paes, pedindo que 
sejam evitadas aglomerações.

Paes ao lado de duas profissionais da Saúde, com a chave da cidade
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Sambódromo ficará iluminado com as cores das escolas até o dia 20 

Homenagem a vítimas da Covid
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‘Um

VAZIO

Personalidades 
falam sobre 
o Carnaval 

sem desfiles 
das escolas de 
samba e sem 

blocos

‘E
ste não ano vai ser, igual aquele que 

passou. Eu não brinquei, você tam-

bém não brincou. Aquela fantasia, 

que eu comprei ficou guardada e a sua também, 

ficou pendurada’. Impossível ouvir os versos da 

marchinha “Até Quarta-feira”, de Humberto 

Silva e Pedro Sette, sem pensar neste Carnaval, 

aquele sem desfiles das escolas de samba e sem 

blocos por causa da pandemia do coronavírus, 

que ainda mata brasileiros todos os dias.  

Tristeza, dor e lágrimas foram as palavras 

mais ouvidas das personalidades do Carnaval, 

mas, em contrapartida, esperança e fé tam-

bém estavam nas declarações de todos. Gente 

como Selminha Sorriso e Claudinho, casal de 

mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor de 

Nilópolis, que comemoraria 30 anos de parce-

ria neste Carnaval.

muito grande’
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“VÃO SER DIAS MUITO TRISTES, MAS VOU ESTAR 
RECORDANDO OS DESFILES DO ANO PASSADO. 

DAQUI A POUCO TUDO ISSO VAI PASSAR”

CLAUDINHO, MESTRE-SALA DA BEIJA-FLOR

“OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL SERÃO EM 
FAMÍLIA, TENHO MUITO CUIDADO COM ESSE 
MOMENTO DE PANDEMIA E SÓ COM MINHA 

MULHER, FILHA, GENRO E MEU PETNETO, LUNGA”

CARLINHOS DE JESUS, COREÓGRAFO

ARQUIVO PESSOAL“DÁ UM VAZIO 
MUITO GRANDE, 

MAS A GENTE 
VAI SOBREVIVER. 

CADA UM 
DE ALGUMA 

MANEIRA VAI 
SE MANIFESTAR 

PARA DIZER
QUE O SAMBA 

ESTÁ VIVO”

SELMINHA SORRISO,  
PORTA-BANDEIRA  

DA BEIJA-FLOR 

 L MARCO ANTONIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com
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“COMO É QUE EU VOU FICAR 
SEM DIZER ‘10, NOTA 10? NOS 

ÚLTIMOS 30, 40 ANOS, EU NUNCA 
FIQUEI SEM TRABALHAR 

NO CARNAVAL”

JORGE PERLINGEIRO, LOCUTOR OFICIAL DOS DESFILES

“EU ACHO QUE A PERDA CULTURAL É MUITO GRANDE. 
PORQUE É A VITRINE DA EXPRESSÃO DOS ARTISTAS 

POPULARES E ISSO ME ENTRISTECE DEMAIS”

MILTON CUNHA, COMENTARISTA DE CARNAVAL

5

“A GENTE FICA 
UM POUCO 

ANESTESIADO. 
SINTO SAUDADE 

ATÉ DO DENTISTA. 
TENHO UM 

AMIGO QUE VAI 
SE FANTASIAR 

EM  CASA. QUEM 
SABE NÃO É UMA 

BOA IDEIA?”

ROSA MAGALHÃES,
CARNAVALESCA

“ANO QUE VEM, 
A BATERIA DA 
PORTELA VAI 
FAZER DOIS 
CARNAVAIS 

EM UM”

NILO SÉRGIO,
MESTRE DE BATERIA

DA PORTELA

“FICO TRISTE, MAS 
NÃO TERIA ALEGRIA DE 

BRINCAR E CANTAR, POIS 
PERDI MUITOS AMIGOS”

TIA SURICA DA PORTELA

“NÃO TER CARNAVAL 
NUNCA PASSOU NA MINHA 
CABEÇA. EU ESTOU TRISTE 

POR MIM E POR TODA A 
COMUNIDADE DO SAMBA”

RUTE ALVES, PORTA-BANDEIRA 
DA VIRADOURO

“O SENTIMENTO 
É DE VAZIO, DE 

TRISTEZA, MAS EU 
ACREDITO MUITO 
QUE O PRÓXIMO 

CARNAVAL VAI SER 
O MAIOR CARNAVAL 
DE NOSSAS VIDAS, 

DE TODOS OS 
TEMPOS, DE TODAS 

AS ERAS”  
EVELYN BASTOS,

RAINHA DE BATERIA DA 
MANGUEIRA
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Vacinação após terça 
depende de novos lotes
Prefeitura do Rio só garante doses até a faixa dos 83 anos

 L LUTA CONTRA A COVID-19

O 
prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes 
(DEM), garantiu ontem 

que há doses da vacina contra a 
Covid-19 disponíveis para se-
guir a campanha de imuniza-
ção até a próxima terça-feira. A 
programação é que, na segun-
da-feira, sejam vacinados ido-
sos de 84 anos e, na terça, os de 
83 anos de idade. A continui-
dade da vacinação, a partir de 
então, vai depender da chegada 
de novas doses.

Também em estoque estão 
garantidas as vacinas para a 
aplicação, a partir da próxima 
terça-feira, da segunda dose 
nas primeiras pessoas vacina-
das no Rio: os idosos e pessoas 
com deficiência que vivem em 
instituições e pessoas que tra-
balham nesses locais, profis-
sionais de saúde envolvidos na 
campanha de vacinação e que 

atuam na linha de frente do 
combate à pandemia na cidade.

Devido ao feriado de Carna-
val e ao ponto facultativo decre-
tado pelo governo estadual, não 
haverá atendimento no drive-
-thru no campus Maracanã da 

Uerj na segunda e terça-feira, 
quando está prevista a imuni-
zação de pessoas com 84 e 83 
anos de idade. Na quarta-feira, 
a vacinação ocorrerá normal-
mente, das 9h às 15h, caso che-
guem mais doses ao município.

Galã de araque roda na Penha
Golpista atraía mulheres maduras em um site de relacionamentos

 L ESTAVA DE OLHO NOS CELULARES DELAS

Um homem de 55 anos, que 
atraía mulheres em um aplicativo 
de relacionamentos para furtar 
seus celulares, foi preso durante 
um dos encontros marcados pelo 
aplicativo, na Penha, Zona Norte 
do Rio. A Polícia Civil chegou ao 
golpista graças à colaboração de 
uma de suas vítimas, que marcou 
um novo encontro, se passando 
por outra mulher. O suspeito foi 

preso em flagrante, na noite de 
quarta-feira. Ele não teve a iden-
tidade revelada.

O golpista usava um perfil fal-
so para marcar os encontros. O 
delegado Wellington Vieira, titu-
lar da 22ª DP (Penha), informou 
que o suspeito agia desde 2012. As 
vítimas tinham um mesmo per-
fil. Eram mulheres na faixa dos 50 
anos. “Quando ele via que uma 

mulher era madura, começava a 
desenvolver a conversa e migrava 
para o aplicativo de mensagens 
WhatsApp. Ele não mantinha 
uma relação profunda com a víti-
ma. No primeiro encontro, já apli-
cava o golpe”, contou o delegado.

Nas redes sociais, o golpista, 
que não trabalha, se apresenta 
com uma foto falsa como oficial 
da Força Aérea, ao lado de carros 

de luxo. A Polícia Civil já identifi-
cou oito vítimas dele. Há registros 
na Penha e em Botafogo e no Lar-
go do Machado, na Zona Sul. 

Após furtar as vítimas, o golpis-
ta revendia rapidamente os celula-
res, com a ajuda de três comparsas, 
dos quais um foi preso na quarta-
-feira. Vinte e oito aparelhos foram 
apreendidos e ficarão na delegacia, 
à disposição de suas proprietárias.

Drive-thru da Uerj não funcionará na segunda e terça-feira

REGINALDO PIMENTA

 LPela quarta semana consecutiva, 
todas as 33 regiões administrativas 
da cidade do Rio estão com alto 
risco de contágio pela Covid-19. 
O município registra, segundo da-
dos divulgados na manhã de on-
tem, 194.497 casos confirmados 
da doença e 17.888 mortes. A ta-
xa de letalidade no município es-
tá em 9,2%. Ainda segundo a pre-
feitura, a fila para internações de 
pacientes de Covid na cidade es-
tá zerada. Outro dado positivo é a 
queda na procura por atendimen-
to de casos de síndrome gripal e 
síndrome respiratória aguda grave 
nas unidades de urgência e emer-
gência do Rio, mas as autoridades 
sanitárias afirmaram que estes não 
são motivos para relaxar.

Risco alto na 
cidade toda

 O ex-prefeito do Rio de Ja-
neiro Marcelo Crivella (Repu-
blicanos) conseguiu ontem 
à noite uma ordem de soltura 
da prisão domiciliar, ao ter seu 
recurso aceito pelo ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Crivella deve ser posto em li-
berdade nos próximos dias, se-
gundo fontes que tiveram aces-
so à ordem de soltura. Gilmar 
Mendes rejeitou um pedido 
de habeas corpus, apresentado 
pela defesa do ex-prefeito, mas 
lançou mão de uma decisão que 
concede a liberdade por inicia-
tiva própria, a chamada decisão 
“de ofício” (em virtude do cargo 
ocupado pelo magistrado).

Crivella, que usa tornoze-
leira eletrônica e está em pri-
são domiciliar desde o dia 23 
de dezembro do ano passado 
— uma semana antes do en-
cerramento de seu mandato 
—, depois de passar uma noite 
na prisão de Benfica, terá que 
apresentar seu passaporte em 
até 48 horas, ou seja, até a noite 
de amanhã. Pela ordem de sol-
tura, o ex-prefeito está proibi-
do de manter contatos com ou-
tros investigados no caso que o 
levou à prisão — o de suposto 
envolvimento em um esquema 
conhecido como o “QG da Pro-
pina”, que teria funcionado na 
Prefeitura do Rio durante a sua 
gestão de quatro anos.

O esquema, de acordo com 
o Ministério Público, consis-
tia em empresários subornan-
do autoridades para ter acesso 
a contratos da prefeitura e para 
receber dívidas, furando a fi-
la dos pagamentos a credores.

Crivella é 
solto por 
Gilmar
Ex-prefeito deve 
poder sair de casa 
nos próximos dias

 L ‘QG DA PROPINA’
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POLÍCIA

 L QUATRO MORTOS

Q
uatro homens foram ba-
leados e morreram du-
rante uma operação no 

Complexo da Serrinha e no 
Morro do Cajueiro, em Madu-
reira, Zona Norte do Rio, on-
tem. Um dos suspeitos se feriu 
enquanto tentava arremessar 
uma granada contra uma equi-
pe de policiais militares.

Segundo a PM, os quatro 
mortos estavam armados e todos 
foram levados pelas equipes para 
o Hospital Estadual Carlos Cha-
gas, em Marechal Hermes, mas 
nenhum resistiu. Foram apreen-
didas três pistolas, além de radio-
transmissor e drogas.

Participaram da ação bata-
lhões do Comando de Opera-
ções Especiais (COE) da PM. O 
objetivo, segundo a corporação, 
era dar fim a uma guerra entre 
facções rivais que levou terror à 
região nos últimos dias.

Traficantes do Cajueiro, domi-
nado pelo Comando Vermelho 
(CV), teriam invadido o Comple-
xo da Serrinha, controlado pelo 
Terceiro Comando Puro (TCP).

O homem apontado como 
chefe do tráfico no Cajueiro, co-

nhecido como Tevez, foi morto 
no dia 21 de janeiro por um dos 
seus seguranças, conhecido como 
Fraldinha, que teria passado para 
o TCP depois da traição. A polícia  
não confirmou que a Serrinha te-
nha sido tomada pelo CV.

Guerra em Madureira
PM faz operação para acabar com confrontos entre CV e TCP

Policiais patrulharam o Cajueiro e a Serrinha durante todo o dia

ESTEFAN RADOVICZ 

Plantação de maconha em galpão
Maquinário e estufa profissional eram para cultivo da droga tipo skank

 L BONSUCESSO

Policiais da Delegacia Es-
pecializada em Armas, Muni-
ções e Explosivos (Desarme) 
fecharam, na noite de quinta-
-feira, uma plantação em es-
cala industrial de maconha, 
do tipo skank. Um homem foi 
preso por tráfico de drogas. O 
material, que é uma derivação 
da maconha com maior poder 
alucinógeno, foi localizado em 
um galpão em Bonsucesso, na 
Zona Norte do Rio.

Ambiente profissional
Segundo os agentes, o local 

contava com vários ambientes 

com estufa, com ar climatizado, 
controladores de umidade, fil-
tro de ar, fertilizantes e maqui-
nários, tudo automatizado, pa-
ra produção e conservação da 
plantação. Durante a ação, tam-
bém foram apreendidos 67 pés 
de maconha, garrafas de fertili-
zantes, cilindro de gás carbôni-
co, bomba de vácuo e três qui-
los da droga em fase de secagem.

Ainda de acordo com os po-
liciais, na casa do criminoso, 
em Vargem Pequena, na Zona 
Oeste do Rio, foram encontra-
dos dois quilos de skank já em-
balados para venda. Além de droga já pronta, policiais apreenderam 67 pés de maconha

DIVULGAÇÃO

 LA Polícia Civil fez, ontem, uma 
grande operação, com dezenas 
de policiais e apoio de veículos 
blindados e de helicóptero, no 
Morro da Providência, na Zo-
na Portuária. O objetivo, segun-
do as autoridades, era combater 
a lavagem do dinheiro do trá-
fico, cumprir 32 mandados de 
busca e apreensão e asfixiar o 
braço financeiro da quadrilha 
que domina a comunidade.

A operação aconteceu após a 
prisão de cinco traficantes, entre 
eles um dos chefes da quadrilha, 
conhecido como Duas Bocas ou 
BC. Ele é acusado de liderar pes-
soalmente um ataque à base da 
UPP Providência, na quarta-fei-
ra, que deixou um PM ferido.

Civil invade  

a Providência

Um policial militar foi mor-
to a tiros na noite de quinta-fei-
ra, em Rocha Miranda, na Zo-
na Norte do Rio. O cabo Bruno 
Tvardovski Ramalho chegou a 
ser socorrido por um colega de 
farda e levado para a UPA do 
bairro, mas não resistiu.

Câmeras de segurança flagra-
ram o  momento em que dois 
homens em uma moto para-
ram perto do carro onde estava 
o PM. O garupa saltou e rendeu 
o policial, que pareceu reagir, 
mas acabou baleado, enquanto 
o bandido saiu correndo. O mi-
litar que socorreu o cabo disse 
que estava em uma loja próxima 
quando ouviu tiros. Ele relatou 
que encontrou o colega balea-
do, entrou no carro e dirigiu até 
a UPA para socorrê-lo. A arma 
do cabo não foi encontrada. 

Bruno Tvardovski Ramalho 
era lotado no 6º BPM (Tijuca), 
tinha 35 anos e ingressou na cor-
poração em maio de 2011. Ele 
deixa dois filhos.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) investiga o 
caso e já ouviu testemunhas.

PM morto 
em Rocha 
Miranda
Cabo foi 
surpreendido 
por assaltantes

 L DENTRO DO CARRO

Bruno estava na PM desde 2011
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 LTENHO 50 anos de idade e sou 
jornaleiro há 19. Moro em Copaca-
bana e o que mais gosto no bairro 
são as calçadas. Um ponto a melho-
rar aqui é a segurança. O que mais 
gosto na minha profissão é vender 
jornal. Sou torcedor do Vasco e, nas 
minhas horas vagas, eu gosto de 
dormir. O que mais gosto no MEIA 
HORA são as manchetes.

ANTÔNIO LUZ SANTOS 
Copacabana

ROBERT 
CORDEIRO 
MURRO
tem atual-
mente 36 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 15 de 
março de 
2002, em 
Campo Grande (Zona Oeste), após 
sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O
lá, amigo. Se você pensa em 
fazer o Enem, certamente, 
sonha em fazer um curso 

preparatório. A Firjan SESI está 
com 2.970 oportunidades gra-
tuitas para o curso Pré-Enem em 
todo o Estado do Rio.  Os interes-
sados, com idade mínima de 15 
anos, têm que estar matriculados 
em uma turma do 2º ou 3º ano do 
Ensino Médio, em qualquer escola 
da rede pública, ou já terem con-
cluído o Ensino Médio.

Na Região Metropolitana, são 
mais de mil oportunidades. Já as 
unidades Firjan SESI de Nova 
Iguaçu oferecem 120 vagas e as de 
Duque de Caxias, 200.

As inscrições vão até o dia 
28 e devem ser feitas exclusi-
vamente pelo site http://www.
escolafirjansesi.com.br/pre-
-enem , onde o candidato tem 
que postar a documentação 
completa exigida no edital.

A lista de candidatos classifica-
dos será disponibilizada, dia 3 de 
março, no site da Escola Firjan SE-
SI. As aulas vão de 10 de março a 28 
de novembro. O curso terá carga 
horária semanal de 18 horas/au-
la, sendo 12 horas/aula on-line e 
ao vivo e 6 horas/aula em regime 

de estudo dirigido (aluno estuda 
sozinho, com atividades direcio-
nadas, deixadas pelo professor). 
O edital completo está disponível 
no site http://www.escolafirjan-
sesi.com.br/pre-enem . Mais in-
formações também pelo telefone 
0800 0231 231.

CURSO PRÉ-ENEM

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

Vagada

Licenciamento 
no Detran

 LPlacas com final 1 e 2 po-
dem fazer o licenciamento 
de 2021 no Detran até 30 
de setembro. 3, 4 e 5 vão 
até 31 de outubro. 6, 7 e 8, 
até 30 de novembro, e 9 e 
0, até 31 de dezembro. O 
de 2020 termina em abril.

RAPIDINHA...

O vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão, disse on-
tem que o governo federal não po-
de ser “escravo do mercado”, numa 
referência a como o setor financei-
ro reagiria a uma nova rodada do 
auxílio emergencial para a popu-
lação mais necessitada em meio 
à pandemia da Covid-19. Pouco 
antes, o presidente Jair Bolsonaro 
havia demonstrado irritação com 
uma suposta reação negativa do 
mercado financeiro.

Questionado sobre o mercado 
financeiro, Mourão respondeu: 
“Minha gente, a gente não pode 
ser escravo do mercado. Tem que 
entender o seguinte, temos aí 40 
milhões de brasileiros em uma si-

tuação difícil. A gente ainda con-
tinua com a pandemia”.

Segundo Mourão, dando aval 
ou não para novas parcelas do be-
nefício, Bolsonaro será criticado. 
“Vamos lembrar, se ele disser que 
não vai auxiliar, ele vai tomar pau. 
Se disser que vai auxiliar, vai tomar 
pau também. É uma situação difí-
cil e julgo que ele vai buscar a me-
lhor solução”, declarou.

A equipe econômica estaria 
considerando mais três parcelas de 
R$ 200 do auxílio, desde que sejam 
aprovadas medidas de ajuste fiscal 
e uma base jurídica — uma cláu-
sula de calamidade ou uma nova 
versão do orçamento de guerra 
para permitir aumento de gastos.

Mourão defende 
Jair Bolsonaro
‘Se ele não auxiliar, vai tomar pau. 

Se auxiliar, vai tomar pau também’

 L AJUDA EMERGENCIAL

Jovens a partir de 15 anos têm a oportunidade de se preparar

DANIEL CASTELO BRANCO
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ESPORTES

Cláusula de R$ 1 milhão
É o que o Mengão receberá se o Inter usar Rodinei no duelo da semana que vem

C
oncorrente direto do Fla-
mengo na briga pelo tí-
tulo do Brasileirão, o In-

ter tem um dilema para tratar 
na próxima semana. Em fun-
ção de uma cláusula no contra-
to de empréstimo de Rodinei, 
o clube gaúcho terá que pagar 
uma multa de R$ 1 milhão ao 
Flamengo caso queira escalar 
o lateral-direito no confronto 
decisivo entre as duas equipes, 
pela 37ª rodada, marcado pa-
ra o dia 21. 

Rodinei está emprestado 
pelo Flamengo ao Inter até 
maio de 2021, quando serão 
encerrados os campeonatos es-
taduais. No primeiro turno do 
Brasileirão, ainda com o técni-
co argentino Eduardo Coudet 
no comando, o lateral-direito 
não disputou o jogo em que o 
Colorado empatou com o Fla-
mengo em 2 a 2, no Beira-Rio. 
No entanto, com a chegada de 
Abel Braga, o atleta ganhou es-
paço na equipe e agora é o ti-
tular da posição, justamente na 
reta final da competição.

Jogos com cara de decisão
Com foco na partida contra 

o Vasco, pela 36ª rodada, ama-
nhã, a diretoria do Inter não se 
manifestou sobre o caso. No 
decorrer da próxima semana, o 
clube gaúcho irá analisar a si-
tuação para decidir se pagará a 
multa, de acordo com informa-
ções do site globoesporte.com

A três rodadas do fim do Bra-
sileirão, o Flamengo é o atual vi-
ce-líder, com um ponto a menos 
que o Internacional. Amanhã, o 
Rubro-Negro enfrenta o Corin-
thians, no Maracanã. No fim de 
semana seguinte, será a vez dos 
líderes duelarem em jogo deci-
sivo no Maracanã. Rodinei virou titular no Inter, com Abel Braga, que ainda não decidiu se usará o lateral contra o Flamengo

INTERNACIONAL / DIVULGAÇÃO

 LComo anunciou em primeira 
mão o MEIA HORA, o zagueiro 
Bruno Viana é o primeiro re-
forço do Flamengo para 2021. 
O clube oficializou ontem a 
contratação em suas redes so-
ciais. Revelado pelo Cruzeiro, o 
defensor, de 25 anos, pertence 
ao Braga, de Portugal, e ficará 
emprestado até o fim do ano. O 
acordo prevê a opção de com-
pra do jogador ao fim do vín-
culo pelo Rubro-Negro, e po-
derá ser feita de duas maneiras: 
em julho pagando 7 milhões de 
euros (cerca de 45 milhões de 
reais) ou em dezembro pagan-
do 8 milhões de euros (algo em 
torno de 51 milhões de reais).

Bruno Viana é 
apresentado

 LBoa notícia, Nação! O zaguei-
ro Rodrigo Caio treinou com 
o grupo ontem e está cada vez 
mais perto de retornar ao time. 
O defensor, que se lesionou no 
dia 21 de janeiro, na partida 
contra o Palmeiras, ainda terá 
a atividade de hoje para con-
firmar a sua participação dian-
te do Corinthians, amanhã, às 
16h, no Maracanã.  Na atual 
temporada, Rodrigo Caio tem 
convivido com algumas lesões. 
O zagueiro entrou em campo 
em apenas 29 partidas com a ca-
misa do Flamengo e não mar-
cou nenhuma vez. Números 
diferentes de 2019, quando ele 
atuou 60 vezes e fez cinco gols.

Rodrigo Caio 
quase pronto
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ESPORTES

A receita do Pantera
Donizete diz que Vascão precisa esquecer o Flamengo e se concentrar no Inter

 L É VENCER OU...VENCER!

C
om 37 pontos e na 17ª co-
locação do Brasileiro, o 
Vasco enfrenta o Interna-

cional, amanhã, às 16 horas, em 
São Januário, em um jogo im-
portantíssimo na luta contra o 
rebaixamento. Uma vitória ou 
até um empate, dependendo do 
resultado entre Bahia e Atlético-
-MG, tira o Cruzmaltino do Z-4. 
Porém, um triunfo do Gigante 
da Colina também será de mui-
to bom grado para o Flamengo. 
Isso porque o Colorado lidera o 
Brasileiro e é adversário direto 
do Rubro-Negro na luta pelo tí-
tulo (66 pontos contra 65). 

Em conversa com o MEIA 

HORA, o ex-atacante Donize-
te, campeão da Libertadores de 
1998 pelo Vasco, falou sobre es-
sa situação inusitada. Na visão 
do Pantera, os comandados do 
técnico Vanderlei Luxemburgo 
não podem se dar ao luxo de 
cogitar tropeçar para prejudi-
car o histórico arquirrival. 

“Todos nós somos profissio-
nais, tem que entrar para vencer, 
não importa as circunstâncias ou 
os acontecimentos, pelo menos 
na minha época era assim. O Vas-
co vai entrar em campo para ven-
cer o Internacional porque preci-
sa vencer, independente de ajudar 

o Flamengo ou não. O clube pas-
sa por um momento delicado no 
Brasileirão e precisa do resultado”, 
disse o ex-jogador de 52 anos.

Questionado sobre qual seria a 
sua postura se ainda fosse jogador 
e estivesse dentro de campo, Doni-
zete não ficou em cima do muro. 
“Nunca passei por essa situação. 
Mas se fosse comigo, falaria pa-
ra os meus companheiros que a 

gente tinha que vencer”, concluiu 
o ex-jogador, que além do título 
da Libertadores em 1998 também 
conquistou o Carioca daquele ano 
e o Torneio Rio-SP de 1999 pelo 
Cruzmaltino.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
expostos no portal Infobola, o 
Vasco tem 50% de risco de ser 
rebaixado. Apesar de estar fora 
da zona da degola, o Bahia, rival 
direto do clube de São Januário, 
aparece com 53% de possibili-
dades de cair para a Série B. Donizete sabe que a situação do Vasco é muito delicada e a equipe não pode mais errar nesta reta final

REPRODUÇÃO

‘O VASCO VAI 
ENTRAR EM 

CAMPO PARA 
VENCER’

 LO Vasco pode ter um desfalque 
para o compromisso diante do 
Colorado. Com um trauma no 
tornozelo esquerdo, o lateral-
-esquerdo Henrique é a única 
dúvida na escalação de Luxem-
burgo. O jogador já está fazen-
do tratamento intensivo. Caso 
não tenha condições de jogo, 
Henrique deverá ser substituí-

do por Neto Borges. O lateral-
-direito Léo Matos retorna pa-
ra a importante partida de hoje. 
O zagueiro Leandro Castan e 
Ricardo Graça devem formar o 
sistema defensivo central, uma 
vez que Marcelo Alves está sus-
penso por conta do terceiro car-
tão amarelo recebido na derrota 
para o Fortaleza (3 a 0).

Henrique é dúvida para amanhã
 LApós duas reuniões, a cúpula do 

futebol do Vasco se reuniu com 
os jogadores membros da comis-
são técnica. Em uma conversa, as 
partes fecharam um planejamen-
to para as últimas três rodadas do 
Brasileiro. O objetivo é evitar o 
quarto rebaixamento do Cruz-
maltino para a Série B. Algumas 
decisões foram acordadas, entre 

elas está a ausência de folgas até 
o fim do Brasileirão. Os jogado-
res pediram para que o eventual 
bônus pela permanência na Série 
A seja dividido entre todos.

Em conversa com o Globoes-
porte.com, o diretor-execu-
tivo Alexandre Pássaro deta-
lhou como foi a apresentação 
do chamado “Plano de 15 dias” 

“Foi uma conversa muito pro-
dutiva, uma conversa mesmo 
e não um discurso unilateral. 
Os jogadores participaram, 
contribuíram e dividiram as 
questões deles conosco. A gen-
te já vem caminhando para is-
so, ainda que numa gestão re-
cente, mas criou-se ainda mais 
uma unidade maior”, afirmou.

Grupo pede divisão igualitária de bonificação

 L PEDRO LOGATO
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 L SÓ POR UM BOM NEGÓCIO

Olhos no exterior
Fogão crê que Kanu renderá boa grana lá fora

A
pesar do interesse do São 
Paulo na contratação do 
zagueiro Kanu, um dos 

poucos a se salvar na campanha 
pífia do Botafogo que culmi-
nou no terceiro rebaixamento 
à Série B do Campeonato Brasi-
leiro, a diretoria alvinegra pre-
tende negociar o jogador com 
o mercado internacional.

Além do mais, a oferta do 
Tricolor do Morumbi não 
agradou nem um pouco em 
General Severiano: R$ 5 mi-
lhões por 50% dos direitos eco-
nômicos do defensor, que é cria 
das divisões de base do Alvine-
gro. A multa rescisória de Kanu 
para o Brasil é de R$ 70 milhões 
e para o exterior, de 40 milhões 
de euros (algo em torno dos R$ 
260 milhões). O Botafogo quer, 
no mínimo, R$ 18 milhões pa-
ra começar a negociar.

Retorno indefinido

Com o orçamento mais do 
que apertado para montar um 
grupo em condições de con-
quistar o acesso à elite nacio-
nal em 2021, o Alvinegro ainda 
aguarda uma posição do Grê-
mio sobre o atacante Luiz Fer-
nando, que está emprestado 
até o fim da Série A. O Trico-
lor Gaúcho, no entanto, pode 
renovar o empréstimo até de-
zembro deste ano ou comprar 
os direitos econômicos do atle-
ta, algo que o Botafogo espera 
que aconteça. No momento, o 
salário de Luiz Fernando para a 
Série B é inviável ao clube.

Quem está de saída é o vo-
lante Cícero, que chegou a um 
acordo com a diretoria após a 
queda para a Segundona. Ou-
tro que já começou a negociar 
o seu desligamento é o atacante 
Kalou, cujo vínculo vai até de-
zembro. O jogador é o maior 
salário do atual grupo, mas 
ainda não é certo de que a sua 
saída será sem qualquer custo.

O Botafogo quer, no mínimo, R$ 18 milhões para negociar Kanu

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LO Botafogo ganhou mais um 
desfalque para o jogo contra 
o Goiás, hoje, às 17h, no Es-
tádio Serrinha. O volante Zé 
Welison, que foi substituído no 
intervalo da partida contra o 
Grêmio (derrota em casa por 
5 a 2), com dores no tornozelo, 
não estará à disposição do au-
xiliar Lúcio Flávio. Além de-

le, o meia Romildo, com uma 
fratura no dedo anelar da mão 
esquerda, também está fora. 
O apoiador Bruno Nazário e 
o volante Kayque deverão ser 
as novidades. Já rebaixado, o 
Botafogo entra em campo lo-
go mais apenas para cumprir 
tabela e tentar ao menos ven-
cer antes do fim do Brasileirão.

Desfalcado, time visita o Goiás

Marcelo Rangel; David Duarte (Iago 
ou Taylon), Fábio Sanches e Heron; 
Shaylon, Breno, Henrique Lordelo e 
Jefferson; Índio, Fernandão e Vinícius 
Lopes. Técnico: Glauber Ramos 

Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa 
e Hugo; Kayque, Bruno Nazário (Luiz 
Otávio) e Caio Alexandre; Cesinha, Ra-
fael Navarro e Matheus Nascimento. 
Técnico: Lucio Flavio (auxiliar)

Local: Serrinha, em Goiânia (GO)  
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)  
Assistentes: Felipe Alan Costa de Olivei-
ra (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG) 
Horário: 17h  
TV: Premiere 

GOIÁS BOTAFOGO

Locutor: Odilon Jr 
Comentarista: Beto Jr

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

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º INTERNACIONAL 66 35 19 9 7 58 33 25

 2º FLAMENGO 65 35 19 8 8 63 44 19

 3º ATLÉTICO-MG 61 35 18 7 10 58 42 16

 4º SÃO PAULO 59 34 16 11 7 54 37 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 57 35 16 9 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 49 34 13 10 11 44 42 2

 9º BRAGANTINO 48 35 12 12 11 49 40 9

 10º ATHLETICO-PR 47 35 13 8 14 34 34 0

 11º SANTOS 47 34 12 11 11 48 48 0

 12º CEARÁ 46 35 12 10 13 49 47 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6

 14º SPORT 41 35 12 5 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 35 10 11 14 34 35 -1

 16º BAHIA 37 35 10 7 18 41 58 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 37 35 9 10 16 34 52 -18

 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.

36ª RODADA

HOJE

 GOIÁS  X  BOTAFOGO 17:00

 SANTOS  X  CORITIBA 19:00

 ATLÉTICO-MG  X  BAHIA 19:00

AMANHÃ

 FLAMENGO  X  CORINTHIANS 16:00

 VASCO  X  INTERNACIONAL 16:00

 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

ARTILHARIA

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

37ª RODADA

20/02

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

21/02

 FLAMENGO  X  INTERNACIONAL 16:00

 CORINTHIANS  X  VASCO 16:00

 SPORT  X  ATLÉTICO-MG 16:00

 SANTOS  X  FLUMINENSE 18:15

 GRÊMIO  X  ATHLETICO-PR 18:15

 GOIÁS  X  BRAGANTINO 20:30

22/02

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00
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ESPORTES

O artilheiro Fred ainda não tem presença garantida contra o Ceará

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Fluzão pode ter 
dois desfalques
Fred e Nino são dúvidas contra o Ceará, segunda

 L JUSTO AGORA?

O 
Fluminense pode ter 
desfalques importantes 
na partida da próxima 

segunda-feira, contra o Ceará, 
no Castelão. O zagueiro Nino e 
o atacante Fred, lesionados, ain-
da são dúvidas para o jogo.

Nino já desfalcou a equipe 
tricolor na última rodada, no 
empate sem gols com o Atlético 
Mineiro, no Maracanã, por um 
problema muscular na coxa es-
querda, e ainda está em trabalho 
de transição. Já Fred foi substi-
tuído no intervalo, com dores na 
coxa, e também tem presença in-
certa no próximo compromisso.

As boas notícias ficam por 
conta do também zagueiro 
Luccas Claro e do apoiador 
Paulo Henrique Ganso. O pri-
meiro, que também foi substi-

tuído diante do Galo, após des-
locar o dedo indicador da mão 
direita, não preocupa. Caso ne-
cessário, ele usará uma imobi-
lização. O camisa 10, por sua 

vez, retornou ontem aos tra-
balhos no CT Carlos Castillo, 
após uma cirurgia no apêndi-
ce, no dia 9 de janeiro.

Na quinta colocação no Bra-
sileirão, com 57 pontos, o Tri-

color das Laranjeiras segue 
muito vivo por uma vaga dire-
ta na fase de grupos da Liberta-
dores. Para isso, precisa termi-
nar no G-4, ou ficar em quinto 
e torcer para o Palmeiras ser 
campeão da Copa do Brasil. Em 
entrevista, ontem, o lateral-es-
querdo Egídio ressaltou que o 
grupo está bem preparado pa-
ra o que conseguir conquistar.

“Se for pra (fase de) Pré, está 
de bom tamanho, mas o tem-
po será curto (de preparação). 
Depois de uma temporada des-
gastante física e mentalmente, 
tem um tempo curto para pre-
parar. Mas é isso. O futebol às 
vezes nos coloca nessa situação 
e temos de estar preparados. O 
que vier estaremos preparados 
e fortalecidos”, destacou Egídio.

TRICOLOR PODE 
ENTRAR DIRETO 

NA FASE DE 
GRUPOS DA 

LIBERTADORES
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S.J.MERITI R$ 270.000,00
Vendo 2casas com 112m2. En-
genheiro Belford Na Rua José 
Ferreira Lemos 171. Próximo ao 
centro. Direto com Proprietá-
rio. Tel:2650-4252
 

ARARUAMA V/TEXTO
Oportunidade Casa 2Quartos, 
Area  Serviço, Varanda, Garagem, 
10Minutos Centro Araruama, R$ 
65/mil. Aceito Proposta/ Carta 
Credito, Proprietário T. 22 99871-
1914.
 

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.
 

BAR V/TEXTO
Passo ponto no Centro de Duque 
de Caxias. Preço só R$ 30.000,00. 
Tratar com Proprietário. Tel: (21) 
97024-7803/ 99014-1894
 
BAR V/TEXTO
Passo ponto. Barzinho Centro 
Niterói. Lugar muito movimen-
tado, lado Avenida Rio Branco. 
Aluguel barato ideal para casal. 
Tel: 99136-8837/ 99471-6246.
 

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.
 

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
 

MECÂNICO V/TEXTO
Trabalhe conosco. Precisamos 
de Mecânico de suspensão que 
seja também alinhador. Tel: 
2445-2170 
e-mail: 
rcrmolasltda@yahoo.com.br
 

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/
 

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

 
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
 

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

 

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.

 
BRENDA MORENA 
Liberal, Pele macia e cheirosa, 
Sensual, tenho local próprio e 
atendo em hotéis. Aceito Cartão. 
Bairro-Cascadura 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)

 

FELINA CASCADURA 
T.4105-6028/ 98014-7136/ 
96423-6069, Bruna morena sexy, 
Natália Loiraça experiente, Vanes-
sa branquinha iniciante! Aparta-
mento discretíssimo, residência/ 
hotel. Aceito cartões

 
SHOW BAR 39 
Venha para Festa 39 Folia  As 
gatas mas lindas/ sedutoras. rea-
lizando fantasias. Rua Oliva Maia 
39 Madureira. T.21 98037-4079.

 

TATY HELEN 
Duas amiguinhas carentes, juntas 
fazendo entre si, participe conos-
co! (fazemos atruar). Satisfaça 
seu desejo. Liberais. T.2222-7508/ 
T.98567-2544 Lapa.
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A GATA DA HORA

fez tanto sucesso desde a sua última aparição 

por aqui que resolvemos atender aos inúmeros pedidos de 

bis dos nossos fiéis leitores. Em mais um lindo ensaio para 

o site Bella da Semana, a modelo e estudante catarinense 

voltou mais apaixonante e sensual do que nunca. Nota 10!

LIGIA MARTINS

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

DIVULGAÇÃO

 LCampeão da Copa Sul-Ame-
ricana com o Defensa y Justi-
cia, da Argentina, o ex-atacante 
Hernán Crespo acertou ontem 
com o São Paulo para coman-
dar o time pelas duas próxi-
mas temporadas. Aos 45 anos, 
o técnico chega para a vaga de 
Fernando Diniz, demitido no 
dia 25 de janeiro por causa de 
uma série de resultados ruins 
no Campeonato Brasileiro. 
Crespo terá ao seu lado no Mo-
rumbi cinco nomes que for-
marão a sua comissão: o auxi-
liar Juan Branda, o preparador 
de goleiros Gustavo Nepote, os 
preparadores físicos Alejandro 
Kohan e Gustavo Satto, além 
do analista Tobías Kohan.

Hernán Crespo é do São Paulo

 LDepois de frustrar as empol-
gações dos torcedores do Bo-
tafogo e do Vasco, dois clubes 
com quem negociou duran-
te boa parte de 2020, o mar-
finense Yaya Touré deixou o 
futebol profissional de vez 

e assumiu o cargo de auxi-
liar técnico no Olympic Do-
netsk, um pequeno clube da 
Ucrânia. O ex-volante de 37 
anos assinou contrato até o fi-
nal da temporada e deu início 
ao projeto de ser treinador.

Yaya Touré vira auxiliar

AFP

da Ar-
gentina, avalia tentar a 
contratação do atacante 
Cavani, atualmente no 
Manchester United, da 
Inglaterra. O uruguaio 
chegou aos Diabos Ver-
melhos no meio do ano 
passado e assinou ape-
nas por uma temporada.

Maurício Bar-
bieri, que chegou a ser es-
peculado no Botafogo para 
a Série B do Brasileiro, re-
novou com o Red Bull Bra-
gantino até o final de 2022. 
Contratado em setembro de 
2020, ele já dirigiu o time em 
29 jogos, com 11 vitórias, no-
ve empates e nove derrotas.

 LO BOCA JUNIORS, LO TÉCNICO
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ALBERTO JOÃO  espacodosambista@meiahora.com
IIMMSS TAA AASSBB

ESPAÇO DO

 www.carnavalesco.com.br

O domingo de Carnaval não ficou 
esquecido pelos cantores das escolas 
de samba do Grupo Especial do Rio 
de Janeiro. Com o cancelamento do 
Carnaval 2021, por causa da pande-
mia do novo coronavírus, o intérpre-
te Serginho do Porto, da Estácio de 
Sá, reuniu os cantores das escolas de 
samba para mais uma edição da live 
#VozesdoSamba. O encontro acon-
tece amanhã, a partir das 18h, e terá 
transmissão no canal do Carnavales-
co no YouTube.

A abertura do evento será com 
Neguinho da Beija-Flor, que cantará 
alguns dos seus sucessos, juntamen-

te com a cantora Karinah. Em segui-
da, entra em cena o cantor de pagode 
Rodrigo Gomes. Na sequência, as vo-
zes que embalam o maior Espetáculo 
da Terra conduzirão um super show 
ao vivo com grandes sambas antoló-
gicos. A apresentação fica por conta 
do ilustríssimo Milton Cunha dando 
um toque especial para o espetáculo.

Presenças confirmadas dos canto-
res Wander Pires, Tinga, Preto Joia, 
Evandro Malandro, Ito Melodia, 
Gilsinho, Leozinho, Zé Paulo Sier-
ra, Emerson Dias, Quinho, Wantuir, 
Celsinho Mody, Carlos Jr e Marqui-
nhos Art’Samba.

AMANHÃ TEM VOZES DO SAMBA

Intérpretes do Grupo Especial participam de live amanhã com sambas antológicos

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FESTIVAL DO GRUPO ARQUIBANCADA

 LO Grupo Arquibancada faz sua live hoje, às 13h, no canal 
do Fita Amarela, com samba-enredo da melhor qualidade. 

TUIUTI É PALCO DA LIVE DE TERÇA
 LNesta terça, a partir das 20h, a quadra do Tuiuti é palco da live que 

terá Emerson Dias (Salgueiro), Ito Melodia (Ilha), Pixulé (Cubango), 
Pitty di Menezes (Porto da Pedra) e Tem-Tem Jr (Vigário Geral). O 
encerramento será com apresentação da escola anfitriã.

ATRAÇÕES DE SEGUNDA-FEIRA
 LNesta segunda, às 20h, o canal Carnavalesco recebe os can-

tores Tinga (Vila Isabel), Serginho do Porto (Estácio de Sá), 
Igor Vianna (Império Serrano), Leonardo Bessa (Renascer), 
Milena Wainer (Mocidade) e Daniel Silva (Império da Tijuca). 

Hoje é dia do Resenha dos Sambistas

Nada com uma boa resenha, 
concordam? Por isso, o Guara-
camp e o site Carnavalesco apre-
sentam no sábado uma edição 
especial da live ‘Resenha dos Sam-
bistas’. A transmissão será no canal 
do veículo no YouTube e começa 
às 19h. O encontro terá os canto-
res das escolas de samba, além de 
personalidades das agremiações.

Junior Escafura e Selminha 
Sorriso (foto) são os apresenta-

dores. Eles vão receber Marcus 
Ferreira e Tarcisio Zanon (carna-
valescos campeões em 2020 pela 
Viradouro); o casal de mestre-sa-
la e porta-bandeira da Mocidade, 
Diogo e Bruna; a coordenadora 
da ala de passistas da Portela, Nil-
ce Fran; o diretor de harmonia da 
Vila Isabel, Marcelinho Emoção; a 
rainha de bateria da Portela, Bian-
ca Monteiro; o mestre Casagran-
de, da Unidos da Tijuca; e o com-

positor Samir Trindade.
A parte musical é muito es-

pecial. O ‘Resenha dos Sambis-
tas’ receberá Evandro Malandro 
(Grande Rio), Gera (Vila Isabel), 
Thiago Brito (Unidos de Bangu), 
Nêgo (Império Serrano) e Arthur 
Franco (Imperatriz Leopoldinen-
se), além da participação especial 
da cantora Pipa Brasey. O coman-
do do ritmo é com a Super Som, a 
bateria do Paraíso do Tuiuti.

DIVULGAÇÃO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

DÍVIDA DE R$ 400 MIL: ‘FOI SINISTRO’
 LRafael Portugal, do CAT BBB, 

chegou a ter uma dívida de 
mais de R$ 400 mil. Ele con-
tou o perrengue ao Flow Pod-
cast. “Tive loja (de roupa) que 
faliu. Fiquei com uma dívida 
de R$ 400 e poucos mil. Como 
que paga isso? Morava numa 
casa alugada. Depois, tive que 
morar de favor na casa da mi-
nha sogra. Fui perdendo as pa-
radas. Foi uma barra”, revelou 

o humorista, que disse que a 
situação começou a melhorar 
quando entrou para o Porta 
dos Fundos. “Via muito dinhei-
ro na conta e indo direto para 
as dívidas e eu ali comendo pão 
frito. É uma delícia, mas só tinha 
isso para comer mesmo! Tinha 
R$ 150 mil na conta indo para o 
shopping (loja) pagar uma par-
te. Não dava para comprar uma 
pizza. Foi sinistro. Quitei tudo.” 

JOÃO CALDAS FILHO / DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘CHEGUEI NA ILHA’
 LAnitta desembarcou em An-

gra dos Reis, na Costa Verde do 
Rio, ontem, para gravar o rea-
lity show Ilhados com Beats. 
No Instagram Stories, ela disse 
estar ansiosa e lamentou não 
poder usar o celular. “Cheguei 
aqui na ilha. Está tudo monta-
do esperando os meus partici-
pantes chegarem. Recebi a in-
formação de que eles já estão 
chegando. É a minha despedi-
da do telefone.” Antem, ao ar-
rumar as malas, a cantora con-
tou que levaria muitos biquínis. 
“Vou passar o dia de biquíni e 
roupão. Fez frio é top, fez calor 

é topless. Regra na ilha”, afir-
mou a Poderosa, que se mos-
trou precavida, caso arrume 
um affair por lá, ao repostar 
um vídeo do seu documentário 
Anitta: Made in Honório. “Vou 
levar vibrador, levar camisinha, 
vai que a gente transa. Levar 
o quê? O lubrificante, vai que 
a gente dá o c...”, dizia Anit-
ta, que completou: “Eu fazen-
do a mala pra essa ilha”. Com 
estreia marcada para quarta-
-feira e transmissão pelo Insta-
gram, Ilhados com Beats terá 
Anitta e nove amigos cumprin-
do provas e desafios na ilha.  

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

QUE CORPÃO!

 LMarina Ruy Barbo-
sa deixou seus fãs de 
queixo caído ao publi-
car uma foto de linge-
rie no Instagram, on-
tem. A atriz posou com 
um cropped, calcinha 
rosa e de tênis para um 
ensaio fotográfico em 
um trailer. A ruiva es-
banjou boa forma e re-
cebeu muitos elogios 
dos internautas. 

BABADINHO

 LDEU O PAPO! Perlla usou o Instagram Stories, quinta-feira, para 
reclamar dos nudes que recebe. “Mulher não sente atração por 
homem que manda foto de pinto. Que coisa feia, gente. Eu estou 
cansada de olhar as mensagens no meu privado e ter homens 
assim. A gente acha que mulher não se valoriza, mas tem muito 
homem que não se valoriza. Que coisa horrorosa”, desabafou. 

EM ALTA EM BAIXA

 LGabi Martins e Tierry tro-
caram beijos em praia da 
Zona Oeste do Rio.

 LAndréia Sadi deu fo-
ra em Guga Chacra por 
causa do BBB 21.

VACINADO

 LCid Moreira, de 93 anos, en-
trou para o time de famosos 
que receberam a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. O jornalista foi vaci-
nado, ontem, em Petrópo-
lis, e mostrou o momento no 
Instagram. “Foi tudo muito 
tranquilo e rápido!”, escre-
veu ele na legenda. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

 LBell Marques não conte-
ve a emoção ao falar sobre 
o cancelamento do Carnaval 
2021 por causa da pande-
mia do coronavírus, através 
do seu Instagram, ontem. 
“Hoje (ontem) é um dia que 
não me sinto feliz! Sei que 
tenho e vou superar... Hoje, 
não estou sentindo aquele 
frio na barriga de todos os 
anos, não sinto a tensão ner-
vosa da casa, nem escuto o 
alvoroço dos abadás, meu 
telefone emudeceu, não é 
Carnaval na cidade... Esse 
ano eu não vou sorrir para o 
seu sorriso, o som da minha 

guitarra vai passar de raspão 
por mim, mas vou aprofun-
dar minhas raízes e no próxi-
mo ano vamos viver um lon-
go amor”, lamentou.

‘NÃO ME SINTO FELIZ’, DIZ BELL
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 
NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Cassiano avisa a Al-
berto que ele não pode aparecer na sua 
casa sem avisar. Dionísio fica furioso ao 
saber por Yvete que a mina que vendeu 
para Duque tem turmalina da Paraíba. 
Dionísio diz para Alberto que ele não tem 
condições de ficar à frente dos negócios. 

21h30. Globo: Eugênio despista Joyce. 
Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. Caio 
descobre a data em que Rubinho e Bibi 
planejam fugir. Selma aconselha Aurora 
a denunciar o local da casa de Rubinho 
para proteger Bibi. Dantas alerta Silvana 
sobre os cheques furtados da empresa.

19h40. Globo: Tancinha decide 
reatar com Beto. Apolo pede a um 
advogado que o ajude a adotar Ca-
rol e os irmãos. Aparício pede Rebeca 
em casamento. Jéssica garante para 
Carmela que ela será modelo quando 
conseguirem colocar Shirlei na cadeia.

F
iuk revelou, no Big Brother 
Brasil 21, que já foi à falência. 
Durante conversa com Caio 

e Rodolffo, o cantor, que prati-
ca drift, esporte automotivo, há 
quase 10 anos, contou que teve que 
vender um dos seus carros. 

“Foi punk, me dei mal aí. Pre-
cisei da grana”, disse Fiuk, refe-
rindo-se a um automóvel mo-
delo Skyline GTT-25 R34, que a 
Nissan nem fabrica mais.

O carro foi importado do Japão 
em 2011, pois não é vendido no 
Brasil. Aclamado por admirado-
res de videogame, o modelo apa-

rece em alguns filmes da franquia 
Velozes e Furiosos.

O que dificultou a situação fi-
nanceira de Fiuk foi uma sucessão 
de imprevistos. Primeiro, ele se en-
volveu em um acidente de trânsito 
em São Paulo. Depois, investiu em 
outros dois carros, Mustang e Nis-
san 350, ambos para drift — cer-
ca de R$ 115 mil. Por fim, o cantor 
perdeu dinheiro com a suspensão 
de um festival que costumava pro-
mover mensalmente e reunia pilo-
tos. O Skyline GTT-25 R34 de Fiuk 
foi vendido por R$ 150 mil para 
sanar as dívidas.

Fiuk revela que 
já foi à falência
Teve que vender carro por R$ 150 mil

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Viver animado é viver profunda e intensamente” 

(Renato Zanolla)

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

 LSaia da rotina e faça um pro-

grama diferente com a família. 

Realize mudanças hoje, apro-

veite o tempo livre. No amor, 

as afinidades te ajudarão na 

paquera e na relação.

Números da sorte: 78, 69 e 42.

 LCuidado com fofocas e mal-en-

tendidos envolvendo seu traba-

lho. Tome a iniciativa e corra 

atrás do que você quer. Chances 

de ser recompensado. Aposte na 

sedução a dois.

Números da sorte: 43, 97 e 61.

 LHoje você vai se sentir estimu-

lado para concluir tarefas que 

ficaram pendentes na semana 

e se cuidar. Foque na saúde e 

na alimentação. Os desejos po-

dem surgir na relação.

Números da sorte: 26, 17 e 98.

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

 LDescanse e invista em mu-

danças de hábitos para a sua 

saúde e sua qualidade de vida. 

Pode abandonar algum vício 

ainda hoje. Pode ter boas no-

vidades numa paquera.

Números da sorte: 09, 00 e 18.

 LExplore a sua experiência 

para cumprir suas tarefas. A 

criatividade também te aju-

dará nas tarefas de casa. Um 

namoro recente tem boas 

chances de evoluir.

Números da sorte: 73, 19 e 28.

 LFique em casa e relaxe junto 

com familiares. Vários astros 

estimulam a comunicação. Re-

tome o contato com amigos 

do passado. Não deixe a rotina  

esfriar o relacionamento.

Números da sorte: 29, 92 e 11.

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

 LBusque utilizar as tecnologias 

para manter o contato com os 

amigos e familiares que não 

vê há algum tempo. Hoje, o 

dia vai te permitir descansar. 

A união pedirá mais confiança.

Números da sorte: 84, 57 e 93.

 LOs cuidados pessoais vão 

marcar o seu dia. Vista uma 

roupa bonita, dê um tapa no 

visual e melhore sua autoesti-

ma. Há chance de confundir 

uma amizade com paixão.

Números da sorte: 95, 14 e 59.

 LVontade de viajar pode sur-

gir, analise a situação financei-

ra. Preserve a saúde e visite lu-

gares sem aglomeração. Pode 

pintar uma atração proibida. 

Avalie os riscos antes de agir. 

Números da sorte: 95, 14 e 59.

SÃO MARTINIANO
Nascido no século 4, na Palestina, 
Martiniano desenvolveu uma voca-
ção para a vida religiosa ainda mui-
to jovem. Ganhou fama por operar 
milagres e atrair visitantes de longe. 
Sua vida, porém, transformou-se 
após ele cair em tentação com uma 
mulher, Zoé. Martiniano se arrepen-
deu e ainda converteu a mulher ao 
catolicismo. Ele quis evitar a todo 
custo que voltasse a ser tentado 
pelo pecado. Por isso, passou a ser 
um andarilho e a viver da caridade 
dos outros. Assim, viveu o resto de 
seus dias. São Martiniano morreu 
na cidade de Atenas, no ano 400.

SANTO DO DIA

LOUCOS
Três loucos fugiram do hospí-
cio e se esconderam no alto 
de uma árvore. Os funcio-
nários do sanatório ligaram 
para a polícia para informar 
sobre o sumiço deles. Depois 
de algumas horas, um poli-

cial vê o trio na árvore e diz:
— Vocês três aí! Desçam da 
árvore agora!
Os três obedecem, descem 
da árvore e tentam enrolar 
o policial com um papo-fu-
rado. Depois de muita lada-
inha, o guarda pergunta:

— Quem vocês três pensam 
que são?
E um dos loucos responde:
— Mas que memória fraca! 
Nós somos os três que esta-
vam na árvore!

AULA DE PORTUGUÊS

Na aula de Português, a 
professora pergunta para 
Joãozinho:
— Joãozinho, qual é o tempo 
da frase “Eu cheguei em casa 
molhado”.
Joãozinho responde:
— Tempo chuvoso!

BÊBADO
Depois de beber por horas 
no bar com alguns amigos, 
Reginaldo chega em casa. 
Sua mulher vê a situação do 
marido e pergunta:
— Você bebeu de novo?
— Claro que não, filhão!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Hoje, Nanã nos traz a renova-
ção e a atitude, que precisam 
ser usadas em certas ocasiões 
do dia. Cuidado com pessoas 
de dupla personalidade e bi-
polares. Energia positiva será 
preciso ao longo do dia.
SAUDAÇÃO:
Salubá Nanã.
CORES:
Branco, roxo e marfim.
ELEMENTOS:
Terra e águas lamacentas
SIMPATIA:
Para conseguir um novo 
emprego sob influência 
de Nanã, coloque 13 doces 
brancos em uma cesta com 
alça, 13 moedas, um cacho 
de uva roxa, 13 batatas-do-
ces e 13 folhas de repolho 

roxo. Leve até um praça 
bonita, acenda uma vela 
branca e uma roxa ao lado, 
pedindo caminhos abertos 
para as renovações, empre-
go e dinheiro.

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

 LControle seus gastos neste 

fim de semana. Pode ser um 

dia muito produtivo no traba-

lho. Na conquista, vai ser fácil 

atrair a atenção de alguém 

próximo e se apaixonar.

Números da sorte: 39, 48 e 21.

 LVocê vai usar todo o seu po-

tencial para brilhar no dia de 

hoje. Aproveite para faturar 

uma renda extra. Na relação, 

vai ser fácil se entender com 

seu amor, evite brigas.

Números da sorte: 58, 94 e 22.

 LSeu lado emotivo vai estar 

mais sensível hoje. Utilize a 

sua intuição no convívio com 

a família. Na paquera, se está 

interessado por alguém, pode 

pintar uma declaração.

Números da sorte:  59, 23 e 86.
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