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Fluzão 
faz 3 a 1 

no Ceará 
em baile 
de Xerém
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Cidade do Rio 

fica sem doses 

e só voltará a 

vacinar dia 23

COVID-19 3

Festas com 
muvuca e 

desrespeito 
do subúrbio 
à Zona Sul

VERGONHA 5

BOMBA SACODE O EXÉRCITOBOMBA SACODE O EXÉRCITO
INVESTIGAÇÃO É SE ROLOU ATO CONSENTIDO OU ASSÉDIO SEXUALINVESTIGAÇÃO É SE ROLOU ATO CONSENTIDO OU ASSÉDIO SEXUAL 8

Com gols de 
John Kennedy (foto), 
Martinelli e Samuel, 
Tricolor vence e mira 

vaga direta na Liberta

Empresário 
defende Belo: 
‘Não cabe ao 

artista conferir’

AGLOMERAÇÃO

PÁGINA 6

Justiça liberta 
Capitão Léo, 

apontado como 
chefe de milícia

ZONA OESTE

PÁGINA 6

(SEM)

SENTIDO!

SARGENTOSARGENTO
‘SOU DADO’‘SOU DADO’
MANJA CABOMANJA CABO

Militar confessa que acariciou Militar confessa que acariciou 
as pernas e abriu o zíper do as pernas e abriu o zíper do 
subordinado no prédio dos subordinado no prédio dos 
oficiais na Urca. “Ele queria oficiais na Urca. “Ele queria 

fazer sexo oral”, diz o cabo, que fazer sexo oral”, diz o cabo, que 
teria recebido oferta de até teria recebido oferta de até 

R$ 300 pelas safadezasR$ 300 pelas safadezas

Negódi 
rejeição recorde

Larissa Manoela 
termina namoro 

de três anos

PAREDÃO DO ‘BBB’ 17
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Nego Di está 
na berlinda 
com Sarah e 

Fiuk. Histórica 
eliminação com 

94,26% dos votos, 
em 2018, pode ser 

superada hoje
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

                                                                                                                                                                                   BURACO

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

Anônimo
Niterói

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

MEIA HORA multimídia

Assaltos frequentes 
na Praça Arariboia

 LMuitos roubos na Praça Arariboia, 
em Niterói, em frente às barcas. Está 
faltando policiamento. Alguns me-
nores de idade, portando facas e 
canivetes, ameaçam os transeun-
tes sem o menor pudor. As pessoas 
ficam com medo de passar por lá 
quando o local está deserto. Mesmo 
na hora do rush, no meio da multi-
dão, ocorrem assaltos. Precisamos 
ter segurança no local!

ASSALTO

Muquiço precisa 
de obras urgente

 LMoradores da comunidade do 
Muquiço, em Guadalupe, esperam 
até hoje pelas obras que foram 
prometidas pela prefeitura há mais 
de quatro anos. Falta luz, asfalto e 
saneamento básico. Todas as vezes 
que um político se candidata faz vá-
rias promessas para os moradores 
da região, mas quando assume nos 
deixam a ver navios. Precisamos de 
ajuda urgente!

José Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

Muitos buracos em 
Pedra de Guaratiba

 L Na Rua B, lote 27, em Pedra de 
Guaratiba, a via está cheia de bu-
racos. Depois das últimas chuvas, 
a rua ficou completamente esbu-
racada. Já reclamamos na Prefei-
tura e até o momento não deram 
nenhuma resposta. O estrago foi 
muito grande no local e estamos 
precisando de ajuda. Está compli-
cado até para passar a pé pela via. 
Alô, Prefeitura!

Anônimo
Por e-mail

BURACO

Poucos horários no 
ramal Guapimirim

 LMoro em Guapimirim, mas tra-
balho no Centro do Rio de Janeiro. 
Para evitar o deslocamento, aluguei 
um quarto próximo à Central. Aos 
fins de semana, quando volto para 
Guapimirim, de trem, são poucos 
os horários do Ramal de lá. Se eu 
perder um trem eu só chego na mi-
nha cidade quase no fim da tarde. 
Gostaria que tivesse maior disponi-
bilidade de horários no ramal.

Luz Roque
Por e-mail

TREM

Choveu, alagou 
tudo na Penha

 LSempre que chove mais forte no 
Rio de Janeiro, a Rua Ápia, em Vila 
da Penha, fica completamente ala-
gada. As enchentes acabam prejudi-
cando muitos moradores da via que 
perdem móveis e eletrodomésticos. 
Os bueiros estão entupidos e o rio 
que corta a rua sempre transborda. 
Os ralos não conseguem dar vazão à 
tanta água que surge lá. Precisamos 
de obra no local!

Adriano Mendes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

CHUVA

LIXO

Buraco aberto na calçada
 LTem um enorme buraco aberto perto da faixa de pedes-

tres da Rua Salvatori, no Rocha, em frente à Padaria do 
Adão, em São Gonçalo. O buraco é muito profundo e se 
alguém cair ali pode se machucar seriamente. As autori-
dades precisam ir até lá para tapar essa cratera e evitar 
acidentes. O local é de grande circulação de pessoas 
todos os dias.

Pedro Barros
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Limpeza 
amanhã

 LA Comlurb informa que os 
serviços de roçada e limpeza 
na Rua Matriz de Camaragibe, 
em frente ao número 175, no 
Ponto Chic, em Padre Miguel, 
já estão na programação da 
Companhia, para serem exe-
cutados amanhã.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial
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GERAL

ESTEFAN RADOVICZ 

Mudança no calendário
Rio vai interromper vacinação, que deve ser retomada na próxima terça-feira

 L SEM NOVAS DOSES

O 
secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, 
afirmou, ontem, que a 

vacinação contra a Covid-19 
de novas faixas etárias será in-
terrompida hoje. A expectativa 
é que novas doses cheguem na 
próxima terça-feira. O prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, já havia 
informado sobre a paralisação 
através das suas redes sociais.

“Já era um pouco esperado 
que a vacinação fosse ser nesse 
ritmo. Começa e para, começa 
e para. De acordo com a cadeia 
produtiva, capacidade dos ins-
titutos tanto da Fiocruz quanto 
do Butantan e outros do mun-
do de conseguirem produzir 
vacinas. Hoje (ontem), conse-
guimos vacinar os idosos de 84, 
amanhã (hoje) os de 83 e inter-
rompe na quarta, até a próxima 
semana, quando recebermos 
novas doses do Instituto Bu-
tantan”, explicou Soranz, que 
acompanhou a vacinação dos 
idosos de 84 anos ou mais no 
drive-thru montado no Parque 
Olímpico, na Barra da Tijuca. 

O atraso em uma semana faz 
o município voltar ao crono-
grama previsto inicialmente. A 
cidade tinha antecipado a va-
cinação das faixas etárias de 80 

anos, que estavam previstas pa-
ra terminar no fim de fevereiro. 
No plano atual, as doses seriam 
aplicadas nos idosos com 75. A 
repescagem dos idosos com 80 
anos ou mais, marcada para este 
sábado, também está suspensa. 

Apesar da paralisação, o 
cronograma de aplicação da 
segunda dose para quem foi 
vacinado há 28 dias começou 
ontem. Os grupos atendidos 

são os internos em institutos 
de longa permanência e fun-
cionários da saúde, que rece-
beram a Coronavac em 20 de 
janeiro. Para esse público, o 
secretário relembrou que é 
importante procurar a mes-
ma unidade onde ocorreu a 
aplicação da primeira dose. 
“Todo mundo que tomou a 
primeira dose tem a segunda 
garantida”, ressaltou. 

 LA aplicação da segunda dose da 
vacina no Retiro dos Artistas, em 
Jacarepaguá, aconteceu ontem. Ao 
todo, 101 pessoas, entre residentes 
da instituição e funcionários, rece-
beram o imunizante.

A escritora e produtora Ana 
Terra foi a primeira a ser vacinada 
no Retiro dos Artistas e também a 
primeira a receber a segunda do-

se na instituição. A residente cele-
brou a oportunidade. “Eu me sin-
to privilegiada e desejo que todo 
mundo tenha esse momento de 
felicidade e alegria. Passamos todo 
esse tempo com muitos cuidados e 
sem visitas. Valeu o sacrifício.”

Presidente da instituição, o 
ator Stepan Nercessian falou so-
bre o alívio que a vacina trouxe 

para todos. “Esse complemento é 
o segundo instante de felicidade. 
É fundamental para o Retiro, que 
seguiu todo o protocolo desde o 
início da pandemia. Não tivemos 
nenhum caso de infecção. Mas é 
uma alegria triste, fazendo uma re-
ferência ao Roberto Carlos, por-
que não podemos esquecer tudo 
que está acontecendo.” 

Retiro dos Artistas recebe a segunda dose 

ATRASO EM UMA 
SEMANA FAZ O 
RIO VOLTAR AO 
CRONOGRAMA 

INICIAL

16/02   Pessoas de 83 anos (mantido)
17/02   Paralisado (antes era 82 anos)
18/02   Paralisado (antes era 81 anos)
19/02   Paralisado (antes era 80 anos)
20/02   Paralisado (antes era a partir de 80 anos)
22/02   Paralisado (antes era 79 anos)
23/02    Pessoas de 82 anos  (antes era 78 anos)
24/02   Pessoas de 81 anos  (antes era 77 anos)
25/02   Pessoas de 80 anos  (antes era 76 anos)
26/02   Pessoas a partir de 80 anos (antes era 75 anos)
27/02   Pessoas de 79 anos (antes eram pessoas a partir de 75 anos)

NOVO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Soranz: ‘Hoje 
(ontem), 

conseguimos 
vacinar os idosos 
de 84, amanhã 
(hoje) os de 83 
e interrompe 

na quarta, até a 
próxima semana’
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 L Após flagrantes de vacinas 
de ar circularem na inter-
net, enfermeiros enfatiza-
ram etapas da aplicação do 
imunizante para tranquili-
zar idosos e parentes, on-
tem, no drive-thru de vaci-
nação do Parque Olímpico, 
na Barra. A atitude dos pro-
fissionais chamou a atenção 
de quem esteve no local. 

“Eles estão sendo muito 
atenciosos e estão mostrando 
todo os passos. Depois de tu-
do que vimos, fica aquela sen-
sação de incerteza, mas acho 
que temos que confiar nos 
profissionais de saúde. Aquilo 
é gesto de uma minoria”, dis-
se a moradora de Jacarepaguá 
Aurenir Silva, de 84 anos.

A idosa estava acompa-
nhada da neta, Paula Mar-
tins, de 26 anos, que regis-
trou toda o momento da 
vacinação para comparti-
lhar com a família, mas tam-

bém garantir que tudo está 
sendo feito corretamente. 
“Filmamos porque todos da 
família querem ver e para fi-
car de olho também”, expli-
cou a estudante.  

GERAL

Três casos da 
‘vacina de vento’
Idosos são vítimas da falsa aplicação da dose

 L NO RIO, EM NITERÓI E PETRÓPOLIS

O 
vírus da Covid-19 ganhou 
uma forte aliada: a “vaci-
na de vento”, aplicada por 

profissionais da saúde em postos 
de atendimento e drive-thrus. Ví-
deos feitos por parentes mostram 
o momento em que técnicos apli-
cam a seringa no braço de idosos, 
mas eles não recebem o imunizan-
te. Nos últimos dias, três idosos, do 
Rio, Niterói e Petrópolis, foram ví-
timas da falsa aplicação da vacina. 

Após o relato desses acon-
tecimentos, as prefeituras dos 
municípios entraram em con-
tato com familiares dos idosos 
e eles foram vacinados correta-
mente. Essa prática é crime, se-
gundo especialistas. Se for com-
provado o desvio da dose, pode 
ser configurado crime de pecu-
lato, que prevê pena de prisão de 

2 a 12 anos e multa, de acordo 
com o delegado João Valentim 
Neto, da 105ª DP (Petrópolis), 
que investiga um dos casos. 

No Rio, um idoso foi ao posto 
drive-thru do Parque Olímpico, 
na Barra, para receber o imuni-
zante, mas o profissional de saú-
de, inicialmente, não aplicou a 
dose. Nas imagens feitas por fa-
miliar do idoso, o profissional 
aplica a agulha, mas não aperta a 
seringa. Segundo o parente, outra 
pessoa da equipe alertou que a va-
cinação não foi realizada e, então, 
após a notificação, o profissional 
aplicou a vacina corretamente. 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio, houve uma in-
tercorrência na aplicação da dose, 
que foi imediatamente resolvida. 

Em Niterói, o caso aconteceu, 

sexta-feira, no posto drive-thru 
do Campus do Gragoatá, na UFF. 
A técnica de enfermagem inseriu 
a agulha, mas não empurrou o lí-
quido. Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Niterói, a téc-
nica de enfermagem foi afastada 
das suas funções. “O fato está sen-
do apurado e as medidas cabíveis 
serão tomadas.”

Em Petrópolis, uma idosa de 
94 anos também recebeu a “va-
cina de vento” na sexta-feira. A 
Secretaria de Saúde de Petró-
polis confirmou que a seringa 
utilizada para vacinar a idosa 
estava vazia no momento da 
aplicação e abriu procedimen-
to interno de investigação para 
apurar a responsabilidade so-
bre o fato. A técnica de enfer-
magem foi afastada. 

Profissional mostra todos os passos da vacinação na Barra
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Profissionais mostram cada etapa da vacinação 
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GERAL

 L DA ZONA SUL À BAIXADA

Que coisa feia!
Eventos clandestinos tomam conta do Rio

A
o mesmo tempo em que 
o prefeito Eduardo Paes 
anuncia que vai interrom-

per a vacinação contra a Covid-19 
por falta de doses, cariocas vira-
ram as últimas madrugadas em 
eventos não autorizados, causan-
do aglomerações.

Nem mesmo o trabalho refor-
çado da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop), que conta 
com mil agentes diariamente pa-
ra reprimir blocos, com apoio das 
Polícias Civil e Militar, inibiu or-
ganizadores de eventos proibidos 
entre a noite de domingo e a ma-
drugada de ontem.

Na Zona Sul, a aglomeração 

começou já na tarde de domin-
go, com as praias cheias. De noite, 
bairros como Leblon e Copacaba-
na tiveram cenas de desrespeito às 
normas de saúde, festas e aglome-
rações. Fiscais da Seop, guardas e 
policiais militares fizeram a fisca-
lização também em toda a exten-
são da Rua Dias Ferreira e Avenida 
Ataulfo de Paiva.

Na Lapa, alguns bares ficaram 
cheios, com quantidade de clientes 
muito acima do permitido pelas 
normas de distanciamento social. 
O Bar Leviano recebeu interdição 
cautelar e foi multado. Um bloco 
com cerca de 200 pessoas foi dis-
persado, com apreensão de instru-

mentos por equipes do 5º BPM, 
Lapa Presente e Grupamento Tá-
tico Móvel (GTM) da Guarda.

Ao longo do domingo, foram 
impedidos outros quatro even-
tos na Zona Oeste, como o “Bai-
lão de 2”, na Freguesia, e a festa 
“Tropa da Mega”, na Taquara. Na 
manhã de ontem, também hou-
ve registro de festa e aglomera-
ção na Cidade de Deus.

Na Baixada Fluminense não 
foi diferente. Em Austin, Nova 
Iguaçu, um bloco foi cancelado 
somente após denúncias. A PM 
precisou dispersar o público, que 
havia permanecido no local após 
o cancelamento do evento. Registros de aglomeração foram feitos nas praias da Zona Sul

REPRODUÇÃO\TV GLOBO
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POLÍCIA

Belo é intimado após 
show no Parque União
Evento não autorizado gerou aglomeração no Complexo da Maré 

 L POLÍCIA QUER SABER QUEM BANCOU TUDO

O 
cantor Belo será intima-
do para esclarecer in-
formações à Delegacia 

de Combate às Drogas, depois 
de seu show no Ciep 326 Pro-
fessor César Pernetta, no Par-
que União, no Complexo da 
Maré. O evento aconteceu na 
madrugada do último sábado e 
atraiu milhares de pessoas, ge-
rando aglomeração. A Polícia 
Civil informou que um inqué-
rito foi instaurado para inves-
tigar a festa e que “todas as pes-
soas envolvidas serão ouvidas 
para esclarecimento dos fatos”.

A Secretaria de Estado de 
Educação (SEEDUC) já havia 
esclarecido que não recebeu 
“qualquer pedido de liberação 
do pátio” do Ciep para a rea-
lização da festa e que “não au-
torizou nenhum evento”. Be-
lo vai precisar esclarecer quem 
pagou seu cachê.

Em nota, a Polícia Civil de-
clarou que “o Parque União é 

uma comunidade com forte 
atuação do tráfico de drogas, 
que atua coagindo e ameaçan-
do moradores”. A instituição 
afirmou ainda que “reitera seu 
compromisso de combater or-
ganizações criminosas”.

Procurada, a assessoria do 
cantor se limitou a dizer que 
Belo firmou contrato com 
uma produtora e que “o local 
escolhido não cabe ao artista, 
que foi contratado para fazer o 
show e cumpriu o acordo”.

Alfredo Santana, empresá-
rio de Belo, se pronunciou so-
bre os shows, alegando que o 
contratante afirmou que a casa 
seguia os protocolos. “Quanto 
a toda minha equipe e produ-
ção, seguimos todos os proto-
colos da OMS. Quanto à ca-
sa onde realizamos os shows, 
foram passados pra gente que 
também seguiam os protoco-
los. Não cabe ao artista conferir 
isso e sim as autoridades”, disse.

Justiça liberta o Capitão Léo
Suspeito de chefiar milícia na Zona Oeste é solto com seis comparsas

 L NA PRISÃO DESDE JULHO

A Justiça determinou a liberta-
ção do capitão da Polícia Militar, 
Leonardo Magalhães Gomes da 
Silva, o Capitão Léo, apontado co-
mo suposto chefe de uma milícia 
nos bairros de Vargem Grande e 
Vargem Pequena, na Zona Oeste, e 
de outros seis homens que seriam 
seus comparsas. Os sete haviam si-

do presos na Operação Porto Fir-
me, realizada pela Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC), 
em julho do ano passado.

A pena de prisão foi substituí-
da por outras medidas mais bran-
das: comparecimento mensal em 
juízo até o quinto dia útil de ca-
da mês para informar e justificar 

suas atividades, proibição de man-
ter contato e de se aproximar das 
testemunhas envolvidas e recolhi-
mento domiciliar no período no-
turno e nos dias de folga.

Investigações do Ministério 
Público estadual (MPRJ) apon-
tam que o Capitão Léo teria pago 
R$ 6 mil de propina a outros mili-

tares para que um comparsa não 
fosse preso durante uma aborda-
gem policial. 

Um outro PM que foi liberado 
é o soldado Fernando Mendes Al-
ves, o Biro, apontado como o bra-
ço-direito de Leonardo. Antes de 
ser preso, ele era lotado no Progra-
ma Segurança Presente.

Show do cantor Belo, no Parque União, na Maré, na Zona Norte

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Miliciano 
tá na tranca

Mortes na 
Av. Brasil

 LUm miliciano foi pre-
so no domingo por poli-
ciais rodoviários federais 
durante abordagem da 
Operação Carnaval, em 
Itaguaí, Região Metropo-
litana do Rio. O homem, 
que portava uma pistola 
calibre .45 e dois carrega-
dores de munição, dirigia 
um veículo SUV rouba-
do. A prisão aconteceu na 
BR-101, na altura do mu-
nicípio. O nome do sus-
peito não foi divulgado.

 LUma mulher e uma crian-
ça morreram atropeladas 
ontem, na Avenida Bra-
sil, na altura da Rodovia 
Washington Luiz, em Cor-
dovil, na Zona Norte. Se-
gundo a PRF, Kelly Cristina 
de Oliveira, 31 anos, e uma 
criança não identificada 
foram atropeladas por um 
caminhão e morreram no 
local. A pista central da Av. 
Brasil, sentido Zona Oes-
te, foi interditada e, depois 
de algumas horas, liberada.

RAPIDINHAS...

Dupla roda 
com drogas

 LPoliciais do 22º BPM (Ma-
ré) interceptaram ontem 
um veículo que transpor-
tava uma grande quantida-
de de drogas na Av. Brasil, na 
altura de Irajá. Os dois sus-
peitos presos não tiveram o 
nome divulgado, nem o to-
tal do material apreendido 
foi revelado. Em nota, a PM 
conta que os agentes tenta-
ram abordar o veículo na via 
e os suspeitos fugiram. Após 
um cerco, eles foram locali-
zados e detidos.
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Cuidado com os golpes
Pix chega aos três meses com bandidos usando cada vez mais iscas para faturar 

 L CRIMES FINANCEIROS

O 
Pix, sistema de paga-
mentos do Banco Cen-
tral do Brasil (BC), co-

meçou a operar no dia 16 de 
novembro, há exatos três me-
ses. De lá para cá, já são mais de 
65,4 milhões de usuários cadas-
trados, entre pessoas físicas e ju-
rídicas — e esse número cresce 
mês a mês. Apesar das diversas 
funções, são as transferências 
de pessoa para pessoa que do-
minam as transações da ferra-
menta até o momento. E aí é que 
mora um grande perigo: com a 
facilidade e a rapidez do Pix, cri-
minosos têm aprimorado gol-
pes e utilizado o WhatsApp co-
mo isca para roubar dinheiro.

A grande questão não está 
no Pix, que tem se mostrado 
seguro, de acordo com o BC. 
Sua rapidez e praticidade, po-
rém, podem se tornar um peri-
go caso não haja cuidado.

A principal isca do momen-
to para golpes usando o Pix é o 
WhatsApp. Por meio de uma 
técnica chamada de engenha-
ria social, criminosos enganam 
suas vítimas e pedem um có-
digo de confirmação recebido 
por SMS, com pretextos diver-
sos. Com esse número, o apli-
cativo de conversas da vítima é 
clonado e vira um verdadeiro 
cardápio de fraudes.

O passo seguinte do crimi-
noso costuma ser bem rápido: 
ele começa a enviar mensagens 
aos contatos da vítima, um por 
um, passando-se pelo dono da 
conta e pedindo a transferência 
de uma quantia em dinheiro via 
Pix. A desculpa, normalmente, 
segue um padrão: o limite de 
transferências diárias foi exce-
dido, mas ele precisa fazer uma 
última transferência urgente. 
Por isso, está pedindo ajuda e 
avisa que devolverá o dinheiro 
na manhã do dia seguinte.

Banco Central diz que não há registro de fraudes ou falta de segurança no Pix, mas os usuários têm que ficar alertas para não cair em golpes 

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

 LNo Pix, quando a transferência 
é feita, o dinheiro recebido por 
quem aplicou o golpe cai na mes-
ma hora e é sacado rapidamente, 
impedindo que o banco anule a 
transação. Normalmente, quando 
a vítima percebe o problema e faz a 
notificação, não dá mais tempo de 
recuperar a quantia enviada. Foi o 
que aconteceu com Vilson Simm, 

de 32 anos, morador de Vilhena, 
em Roraima. Ele enviou R$ 4.377 
pedidos por um golpista, que se 
passou por um amigo no What-
sApp, e nunca mais recuperou o 
dinheiro. “Não se passaram nem 
10 minutos, caí no golpe”, conta, 
alertando para checar a veracidade 
das informações antes de qualquer 
transação bancária.

Transferências são sem volta
 LA principal palavra para se pre-

venir contra os golpes é a descon-
fiança. Com a engenharia social e 
a técnica do ‘phishing’, que ‘pesca’ 
dados da vítima, os criminosos se 
utilizam de links, páginas e no-
mes falsos para aplicar a cilada. 
Por isso, quando o assunto é di-
nheiro, é preciso ter sempre um 
pé atrás e muita atenção.

Os especialistas recomendam 
consultar o site Registrato, do Ban-
co Central. Nele, é possível verifi-
car contas abertas em seu CPF, 
chaves Pix cadastradas, emprésti-
mos e financiamentos em seu no-
me. Caso o usuário tenha caído 
em alguma fraude, pode consultar 
se seus dados foram utilizados de 
forma indevida pelos criminosos.

Muita atenção com as ciladas

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 16/2/2021 · MEIA HORA 7



GERAL

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

Presidente
Alexandre Donizeti Rodrigues

Editor-executivo
Bruno Ferreira

Editor-chefe
Edmo Junior (edmo.junior@meiahora.com)

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

Editores-assistentes

Carla Rangel (carlarangel@meiahora.com)

Jorge Jreissati (jorge.jreissati@meiahora.com)

Editor-assistente de arte  

Sidinei Nunes (snunes@meiahora.com)

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

Classificados: 

2532-5000/ 2222-8652/ 2222-8653

2222-8654/ 2222-8655/ 2222-8656  

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

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

Brasília: (61) 9.9209-1891

JORNALEIRO JORNALISTA

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 LTENHO 69 anos de idade e sou jor-
naleiro há 28. Moro em Bangu. Antes 
de ser jornaleiro, eu era torneiro me-
cânico. O que mais gosto na minha 
profissão é atender o público. Adoro 
a vizinhança do bairro. Um ponto a 
melhorar é a segurança. Sou torcedor 
do Fluminense e nas minhas horas va-
gas gosto de escutar música. Gosto de 
tudo no Jornal MEIA HORA.

JOSÉ MESSIAS REIS 
— Ipanema

MAIRA 
VITÓRIA 
DA SILVA
tem atual-
mente 17 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 03 
de fevereiro 
de 2020, no 
município de Porto Real (Rio de Ja-
neiro), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Serviço em 
área de risco

 LA 27ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça (RJ) con-
denou uma loja a indeni-
zar por danos morais um 
cliente por não ter monta-
do os móveis dele, em Cam-
po Grande, Zona Oeste, ale-
gando um tiroteio na região.

RAPIDINHA...

Bomba sacode o 
Exército na Urca
Denúncia de assédio sexual envolve militares

 L SARGENTO E CABO

Um suposto crime de assé-
dio sexual envolvendo um 
cabo e um sargento em um 

prédio onde moram generais, na 
Urca, Zona Sul do Rio, é investiga-
do pelo Primeiro Batalhão de Po-
lícia no Exército do estado flumi-
nense. A denúncia envolvendo os 
militares foi exibida pelo Fantásti-
co, da Rede Globo, domingo.

O Exército indiciou os dois 
pelo suposto crime militar. Ago-
ra, o Ministério Público Militar 
vai definir quem será denuncia-
do e por qual tipo de crime. Para 
a sindicância, há indícios de que 
ambos cometeram crime sexual. 
O sargento teria praticado ato li-

bidinoso, e o cabo teria permitido. 
O denunciante se diz preju-

dicado duas vezes: por ter sofri-
do assédio e por ter passado de 
vítima a investigado. 

“Ele (sargento) fecha a porta, 
quando ele me pede para sentar no 
sofá da sala, começa a fazer elogios 
do meu porte físico, né, e começa 
a acariciar as minhas pernas. Ele 
queria fazer sexo oral”, contou ao 
Fantástico o militar.

De R$ 200 a R$ 300

Segundo a denúncia, o sargen-
to teria prometido recompensas e 
dinheiro, de R$ 200 a R$ 300, em 
troca de favores sexuais. “R$ 200 

só pra botar a mão nele”, teria dito 
o sargento. “Não dá pra melhorar 
essa parada aí?”, teria questionado 
o cabo. “Vem cá, vem cá. Se você 
for legal comigo, vou te ajudar”, te-
ria respondido o sargento. 

O sargento admitiu que os dois 
encontros teriam ocorrido no 
quarto andar. No primeiro, ele te-
ria colocado a mão nas pernas do 
colega, que teria retrucado, dizen-
do que nada era de graça. Em se-
guida, abriu o zíper da calça do seu 
subordinado e colocou a mão nas 
partes íntimas dele na segunda re-
união. À TV Globo, outros três mi-
litares disseram que foram vítimas 
de assédio por parte do sargento.

 LUMA EXPLOSÃO causou estragos em uma loja da rede de supermer-
cados Rede Economia, na Rua Ana Neri, no Rocha, Zona Norte do Rio, por 
volta das 4h de ontem. Criminosos arrombaram o cofre e roubaram uma 
quantia de dinheiro ainda não contabilizada. Um caixa eletrônico e a porta de 
alumínio do mercado ficaram totalmente destruídos. Ninguém ficou ferido. A 
ocorrência está com a 25ª DP (Engenho Novo). Agentes buscam imagens de 
câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime.

COFRE ROUBADO NO ROCHA
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Gabi e Arrasca de boa
Jogadores serão reavaliados hoje, mas devem ter condições de encarar o Inter

O 
Flamengo começou 
com boas notícias a se-
mana decisiva do jogo 

com o Internacional, domingo, 
no Maracanã, que vale a lide-
rança do Campeonato Brasilei-
ro a duas rodadas do término 
da competição. O atacante Ga-
bigol e o meia Arrascaeta, que 
deixaram o campo com dores 
na vitória de 2 a 1 sobre o Co-
rinthians, apresentaram me-
lhoras e a tendência é que am-
bos estejam em condições de 
atuar, de acordo com o site Glo-
boesporte.com. 

Gabigol saiu dos gramado 
sentindo uma torção no joelho 
direito. Também substituído, 
Arrascaeta reclamava de dores 
no tornozelo direito. O arti-
lheiro rubro-negro amanheceu 
sem inchaço no local da lesão e 
seguiu para o Guarujá, em São 
Paulo, para aproveitar o dia de 
folga com amigos na piscina. 

O uruguaio já vem sofrendo 
com o problema há algum tem-
po e passou até por tratamento 
para enfrentar o Corinthians, 
no último domingo. Por isso, 
foi libertado pelos médicos 
para repousar, num descanso 
considerado necessário para 
uma boa recuperação.

Os dois jogadores serão rea-
valiados hoje à tarde, na rea-
presentação do elenco, no Ni-
nho do Urubu. A decisão de 
mantê-los em folga ontem já 
era um indicativo do departa-
mento médico do clube de que 
os atletas não tiveram proble-
mas graves.

O técnico Rogério Ceni de-
monstra confiança em con-
tar com Gabigol e Arrascaeta 

em momento tão decisivo na 
luta pelo Octa. Ele comentou 
as muitas lesões no elenco ao 
longo da temporada. “Esporte 
de alto rendimento é isso. Atle-
tas se superam dia a dia. As do-
res vêm, a competição é forte. 
Faz parte do dia a dia. Tinha 
dia que eu levantava e o joelho 
não queria ir. Para ser cam-
peão, tem que ser assim”, afir-
mou Rogério Ceni. Gabigol decidiu o jogo contra o Corinthians e depois foi substituído com dores no joelho direito

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O PAULISTA 
RAPHAEL 

CLAUS, DA FIFA, 
SERÁ O ÁRBITRO 

NO DOMINGO

 LO lateral-direito Rafinha ain-
da negocia o seu retorno ao 
Flamengo, porém, no que de-
pender do ex-atacante do clu-
be Val Baiano, a torcida já po-
de comemorar. No Instagram, 
o ex-atleta, de 39 anos, ‘anun-
ciou’ a volta de Rafinha, pos-
tando uma foto com o jogador. 

No domingo, circulou nas 

redes sociais um vídeo em que 
Rafinha afirmou: “Tá faltan-
do um pouquinho para a gen-
te assinar esse contrato”. O la-
teral deve fechar contrato com 
o Flamengo até dezembro de 
2021. O jogador, de 35 anos, 
deixou recentemente o Olym-
piakos, da Grécia, depois de 
uma curta passagem. 

Ex-atacante ‘anuncia’ Rafinha
 LEm segundo lugar no Brasi-

leiro com 68 pontos, um atrás 
do Internacional, o Flamengo 
terá um confronto direto no 
domingo para assumir a lide-
rança. Um enredo que o torce-
dor rubro-negro conhece bem 
e que teve final feliz em 2009.

A arrancada atual na luta 
pelo oitavo título tem seme-

lhanças com a conquista do 
hexa, embalada por Adriano e 
Petkovic. Afinal, foi apenas na 
penúltima rodada, com uma 
vitória por 2 a 0 sobre o Co-
rinthians, em Campinas (SP), 
gols de Zé Roberto e Léo Mou-
ra, que o Flamengo assumiu a 
liderança do Brasileirão.

Naquela ocasião não houve 

confronto direto. O Rubro-Ne-
gro virou líder com 64 pontos 
porque o São Paulo perdeu pa-
ra o Goiás por 4 a 2. Desta vez, 
o técnico Rogério Ceni, ídolo 
do clube paulista, pode estar do 
outro lado e chegar à última ro-
dada com o time dependendo 
das próprias forças. Basta ven-
cer o Internacional.

Em 2009, Fla virou líder na penúltima rodada
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Flu no ritmo de Xerém
Com gols dos meninos da base, Tricolor faz 3 a 1 no Ceará e cola no G-4 do Brasileiro

 L VEM QUE TEM!

O 
Fluminense venceu mais 
uma no Campeonato 
Brasileiro e segue fir-

me na briga por uma vaga dire-
ta na Libertadores da América. 
Jogando no Castelão, os ‘mole-
ques de Xerém’ deram um show 
e o time bateu o Ceará por 3 a 
1, gols dos garotos John Kenne-
dy, Martinelli e Samuel. Vina, de 
pênalti, descontou. O Tricolor 
chega a 60 pontos, em quinto 
lugar na tabela, a dois de São 
Paulo e Atlético-MG, que ocu-
pam, respectivamente, a quarta 
e a terceira colocações.

O jogo começou morno, 
com os donos da casa tendo 
mais posse de bola, mas sem 
criar grandes oportunidades de 
gol. O goleiro Marcos Felipe tra-
balhou algumas vezes, mas em 
chutes de fora da área. Na pri-
meira oportunidade que teve na 
partida, o Fluminense abriu o 
placar: John Kennedy recebeu 
um belo passe de Nenê e finali-
zou para o fundo das redes.

O Ceará voltou com tudo no 

segundo tempo e quase empa-
tou aos dois minutos, mas Ni-
no salvou em cima da linha. Aos 
13, em bela jogada ofensiva, o 
Fluminense ampliou: Nenê deu 
um lindo passe para Egídio, que 
rolou na medida para Martinel-
li finalizar. O gol deu tranquili-
dade ao Tricolor e o Ceará dimi-
nuiu a pressão. 

Aos 24, a defesa do Flumi-
nense deu bobeira e por pouco 
não levou o gol, em cabeçada de 
Wescley, após cruzamento de 
Vina. Aos 32 minutos, Calegari 
fez pênalti em Vina. O meia co-
brou, Marcos Felipe chegou a to-
car na bola, mas não evitou o gol. 
O time da casa cresceu e pressio-
nou, mas, aos 42 minutos, após 
cobrança de falta de Egídio pe-
la direita, Samuel cabeceou sem 
chances de defesa para o goleiro 
Richard e definiu o placar.

Na próxima rodada, o Flu-
minense enfrenta o Santos, do-
mingo, às 20h30, na Vila Belmi-
ro, precisando da vitória para se 
manter em busca do G-4.

John Kennedy solta o grito após abrir o placar no Castelão. Martinelli e Samuel fizeram os outros gols

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Richard; Eduardo; Tiago (Klaus), Luiz 
Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles 
(Wescley), Fernando Sobral (Rick) e Vina; 
Léo Chú (Jacaré) e Saulo Mineiro (Felipe 
Vizeu) Técnico: Guto Ferreira

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Cla-
ro e Egídio; Martinelli (André), Yago Felipe 
e Nenê (Hudson); Luiz Henrique (Fernan-
do Pacheco), John Kennedy (Samuel) e 
Lucca (Michel Araújo) Técnico: Marcão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)  
Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) 
Gols: 1º tempo: John Kennedy (44 minutos). 2º tempo: Martinelli (13), Vina (32) 
e Samuel (42 minutos) Cartões amarelos: Léo Chú (CEA); Lucca (FLU) Renda e 
público: Jogo com portões fechados

CEARÁ 1 FLUMINENSE 3

FLUMINENSE

COBRA DO JOGO
Martinelli - o garoto 
ditou o ritmo do time 
com muita categoria

BOLA CHEIA
Nenê, Luccas Claro, 
Yago, John Kennedy, 
Egídio, Samuel e Nino

DEU PRO GASTO
Marcos Felipe, Calegari, 
Fernando Pacheco, André, 
Hudson e Michel Araújo

BOLA MURCHA
Luiz Henrique 
e Lucca

TÉCNICO
Marcão apostou na 
marcação forte e na saída 
rápida nos contra-ataques

ATUAÇÕES
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33ª RODADA

AMANHÃ

 SANTOS  X   CORINTHIANS  19:00

35ª RODADA

AMANHÃ

 CORITIBA  X  PALMEIRAS  19:30

34ª RODADA

SEXTA-FEIRA

 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS  21:30

 L QUEM SEGURA?

‘Vovô’ e ‘Vovô’ e 
meninos meninos 
estão onestão on
Garotos Garotos 
elogiam a elogiam a 
parceria com parceria com 
os veteranos os veteranos 
do elenco e do elenco e 
sonham comsonham com
a vaga direta  a vaga direta  
na Libertana Liberta

C
om a ajuda do veterano 
Nenê, autor de belos passe 
no jogo, os garotos de Xe-

rém decidiram no Castelão. Me-
lhor em campo, o volante Mar-
tinelli elogiou a  parceria com os 
atletas mais experientes, dizen-
do que eles passam muita con-
fiança: “O grupo todo está de pa-
rabéns, conquistou o primeiro 
objetivo (a vaga na pré-Liberta-
dores). Agora tem mais um de-
safio”, disse, referindo-se à vagas 
direta na principal competição 
do continente. “A gente sabe que 
é muito possível e, se Deus qui-
ser, vamos conquistar também”, 
completou Martinelli. 

Autor do primeiro gol na 
vitória, John Kennedy perdeu 
boa chance ao furar no primei-
ro tempo, mas se redimiu: “Es-
tou feliz, O atacante não pode 

se desesperar com um gol per-
dido, tem que estar preparado 
para outra chance. O Nenê me 
dá bastante orientações para in-
filtrar que a bola vai chegar”. Sa-
muel, que fechou o placar, dis-
se estar realizando um sonho 
de criança: “Só Deus sabe a luta 
que passei para chegar aqui. A 
gente quer muito a classificação 
direta para a fase de grupos da 
Libertadores”. 

Possíveis rivais chilenos

O Campeonato Chileno 
acabou ontem e definiu os dois 
classificados para a fase prelimi-
nar da Liberta. Tanto Universi-
dad de Chile quanto Unión Es-
pañola podem ser adversários 
do Fluminense ou de outro bra-
sileiro no segundo confronto 
por um lugar na fase de grupos.

O Unión Española foi golea-
do por 4 a 1 pelo Cobresal e ter-
minou em quarto lugar, com 52 
pontos. Com isso, irá enfrentar o 
Independiente del Valle (EQU) 
no primeiro confronto de ma-
ta-mata. Quem passar, pegará o 
primeiro representante brasilei-
ro, que no momento seria o Flu-
minense, ou o Ayacucho (PER).

Já a Universidad de Chile fi-
cou com os mesmos 52 pontos, 
mas em terceiro lugar. Com isso, 
pegará o San Lorenzo (ARG) no 
primeiro confronto. O vence-
dor vai encarar o segundo bra-
sileiro classificado ou o Depor-
tivo Lara (VEN). No momento 
seria o Grêmio, mas pode ser 
Athletico-PR, Santos, Corin-
thians, Bragantino ou até mes-
mo o Fluminense, no caso de 
combinação pouco provável.

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 69 36 20 9 7 60 33 27

 2º FLAMENGO 68 36 20 8 8 65 45 20

 3º ATLÉTICO-MG 62 36 18 8 10 59 43 16

 4º SÃO PAULO 62 35 17 11 7 56 38 18

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º FLUMINENSE 60 36 17 9 10 52 41 11

 6º PALMEIRAS 56 34 15 11 8 49 32 17

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º GRÊMIO 56 36 13 17 6 52 39 13

 8º ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14 36 35 1

 9º SANTOS 50 35 13 11 11 50 48 2

 10º CORINTHIANS 49 35 13 10 12 45 44 1

 11º BRAGANTINO 48 35 12 12 11 49 40 9

 12º CEARÁ 46 36 12 10 14 50 50 0

ZONA NEUTRA

 13º ATLÉTICO-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7

 14º SPORT 41 35 12 5 18 29 45 -16

 15º FORTALEZA 41 36 10 11 15 34 38 -4

 16º BAHIA 38 36 10 8 18 42 59 -17

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º VASCO 37 36 9 10 17 34 54 -20

 18º GOIÁS 36 36 9 9 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 28 35 6 10 19 29 49 -20

 20º BOTAFOGO 24 36 4 12 20 30 60 -30

36ª RODADA

13/02

 GOIÁS 2 X 0 BOTAFOGO

 SANTOS 2 X 0 CORITIBA 

 ATLÉTICO-MG 1 X 1 BAHIA 

14/02

 FLAMENGO 2 X 1 CORINTHIANS 

 VASCO 0 X 2 INTERNACIONAL 

 PALMEIRAS 3 X 0 FORTALEZA 

 ATHLETICO-PR 2 X 1 ATLÉTICO-GO 

 GRÊMIO 1 X 2 SÃO PAULO  

ONTEM

 CEARÁ 1 X 3 FLUMINENSE 

 SPORT  X  BRAGANTINO * 

37ª RODADA

SÁBADO

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

DOMINGO

 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

SEGUNDA

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-GO 18:00

 BOTAFOGO  X  SÃO PAULO 20:00

ARTILHARIA

17 GOLS: Claudinho (Bragantino), 

Marinho (Santos) e Thiago Galhar-

do (Inter)

15 GOLS: Luciano (São Paulo)

13GOLS: Pedro e Gabigol (Flamen-

go), Cano (Vasco) e Vina (Ceará)

12 GOLS: Diego Souza (Grêmio)

 *Jogo não encerrado até o fechamento desta edição. 

Com passes precisos, o 
meia Nenê participou de 
dois dos três gols da vitória 
tricolor no Castelão

 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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Vasco vai hoje ao STJD
Clube fará denúncia na Justiça Deportiva para tentar anular jogo com o Inter

 L ‘ESCÂNDALO DO VAR’

E
ntre os movimentos para 
mostrar sua indignação e 
tentar anular o jogo com o 

Internacional pelo que chamou 
de escândalo do VAR, o presi-
dente do Vasco, Jorge Salgado, 
conversou por telefone com o 
secretário-geral da CBF, Walter 
Feldman. E também contou com 
o apoio do presidente da Federa-
ção do Rio, Rubens Lopes.

Ainda no domingo, a direto-
ria do Vasco anexou no docu-
mento da partida contra o time 
gaúcho, em São Januário, ofício 
queixando-se da falha do VAR, 
que não pôde usar o sistema de 
linhas do impedimento por er-
ro na calibragem do programa, 
no lance do primeiro gol do Co-
lorado, de Rodrigo Dourado. O 
próximo passo será entrar hoje 
no Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) com o pedi-
do de anulação.

Time pensou em não voltar
O departamento jurídico do 

clube está finalizando a denún-
cia, que, devido a razões buro-
cráticas, só pode ser realizada 48 
horas após a partida. Entretanto, 
a chance de o Vasco conseguir a 
anulação no tribunal é pequena.

“O Vasco vai se insurgir con-
tra essa injustiça. Nossos depar-
tamentos jurídico e de futebol es-
tão trabalhando para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis, 
tanto na esfera administrativa 
como junto à Justiça Desporti-
va. Temos que garantir a lisura 
da principal competição do país”, 
afirmou Salgado. 

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo revelou que o time chegou 
a pensar em não voltar para a eta-
pa final. “Pensamos sim, mas cor-
reríamos o risco de perder mais 
pontos além dos três. O VAR está 
aí para auxiliar, isso é uma falta de 
respeito”, reclamou Luxa.

Jogadores do Internacional comemoram o gol de Rodrigo Dourado: falha no equipamento do VAR deixou a diretoria do Vasco revoltada

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

 LEm que pese a polêmica do VAR 
no primeiro gol do Inter, a derro-
ta tem efeitos ainda mais dramá-
ticos para o Vasco no Brasileiro. 
No Z-4, a apenas duas rodadas 
do fim, o Cruzmaltino pode ser 
rebaixado à Série B já na próxima 
partida, diante do Corinthians, 
domingo, no Itaquerão.

Em caso de derrota e se o 
Bahia vencer o confronto di-
reto com o Fortaleza, no Cas-
telão, sábado, o Vasco ficará 
quatro pontos atrás de baianos 
e cearenses, sendo rebaixado 
com uma rodada de antecipa-
ção. Além disso, mesmo que 
o Bahia tropece, o Cruzmalti-

no pode ser ultrapassado pelo 
Goiás, que, em casa, enfrenta o 
Bragantino no domingo.

Se empatar com o Corin-
thians, o Vasco ficará em situa-
ção quase irreversível, caso o 
Bahia vença. Isso porque a di-
ferença será de três pontos, mas 
os baianos levariam a melhor 

no critério de desempate por ter 
mais vitórias, enquanto o Forta-
leza está com saldo atual de -4, 
contra -20 do Cruzmaltino.

Para chegar à última rodada 
do Brasileiro dependendo das 
próprias forças, o Vasco preci-
sa vencer o Corinthians e torcer 
por um tropeço do Bahia.

Time cruzmaltino corre o risco de ser rebaixado no domingo
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ESPORTES

 L CORRIDA CONTRA O TEMPO

Diniz entra no 
alvo do Fogão
Demitido recentemente do São Paulo, treinador 
teria pedido um tempo para dar uma resposta

E
x-treinador do São Paulo, 
Fernando Diniz é um dos 
nomes que vêm sendo ana-

lisados pela diretoria do Botafo-
go. O projeto traçado seria de um 
contrato de dois anos, tendo co-
mo foco a disputa da Série B do 
Brasileiro e o retorno à elite. 

De acordo com informações 
do portal Lancenet, Diniz já foi 
sondado e teria ficado satisfei-
to com a procura do Alvinegro. 
A oferta teria agradado, mas ele 
pediu um tempo para pensar e 
analisar outras propostas antes 
de dar uma resposta.

Diniz deixou o São Paulo no 
dia 1º de fevereiro, depois de ter 
chegado a liderar o Brasileiro. O 
time, no entanto, perdeu fôlego e 

caiu muito de produção, o que o 
levou a ser demitido. No futebol 
carioca, ele só trabalhou uma vez: 
no Fluminense, em 2019. 

Outros nomes cotados

A diretoria vem correndo 
contra o tempo para apresentar 
um novo treinador. Rebaixado 
e dono de umas piores campa-
nhas na história do Brasileiro por 
pontos corridos, a ideia é iniciar 
o quanto antes o projeto visan-
do à próxima temporada. Por is-
so, a expectativa é definir o novo 
comandante nos próximos dias.

Além de Diniz, o diretor de fu-
tebol Eduardo Freeland iniciou 
as conversas com alguns nomes. 
A busca é por profissionais com 

experiência na Segunda Divisão, 
mas que também tenham pos-
sibilidade de fazer mais do que 
conseguir o acesso. 

Apesar de alguns estrangeiros 
terem sido oferecidos, a priorida-
de é acertar com um técnico bra-
sileiro, de preferência que conhe-
ça melhor a realidade da Série B. 
Além disso, o Botafogo tem si-
tuação financeira delicada e não 
pode pagar muito. Mesmo assim, 
entre alguns dos alvos, há profis-
sionais que não são baratos.

A folha salarial, de R$ 2,5 mi-
lhões, deve ser mantida, incluin-
do a comissão técnica. Além de 
Diniz, nos corredores do clube 
comentam-se os nomes de Do-
rival Júnior e Marcelo Cabo. Fernando Diniz chegou a liderar o Brasileiro pelo São Paulo

DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO
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A GATA DA HORA

fez um ensaio temático da folia intercalando a pintura 

corporal com os faisões de sua fantasia, para não deixar o Carnaval 

passar despercebido neste fevereiro atípico sem desfiles na Sapu-

caí. A modelo é Musa da Vigário Geral e Madrinha de bateria do 

Império da Zona Norte. Veja mais no Instagram: @lulobooficial

LU LOBO

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

ANDRÉ CAMPOS/DIVULGAÇÃO

 LBarcelona e Paris Saint-
-Germain farão hoje, no 
Camp Nou, o primeiro due-
lo pelas oitavas de final da 
Liga dos Campeões. Técni-
co da equipe catalã, Ronald 
Koeman elogiou o seu elen-
co. “Eu não vejo outros ti-
mes muito melhores que o 
Barcelona no momento”, 
disse o holandês em entre-
vista coletiva. O Barça vem 
em boa fase, com sete vi-
tórias consecutivas no Es-
panhol. No PSG, o técnico 
argentino Mauricio Pochet-
tino terá um sério desfalque: 
Neymar, lesionado, está fora 
da partida. O jogo começa às 
17h (de Brasília).

Barça e PSG duelam hoje

 LUm dos destaques do Atlé-
tico de Madrid, líder do 
Campeonato Espanhol, o 
atacante uruguaio Luis Suá-
rez pode deixar o clube de 
graça. De acordo com o jor-
nal Marca, há uma cláusu-

la no contrato do atleta que 
permite uma ruptura do 
vínculo sem qualquer cus-
to. Isso poderá acontecer a 
partir de julho. O contrato 
de Suárez com o Atlético de 
Madrid é de dois anos. 

Suárez pode sair de graça

AFP

atacante do City, foi mul-
tada ao quebrar as regras 
da quarentena na Ingla-
terra. A modelo Rita Johal 
promoveu festa em apar-
tamento de Londres. Em 
vídeo, ela diz:  “Vocês não 
podem estar todos depri-
midos neste mundo”.

o 
técnico Jürgen Klopp afas-
tou qualquer possibilida-
de de deixar o Liverpool. O 
alemão reconheceu o mo-
mento ruim do campeão in-
glês, que vem de três derro-
tas consecutivas na Premier 
League e praticamente deu 
adeus à disputa pelo título.

ofício à CBF pedindo a 
imagem do VAR no lance 
do gol da vitória do Fla-
mengo, domingo, marca-
do por Gabigol. “Diante 
do que vimos no Mara-
canã, voltamos a protes-
tar à CBF, pedindo  áudios 
e imagens do VAR”.

o argentino Leopoldo Ja-
cinto Luque, campeão 
mundial pela seleção em 
1978, morreu aos 71 anos, 
vítima de complicações 
causadas pela Covid-19. 
Luque também marcou 
época defendendo o River 
Plate entre 1975 e 1980. 

 LA MULHER DE MAHREZ,  LAPESAR DA MÁ FASE,

 LO CORINTHIANS ENVIOU LEX-ATACANTE DO SANTOS,

Lesionado, Neymar  
será desfalque no PSG
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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

 

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
 

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.

 

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/
 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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.
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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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MIRELLA SE CASA EM CANCÚN
 L MC Mirella se casou com Dynho Alves, domingo, em 

Cancún, no México. O noivado de Mirella e Dynho acon-
teceu no programa A Hora do Faro, da Record. O casal 
chegou a terminar o relacionamento antes da funkeira 
entrar no reality show A Fazenda. 

LARISSA ESTÁ 
SOLTEIRA

 LApós três anos juntos, chegou ao fim o na-
moro de Larissa Manoela e Leo Cidade. A notí-
cia foi confirmada através de um comunicado 
divulgado pela assessoria da atriz e cantora. O 
ex-casal afirma que continua amigo. “Larissa 
Manoela e Leonardo Cidade não estão mais jun-
tos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles 
permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão 
nos últimos dias. Ambos entenderam que era 
o momento de seguir em frente, cada um por 
um caminho, sempre torcendo pela felicidade 
do outro”, informa o comunicado.

BABADINHO

 L O PRÍNCIPE HARRY e sua mulher, Meghan Markle, 
vão ser pais novamente. O casal anunciou que a atriz 
está grávida com uma foto em que Meghan aparece 
deitada no colo de Harry e os dois sorriem um para o 
outro. O casal já tem um filho, Archie, de 1 ano. 

EM ALTA EM BAIXA

 LEm uma live, Lucas se 
declarou para Gilberto: 
“Paixão é recíproca”.

 LYasmin Brunet viveu re-
lacionamentos tóxicos: 
“Precisei de apoio”.

O CARNAVAL 
DA GRACY

 LGracyanne Barbosa não 
deixou o Carnaval passar 
batido. A musa fitness ti-
rou sua fantasia do ar-
mário e posou para um 
ensaio usando o figuri-
no com o qual desfilou 
como Rainha de Bate-
ria da União da Ilha em 
2018. Gracy mostrou tu-
do no Instagram. 

SEXO NO BUSÃO

 LSolange Almeida e o namo-
rado, Monilton Moura, res-
ponderam perguntas pra lá 
de picantes dos seguidores da 
cantora no Instagram. Ques-
tionados se já fizeram sexo no 
ônibus da banda, eles disse-
ram que sim. “Já, eu gosto”, 
revelou Monilton, sorrindo. 
“Bom, né? Aquele balançadi-
nho. A gente dá uma brinca-
da”, completou Solange nos 
Stories do Instagram.

 LIvete Sangalo publicou fotos e vídeos no Instagram pa-
ra mostrar os detalhes da decoração da festa de aniversá-
rio de 3 aninhos das filhas gêmeas, Helena e Marina, que 
aconteceu ontem. A comemoração teve dois temas, dedi-
cados para cada uma das meninas: A Bela e A Fera e Spirit, 
com os personagens famosos das animações. 

ANIVERSÁRIO DAS GÊMEAS 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Karina discute com Pedro. 
Zé e Marcão, Sol e Wallace, Guta e Max 
se surpreendem por terem se beijado 
no escuro. Karina se lembra do beijo de 
Duca e Bianca e tem uma crise de choro. 
Jeff se encanta com a voz de Mari. Wal-
lace se declara para Sol, mas ela o repu-
dia. Karina pede para lutar com Cobra.

19h40. Globo: Flávia foge de Apolo. 
Shirlei conhece Guido sem saber que 
o padrasto de Felipe é seu pai. Jéssica 
orienta Carmela no seu plano contra 
Shirlei. Shirlei tenta se aproximar de 
Vitória. Bruna convida Giovanni para 
morar na Argentina com ela. Tancinha 
comenta com Apolo sobre sua ideia.

21h. SBT: Carol e Fernando namo-
ram e veem filme na casa dela. Tobias 
vai atrás de Maria Cecília no aparta-
mento novo. Maria Cecília assume 
que está confusa e não sabe se vai 
casar com Junior, quando ele voltar 
da Amazônia. Tobias diz que a ama 
muito. Junior liga para Carmen.

18h30. Globo: Candinho se lembra de 
um episódio da sua infância e demons-
tra aversão pelo pai. Manolo conta para 
o delegado que Dionísio era conhecido 
como Klaus Wagner. Marizé fica feliz 
ao ver Cristal e o jogador Fred na festa 
do seu aniversário. O delegado diz para 
Samuel e Manolo que vai ajudá-los.

21h. Record: Amat fica decepcio-
nada com a atitude de Terá diante 
do nascimento do filho. Sob o efeito 
da bebida, Ibbi-Sim não tem sucesso 
diante de Nadi. Enlila beija o general 
Ekur. Nadi e Ibbi-Sim mentem e dizem 
que o casamento foi consumado. Terá 
dá um ultimato em Absali. Lamassi e 
Iafa começam a se aproximar.

21h30. Globo: Silvana e Dita abrigam 
Bibi. Bibi liga para Aurora e Caio e poli-
ciais monitoram a conversa das duas. 
Ruy cobra explicações de Edinalva e vai 
à casa de Nazaré esperar por Zeca. Irene 
perde o bebê, mas diz para Mira que 
fingirá a gravidez. Joyce pede que Simo-
ne acompanhe Ivan em uma consulta 
médica. Irene provoca Joyce e Eugênio.

Torcida contra Nego Di
Famosos fazem campanha na web pela eliminação do humorista

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

B
astou Nego Di ser colo-
cado no paredão do Big 
Brother Brasil 21, na noi-

te de domingo, para vários in-
ternautas encherem as redes 
sociais de mensagens come-
morando a indicação do hu-
morista para a berlinda e fazen-
do campanha pela sua saída do 
reality show da Globo. E essa 
mobilização inclui, inclusive, 
famosos. Diversas celebridades 
foram às redes sociais declarar 
apoio ao mutirão de elimina-
ção do gaúcho, que é considera-
do um dos vilões desta edição. 

Nego Di está no paredão 
junto com Sarah e Fiuk. Ele foi 
emparedado por Sarah, que, 
após ser indicada pela líder 
Karol Conká, teve direito a es-
colher alguém para ir com ela 
para a berlinda e apontou o hu-
morista. Fiuk recebeu a maio-
ria dos votos da casa — cinco.  

Com a indicação de Nego 
Di para o paredão, internau-
tas anônimos e famosos logo 
deram início à campanha pela 
eliminação do humorista. En-
tre as celebridades, Neymar foi 
um dos que postaram mensa-
gem a favor da saída do gaú-
cho do BBB 21. “Vamos com-
binar uma coisa aqui rapidão. 
Fora Nego Di”, escreveu o jo-
gador no Twitter.

Deborah Secco também 
mostrou que está na torcida 

pela eliminação do humoris-
ta. “Votem em Nego Di e alon-
guem os dedinhos!”, postou a 
atriz no Twitter.

Maisa Silva é outra famosa 
que entrou na campanha pe-
la saída do gaúcho da casa. No 
Twitter, a atriz e apresentadora 
publicou a hashtag do mutirão 
e pediu a permanência de Sarah: 
“#ForaNegoDi. #FicaSarah”. 

No Twitter, o ator Bruno 
Gagliasso ironizou: “O Nego 
Di vai ser o primeiro come-
diante que sai da casa e nun-
ca me fez dar uma risada. 
Muita sinergia”.

Irmã de Fiuk, Cleo fez um 
vídeo para pedir um mutirão 
a favor do irmão, com o públi-
co votando em Nego Di. “Eu 
acho que ele ainda tem muita 
coisa para aprender lá dentro e 
eu conto com a ajuda de todo 
mundo para ajudar ele a ficar 
lá e a gente ver ele aprendendo 
e torcer por ele juntos”, disse a 
atriz no Twitter. Nego Di é considerado um dos vilões do ‘Big Brother Brasil 21’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L A julgar pela mobilização 
dos internautas pela elimina-
ção de Nego Di, parece que o 
humorista tem grande chan-
ce de dar adeus ao Big Brother 
Brasil 21 hoje à noite. E com 
alto índice de rejeição. Pelo 
menos é o que apontam en-
quetes realizadas na internet. 
Até ontem à noite, pesquisas 

apontavam o gaúcho como o 
mais cotado para sair da ca-
sa, com mais de 96% de votos 
num paredão triplo.

Ex-participante do Big 
Brother Brasil 18, Patrícia 
Leitte, que saiu do progra-
ma com recorde de rejeição 
(94,26% dos votos), acredi-
ta que vai “passar a coroa” 

para Nego Di. A cearense 
criou até um bolão no Ins-
tagram para falar do índi-
ce de rejeição do humorista. 
“Vamos de bolão. Quem vai 
acertar a porcentagem que o 
Nego Di vai sair? Já dou logo 
meu palpite: 92,78%. Acho 
que essa coroa vai para ou-
tra pessoa. Será?”, escreveu 

Patrícia na postagem.
Mahmoud Baydoun, que 

participou do Big Brother 
Brasil 18 junto com Patrícia, 
também acredita que Nego 
Di é o escolhido para rece-
ber a coroa da rejeição. Nos 
comentários, ele citou a en-
quete do site Uol: “No Uol, 
está dando 97%”. 

Patrícia Leitte acredita que passará a ‘coroa da rejeição’ pra Nego Di

NEGO DI 
DISPUTA O 

PAREDÃO DE 
HOJE COM 

SARAH E FIUK
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Um amigo verdadeiro é aquele que chega quando 

todos os outros saem.” (W. Winchell)

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

 LBusque fazer algumas mu-
danças no seu visual, não ligue 
para opiniões alheias. O clima 
pode ficar tenso nos relacio-
namentos. Não tente impor as 
suas opiniões no amor.
Números da sorte: 99, 45 e 54.

 LO desejo de viajar pode sur-
gir, mas evite sair sem estar 
protegido. O astral favorece o 
contato com pessoas queridas. 
Na vida a dois, troque ideias e 
valorize o seu bem. 
Números da sorte: 73, 01 e 19.

 LÉ um bom momento para re-
pensar seus hábitos e abando-
nar manias. Reduza um pouco 
sua jornada e respeite seus li-
mites. A Lua realça o seu char-
me. Paquere bastante.
Números da sorte: 92, 29 e 47.

LIBRA ESCORPIÃO SAGITÁRIO
de 23 de setembro a 22 de outubro de 23 de outubro a 21 de novembro de 22 de novembro a 21 de dezembro

 LVocê vai viver um dia bem 
gostoso em família. Tente 
manter a calma com impre-
vistos e conflitos que podem 
surgir. Namore bastante hoje 
com o seu par romântico.
Números da sorte: 57, 66 e 75.

 L A tomada de algumas de-
cisões importantes pode 
influenciar seu dia no tra-
balho. Preste atenção na 
saúde. Ajude o seu par a 
concluir seus objetivos.
Números da sorte: 67, 85 e 49.

 LA Lua vai te deixar animado. 
Busque se divertir hoje, faça 
coisas que te deem prazer. 
Faça contato com familiares 
e amigos. Você estará com o 
seu lado romântico aflorado. 
Números da sorte: 68, 86 e 14.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê pode sentir falta dos 
seus amigos. Tenha cuidado 
com o seu bem-estar. Desen-
tendimentos podem surgir 
com amigos. O companheiris-
mo vai pintar no romance.
Números da sorte: 24, 51 e 60.

 LDescanse bastante e pratique 
atividades relaxantes. Reflita 
sobre sua carreira e objetivos. 
Se tiver que mudar, não tenha 
medo. Há chance de paquera 
com alguém do trabalho.
Números da sorte: 07, 70 e 97.

 LAproveite seu tempo em 
casa e invista no seu futuro, 
tente aprender coisas novas. 
Um atrito com amigos pode 
acontecer. No amor, vai curtir 
bastante a sintonia com o par.
Números da sorte: 08, 62 e 35.

SANTO ONÉSIMO
Onésimo, cujo nome significa útil 
em grego, era escravo. Foi preso 
após abandonar a casa do seu se-
nhor, levando os bens dele. No cár-
cere, conheceu o apóstolo Paulo, 
que lhe mostrou a Palavra de Deus. 
Arrependido, Onésimo confessou 
sua culpa, foi perdoado, conver-
teu-se ao cristianismo e recebeu o 
batismo do próprio Paulo, que o en-
viou de volta para seu antigo dono 
com uma carta de recomendação. 
Onésimo morreu em Roma, após ser 
preso e decapitado. O que se sabe 
sobre Onésimo está testemunhado 
na carta de São Paulo para Filemon.

SANTO DO DIA

RECORDANDO
Um casal de idosos está dei-
tado na cama. A esposa não 
está satisfeita com a distân-
cia entre eles. Ela lembra:
— Quando éramos jovens, você 
costumava segurar minha mão. 
O marido estica o braço e se-

gura a mão da esposa, que 
não se dá por satisfeita:
— Quando éramos jovens, 
você costumava ficar bem 
pertinho de mim.
Resmungando, o marido vira 
o corpo com dificuldade e se 
aconchega perto da esposa, 

que ainda está insatisfeita:
— Quando éramos jovens, 
você costumava morder mi-
nha orelha.
O marido dá um longo suspi-
ro, joga a coberta de lado e 
sai da cama. A esposa se sen-
te ofendida e grita:

— Onde você vai?
— Buscar a dentadura!

ARREPENDIMENTO
Rafael estava assistindo ao 
vídeo do casamento dele de 
trás pra frente. O amigo se 
aproximou e perguntou:

— Por que assiste ao vídeo do 
seu casamento do fim para 
o início?
E o Rafael respondeu:
— Porque minha parte fa-
vorita é quando eu pego a 
aliança de volta e saio do al-
tar com um sorriso no rosto.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Ogum.
MENSAGEM:
Ogum vem nos livrando de 
inveja e feitiçaria. Evite via-
jar de carro à noite, principal-
mente viagens longas. Use 
roupas claras e cuidado com 
excesso de bebidas.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí.
COR:
Azul-escuro. 
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para proteger seu carro de 
roubo, acidentes ou proble-
mas mecânicos, passe um 
coco seco por todo o carro 
e vá pedindo a Ogum que 
tire toda negatividade e 
qualquer olho-grande que 
estiver no veículo. Quando 

acabar, quebre o coco na 
estrada e lave as rodas do 
veículo com cerveja.

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

 L Invista uma grana para dei-
xar seu lar mais aconchegante. 
Isso vai te fazer bem. Tome cui-
dado com o orçamento, evite 
gastar demais. A paquera fica-
rá em segundo plano.
Números da sorte: 69, 06 e 15.

 LO astral estará favorável para 
contatar as pessoas queridas. 
Coloque as conversas em dia, 
deixe seus amigos à vontade. 
No campo do romance, use e 
abuse do seu charme.
Números da sorte: 52, 79 e 61.

 LRedobre a atenção com os 
gastos hoje. Não misture di-
nheiro com amizade. A Lua 
ajudará você a definir o que 
quer para o seu coração. O na-
moro pode engatar.
Números da sorte: 35, 89 e 80.
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