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‘MUITA GENTE 
CHEGOU DEPOIS 
E ENTROU NA 

MINHA FRENTE’
Iza Clarisse, de 83 anos, reclama de fura-fila, 
desorganização e aglomeração em um polo 
de vacinação contra a Covid em São Gonçalo. 

Filhos fotografam e filmam tudo para ter 
certeza de que não vão injetar vento. É dose!

DRAMA DE IDOSOS MOFANDO NO MEIO-FIO

FURÕES PRECISAM SE VACINAR CONTRA A FALTA DE SOLIDARIEDADE E DE CARÁTER 4

Covid-19 mata 
Izael Caldeira, 
do Demônios 

da Garoa

LUTO NA MÚSICA

PÁGINA 5

Jovens do Flu 
provam que país 

ainda é viveiro 
de craques

APOLINHO

PÁGINA 10

ESPORTES

Alô, Vasco 
e Fla! STJD 
pode tirar 
3 pontos 
do Inter
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CORONAVÍRUS 3

Rio já tem 
4 casos da 
variante 

brasileira

Capital bate 
recorde de 
infectados 
em 24 horas

8.385 PESSOAS 5

Vivi Araújo 
não precisa de 
Carnaval pra 
desfilar, né?

BABADO 16
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

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

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

MEIA HORA multimídia

LIXO                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera e vazamento em Pilares
 LEstamos com um buraco muito grande, que contém um 

vazamento de esgoto há mais de dois meses, em frente 
ao número 538 da Rua Álvaro Miranda, em Pilares. Além 
de poder causar um acidente, caso alguém caia ou trope-
ce no buraco, está jorrando muita água, causando um 
desperdício imenso. Alguém da prefeitura precisa ir lá 
ver isso e consertar a situação.

Jacimires Costa
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
limpa praça

 LA Comlurb realizou o traba-
lho de varrição, remoção de 
resíduos, roçada, capina, lim-
peza de caixas de ralo e troca 
e reposição de papeleiras da 
Praça Professor Darcy Pereira, 
em Vila Isabel, na Zona Note, 
e ruas do entorno.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

Lucas Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Motoristas não 
param no ponto

 LMotoristas da linha 397 passam 
pela Avenida Brasil, onde muitos 
passageiros aguardam esse ôni-
bus, e simplesmente não param. 
Não existe nenhuma obstrução nas 
baias. Isso prejudica os passageiros 
com o horário do trabalho. Sem con-
tar que esses ônibus demoram ho-
ras para passar e, quando passam, 
não param nos pontos. Um verda-
deiro descaso com o trabalhador.

ÔNIBUS

Torneiras secas há 
mais de oito anos

 LEm toda extensão da Rua Álvares 
de Azevedo, no Cachambi, falta 
água. Isso ocorre há mais de oito 
anos e ninguém nunca fez nada 
para nos ajudar. Quando entramos 
em contato com a Cedae, a resposta 
é sempre a mesma. Prometem que 
vão vir até aqui, mas nunca apare-
cem. Já chegaram até a prometer 
um caminhão-pipa para as casas, 
mas nunca fizeram nada.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

FALTA D’ÁGUA

Longa espera por 
busão à noite

 LVenho manifestar minha indigna-
ção com os serviços prestados pelas 
empresas de ônibus da cidade do 
Rio de Janeiro durante a noite. Eu 
entendo que estamos em meio a 
uma pandemia, mas não é certo dei-
xar o passageiro esperando muito 
tempo o transporte público à noite. 
Semana passada, fiquei de 10 da 
noite até meia-noite aguardando 
um ônibus na Central do Brasil.

Juliana Silva
Rio de Janeiro

ÔNIBUS

App do 1746 não 
resolve nada

 LExiste um meio de comunicação 
com a Prefeitura do Rio de Janeiro de-
nominado 1746. Esse canal teria o ob-
jetivo de resolver questões públicas. 
Estou há mais de três meses tentando 
resolver um problema via internet, 
pois estou seguindo a quarentena, 
mas não consigo. O serviço tem a op-
ção de reclamar do atendimento, mas 
quando escrevo a reclamação e tento 
finalizar, o serviço desativa.

Herculano Alves
Por e-mail

APLICATIVO

Lixo e mosquitos 
em Copacabana

 LO reservatório do Cantagalo, 
situado na Rua Percy Murray, em 
Copacabana, está completamente 
abandonado. O local, apesar de ser 
tombado como patrimônio históri-
co, está muito sujo. A Cedae não faz 
nenhuma limpeza há anos. Quem 
mora próximo sofre com a quanti-
dade absurda de mosquitos. A Pre-
feitura ou a própria Cedae precisa 
ir até o local.

André Ricardo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

MOSQUITO



GERAL

Daniel Soranz vacina a agente comunitária Adriana Damásio Lopes, de 45 anos, na Clínica da Família

ESTEFAN RADOVICZ 

Variante no Rio
Fiocruz confirma que nova cepa do coranavírus foi registrada no estado

 L MAIS TRANSMISSÍVEL

A 
nova variante do corona-
vírus, identificada no Rio 
de Janeiro, pode ser ainda 

mais transmissível e atingir pes-
soas mais jovens. É o que apon-
tam médicos especialistas em 
infectologia. No início da tarde 
de ontem, a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) confirmou que a 
nova cepa do vírus, a P1, foi cons-
tatada no estado, após a realiza-
ção de exames laboratoriais fei-
tos pelo Instituto Oswaldo Cruz. 

A variante P.1 foi identificada 
primeiramente em Manaus, no 
Amazonas. No início do mês, pa-
cientes da capital foram transferi-
dos para a cidade do Rio. 

“Todas essas variantes, sem ex-
ceção, a da Califórnia, da África do 
Sul, a amazônica e a outra de Ro-
raima, todas elas são muito seme-
lhantes, porque têm uma mutação 
no material genético da proteína 
AS que faz com que ela tenha uma 
ligação mais forte com os recepto-
res nas vias aéreas, o que aumenta a 
transmissibilidade. A P1 ainda es-
tá sendo analisada, mas se acredi-
ta que ela seja muito semelhante à 
variante inglesa e por isso seja mais 
transmissiva”, explicou o médico 
infectologista e epidemiologista 
Bruno Scarpellini. 

Segundo os especialistas, ain-

da não há estudos comprovados 
de que a cepa P1 seja mais agres-
siva ou letal, mas os dados ini-
ciais já apontaram que a varian-
te pode causar doenças e atingir 
os jovens. “Ela tem capacidade 
de causar mais doenças, por cau-
sa da capacidade maior de trans-
missão. A variante causa infecção 
com cargas virais bastante eleva-
das e ela tem uma afinidade pelo 
receptor da célula humana muito 

maior que a cepa original. Então, 
ela tem capacidade de causar um 
maior número de casos e, obvia-
mente, de infectar mais jovens”, 
analisou o médico infectologista 
Alberto Chebabo. 

As secretarias municipais e es-
taduais de saúde não se manifesta-
ram sobre novas medidas de com-
bate à variante e informaram que 
vão falar apenas na coletiva de im-
prensa marcada para hoje.

‘TEM 
CAPACIDADE DE 
INFECTAR MAIS 

JOVENS’, DIZ 
INFECTOLOGISTA

 LO Ministério da Saúde regis-
trou, até segunda-feira, 170 ca-
sos confirmados da nova variante 
do coronavírus, chamada de P.1 
e inicialmente identificada em 
Manaus, Região Norte do Brasil. 
A maioria foi notificada no Esta-
do do Amazonas, com 110 casos.

O Estado do Rio de Janeiro tem 
quatro casos confirmados: um em 

Petrópolis, um em Belford Roxo e 
dois na capital (no Hospital de La-
ranjeiras, na Zona Sul, e no Hos-
pital do Andaraí, na Zona Norte).

A P.1 foi identificada até 
agora em outros 10 estados: 
Bahia, Espírito Santo, Pará, 
Paraíba, São Paulo, Roraima, 
Ceará, Piauí, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

Quatro casos no Estado do Rio
 LO secretário municipal de Saúde, 

Daniel Soranz, disse ontem que, 
mesmo com a paralisação da cam-
panha de vacinação no Rio por 
falta de doses, o município espe-
ra imunizar idosos de 75 anos até 
o fim deste mês. Para a Prefeitura 
do Rio alcançar a idade esperada 
até o fim deste mês, será necessá-
rio que agilizem as faixas etárias ao 

longo de fevereiro. Isso porque, no 
cronograma atualizado pela pre-
feitura, a última idade prevista é de 
pessoas com 79 anos. 

Sobre a paralisação da vacina-
ção, que começa hoje, Soranz afir-
mou que o município cumpriu 
com a imunização de todos os 
idosos com mais idade, diferente-
mente de cidades como São Paulo.

Soranz comemorou seu ani-
versário ontem e falou sobre o pre-
sente esperado para a data. “Acho 
que o melhor presente é estar aqui, 
vacinando, imunizando pessoas”, 
celebrou ele, que imunizou a agen-
te comunitária Adriana Damásio 
Lopes, de 45 anos, na Clínica da 
Família do Rio Comprido e a dire-
tora da unidade, Cely Varga, de 54.

Capital espera imunizar idosos de 75 anos este mês
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Aglomeração e fura-fila 
Idosos enfrentam problemas na espera pela vacina em posto de São Gonçalo 

 L SUFOCO

A 
capital fluminense e a Re-
gião Metropolitana do Rio 
começaram, ontem, a vaci-

nação contra a Covid-19 de idosos 
com 83 anos. Em São Gonçalo, em 
um dos locais de imunização, pes-
soas se aglomeravam em uma lon-
ga fila, que foi marcada até por fu-
ra-fila. Alguns idosos chegaram às 
6h30. Às 10h, pelo menos 100 de-
les aguardavam na fila, no Polo Sa-
nitário Washington Luiz Lopes.

Moradora de Santa Luzia, Iza 
Clarisse, de 83 anos, reclamou da 
desorganização no local. “Chequei 
às 6h30, já são 10h e ainda não me 
vacinei. Muita gente chegou de-
pois e entrou na frente”, disse.

Segundo pessoas que aguar-
davam na fila, muitos idosos com 
idade abaixo da faixa etária deter-
minada para a data de vacinação 
foram ao polo por engano. Outro 
problema relatado seria a proibi-
ção de fotos e vídeos por parte dos 
profissionais de saúde. Em um 
cartaz colado no local, havia um 
aviso de proibição de filmagem e 
fotografia. Desde o início da vaci-
nação no estado e no país, autori-
dades investigam a suspeita de fal-
sas vacinações, divulgadas a partir 
das gravações de parentes. “A gente 
quer se certificar que não vão in-
jetar vento ou enganar. Eles têm 
que me deixar fotografar”, afir-
mou Adriana dos Santos, de 47 
anos, filha de Mario dos Santos, 83.

A Secretaria Municipal de Saú-
de de São Gonçalo lamentou o 
incidente no polo sanitário e in-
formou que o cartaz é antigo. Se-
gundo a secretaria, o cartaz foi co-
locado na tentativa de preservar o 
servidor que não quisesse ser fil-
mado. “A direção da unidade já re-
moveu o cartaz.” O município des-
tacou que não recebeu qualquer 
denúncia de “vacina de vento”.

Às 11h, a fila diminuiu no 
local, após reorganização no 
esquema de vacinação. 

Longa fila em posto de São Gonçalo, onde alguns idosos chegaram às 6h30 para receber a vacina e esperaram até depois das 10h

ESTEFAN RADOVICZ 

 LSão Gonçalo seguiu vacinando 
no Carnaval e a expectativa é de 
que os postos atendam até o fim 
da semana. O município não foi 
informado sobre a entrega de no-
vas remessas da vacina.

Ontem e hoje, é a vez dos idosos 
a partir dos 83 anos. Amanhã, en-
tram os idosos a partir de 81 anos. 
Além dos idosos, profissionais de 

saúde com mais de 60 anos, que 
trabalham em hospitais da cidade 
ou que moram em São Gonçalo e 
atuam em hospitais de outras ci-
dades, também podem se vacinar. 

Niterói está vacinando idosos 
com mais de 87 anos. Ontem, os 
postos não abriram. Hoje, a vaci-
nação poderá ser retomada, de-
pendendo dos estoques. 

Atendimento até o fim da semana
 LO secretário Estadual de Saúde 

do Rio, Carlos Alberto Chaves, 
afirmou que não foi notificado pe-
los municípios sobre os três casos 
de falsa aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19. “É um sentimento 
de tristeza. A que ponto chega a ca-
pacidade do ser humano, em uma 
pandemia, tomar uma ação des-
se tipo. Isso é o que me preocupa. 

Me preocupa também a não ação 
imediata nos casos. Em nenhum 
momento chegou notificação dos 
municípios atingidos”, disse à TV 
Globo. O secretário também in-
formou que não há previsão de 
chegada dos novos lotes de imu-
nizantes para a primeira dose, mas 
garantiu que a aplicação da segun-
da dose está mantida no estado. 

‘É um sentimento de tristeza’

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 17/2/20214
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O músico Izael Caldeira, in-
tegrante do grupo Demônios da 
Garoa, morreu na noite de segun-
da-feira, vítima de Covid-19. Ele 
estava internado desde o começo 
do mês para tratar a doença. Izael 
tinha 79 anos, completados no úl-
timo 27 de janeiro. Em nota publi-
cada em rede social, o grupo diz: 
“Perdemos uma das vozes mais 
lindas desse país, um ser humano 
ímpar e que vai deixar muitas, mas 
muitas saudades”.

O grupo vinha atualizando o 
estado de saúde do músico desde 
a sua internação, pedindo orações 
aos fãs. Na semana passada, uma 
postagem afirmava que o músico 
havia apresentado uma “melhora 
inesperada”, mas que o quadro se-
guia bastante grave.

O Demônios da Garoa é um 
dos grupos mais longevos da mú-
sica brasileira e mundial. Forma-
do em São Paulo, no próximo dia 
23 completará 78 anos desde a sua 
formação. Izael ingressou no gru-
po em 1999 e tocava timba, além 
de cantar. Deixa a esposa, cinco fi-
lhos, nove netos e um bisneto.

Morre 
o músico 
Izael 
Caldeira
Integrante do 
grupo Demônios 
da Garoa estava 
com Covid-19

 L DESCANSE EM PAZ

 LA cena foi de guerra na madru-
gada de domingo para segun-
da-feira de Carnaval, em plena 
orla da Praia do Forte, o princi-
pal cartão postal de Cabo Frio. A 
prefeitura precisou contar com a 
Polícia Militar e equipe da Ron-
da Municipal, usando escudos e 
bomba de efeito moral para ten-
tar dispersar a aglomeração.

A avenida, habitualmente, 
é passarela de desfiles de blo-
cos de carnavalescos, o que não 
aconteceu esse ano, por causa da 
pandemia. A Prefeitura de Cabo 
Frio teve um feriado prolonga-
do de abarrotado de ocorrên-
cias. Festas clandestinas foram 
interrompidas, aglomeração 
na Praia do Forte foi dispersada 

com bomba e diversos estabele-
cimentos foram notificados.

Segundo o secretário de Meio 
Ambiente de Cabo Frio, Juarez 
Lopes, o trabalho para evitar aglo-
meração começou a ser realizado 
“intensamente” na sexta, mas as 
pessoas insistem. A fiscalização 
atua, a aglomeração é dispersada 
e, logo depois, o povo volta.

Multidão desafia a fiscalização em Cabo Frio

 L AGLOMERAÇÃO

A 
madrugada de ontem 
voltou a ter diversos fo-
cos de aglomeração na 

cidade do Rio, com festas clan-
destinas, forte movimentação 
em bares e grupos se divertin-
do até o amanhecer. Em meio à 
pandemia da Covid-19, as co-
memorações do Carnaval não 
seguiram as normas sanitárias 
e driblaram a fiscalização.

O Morro do Vidigal, na Zo-
na Sul, foi um dos locais em que 
a curtição clandestina reuniu 
centenas de pessoas madruga-
da afora. Imagens do helicóp-
tero da TV Globo mostraram 
uma casa de eventos no local 
com três andares abarrotados, 
quase sem espaço visível do al-
to, já por volta das 6h30.

Pontos tradicionais de ba-
res, que têm repetido a tradição 
de não respeitar a pandemia, 
também foram flagrados. Na 
Rua Olegário Maciel, na Bar-
ra da Tijuca, houve, inclusive, 
engarrafamento de carros por 
volta da 1h. Outra região mar-
cada pelo desrespeito à pande-
mia é a Rua Dias Ferreira, no 
Leblon, que também foi flagra-
da pelas imagens.

Com a máxima de 35,2ºC no 
dia de ontem, os cariocas tro-
caram os blocos por praias e 
parques. No dia em que o mu-
nicípio registrou o recorde de 
novos casos de covid-19, 8.385 
nas últimas 24h, a reportagem 
do MEIA HORA esteve no Par-
que Madureira, na Zona Nor-
te, e flagrou o local lotado. O 
MEIA também flagrou a orla 
da cidade lotada de banhistas 
e pessoas sem máscara.

O trabalho reforçado da Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop), que foi acio-
nado neste Carnaval, não deu 
conta de barrar a concentração 
de pessoas nos bares e praias de 
todos os cantos da cidade do 
Rio de Janeiro.

Praias e festas lotadas
‘Carnavid’ dribla fiscalização. Cidade registra recorde de casos

Com a máxima de 35,2ºC no dia de ontem, os cariocas trocaram blocos por praias, como a do Leblon

LUCIANO BELFORD

Uma casa de festas no Vidigal ainda estava lotada em seus três andares por volta das 6h30 de ontem

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Izael Caldeira tinha 79 anos
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Com drogas 
e granadas

 LNa noite de segunda-feira, 
policiais do 30º BPM de Te-
resópolis prenderam um sus-
peito de 21 anos que estaria 
voltando do Rio de Janeiro 
com drogas que seriam ven-
didas na comunidade de Bar-
ra do Imbuí. Foram apreen-
didos 400 pinos de cocaína, 
120 tabletes de maconha, 61 
frascos de black lança e duas 
granadas caseiras. O caso foi 
registrado na 110ª DP.

Mãe enforca 
bebê e filma

 LUma mulher de 27 anos foi 
presa na segunda-feira de-
pois de enforcar o próprio 
filho, de três meses, e filmar 
o crime “para atingir o pai 
do bebê”, em Belo Horizon-
te. As imagens viralizaram 
nas redes sociais. A criança 
está bem e foi entregue ao 
pai. A mulher, que vai res-
ponder pelo crime de tortu-
ra, foi encaminhada ao siste-
ma prisional.

Estupro em 
Copacabana

 LUm homem foi preso em 
flagrante na segunda-feira, 
na Rua Siqueira Campos, 
em Copacabana, Zona Sul 
do Rio, suspeito de estuprar 
a própria namorada. Policiais 
da 12ª DP (Copacabana) foi 
até o endereço do acusado, 
que recebeu voz de prisão. 
Após os procedimentos de 
praxe, o autor foi encaminha-
do ao sistema prisional, onde 
ficará à disposição da Justiça.

Assaltante 
no metrô

 LPoliciais civis da 12ª DP 
(Copacabana) prenderam 
em flagrante, segunda-feira, 
um homem tentando furtar 
um quiosque na estação do 
Metrô Antero de Quental, 
no Leblon. Ao ser revistado, 
os agentes encontraram far-
ta quantidade de drogas, que 
seriam vendidas a ‘gringos’ no 
Carnaval. O autor tem ante-
cedentes por tráfico de dro-
gas, lesão corporal e ameaça.

 L 257 TIROS

Oito militares presos
Grupo é acusado de matar um músico e um catador em Guadalupe

O 
Ministério Público Mili-
tar (MPM) solicitou on-
tem a prisão de oito dos 

12 militares do Exército acu-
sados pelas mortes do músico 
Evaldo dos Santos Rosa, de 51 
anos, do catador de latinhas Lu-
ciano Macedo e pela tentativa 
de homicídio do sogro de Eval-
do, Sérgio Gonçalves de Araújo, 
que também foi baleado. O ca-
so aconteceu em abril de 2019, 
no bairro de Guadalupe, na Zo-
na Norte do Rio. As informações 
foram obtidas pela CNN Brasil.

“Os acusados definitivamen-
te, por prova segura e inconteste 
dos autos não estavam em situa-
ção de legítima defesa. Os milita-
res apertaram os gatilhos de seus 
fuzis sem previamente certifica-
rem-se de quem eram as pessoas 
à sua frente. E o fizeram - que fique 
claro - porque desejavam execu-
tar as pessoas que estavam dentro 
do veículo, acreditando que ali se 
encontravam os criminosos com 
quem haviam trocado disparos 
anteriormente”, diz trecho da ma-
nifestação do MPM no processo.

“Assim agindo, mataram, com 

82 disparos, um músico que esta-
va desfalecido dentro de seu car-
ro e cuja esposa e filho de 7 anos 
tinham acabado de sair correndo 
para pedir ajuda, feriram um ido-
so e feriram mortalmente um ca-
tador de recicláveis que apenas se 
aproximou do veículo para pres-
tar ajuda atendendo aos gritos de 

socorro da esposa de um homem 
inconsciente”, escreveu o MPM.

No documento, o MPM cita os 
seguintes militares: o tenente Ítalo 
da Silva Nunes; o sargento Fábio 
Henrique Souza Braz da Silva; o 
cabo Leonardo Oliveira de Sou-
za; e os soldados Gabriel Christian 
Honorato, Matheus Sant’Anna, 

Marlon Conceição da Silva, João 
Lucas da Costa Gonçalo e Gabriel 
da Silva de Barros Lins.

O ministério pediu ainda a ab-
solvição de outros quatro militares 
que participaram da ação, mas ne-
garam que tenham efetuado dis-
paros. São eles: o cabo Paulo Hen-
rique Araújo Leite e os soldados 
Wilian Patrick Pinto Nascimen-
to, Vitor Borges de Oliveira e Leo-
nardo Delfino Costa.

Relembre o caso
O músico seguia com a famí-

lia para um chá de bebê quando o 
seu carro foi alvejado por mais de 
80 tiros disparados por um grupa-
mento militar que, supostamente, 
teria confundido o veículo com o 
de bandidos. Segundo laudos téc-
nicos, foram disparados 257 tiros.

Evaldo morreu na hora, mas 
seus parentes conseguiram esca-
par. Luciano, que estava nas proxi-
midades e tentou ajudar a família, 
acabou sendo também baleado e 
morreu dias depois. Os militares 
respondem por homicídio qualifi-
cado, tentativa de homicídio qua-
lificado e omissão de socorro.

Carro onde estava o músico Evaldo Rosa foi atingido por 80 tiros

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Policiais civis entraram em 
confronto com ladrões que 
atacaram uma agência da Cai-
xa Econômica Federal na ma-
drugada de ontem, em Anchie-
ta, Zona Norte do Rio. Imagens 
da câmera de vigilância regis-
traram a ação. Segundo a polí-
cia, dois assaltantes morreram. 

De acordo com a investiga-
ção, os bandidos pertencem ao 
tráfico do Complexo da Pedrei-
ra, em Costa Barros. Com venti-
menta comprida e rostos escon-
didos por toucas, eles usaram 
explosivos para realizar o assal-
to, provocando diversos danos 
à estrutura da agência.

Em frente à estação
As placas de gesso do teto 

caíram, muitos equipamen-
tos foram destruídos e vidros 
quebrados ficaram espalhados 
pelo chão. O ataque aconteceu 
por volta das 3 horas, na Ave-
nida Nazaré, em frente à esta-
ção de Anchieta, da SuperVia.

Policiais civis da Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF), da 
Delegacia Especializada em 
Armas, Munição e Explosivos 
(Desarme) e da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core) se 
dirigiram ao local e houve con-
fronto com os assaltantes. Dois 
bandidos foram baleados e não 
resistiram. Em 2020, a mesma 
agência foi alvo de criminosos.

Após os atos preliminares de 
Polícia Judiciária serem encer-
rados na Cidade da Polícia, o 
caso vai ser encaminhado à De-
lepat (Delegacia de Repressão a 
Crimes Contra o Patrimônio) 
da Polícia Federal para prosse-
guimento das investigações. 

Mortos no 
ataque a 
um banco
Bandidos explodem 
agência e se dão 
mal em tiroteio

 L ZONA NORTE
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 LTENHO 31 anos e sou jornaleiro 
há 5 meses. Antes de ser jornalei-
ro, eu trabalhava como Gerente de 
Loja. Moro aqui mesmo na Urca e o  
que mais gosto daqui é a calmaria 
do bairro. Um ponto a melhorar são 
as ruas. Sou torcedor do Flamengo 
e nas minhas horas vagas gosto de 
jogar futebol. Gosto das capas do 
Jornal MEIA HORA.

JOEL GOMES 
— Urca

CAMILY 
VITÓRIA 
GUEDES 
PASSOS
tem atual-
mente 12 
anos. Ela 
desapareceu 
em 4 de 
novembro 
de 2012, em Sepetiba (Zona Oeste), 
após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Dados em 
sites pornôs

 LUma falha de segurança 
nos códigos de sites adultos 
populares, como Pornhub, 
YouPorn, Redtube e Tube8, 
vazou dados de usuários. 
Uma vítima recebeu recom-
pensa de R$ 5.370, através 
da iniciativa HackerOne.

RAPIDINHA...

Guerra de facções
Tiroteio mata dois em tentativa de invasão numa comunidade de São João de Meriti

 L NA BAIXADA FLUMINENSE

U
m intenso tiroteio entre 
bandidos de facções rivais, 
na madrugada de ontem, 

perto da região do Condomínio 
Trio de Ouro ro (conhecido po-
pularmente como Predinhos), 
em São João de Meriti, na Baixada 
Fluminense, deixou dois mortos. 
Outras cinco pessoas deram en-
trada no Hospital Municipal Ab-
don Gonçalves com perfurações 
por arma de fogo. Entre os dois 
baleados que não resistiram está 
um jovem de 15 anos. Nenhuma 
das vítimas teve o nome revelado.

O tiroteio foi provocado pe-
la tentativa de invasão aos Pre-
dinhos por uma facção rival. Se-
gundo a PM, uma equipe do 21° 
BPM, de São João, foi acionada e 
seguiu até a Rua Rosa Muller na 
comunidade. Os policiais encon-

traram grupos de homens arma-
dos, que fugiram.

Sete pessoas baleadas foram 
localizadas pela polícia e socorri-
das, primeiramente, para o Hospi-

tal Abdon Gonçalves. Em seguida, 
foram transferidas para as unida-
des de Saracuruna e Souza Aguiar. 
A ocorrência está em andamento e 
a Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense investiga o caso.

Uma moradora que mora 
próximo da comunidade e pre-
feriu não se identificar disse que 
ouviu barulho de tiros de fuzil e 
explosões de granadas por volta 
das duas da manhã. “Foi horrível, 
muito tiro e bomba”, escreveu um 
outro morador da região na inter-
net. “Quem invadiu não sabemos, 
mas aconteceu sim, e só mataram 
inocentes que estavam bebendo 
em um bar, muito triste”, afirmou 
outra moradora. 

Em nota, a prefeitura de São 
João de Meriti informou que duas 
das sete vítimas de perfuração por 
arma de fogo foram suturadas e li-
beradas, enquanto a vítima de 15 
anos morreu na unidade. Outras 
quatro haviam sido transferidas 
para o Hospital Adão Pereira Nu-
nes (Saracuruna) ainda com vida. Registro feito por moradores mostra atividade de supostos traficantes

FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

MORADORES 
RELATARAM 
BARULHO DE 

EXPLOSÕES DE 
GRANADAS
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Todo dia é dia de feira
Favela de Manguinhos conta com a maior horta comunitária da América Latina

C
om uma produção men-
sal de duas toneladas de 
alimentos, a horta comu-

nitária de Manguinhos, na Zo-
na Norte do Rio, é a maior do 
tipo na América Latina, ocu-
pando uma área equivalente a 
quatro campos de futebol. Ins-
talada em 2013 pela prefeitura 
após a chegada da Unidade de 
Polícia Pacificadora na região, 
o projeto emprega atualmente 
21 moradores.

“Em 2013, houve uma se-
leção feita pela associação de 
moradores e entrei como en-
carregado”, conta Ezequiel 
Dias, de 44 anos, que hoje é 
agente integrador e um dos res-
ponsáveis pelo espaço: “A gente 
ganha uma bolsa da prefeitura 
e trabalha todo dia”.

Quando entrou para o pro-
jeto, Ezequiel estava desem-
pregado há pelo menos cin-
co anos. Anteriormente, ele 
tinha trabalhado por 15 anos 
na Fiocruz, que fica ao lado da 
favela. O cria de Manguinhos 

começou na fundação como 
auxiliar de serviços gerais, até 
que virou jardineiro. 

“Antes de entrar para a hor-
ta, eu não sabia o que era um 
produto sem agrotóxico, natu-
ral, vindo da terra. Não achava 
que isso era capaz”, conta.

O espaço onde foi instala-
da a horta abrigava uma cra-
colândia. Com o trabalho de-
senvolvido por Ezequiel e os 
outros 20 moradores, 800 fa-
mílias são beneficiadas men-
salmente, entre doações e 
venda dos alimentos. 

“O que a gente produz, a 
gente traz para casa, doa para 
outros moradores e também 
vende. Tudo o que a gente ven-
de, a gente divide”, diz Ezequiel.

Antes da horta, Ezequiel Dias trabalhou por 15 anos na Fiocruz, onde chegou a ser jardineiro

ARQUIVO PESSOAL

‘EU NÃO 
SABIA O 

QUE ERA UM 
PRODUTO SEM 
AGROTÓXICO’

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meihora.com

 LDepois que entrou para o pro-
jeto, o agente também conven-
ceu a mulher a participar dele. 
A filha de 10 anos do casal tam-
bém dá as caras por lá, brincan-
do ao plantar sementes.

“Esse projeto mudou a mi-
nha vida. Antes, comia qual-
quer tipo de comida. Hoje, 
aprendi a me alimentar. Atra-
vés dessa horta, tenho o meu 
carrinho. Ela me ajudou de tu-
do quanto era maneira. Estava 

entrando em depressão, com 
pressão alta”, relembra.

O projeto de Manguinhos 
faz parte do Hortas Cariocas, 
que é desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Ele também está 
presente em outras 16 comu-
nidades e 23 escolas. Em agos-
to, foi reconhecido como uma 
das ações essenciais para alcan-
çar os Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável da ONU. 

Tinha depressão e pressão alta
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Bastidores esquentam
Braz ironiza pressão de cartola do Inter à arbitragem: ‘Ansioso por jejum de 41 anos’

E
m clima de final, Flamengo 
e Internacional elevaram a 
temperatura nos bastido-

res. Às vésperas do duelo decisi-
vo pelo título brasileiro, domin-
go, às 16h, no Maracanã, Marcos 
Braz, vice de futebol rubro-ne-
gro, não perdeu a chance de pro-
vocar o presidente do clube gaú-
cho, Alessandro Barcellos. Braz 
rebateu os questionamentos de 
Barcellos sobre o suposto erro 
de arbitragem no gol de Gabi-
gol, que decretou a vitória sobre 
o Corinthians, domingo, e man-
teve os cariocas a um ponto do 
líder Internacional. 

“Acho que o que o presiden-
te falou, talvez até em função de 
não estar acostumado a chegar 
nas finais. E se empolgou um 
pouco. Até porque ninguém vai 
chegar e colocar pressão com o 
maior respeito que temos ao 
Inter. Não adianta ninguém fi-
car gritando”, ironizou o diri-
gente rubro-negro.

Na avaliação de Braz, é des-
necessária a pressão sobre o trio 
de arbitragem que será coman-
dado por Raphael Claus. Ele 
acrescentou que Barcellos está 
ansioso pelo fim do jejum de 41 
anos do Internacional sem um 
título brasileiro e, por isso, ten-
tou agitar os bastidores.

“A CBF está atenta, o Flamen-
go está atento... Já passei da fase 
de ficar discutindo pela impren-
sa. O que temos que fazer é di-
ferente do que ele está fazendo. 
Acho que não está acostumado, 
está empolgado... O time dele 
está bem, mas tem que ir deva-
gar com a louça”, afirmou Braz. 

Na reapresentação do elen-
co no Ninho do Urubu, uma 
boa notícia foi confirmada: Ga-
bigol e Arrascaeta foram rea-
valiados e, como previsto, não 

foram constatados problemas 
mais graves nas dores que sen-
tiam no joelho direito e no tor-
nozelo direito, respectivamente. 
Os dois nem precisaram passar 
por exames de imagem. 

O técnico Rogério Ceni te-
rá praticamente todo o grupo 
a disposição: entre os titulares, 
só o goleiro Diego Alves não te-
rá condições de pegar o Inter. Braz diz que Barcellos não está acostumado a chegar nas finais

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

GABIGOL E 
ARRASCAETA 

FORAM 
LIBERADOS 

PELOS MÉDICOS

 LMesmo com uma decisão no 
domingo, diante do Interna-
cional, a diretoria do Flamengo 
intensifica o planejamento de 
2021. Além da contratação por 
empréstimo do zagueiro Bruno 
Viana, o lateral-direito Rafinha 
está em conversas avançadas para 
voltar ao clube, como confirmou 

o vice de futebol Marcos Braz.
Ele se mostrou otimista em re-

lação a Rafinha, mesmo com o 
ferta inferior à da época em que 
o jogador chegou pela primeira 
vez. “Já encaminhamos propos-
ta, apresentando algumas ques-
tões diferentes de 2019. Passamos 
todos os itens, colocamos alguns 

pontos em relação ao que o Fla-
mengo e todos os times estão 
passando. Esperamos ser com-
preendidos”, disse. “As questões 
estão avançadas, mas temos tem-
po para fazer essa contratação e 
o atleta para avaliar. Esperamos 
um final feliz como na primeira 
vez”, completou Braz.

Fla mantém otimismo em relação a Rafinha

 LA diretoria do Flamengo apre-
sentou no Ninho do Urubu o za-
gueiro Bruno Viana, de 26 anos, 
contratado por empréstimo até o 
fim do ano ao Braga, de Portugal. 
Ele disse que é um jogador técni-
co e rápido nas coberturas, acres-
centando que prefere jogar pelo 
lado direito da defesa. 

Bruno Viana falou sobre o 
sonho de jogar no Maracanã: 
“Chego para ajudar a equipe a 
conquistar títulos, que é o mais 
importante, e fazer a minha his-
tória, que tem que ser grande. 
O sonho de qualquer jogador é 
jogar no Maracanã cheio com a 
torcida do Flamengo. Na Euro-
pa, também se fala isso. Não vejo 
a hora de realizar um sonho meu 
e da minha família”.

Bruno acredita estar no ápice 
da carreira e também pensa em 
uma chance na Seleção Brasi-
leira: “Está na meta de qualquer 
jogador de futebol. Vou traba-
lhar para chegar à Seleção Bra-
sileira principal. Eu já estive na 
sub-20”, afirmou o zagueiro. 

Zagueiro 
Bruno Viana  
é apresentado 
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Antes de a bola ro-
lar dando iní-

cio ao Brasileirão 
era baixa a cotação 
do Fluminense entre 
analistas e mesmo os 
torcedores não bota-
vam fé. A campanha 
surpreende a todos 
pela eficiência e está 
valorizada pelas difi-
culdades que o clube vem en-
frentando, desde graves pro-
blemas financeiros à perda de 
jogadores e do treinador Odair 
Hellmann, que, seduzido por 
uma proposta, foi comandar 
o Al-Wasl, nos Emirados Ára-
bes. Marcão (foto) assumiu e, 
depois de algumas derrapadas, 

recolocou o trem nos 
trilhos, e o Flumi-
nense está fechando 
o campeonato na Li-
bertadores. Louve-se 
o grande trabalho na 
base, verdadeira fá-
brica de craques em 
Xerém, que renovou 
o elenco com vigor 
e qualidade. No mí-

nimo, 16 jovens à disposição 
para trocar juventude e vigor 
pela experiência de Fred e Ne-
nê. Jovens que já brilhavam nas 
competições das categorias es-
pecíficas são a prova de que o 
Brasil segue sendo um viveiro 
de craques chamando a aten-
ção do mundo.

 LA CBF terá que distribuir 
fichas de espera para os di-
rigentes que queiram re-
clamar do Árbitro de Ví-
deo. A geringonça é uma 
verdadeira máquina de fa-
zer lambanças nas compe-
tições nacionais.

 LSe fosse permitida a pre-
sença da galera domingo, 
no Maracanã, para assistir 
ao jogo decisivo entre Fla-
mengo e Internacional pe-
lo Campeonato Brasileiro, 
às 16h, o estádio, com cer-
teza, seria pequeno.

Orgulho da garotada

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

AMARELINHA

 LO baixo nível técnico do Campeona-
to Brasileiro acabou trazendo benefí-
cios para a competição. Depois de um 
balaio de jogos sonolentos, teremos 
um final dos mais emocionantes nas 
duas pontas da tabela.

 LO técnico Vanderlei Luxemburgo 
fingiu que absorveu o golpe, mas 
intimamente ficou furibundo com 
Germán Cano pelo pênalti perdido. A 
displicência na batida fez a diferença 
num lance capital.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO técnico Abel Braga quer Ro-
dinei, domingo, contra o Fla-
mengo e, para que isso acon-
teça, o Internacional terá que 
pagar ao Rubro-Negro R$ 1 
milhão, valor previsto na cláu-
sula contratual do emprésti-
mo. Abel considera Rodinei 

imprescindível e o coloca co-
mo um lateral em nível de sele-
ção brasileira. Levando-se em 
conta o excelente desempenho 
de Rodinei no campeonato e 
comparando com o dos laterais 
ultimamente convocados pelo 
Tite, Abelão pode ter razão.

Mistura ideal no 
sucesso tricolor
Meninos e veteranos ditam o ritmo no Fluzão

 L NA COLA DO G-4

E
nquanto os torcedores 
pediam o maior apro-
veitamento de jovens das 

categorias de base durante a 
temporada, a diretoria trico-
lor apostava em contratações 
de jogadores mais veteranos. E 
o Fluminense de Marcão tem 
apresentado um equilíbrio en-
tre juventude e experiência que 
traz resultados. Se por um lado 
Martinelli, John Kennedy, Ca-
legari e Luiz Henrique dão san-
gue novo ao time, Nenê, Fred e 
Egídio passam o suporte neces-
sário para a garotada ter con-
fiança em campo.

Não à toa, os últimos quatro 
gols marcados pelo Fluminen-
se no Campeonato Brasileiro ti-
veram a participação tanto dos 
Moleques de Xerém na finaliza-
ção quanto dos mais experientes 
na criação. Na vitória por 3 a 1 so-
bre o Ceará, que manteve o Tri-
color na luta por uma vaga direta 
na Libertadores, John Kennedy, 
Martinelli e Samuel Granada ba-
lançaram as redes após jogadas 
de Nenê e Egídio.

E, no triunfo por 1 a 0 sobre 
o Bahia, Luiz Henrique marcou 
após mais uma assistência de 
Nenê, que também participou 
no início da jogada de outro gol 
de Martinelli, na vitória por 3 a 
0 sobre o Goiás. “Esses meninos 
estão muito motivados. E temos 
jogadores importantes que dei-
xam eles à vontade. Fred, Nenê, 
Ganso... Os meninos entraram e 
se sentiram à vontade para criar 
e fazer tudo o que eles sabem. E o 
resultado vem aparecendo. Acre-
ditamos nessa experiência junto 
com a juventude. Estamos fazen-
do um Fluminense forte e foca-
do”, analisou o técnico Marcão.

Nenê e John Kennedy festejam gol: talento de todas as idades no Flu

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

 LAcertado com o Fluminense, 
Samuel Xavier não vai disputar 
as últimas duas rodadas do Brasi-
leiro pelo Ceará. O lateral-direito, 
de 30 anos, foi liberado pelo clu-
be, que já iniciou a reformulação 
do elenco. Eduardo Brock e Dio-
go Silva também saíram.

Samuel Xavier já não en-
trara em campo domingo, no 
confronto entre Ceará e Flumi-
nense, no Castelão. A alegação 
foi de que estava com fadiga 

muscular. O lateral defendia o 
clube cearense desde 2018, em 
sua segunda passagem.

Nos próximos dias, Samuel 
Xavier deve vir ao Rio assinar 
com o Tricolor. Com mais tem-
po de férias, ele pode, inclusive, 
se apresentar antes do elenco 
principal e treinar com a equi-
pe sub-23, que iniciará o Ca-
rioca. O clube também acertou 
com o zagueiro Rafael Ribeiro, 
que jogou a Série B no Náutico.

Samuel Xavier chega em breve
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 L JOGOU A SÉRIE B NO VITÓRIA

Volante tá vindo
Matheus Frizzo chega emprestado pelo Grêmio

A
pesar de ainda estar à 
procura de um técni-
co, o Botafogo começa a 

montar o elenco para a próxima 
temporada e já encaminhou a 
contratação por empréstimo de 
Matheus Frizzo, do Grêmio. O 
volante, de 22 anos, disputou a 
Série B de 2020 pelo Vitória e vai 
firmar vínculo até o fim da Se-
gundona, segundo o site Globo 
esporte.com. Faltam apenas al-
guns detalhes para a contrata-
ção, que deve ser sacramentada 
até o fim da semana. 

O jogador teve proposta para 
permanecer no Vitória, mas op-
tou pelo Botafogo, clube no qual 
espera ter mais visibilidade. Ma-
theus Frizzo disputou 17 parti-
das na Série B de 2020, sendo 14 
como titular. O volante estreou 
pelos profissionais do Grêmio 
em 2019, mas não foi aproveita-
do na atual temporada e acabou 
emprestado para seguir em ati-
vidade. Ele tem contrato com o 
clube gaúcho até o fim de 2022. 
Além do volante, o Alvinegro já 
fechou a contratação do atacante 
Ronald, que jogou a Série B pelo 
Botafogo de Ribeirão Preto. 

Carli negocia
Outro nome no alvo da dire-

toria para a temporada é o de um 
velho conhecido. A negociação 
com o zagueiro Joel Carli, atual-
mente no Aldosivi, da Argentina, 
está em curso. A dívida milioná-
ria entre o Botafogo e o jogador 
pode ser um empecilho. Quem 
participou da contratação de 
Carli em 2016 foi o ex-vice-pre-
sidente de futebol Gustavo No-
ronha, que considera um erro a 
dispensa do atleta em 2020.

“Para mim, o grande erro foi 
ter mandado o Carli embora 
daquela maneira. O Botafogo, 
como instituição, precisa res-
peitar os seus atletas”, declarou 
Noronha, em live no canal ‘Tua 
Estrela Te Conduz’.

Matheus Frizzo tinha proposta de renovar o contrato com o Vitória

LUCAS UEBEL / GRÊMIO

 LO São Paulo fez, de forma ofi-
cial, uma proposta pelo zagueiro 
Kanu, do Botafogo. Entretanto, o 
valor de R$ 3,2 milhões, parcela-
dos, por 60% dos direitos econô-
micos do atleta, não agradou ao 
clube, que disse não. 

Segundo site UOL, o Alvine-
gro só aceita negociar o zagueiro 
por R$ 9 milhões por 50% dos di-

reitos econômicos. O São Paulo 
não descarta fazer nova proposta.

O clube também recusou ofer-
ta do Cruz Azul, do México, de U$ 
400 mil (R$ 2,1 milhões) pelo em-
préstimo de Kanu, com a compra 
estipulada entre US$ 3,2 milhões 
(R$ 17,1 milhões) e US$ 4 mi-
lhões (R$ 21,4 milhões), depen-
dendo do prazo do pagamento.

Clube rejeita oferta por Kanu
33ª RODADA

HOJE
 SANTOS  X   CORINTHIANS  19:00

35ª RODADA

HOJE
 CORITIBA  X  PALMEIRAS  19:30

34ª RODADA

SEXTA-FEIRA
 SÃO PAULO  X  PALMEIRAS  21:30

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 49 36 12 13 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 42 36 12 6 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  

15/02
 CEARÁ 1 X 3 FLUMINENSE 

 SPORT 0 X 0 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)

16 GOLS: Luciano (São Paulo)

13GOLS: Pedro e Gabigol (Flamen-

go), Cano (Vasco), Vina (Ceará) e 

Diego Souza (Grêmio)
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ESPORTES

Vasco recorre ao STJD
Diretoria formaliza pedido à Justiça Desportiva de anulação do jogo com o Inter

 L AGORA É COM O TAPETÃO!

O 
Vasco apresentou ontem o 
pedido formal ao Superior 
Tribunal de Justiça Des-

portiva (STJD) de anulação do jo-
go contra o Internacional, que ter-
minou com a vitória colorada, por 
2 a 0, domingo, em São Januário, 
pela 36ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O principal objeto de 
questionamento do clube foi a fal-
ta de revisão do VAR no gol de Ro-
drigo Dourado, supostamente em 
posição irregular, após uma pane 
na tecnologia responsável por che-
car a linha de impedimento.

Há cinco rodadas sem vencer, 
o Vasco se complicou de vez com 
a derrota na luta pela permanên-
cia na Primeira Divisão. Além de 
não depender mais dos próprios 
resultados, o Cruzmaltino agora 
acumula 73% de risco de sofrer o 
quarto rebaixamento em 12 anos. 

Apesar da péssima fase em 
campo, a diretoria cruzmaltina 
avaliou que o Vasco foi gravemen-
te prejudicado por uma falha do 
VAR em um jogo de extrema im-
portância para o futuro do clube.

Na súmula da partida, o árbi-
tro Flávio Rodrigues ignorou o 
problema com o VAR, ao relatar 
que não houve nada de anormal 
em São Januário. O Vasco solicitou 
ao delegado do jogo que anexasse 

o ofício ou informasse o posicio-
namento no documento sobre os 
próximos passos do departamen-
to jurídico do clube. 

Com o pedido do Vasco em 
mãos, o presidente do STJD, Otá-
vio Noronha, pode indeferir ou 
protocolar a ação. Não há um  pra-
zo definido para a decisão, mas, 
por se tratar de um caso urgente, 
em razão da proximidade do tér-
mino do Campeonato Brasileiro, 
a tendência é que Noronha se po-
sicione em breve. Caso o proces-
so avance, a CBF fica impedida de 
homologar o resultado do jogo e, 
consequentemente, os três pontos 
do Internacional. Com isso, o líder 
do Brasileiro, que soma 69 pontos, 
voltaria para a casa dos 66 e seria 
ultrapassado pelo Flamengo, que 
tem 68. As duas equipes se enfren-
tam domingo, no Maracanã.

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

A CBF NÃO 
PODERÁ 

HOMOLOGAR O 
RESULTADO, SE A 
AÇÃO FOR ACEITA

 LGrande promessa da base, o 
atacante Marcos Dias, de 19 
anos, renovou contrato com 
o Vasco até agosto de 2022. A 
multa rescisória do jogador pas-
sa a ser de 40 milhões de euros 
(cerca de R$ 260 milhões).

Nas redes sociais, ele co-
memorou a renovação:”Mui-
to feliz. Agradeço ao Vasco da 

Gama pela confiança no meu 
trabalho. Vou dar o meu me-
lhor sempre com essa camisa”.

Nascido na pequena cidade 
de Formoso do Araguaia, em 
Tocantins, Marcos Dias chegou 
à base do Vasco em março de 
2020. Foi artilheiro no Cam-
peonato Brasileiro e no título 
da Copa do Brasil da categoria.

Craque da base renova contrato

 LO Corinthians pode negociar 
Mateus Vital e o Vasco, que o re-
velou e que ainda detém parte 
dos direitos econômicos, tem 
chance de receber uma compen-
sação financeira. O Real Salt La-
ke, clube dos EUA, pretende fa-
zer uma proposta de empréstimo 
com opção de compra.

Os dirigentes já enviaram car-
ta de intenções ao Corinthians, 
segundo o site Globoesporte.com, 
para empréstimo de um ano, 
com opção de compra de 75% 
dos direitos econômicos em de-
zembro por 3,8 milhões de dóla-
res (R$ 20,4 milhões). O Corin-
thians deseja um valor maior.

Compensação por Mateus Vital

Marcos Dias: multa milionária
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Rodrigo Dourado 
festeja o polêmico 

gol em São Januário: 
decisão do STJD 

deve sair nos 
próximos dias 
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 L ATENÇÃO, CLUBES!

Multa no Cariocão
Quem usar time reserva no início vai coçar o bolso

P
ara evitar o esvaziamento 
do Cariocão de 2021, o re-
gulamento já aprovado em 

arbitral prevê multa para o clube 
que não escalar ‘força máxima’ a 
partir da quarta rodada da Taça 
Guanabara. O artigo 41 estabele-
ce como exceção um ‘justo motivo’ 
apresentando por qualquer parti-
cipante para não escalar a equipe 
considerada principal.

Em 2020, Botafogo, Flamengo 
e Vasco usaram reservas ou recém-
-promovidos da base nas primei-
ras rodadas da Taça GB. O valor da 
multa, que corresponde à cota fixa 
de direitos de TV, será dividido en-
tre os clubes participantes. 

Com a prorrogação do Brasi-
leirão até o próximo dia 25, os clu-
bes não terão tempo para validar 
as férias de 30 dias para os jogado-
res. Na próxima semana terá iní-
cio a primeira fase da Libertadores, 
com vaga assegurada pelo Trico-
lor. O Cariocão começa na primei-
ra semana de março, mês previs-
to para o início da Copa do Brasil. 
Em maio, é a vez do Brasileirão.

Fla-Flu na terceira rodada

Devido ao apertado calendá-
rio, a multa talvez se torne uma 
realidade para os quatro grandes 
do Rio. O Flamengo acertou pe-
ríodo de folga para o grupo princi-

pal ao término do Brasileirão, mas 
informou que no Fla-Flu do dia 
20 de março, pela terceira rodada, 
todo o elenco estará à disposição. 
O Rubro-Negro está classificado 
para a Libertadores. Garantido, o 
Tricolor ainda busca a vaga dire-
ta para a fase de grupos e iniciará 
o Cariocão com o time sub-23.

Rebaixado para a Série B, o Bo-
tafogo sofrerá reformulação no 
elenco e a tendência é que dispu-
te a Taça GB com a nova base que 
será montada. O planejamento do 
Vasco depende da permanência 
ou não na Primeira Divisão, que 
pode ser definida na próxima ro-
dada contra o Corinthians.

 LLÍDER da fase preliminar do Cariocão com 19 pontos, o Nova Iguaçu (foto) 
pode selar hoje a vaga para a Taça Guanabara com uma rodada de antece-
dência. Para isso, basta vencer o Americano, às 15h30, em Cardoso Moreira, e 
torcer por um tropeço da Cabofriense (17), que recebe o Sampaio Corrêa. No 
sábado, pela última rodada, Nova Iguaçu e Cabofriense duelam no Laranjão.

NOVA IGUAÇU DECIDE VAGA HOJE
VITOR MELO/NOVA IGUAÇU FC
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A GATA DA HORA

é a estrela do ensaio de Carnaval da é a estrela do ensaio de Carnaval da 

revista Diamond Brazil e desfila toda sua bele-revista Diamond Brazil e desfila toda sua bele-

za para o leitor. “Eu amo a folia! Carnaval é só za para o leitor. “Eu amo a folia! Carnaval é só 

uma vez por ano, mas você pode brilhar o ano uma vez por ano, mas você pode brilhar o ano 

todo. Podemos fazer da vida um grande Carna-todo. Podemos fazer da vida um grande Carna-

val, mesmo em tempos de isolamento social”.val, mesmo em tempos de isolamento social”.

IRIANA LIMAIRIANA LIMA

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

ANDREA SCHAEFER / DIVULGAÇÃO

 LSem Neymar, lesionado, o Pa-
ris Saint-Germain contou com 
show de Mbappé e abriu enor-
me vantagem sobre o Barce-
lona nas oitavas da Liga dos 
Campeões. No Camp Nou, 
goleou por 4 a 1, de virada. 

Mbappé fez três e Kean mar-
cou o outro. Messi, de pênalti, 
descontou. Agora, o PSG pode 
perder por até dois gols de dife-
rença, dia 10, em Paris, que vai 
às quartas. Fora de casa, o Li-
verpool fez 2 a 0 no RB Leipzig.

Mbappé faz três e PSG goleia

 LApós outro tropeço, des-
ta vez contra o Moreirense, 
o Benfica praticamente deu 
adeus ao título português. En-
tretanto, apesar da temporada 
muito ruim, a diretoria não 
pretende demitir Jorge Jesus. 

Segundo o jornal Record, o 
presidente do clube, Luís Fi-
lipe Vieira, está irritado, mas 
não pensa em dispensá-lo. 
A única chance de o ex-téc-
nico do Flamengo sair seria 
pedindo a rescisão. 

Benfica não demitirá Jesus

DIVULGAÇÃO/PSG

ti-
tular no Internacional, o 
lateral Rodinei, empres-
tado pelo Flamengo, qua-
se deixou o Brasil neste 
mês. Três clubes da Tur-
quia demonstraram in-
teresse e tentaram con-
tratá-lo por empréstimo, 
mas Rodinei recusou. 

a 
seleção masculina de bas-
quete foi proibida pelo go-
verno colombiano de viajar 
ao país para os últimos jogos 
pelas Eliminatórias da Copa 
América-2022. Já classifica-
do, o Brasil pegaria Panamá 
e Paraguai, dias 21 e 22, mas 
os jogos foram cancelados.

Nacho Fer-
nández, do River Plate, 
está vindo para o Atlé-
tico-MG. Depois de uma 
longa negociação, os clu-
bes teriam se acertado. 
O apoiador, de 31 anos, 
custará US$ 6 milhões (R$ 
32,2 milhões), e assinará 
contrato de três anos.

ao Brasil 
para assinar contrato como 
técnico do São Paulo. O ar-
gentino vai firmar um vín-
culo até o fim de 2022. Ele 
só deve fazer sua estreia 
oficial no comando do time 
no Paulistão, no fim do mês: 
“Estou contente. Sempre 
com muitas expectativas”.

 LEM ALTA NO MERCADO,  LPOR CAUSA DA COVID, 

 LO ARGENTINO  LCRESPO CHEGOU
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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.

 

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.

 

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
 

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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BABADO
NATHALIA DUARTE (INTERINA) nathalia.duarte@meiahora.com 
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‘FOMOS 
FELIZES’

 LLarissa Manoela falou 
sobre o fim do seu na-
moro com Leo Cidade 
no Instagram. “Aos fãs 
que sempre estiveram 
comigo em todos os mo-
mentos, mais uma vez, 
obrigada pelo enorme 
carinho, em especial 
por terem nos acom-
panhado durante esses 
anos. Fomos muito feli-
zes. Seguimos, lembran-
do sempre, com muito 
respeito, amor, carinho 
e admiração”, disse a 
atriz. Leo também se 
pronunciou: “Uma me-
nina incrível, sem dúvi-
da os três melhores anos 
da minha vida”.

ZEZÉ PARA SEGUIDORA: ‘MOCREIA’
 LApós publicar no Instagram uma foto da tatuagem que fez 

em homenagem a Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo re-
cebeu alguns comentários dos seguidores opinando sobre 
seu ato de amor. Uma seguidora escreveu que o cantor era 
“besta” por tatuar o nome de Graciele. Zezé não ficou ca-
lado e respondeu o comentário da internauta. “Besta se eu 
tivesse tatuado uma mocreia como você!”, rebateu o cantor.

VIVI É 10, NOTA 10!
 L Rainha de Bateria do Salgueiro, Viviane 

Araújo desfilou toda sua beleza em vários 
cliques postados no Instagram, ontem. As 
fotos foram feitas na Praia De Castelha-
nos, na Ilha de Boipeba, na Bahia, onde 
ela e o noivo, Guilherme Militão, estão 
curtindo alguns dias de descanso. Nas 
imagens, a atriz aparece de biquíni, os-
tentando suas curvas perfeitas. Vivi ain-
da combina a estampa do seu biquíni 
com a bermuda do amado. “Meu sol”, 
derreteu-se a Rainha na legenda. 

BABADINHO

 LGABI MARTINS contou, 
em entrevista a Luciana 
Gimenez no programa Lu-
ciana By Night, da RedeTV!, 
como fez para puxar assun-
to com o namorado, Tier-
ry. “Já acompanhávamos 
um ao outro na internet e 
eu dei o golpe do direct (ri-
sos)”, revelou.

EM ALTA EM BAIXA

 LThais Fersoza deu recado 
motivacional: “Comece a 
curtir suas imperfeições”.

 LNetinho criticou Ivete 
após cantora defender 
vacina: “Decepcionado”.

MARTINHO: 
‘DIA DE 
VACINA’

 L Martinho da Vila, de 
83 anos, foi vacinado 
contra a Covid-19, 
ontem. Em um post 
no Instagram, o sam-
bista comemorou a 
i m u n i z a ç ã o .  “ H o -
je, na terça-feira de 
Carnaval, para o Mar-
tinho da Vila foi dia 
de vacina”, escreveu 
o cantor na legenda 
de uma foto em que 
ele aparece tomando 
a vacina. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITASFLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Karina se recusa a dar 
explicações para o pai e é ríspida com 
Bianca. Gael orienta Karina a não pro-
curar briga na rua para descontar a 
raiva. Dalva consola Duca. Sol inventa 
uma desculpa para Lincoln e conven-
ce Jeff a estudar na Ribalta sem que o 
pai saiba. Karina decide parar de falar 
com Bianca. Cobra se desculpa com 
BB. Pedro implica com Karina. João 
reclama por Dandara sair com Gael. 

19h40. Globo: Camila diz para 
Giovanni que não consegue parar de 
pensar nele. Apolo se preocupa com a 
possibilidade de magoar Tamara. Se-
guindo as orientações de Aparício, Agil-
son é rude com Rebeca e lhe apresenta 
o contrato de casamento. Giovanni 
desiste de viajar com Bruna. As amigas 
de Rebeca ficam horrorizadas com as 
cláusulas do contrato de casamento.

21h. SBT: Junior volta para São Pau-
lo com Neco. Carmen não gosta de 
ver o menino, mas Junior avisa que 
o garoto vai para o Orfanato Raio 
de Luz. Pata tenta defender amiga e 
quase briga com Janu. A professora 
manda as duas para a diretoria. Dani 
se incomoda por ainda estar numa 
cadeira de rodas e por ninguém que-
rer brincar com ela na escola.

18h30. Globo: Ester fala para Ama-
ralina que não está grávida. Aurora 
chega à Vila dos Ventos. Otto garante 
para Dionísio que o ajudará a fugir do 
Brasil. Manolo diz para Aurora que a 
neta poderá entrar na casa de Dionísio 
como cozinheira. Guiomar se surpreen-
de quando Alberto concorda em ir ao 
médico com ela. Cassiano comenta com 
Olívia que está preocupado com Ester.

21h. Record: Terá e Nadi despistam 
Amat. O corpo de Kala é sepultado. 
Enlila consola Ibbi-Sim. Em conversa 
com Amat, Terá fala sobre sua von-
tade de enriquecer antes de deixar 
Ur. Enlila se mantém firme diante 
de Ekur. Dois meses depois, Ibbi-
-Sim sente medo e desespero com a 
possibilidade de ter um assassino à 
solta. Terá pede para Kissare aceitar 
seu filho Abrão na escola de escribas.

21h30. Globo: O policial confere os 
documentos de Silvana. Eurico interro-
ga Dita ao não encontrar Silvana. Jeiza 
diz para Cândida que falará com Caio 
sobre a situação de Zeca e Ruy. Silva-
na é rendida por bandidos, mas Bibi a 
defende. Eurico e Simone confrontam 
Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede 
de Aurora. Carine recebe uma mensa-
gem de Rubinho. Abel discute com Zeca.

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Barraco dos bigs!
Gil e Pocah têm briga feia após jogo da discórdia

P
ocah e Gilberto protagoni-
zaram o maior barraco no 
Big Brother Brasil 21 após o 

jogo da discórdia, na noite de se-
gunda-feira. Outros participan-
tes chegaram a se meter para ten-
tar acabar com a discussão, que 
aconteceu aos gritos. 

Tudo começou quando Po-
cah foi atrás de Gil e disse que ele 
ofendeu seu caráter e sua índole no 
jogo da discórdia. Ele, então, afir-
mou que tudo que ela fala é plane-
jado e calculado. A cantora acusou 
o economista de fazer a mesma 
coisa e o chamou de hipócrita. 

Foi aí que a dupla começou a 
se exaltar. “Você acha que se po-
sicionar é gritaria”, reclamou Po-
cah. “Sou barraqueiro e daí? Vo-
cê acha que porque tem milhões 
é poderosa. Não vou baixar a ca-
beça para ninguém”, rebateu Gil, 
que acusou a cantora de ter ranço 
dele. A funkeira negou. “A partir 
de agora, nós somos adversários. 
Batendo o martelo”, decretou ela. 
Os dois continuaram se acusando 

de interpretar personagens na ca-
sa e trocaram xingamentos. 

Durante a briga dos dois, Gil 
usou uma palavra que chamou 
atenção da galera nas redes so-
ciais. O economista disparou: “Eu 
não vim do lixo pra perder pra 
basculho”. A funkeira perguntou 
o que significava. “Não interessa”, 
respondeu o pernambucano. 

A palavra logo foi parar entre 
os assuntos mais comentados do 
Twitter, porque, assim como Po-

cah, muitos pessoas não sabiam o 
significado. “Basculho em Recife 
= resto de alguma coisa, algo que 
jogamos fora”, escreveu uma inter-
nauta, explicando que se trata de 
um gíria muito usada em Recife. 

O jogo da discórdia também al-
terou os ânimos de outros parti-
cipantes. Carla Diaz chorou após 
comentários de Lumena na brin-
cadeira. Thaís foi às lágrimas por 
não ter sido escolhida para estar na 
final por Carla e Camilla de Lucas.  

Aos gritos, Gil e Pocah trocaram acusações e xingamentos

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O começo é mais do que a metade do todo.”

(Horácio)

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

 LOs astros podem causar rus-

gas em casa e no trabalho. Evi-

te fazer imposições, seja mais 

maleável. Pode se surpreender 

com a atração por alguém da 

turma. O amor está no ar.

Números da sorte: 37, 55 e 73.

 LVocê fará de tudo para se des-

tacar na profissão. Rivalidades 

podem pintar por inveja. Um 

romance com alguém influen-

te ou do trabalho pode apare-

cer inesperadamente.

Números da sorte: 02, 74 e 20.

 LDificuldades de concentração 

e aprendizado vão marcar seu 

dia hoje. Busque fazer apenas 

o simples para evitar estresse. 

Na união, vai querer aprovei-

tar as afinidades a dois.

Números da sorte: 48, 03 e 93.

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

 LProblemas com grana podem 

te abalar. Evite gastos inespe-

rados, junte uma grana para 

emergências. Não conte com 

a sorte. No amor, envolva-se 

no clima de paixão.

Números da sorte: 22, 31 e 58.

 LO trabalho em conjunto vai 

te fazer muito bem. O momen-

to pode ser conflituoso com a 

família, procure dialogar com 

todos. A Lua aconselha você a 

investir no romantismo.

Números da sorte: 23, 41 e 32.

 LVocê vai mostrar boa disci-

plina no trabalho. Aproveite 

a produtividade e alcance seus 

objetivos. Na paquera, pessoas 

conhecidas podem te sur-

preender e mostrar interesse.

Números da sorte: 42, 33 e 69.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê vai se dedicar mais ao 

emprego neste dia. Sua pro-

dutividade estará em alta, pro-

cure fazer parcerias. Cuidado 

com excessos e controle a sua 

emoção no amor.

Números da sorte: 52, 25 e 79.

 LA Lua acentua a sua determi-

nação para alcançar seus obje-

tivos. Conflitos podem surgir 

com amigos ou familiares. Na 

vida a dois, busque melhorar a 

sintonia com seu bem.

Números da sorte: 17, 26 e 08.

 LProcure manter a serenida-

de diante dos desafios. Bus-

que soluções com calma. Um 

romance secreto ou proibido 

pode aparecer. Evite se arris-

car, mantenha os pés no chão.

Números da sorte: 72, 99 e 18.

SANTOS FUNDADORES DA 
ORDEM DOS SERVITAS
Hoje, a Igreja Católica celebra os 
sete fundadores da Ordem dos Ser-
vitas. Em 1233, quando Florença, 
na Itália, era dilacerada por guer-
ras, sete comerciantes, membros 
de uma confraria de devotos da 
Virgem, decidiram abandonar o 
luxo e as festas e foram viver uma 
vida monástica, como sinal de 
santidade naquela sociedade em 
decadência. Largaram tudo e distri-
buíram os seus bens para os pobres. 
Com exceção de Alessio, que ficou 
como irmão religioso, os demais se 
tornaram sacerdotes.

SANTO DO DIA

LÓGICA INFANTIL
O professor pergunta para 
Joãozinho:
— Se eu lhe desse dois gatos, 
outros dois gatos e outros dois, 
quantos você teria?
Joãozinho responde imedia-
tamente ao professor:

— Sete.
— Escute bem... Se eu lhe des-
se dois gatos, mais dois gatos e 
outros dois, quantos você teria?
— Sete — insiste o aluno.
— Deixa-me dizer de outra 
forma: se eu te der duas ma-
çãs, mais duas maçãs e outras 

duas, quantas terias?
— Seis.
— Bom. Agora, se eu lhe der 
dois gatos, outros dois gatos e 
outros dois, quantos você teria?
— Sete!
— Joãozinho, de onde é que 
você consegue sete gatos?

— Porque eu já tenho um gato!

FLAGRANTE
Um homem e uma linda mulher 
estão jantando à luz de velas 
num restaurante de luxo. De 
repente, o garçom nota que o 
homem escorrega lentamente 

para debaixo da mesa. A mu-
lher parece não reparar que o 
companheiro sumiu.
— Perdão, senhora, mas eu 
acho que seu marido está de-
baixo da mesa — diz o garçom.
— Não está, não. Meu marido 
acabou de entrar pela porta.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Obá.
MENSAGEM:
Obá avisa que é preciso fi-
nalizar situações que já não 
têm mais sentido de existir 
na sua vida, momento de fi-
nalizar ciclos e iniciar novas 
perspectivas. Cuide mais da 
sua saúde para ter mais tran-
quilidade futuramente.
SAUDAÇÃO:
Obá Siré. 
CORES:
Vermelho e amarelo.
ELEMENTO:
Fogo e águas paradas.
SIMPATIA:
Para evitar doenças futuras, 
passe pelo corpo 15 ovos 
brancos e 15 bolas de fari-
nha com água. Vá pedindo 
a Obá que afaste qualquer 
possibilidade de doença. Em 

seguida, coloque tudo em 
um pano branco e faça uma 
trouxa. Coloque tudo na por-
ta de uma igreja.

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

 LA Lua renova seu alto-astral. 

Você vai se sentir leve e alegre, 

aproveite para conquistar as 

pessoas. Cuidado com a insta-

bilidade financeira. A fase será 

promissora no amor.

Números da sorte: 16, 43 e 52.

 LA Lua fortalece os laços com 

parentes e o carinho pelo lar. 

Resolva os seus afazeres e des-

canse um pouco. Procure ser 

mais paciente no romance, 

converse mais com o par.

Números da sorte: 17, 26 e 89.

 LO dia vai começar com você 

num clima mais extrovertido. 

Converse bastante no traba-

lho, evite se estressar. Na vida 

a dois, demonstrar suas emo-

ções pode ser um desafio.

Números da sorte: 09, 36 e 90.
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