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R$ 1,5 milhão 
pro Carnaval

Corpo achado 
é do fuzileiro

INCENTIVO

CARBONIZADO

5

7

Zoológico 
vai reabrir 
em março

LÁ NA QUINTA 8

FICOU FEIO FICOU FEIO 
PRO BELOPRO BELO

POLÍCIA AVISA: ‘PARA DE SHOW’POLÍCIA AVISA: ‘PARA DE SHOW’

QUATRO DIAS APÓS CANTAR EM EVENTO COM AGLOMERAÇÃO NA MARÉ 3

POR 11 VOTOS A ZERO 6
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Nego Di afirma 
que filho não vai 
à escola devido 

a ameaças

‘BIG BROTHER’

PÁGINA 17

Marinha abre 
980 vagas para 
fuzileiros navais 

e Escola Naval

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8
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Cantor é preso e responde por quatro crimes: Cantor é preso e responde por quatro crimes: 
infração de medida sanitária, epidemia, infração de medida sanitária, epidemia, 

invasão a prédio e organização criminosa. invasão a prédio e organização criminosa. 
‘Festa foi capitaneada pelo traficante ‘Festa foi capitaneada pelo traficante 

Alvarenga’, aponta delegadoAlvarenga’, aponta delegado

‘Novo normal é pra alguns 
ou pra todos? O Brasil já 

voltou a trabalhar’
GRACYANNE BARBOSA, MULHER DO BELO

STF mantém 
prisão do 
deputado 

Daniel 
Silveira
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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

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

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

MEIA HORA multimídia

Bueiros entupidos 
em Ipanema

 LGostaria de solicitar o desentupi-
mento e um estudo de ampliação 
da rede de drenagem de água plu-
vial, tendo em vista o histórico de 
alagamento da região. As galerias 
de água também estão entupidas. 
Os bueiros em questão estão loca-
lizados na Avenida Epitácio Pessoa, 
entre os números 4.344 e 4.404, em 
ambos os sentidos da via de Ipane-
ma. Sempre enche quando chove!

CHUVA

Guapimirim precisa 
de passarela

 LMoradores de Guapimirim pedem 
que a concessionária que adminis-
tra a Rodovia Rio-Teresópolis, junto 
com o governo do estado, construa 
um viaduto e uma passarela na en-
trada da cidade, pois os pedestres 
que atravessam a rodovia de um 
lado pro outro constantemente cor-
rem o risco de serem atropelados. É 
um absurdo a vida de tanta gente 
ser colocada em risco!

Mário Sodré
Por e-mail

CONSTRUÇÃO

Buracos e escuridão 
em Campo Grande

 LA Estrada da Posse, em Campo 
Grande, está completamente es-
buracada, tanto no asfalto, quanto 
nas calçadas. Além dos buracos, a 
iluminação no trecho do número 
633 ao 1.037 também é precária. 
Carros e pedestres, ao passarem 
por lá, à noite, podem acabar caindo 
numa dessas crateras, porque não 
tem como enxergar absolutamente 
nada. Isso é um perigo!

Elen Cristina
Por e-mail

BURACO

Falta de luz causa 
insegurança

 LNa Rua Frei Pedro Sinzing, em 
frente aos números 12 e 49, em Ho-
nório Gurgel, tem dois postes com 
as lâmpadas queimadas. Quando 
escurece, fica um verdadeiro breu 
nesse trecho da via, o que causa 
uma sensação de insegurança nos 
moradores. Assaltos podem acon-
tecer a qualquer momento, já que 
a falta de luz deixa a situação favo-
rável para os bandidos.

Anônimo
Por e-mail

ILUMINAÇÃO

Barulho e carros 
mal estacionados

 L Na Avenida dos Italianos, ao lado 
do número 1.248, em Coelho Neto, 
tem uma pizzaria que funciona à 
noite. No local, além do barulho 
após as 22 horas, motos e carros 
estacionam na calçada, obstruin-
do não só a entrada e saída de 
carros das garagens dos condo-
mínios da região, como também a 
passagem de pedestres no local. 
Cadê a fiscalização?

Joel Cella
Por e-mail

SOM ALTO

LIXO                        PARQUE

Parcão minúsculo em Niterói
 LA Prefeitura de Niterói construiu um parcão minúsculo no 

interior do Campo de São Bento, em Icaraí, sem ouvir a po-
pulação usuária. O local é muito apertado e não cabem cães 
e pessoas. Um verdadeiro confinamento, que causa estresse 
aos cães. A prefeitura não está preocupada se uma pessoa 
leva uma mordida. Apesar de ter uma coordenadoria de 
proteção animal, não olham para o bem-estar deles.

Andreia Ferreira dos Santos
Via ZapZap, o WhatsApp do MEIA HORA

Comlurb 
faz serviço

 LA Comlurb informa que rea-
lizou as podas nas árvores, a 
retirada do lixo e o trabalho 
de roçada no Parque Garota 
de Ipanema, situado entre 
os bairros de Copacabana e 
Ipanema, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb
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POLÍCIA

Que feio, Belo!
Cantor é preso por show na Maré que, segundo a polícia, foi financiado pelo tráfico

 L CIEP INVADIDO E MUITA AGLOMERAÇÃO

O 
cantor Marcelo Pires Viei-
ra, o Belo, foi preso ontem, 
em Angra dos Reis, na Cos-

ta Verde, por policiais da Delegacia 
de Combate às Drogas (DCOD), 
na Operação É O Que Eu Mere-
ço, por show realizado no Com-
plexo da Maré, entre a noite de sex-
ta-feira e a madrugada de sábado 
de Carnaval. O evento foi realiza-
do ilegalmente e dentro do Ciep 
326 – Professor César Pernetta, no 
Parque União. À noite, Belo foi le-
vado para um presídio, mas a po-
lícia não informou qual. 

A operação foi para cumprir 
quatro mandados de prisão pre-
ventiva e cinco de busca e apreen-
são expedidos pela Justiça contra 
os responsáveis por promover a 
invasão e realizar o show. 

O delegado titular da DCOD, 
Gustavo de Mello de Castro, in-
formou que Belo está respon-
dendo por quatro crimes: in-
fração de medida sanitária, 
epidemia, invasão a prédio pú-
blico e organização criminosa. 

“Os fatos são graves, falam por 
si só. Além de gerar uma grande 
aglomeração de pessoas, houve 
uma invasão a uma escola públi-
ca, que causou dano ao erário pú-
blico. Além da festa ter sido capita-
neada pelo Alvarenga (Jorge Luiz 
Moura Barbosa, chefe do tráfico 
na comunidade)”, contou Castro.

Para o delegado, a realização do 
show fortalece o tráfico local. “Ao 
realizar o show, ele promove toda 
a engrenagem do narcotráfico no 
interior daquela comunidade. A 
gente tem relatos de pessoas ar-
madas, de crianças consumindo 
drogas, então, quando ele aceitou 
realizar o evento no interior da co-
munidade, dentro de uma escola 
invadida, com invasão até da sala 
de aula, ele faz com que aquela fac-
ção se fortaleça”, acrescentou.

 LBelo recebeu voz de prisão en-
quanto gravava ao lado de sua 
mulher, Gracyanne Barbosa, pa-
ra o programa de Rodrigo Faro, 
da Record TV, em Angra dos Reis. 
No cumprimento do mandado 
de busca na casa do cantor, foram 
apreendidos duas pistolas, mu-
nição, dinheiro em espécie e um 
computador. Segundo a investiga-
ção, as armas estão registradas no 
nome do artista, que tem posse de 
arma. À noite, pelas redes sociais, 
Belo pediu, em nota, desculpas aos 
fãs: “Ciente da gravidade da crise 
sanitária, Belo pede desculpas por 
ter se apresentado em uma aglo-
meração”. Essa foi a terceira vez 
que o cantor foi preso. 

Prisão durante 
gravação

 LApós seu marido, Belo, ser pre-
so, a modelo Gracyanne Barbosa 
esteve na Cidade da Polícia, on-
de o cantor prestava depoimen-
to. Ela se manifestou pelas redes 
sociais. “Vivemos um novo nor-
mal, certo? Esse novo normal é 
para alguns ou para todos? To-
dos nós estamos nos virando pa-
ra nos adequar às novas normas. 
Seria maravilhoso se pudésse-
mos ficar trancados em casa, es-
perando a vacina chegar. Mas co-
mo pagamos nossas contas? Nós 
ficamos meses em casa e mesmo 
agora não saímos, não viajamos, 
não vamos a festas, bares, praias. 
Mas precisamos trabalhar. Todo o 
Brasil já voltou a trabalhar.”

Gracyanne 
defende 

Após ser preso em Angra dos Reis, Belo (E) foi levado para a Cidade da Polícia, onde prestou depoimento

LUCIANO BELFORD

 LSobre um dos crimes pelos quais 
Belo responde, o delegado Gusta-
vo de Mello de Castro disse que o 
crime tem uma pena muito alta, 
porque causa o risco de morte. 
“Quando a gente está vivencian-
do esse estado de epidemia com 
diversas restrições decretadas pe-
lo município e o estado, quando a 
gente reúne esse grande número 

de pessoas em um mesmo evento, 
a gente impulsiona a epidemia de 
uma forma muito rápida.”

Sobre a invasão ao Ciep, o po-
licial disse que, “como se tal situa-
ção, por si só, não fosse absurda 
e suficiente para uma resposta 
do estado, foi verificado junto à 
Seeduc (Secretaria de Estado de 
Educação) que o evento ocorreu 

sem qualquer autorização, con-
figurando verdadeira invasão de 
um prédio público”.

Além de Belo, foram presos 
Célio Caetano e Henriques Mar-
ques, o Rick, sócios da produto-
ra Série Gold, que promoveu o 
evento. O traficante Jorge Luiz 
Moura Barbosa, o Alvarenga, 
continua foragido.

Crime na pandemia e invasão de escola pública 
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Variantes têm 5 casos
Cepas do Amazonas e do Reino Unido são detectadas no Rio. Um homem morreu

 L COVID-19

O 
secretário estadual da 
Saúde do Rio, Carlos 
Alberto Chaves, e o se-

cretário municipal Daniel So-
ranz, da capital, confirmaram 
ontem que foram identifica-
dos cinco casos de duas va-
riantes da Covid-19 no estado, 
uma oriunda do Reino Unido 
e a outra, do Amazonas. A va-
riante amazonense, segundo 
os especialistas, pode ser mais 
transmissível, mas não há con-
firmação de que seja mais letal.

O primeiro caso de varian-
te identificado no estado foi de 
uma mulher, de 36 anos, da ci-
dade do Rio, com a linhagem do 
Reino Unido. Os outros quatro 
casos são da variante amazo-
nense: um homem de 46 anos, 
vindo de Manaus; um homem 
de 40 anos, morador da capital 
fluminense; um homem de 30 
anos, que estava em Petrópo-
lis; e um homem de 55 anos, de 
Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense. Este último morreu.

“Foi o único dos cinco que 
chegou a óbito. Ele foi interna-
do, mas não tem nada a ver com 
o sequenciamento ou a variante. 
Ele evoluiu para óbito como evo-
luiria normalmente. Ele agravou 
e a gente ainda está investigando 
para saber o por quê, as causas 
que o levaram ao óbito, mas com 
certeza não tem nada a ver com 
a agressividade da variante”, afir-
mou Mário Sérgio Ribeiro, supe-
rintendente de Vigilância Epide-
miológica e Ambiental da SES.

O governo do estado, em coo-
peração com o município do 
Rio, ainda está investigando pa-
ra identificar se esses casos con-
figuram transmissão local. “O 
objetivo principal da vigilância 
é apurar se o vírus é importado, 
vindo principalmente de Ma-
naus, ou se já estava circulando 
no estado”, disse Mário Sérgio.

Primeira profissional da área da Saúde a ser vacinada contra a Covid-19 no Rio, Dulcinéia da Silva Lopes recebe a segunda dose

LUCIANO BELFORD

 LA técnica de enfermagem Dul-
cinéia da Silva Lopes, de 59 anos, 
primeira profissional de saúde va-
cinada contra a Covid-19 no Rio, 
tomou a segunda dose do imu-
nizante ontem. Moradora da Pa-
vuna, na Zona Norte, Dulcinéia 
atua na linha de frente do comba-
te à doença no Hospital Munici-
pal Ronaldo Gazolla, unidade de 

referência no município. De acor-
do com a Secretaria Municipal de 
Saúde, a vacinação marcou o iní-
cio da aplicação da segunda do-
se da vacina nos profissionais que 
atuam no Ronaldo Gazolla.

A imunização ocorreu en-
quanto a prefeitura aguarda a 
chegada de novas doses para con-
tinuar a imunizar os idosos.

 LO secretário municipal de Saú-
de do Rio, Daniel Soranz, disse 
que, mesmo com a paralisação da 
campanha de vacinação no Rio 
por falta de doses, a prefeitura es-
pera imunizar todos os idosos de 
75 anos ou mais até o fim de feve-
reiro, lembrando que, ao contrário 
do que acontece em São Paulo, o 
Rio antecipou a vacinação para os 

idosos de 85 anos ou mais. 
“A gente vai depender, obvia-

mente, dos institutos produto-
res, Fiocruz e Butantan. Espera-
mos que, com essa capacidade 
aumentada, vamos conseguir 
vacinar o esperado”, disse o se-
cretário, concluindo: “Vai che-
gar para todo mundo, a gente 
só tem que esperar um pouco”.

Segunda dose pra área da Saúde Daniel Soranz pede paciência
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O anúncio do edital foi feito ontem no Palácio Guanabara

ROGÉRIO SANTANA / GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O secretário municipal de 
Educação do Rio, Renan Fer-
reirinha, anunciou, ontem, que 
das 1.543 unidades escolares da 
cidade, 38 estão elegíveis para o 
início das aulas presenciais, pre-
vistas para começar na próxima 
quarta-feira. Nesta primeira fa-
se, retornarão os alunos da pré-
-escola e do 1º e 2º ano do ensino 
fundamental. Há uma estimati-
va de 7.730 alunos incluídos na 
Fase 1 dessas unidades. 

“São 38 unidades bastante 
distribuídas pela cidade. Cada 
regional tem pelo menos duas 
escolas que voltarão na próxima 
quarta”, informou o secretário.

Ferreirinha disse ainda que, 
diante do formulário enviado aos 
responsáveis dos alunos da rede 
municipal, foram obtidas 4.401 
respostas. Dessas respostas, 82% 
desejam o retorno presencial e 
18% preferiram manter os alu-

nos somente no ensino remoto. 
O secretário reforçou que o turno 
do retorno presencial será reduzi-
do e terá três horas. Haverá com-
plementação com ensino remoto, 
que poderá ser feito através da TV, 
no canal ‘Rioeduca pela TV’, e pe-
lo aplicativo que será lançado se-
mana que vem, além do material 
impresso e disponibilizado pela 
secretaria para os alunos que não 
têm acesso ao digital.

A partir de hoje, a secretaria 
irá começar a distribuição dos 
kits escolares, uniformes, mate-
riais didáticos e cartão alimen-
tação. Ferreirinha ressaltou que 
os responsáveis não devem ir às 
unidades escolares enquanto a 
escola não entrar em contato e 
agendar uma data. 

Na próxima terça-feira, a 
prefeitura irá lançar o aplicativo 
‘Rioeduca em casa’, que será uma 
forma digital do ensino remoto.

Rio terá 38 
escolas com 
aulas presenciais
Primeira fase será para a pré-escola 

e 1º e 2º ano do ensino fundamental

 L ESTIMATIVA DE 7,7 MIL ALUNOS

O secretário Ferreirinha fala sobre o retorno às aulas presenciais

REGINALDO PIMENTA

O 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lançou, ontem, 
um edital de incentivo ao 

Carnaval para patrocinar eventos 
on-line para a escolha de sambas-
-enredo de oito escolas do Grupo 
Especial e apoio a apresentações de 
associações de blocos de rua, como 
a Sebastiana e Amigos do Zé Perei-
ra. No total, serão repassados, por 
meio do Fundo Estadual de Cul-
tura, mais de R$ 1,5 milhão — R$ 
150 mil para cada escola — e pa-
trocínios de R$ 100 mil e R$ 50 mil 
para cada associação ou liga.

“Este ano foi um Carnaval dife-
rente para todos. Há toda uma ca-
deia produtiva que não conseguiu 
trabalhar. O recurso do ICMS, 
do Fundo Estadual de Cultura, é 
fundamental para dar uma aju-
da extra aos profissionais do se-
tor. Infelizmente, a pandemia da 
Covid-19 nos impediu de realizar 
o nosso Carnaval, o mais famoso 
do mundo. Tivemos que pensar na 
segurança da população, que está 
sendo vacinada. Mas já estamos 
nos preparando para o maior Car-
naval do Rio de Janeiro em 2022, 
através desses incentivos”, ressal-
tou o governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC).

O edital vai garantir renda para 

 LAs apresentações dos blocos 
Sebastiana e Amigos do Zé Pe-
reira, que se juntou ao Bola Pre-
ta, devem acontecer em uma ca-
sa de espetáculos em data a ser 
definida. Os shows, com trans-
missão pela internet, contarão 
também com público presente, 
mas restrito, seguindo os pro-

tocolos sanitários de prevenção 
contra a Covid-19. A Secretaria 
de Cultura está finalizando o le-
vantamento de projetos aprova-
dos na Aldir Blanc inscritos por 
associações e ligas de Carnaval 
para contemplar mais ações.

“Há uma necessidade de 
apoiar a arte e a cultura em 

um momento tão difícil co-
mo este, de pandemia do no-
vo coronavírus. Ao longo deste 
ano, vamos implementar ou-
tras iniciativas para socorrer 
os fazedores de cultura. Vamos 
ajudar a arte acontecer”, afir-
mou a secretária estadual de 
Cultura, Danielle Barros.

Incentivo inclui transmissão de shows dos blocos

Edital de apoio 
ao Carnaval
Escolas de samba vão receber R$ 1,5 milhão

 L DE OLHO NA FOLIA DE 2022

profissionais que atuam na Impe-
ratriz, Mangueira, Salgueiro, São 
Clemente, Paraíso do Tuiuti, Por-
tela, Unidos da Tijuca e Vila Isabel. 
A escolha dos sambas-enredo será 
realizada em quatro etapas, todas 
com transmissão por meio digital. 
As apresentações eliminatórias e 
as finais acontecem na Cidade do 
Samba, no Santo Cristo, na região 
central do Rio. As outras quatro 
agremiações da Liga Independen-
te das Escolas de Samba do Rio de 
Janeiro foram atendidas com re-

cursos da Lei Aldir Blanc e con-
templadas com o mesmo valor. 

“Hoje, seria o ápice do Car-
naval, quando estaríamos fa-
zendo a apuração das notas. O 
governo foi muito sensível de 
nos receber no Palácio Guana-
bara e nos oferecer essa ajuda 
importante. Cada valor inves-
tido representa geração de em-
prego, cidadania, dignidade e 
respeito à nossa cultura”, res-
saltou Jorge Castanheira, pre-
sidente da Liesa.
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Teste pra democracia
STF mantém prisão e Câmara discute hoje o futuro do deputado Daniel Silveira

 L PARLAMENTAR ATACOU SUPREMO E DEFENDEU AI-5

P
reso em flagrante por crime 
inafiançável, na noite de ter-
ça-feira, após divulgar um 

vídeo com apologia ao Ato Institu-
cional nº 5 (AI-5) — instrumento 
de repressão da época do regime 
militar — e discurso de ódio con-
tra os integrantes do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o deputado 
federal Daniel Silveira (PSL-RJ), 
que foi levado de Petrópolis, na 
Região Serrana, para a carceragem 
da Polícia Federal, no Centro do 
Rio, passa hoje por uma audiên-
cia de custódia, no STF, e terá seu 
futuro discutido na Câmara dos 
Deputados, após essa audiência.

Por unanimidade, com os vo-
tos dos 11 membros, o plenário do 
STF manteve ontem a prisão do 
deputado, que na véspera havia 
sido ordenada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, no âmbito do 
chamado ‘inquérito das fake news’, 
aberto em 2019 para apurar amea-
ças aos integrantes do STF.

A prisão foi determinada pe-
lo ministro Alexandre de Moraes, 
que ordenou que o mandado fos-
se cumprido imediatamente por 
se tratar de um ato em flagrante. 
Moraes também entendeu que 
não cabia fiança nesse caso.

Pela Constituição, a prisão em 
flagrante por crime inafiançável de 
qualquer deputado deve ser envia-
da em 24 horas para análise do ple-
nário da Câmara, que deve decidir 
sobre a manutenção da prisão ou 
outras formas de punição.

Ao ser preso, Daniel Silveira 
disse que a decisão que funda-
mentou sua prisão é “louca” e 
prometeu processar o ministro 
Moraes assim que deixar o cár-
cere. “Não existe flagrante de cri-
me. Não existe crime algum. A 
decisão é absurda. Não precisa 
ser jurista para entender que ela 
é totalmente esvaziada”, disse o 
parlamentar. “É uma prisão mui-
to mais política do que jurídica.

Daniel Silveira chamou de ‘louca’ a decisão sobre sua prisão e disse que vai processar Alexandre de Moraes

BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

 LApós ser preso, o deputado fede-
ral Daniel Silveira (PSL-RJ) hosti-
lizou uma policial ao ser orienta-
do a utilizar máscara de proteção 
contra a Covid-19 enquanto es-
tava no Instituto Médico-Legal 
(IML), no Centro do Rio, para 
realizar o exame de corpo de de-
lito. Câmeras registraram o epi-
sódio. Sob a alegação de que teria 

dispensa do uso de  máscara, o de-
putado ignorou a ordem da poli-
cial e, diante da insistência dela, co-
meçou a confrontá-la. “A senhora 
não manda em mim, parece até 
que está falando com vagabundo. 
Meu irmão, a pior coisa é militante 
petista. Agora vou fazer meu espe-
táculo, não está falando com vaga-
bundo, não”, esbravejou Silveira.

Advertido, o deputado con-
tinuou com os insultos. “Se a 
senhora falar mais uma vez, eu 
não vou usar, me respeita que 
você não está falando com va-
gabundo. E aí que você é poli-
cial, eu também sou, e aí? Eu sou 
deputado federal, e aí? Me res-
peita. A senhora não conhece a 
p*** da lei, não?”, disparou.

Recusa a usar máscara e ofensas a policial

 LDaniel Silveira coleciona polê-
micas desde que era candidato a 
deputado federal, em 2018, quan-
do o ex-PM tirou fotos segurando 
placa quebrada com o nome da 
vereadora Marielle Franco (Psol), 
assassinada meses antes. Em no-
vembro daquele ano, ele inspe-
cionou o Colégio Pedro II, sem 
aviso prévio. Mesmo processa-
do, não parou de tentar fiscalizar 
escolas. E durante manifestações 
contra e a favor de Jair Bolsona-
ro, em Copacabana, Silveira co-
memorou a iniciativa de um PM 
de mandar queimar uma bandei-
ra de manifestantes contrários ao 
presidente. Depois, em vídeo, disse 
que torcia para que opositores de 
Bolsonaro tomassem tiro no peito.

Um rastro de 
polêmicas

 LO presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), disse que discutirá com 
serenidade o futuro de Daniel 
Silveira na casa. “Irei me guiar 
pela única bússola legítima no 
regime democrático, a Consti-
tuição. E pelo único meio civi-
lizado de exercício da Demo-
cracia, o diálogo e o respeito à 
opinião majoritária da insti-
tuição que represento”, decla-
rou o deputado.

E a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), após apresentar 
denúncia contra Silveira, propôs, 
ontem à noite, que ele passasse à 
prisão domiciliar e usasse tornoze-
leira eletrônca, podendo sair ape-
nas para trabalhar na Câmara.

Lira prega 
serenidade
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 L SÃO GONÇALO

Corpo é de militar
Identificação foi possível com ficha odontológica

A 
Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, Itabo-
raí e São Gonçalo (DH-

NISG) confirmou, ontem, que 
o corpo carbonizado encontra-
do em um carro, no último do-
mingo, em São Gonçalo, é do 
fuzileiro naval Matheus Fili-
pe Coelho da Silva, de 24 anos. 
Matheus estava desaparecido 
desde a quinta-feira passada, 
dia 11 de fevereiro.

A identidade do corpo foi 
confirmada por meio de exa-
me odontológico, conferindo-
-se a documentação odontoló-
gica mais recente de Matheus 
Filipe, fornecida pela Mari-
nha do Brasil. Segundo o de-
legado responsável pelo caso, 
Mário Lamblet, o resultado do 
exame havia sido inconclusivo 
anteriormente, porém, com as 
novas informações, foi possível 
atestar que o corpo carboniza-
do é mesmo do militar.

Policiais do Serviço de In-
teligência do 7º Batalhão (São 
Gonçalo) encontraram o cor-
po no banco traseiro de um 
carro, em um terreno baldio, 

na Rua Libânio Ferreira Pôr-
to, no bairro Monjolos, após 
receberem uma denúncia anô-
nima. O veículo não pertence 
ao militar e, segundo os agen-
tes, pode ter sido roubado pa-
ra a prática de outros crimes na 
região e, posteriormente, usa-
do para desovar o corpo.

O delegado do caso afir-
ma que os agentes da DHNS-
GI continuarão investigando o 
crime, a fim de apurar a autoria 
e a motivação.

Até o fechamento desta edi-
ção, a família do militar não 
havia informado o dia e o lo-
cal do sepultamento.

Matheus era fuzileiro naval e estava desaparecido desde o dia 11   

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK 

RAPIDINHAS...

Chefe do 
tráfico roda

 LUma operação do 25º BPM 
(Cabo Frio),  da Polícia Ci-
vil e do Ministério Públi-
co prendeu, ontem, o trafi-
cante conhecido como Zeu, 
chefe do tráfico no Morro 
da Coca Cola, em Arraial do 
Cabo, na Região dos Lagos. 
Foram apreendidos duas 
pistolas, um revólver, mu-
nições, 137 tabletes de ma-
conha, 27 pinos de cocaína e 
sete radiotransmissores.

PMs atacados 
no Rebouças

 LPoliciais militares foram 
atacados a tiros por crimi-
nosos da Comunidade Pau-
la Ramos, ontem, quando 
estavam baseados perto do 
Túnel Rebouças, que liga 
as zonas Norte e Sul do Rio. 
Nenhum policial se feriu. na 
semana passada, um outro 
ataque, desta vez de crimi-
nosos do Morro do Turano, 
interditou o túnel em ambos 
os sentidos.

Policial  
é baleado

 LUm PM foi baleado, on-
tem, em confronto com cri-
minosos no bairro Grama-
cho, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 
O agente foi levado para o 
Hospital Municipal Doutor 
Moacyr do Carmo. De acor-
do com a Polícia Militar, o 
agente estava de folga com 
um amigo e decidiu abordar 
um grupo em atitude sus-
peita, mas foi atacado a tiros. 
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 LTENHO 66 anos e sou jornalei-
ra há 20. Antes eu era figurinista. 
Moro em Botafogo e o que mais me 
agrada no bairro é a tranquilidade. 
O melhor da minha profissão é li-
dar com o público.  Sou torcedora 
do Flamengo e nas minhas horas 
vagas eu gosto de costurar. O que 
mais gosto no MEIA HORA são as 
matérias de auto-ajuda.

RAIMUNDA VAZ  
Urca

WERLEN 
CRISTIAN 
DOS SAN-
TOS LEITE
tem atual-
mente 16 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 23 de 
janeiro de 
2020, em Nova Iguaçu, após sair de 
casa e não retornar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

A Marinha abriu dois con-
cursos públicos, com 980 vagas 
de nível Médio para fuzileiros 
navais e a Escola Naval. 

Para fuzileiros navais, são 960 
vagas para o curso de formação de 
soldados, em 2022. A maioria das 
oportunidades é no Rio, com 530 
vagas. O candidato deve ser do 
sexo masculino, ter nível Médio 
completo e 18 anos completos e 
menos de 22 anos em 1º de janei-
ro de 2022, não ser isento do Servi-
ço Militar, entre outras exigências. 

As inscrições devem ser feitas 
de 22 de fevereiro a 26 de março 
—  www.marinha.mil.br/cgcfn, 
no link “Concursos para o CFN”. 
A taxa de inscrição é de R$ 25.

Quanto às vagas para a Escola 
Naval, no Rio, são oito oportuni-
dades para o sexo masculino e 12 
para o sexo feminino. Os candida-
tos devem ter Ensino Médio com-
pleto, não serem casados ou não 

terem constituído união estável, 
além de não terem filhos, e estar 
com 18 anos completos e menos 
de 23 anos de idade no dia 1° de 
janeiro de 2022.

Durante esse curso, o aspiran-
te perceberá remuneração atinen-
te a essa graduação, tendo como 
valor bruto, em termos atuais, R$ 
1.574,12. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.ingressona-
marinha.mar.mil.br, de 22 de fe-
vereiro a 14 de março. A taxa de 
inscrição é de R$ 90.

Marinha oferece 
980 oportunidades

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

Vagada

Greve no 
Detran-RJ

 LOs servidores do De-
tran-RJ entraram ontem 
em greve, por melhores 
salários e condições de 
trabalho. Os grevistas 
prometeram manter os 
30% exigidos por lei pa-
ra um serviço essencial.

RAPIDINHA...

NA ESCOLA 
NAVAL, OS 

ASPIRANTES 
RECEBERÃO  
R$ 1.574,12

 L DIVERSÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA

Zoo reformado
Reabertura ao público será no dia 22 de março

U
m dos mais antigos do Bra-
sil, o zoológico do Parque 
da Quinta da Boa Vista, 

em São Cristóvão, na Zona Nor-
te do Rio, passou por uma refor-
ma e reabrirá ao público no dia 
22 de março. Rebatizado de Bio-
Parque do Rio, o zoo contará com 
um programa de sócio anual, que 
dará acesso ilimitado e ainda irá 
ajudar a financiar o programa de 
pesquisa e conservação de cerca de 
30 diferentes espécies ameaçadas. 
A modalidade também dá direi-
to a acesso ao circuito 30 minutos 
antes do público, catraca express, 
10% de desconto na loja, lancho-
netes e restaurantes do local, além 
de acesso às atividades educativas.

O programa de sócio indivi-
dual vai custar R$ 80, e o titular 
pode incluir até sete dependen-
tes, a um custo adicional de R$ 
60, por cada um. 

O BioParque funcionará, 
diariamente, das 9h às 17h, 
com a última entrada ao circui-
to de visitação às 16h. Segundo 
a empresa, o parque terá um ri-
goroso protocolo de segurança 

sanitária, conforme as Regras 
de Ouro da Prefeitura do Rio e 
recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
com condutas de higienização 
ambiental diversas vezes ao dia.

Uma vista aérea do novo BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista

BIOPARQUE DO RIO / DIVULGAÇÃO
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DUPLA ESTÁ LIBERADA
Recuperados, Gabigol e Arrascaeta são confirmados no Mengão contra o Inter

T
e cuida, Internacional! An-
tes dúvidas para o técnico 
Rogério Ceni, o atacante 

Gabigol e o apoiador Arrascae-
ta participaram sem problemas 
do treinamento do Flamengo na 
manhã de ontem no Ninho do 
Urubu. Com isso, os atletas es-
tão à disposição para a partida 
contra o Colorado, no próximo 
domingo, no Maracanã, com-
promisso em que o Rubro-Ne-
gro pode assumir a liderança iso-
lada do Campeonato Brasileiro.

A dupla já havia se reapresen-
tado bem na terça-feira, quan-
do fez um trabalho regenerativo, 
depois da vitória sobre o Corin-
thians — 2 a 1, também no Ma-
racanã. Na ocasião, o camisa 9 
deixou o campo reclamando de 
dores no joelho, enquanto o uru-
guaio teve um problema no tor-
nozelo. Ainda na coletiva após o 
jogo, Rogério Ceni mostrou oti-
mismo e disse acreditar que teria 

ambos à disposição no treino de 
ontem, o que, de fato, aconteceu.

Superada essa preocupação, 
a tendência é que o coman-
dante do Mais Querido repita 
diante do Inter a escalação que 
superou o Timão: Hugo, Isla, 
Willian Arão, Rodrigo Caio 

e Filipe Luís; Diego, Gerson, 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; 
Bruno Henrique e Gabigol.

E quem está mais do que na 
pilha para o domingo chegar 
logo é o zagueiro Rodrigo Caio. 
De volta ao time titular na ro-

dada passada após lesão, ele diz 
estar bem preparado para a ‘fi-
nal’. “Fiquei cinco jogos fora, 
21 dias sem jogar, mas me senti 
bem, não me senti preso quando 
ficamos sem jogar. Quando um 
jogador é solicitado para entrar, 
tem que estar o mais preparado 
possível. Espero que domingo a 
gente possa fazer mais um gran-
de jogo”, disse à FlaTV.

Com 69 pontos, o Interna-
cional lidera o Brasileirão e ga-
rante o título da temporada em 
caso de vitória no Rio de Janeiro. 
O Flamengo é o segundo, com 
68, e tem a chance de assumir 
a ponta. Segundo as projeções 
do site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia, o Rubro-Negro 
tem 32% de chances de conquis-
tar o Octa brasileiro. Já o Inter 
tem 67% e o São Paulo, que che-
gou a ficar boa parte do tempo 
na ponta da Série A, aparece 
com apenas 1%.

O FLA TEM 32% 
DE CHANCES 
DE EGUER O 
CANECO DO 
BRASILEIRO

Gabigol fica com a bola na atividade de ontem no Ninho do Urubu

FOTOS ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

 LAs declarações do vice de fute-
bol do Flamengo, Marcos Braz, 
sobre o Internacional “não estar 
acostumado com finais”, irrita-
ram os dirigentes gaúchos. On-
tem, o presidente do Colorado, 
Alessandro Barcellos, rebateu as 
ironias do cartola rubro-negro e 
soltou um pouco de seu ‘veneno’ 
antes de a bola rolar. “Eu prefi-
ro acreditar que ele (Braz) se re-
feria a mim, não ao Inter. O In-
ter é muito forte. Isso é mais um 
exemplo daquilo que a gente tem 
que superar no futebol. São arti-
manhas para tirar o foco do que 
é o principal, que é o jogo no fi-
nal de semana”, destacou, em en-
trevista ao Seleção Sportv.

Dirigentes trocam mais farpas antes da ‘decisão’

O vice Marcos Braz deu uma alfinetada daquelas no Internacional
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Carinho com artilheiro
Elenco acolhe Germán Cano após pênalti perdido. Vasco busca renovar o contrato

 L NADA MAIS JUSTO...

D
estaque absoluto do Vasco 
na temporada, o argenti-
no Germán Cano tem vi-

vido dias complicados após ter 
desperdiçado um pênalti deci-
sivo contra o Internacional, do-
mingo, na derrota de 2 a 0, em 
São Januário — o placar estava 1 
a 0 quando Cano chutou a pena-
lidade para fora. Apesar da triste-
za pelo erro que pode ser decisivo 
no rebaixamento do clube à Série 
B, ele foi acolhido pelos compa-
nheiros de equipe e a diretoria já 
colocou a sua renovação de con-
trato em pauta, de acordo com 
informações do portal UOL.

Cano balançou as redes 23 
vezes pelo Cruzmaltino na atual 
temporada. Para se ter ideia da 
dependência do Vasco do de-
sempenho do goleador, os dois 
jogadores que vêm na sequência 
na artilharia do Cruzmaltino na 
temporada são Ribamar e Fellipe 
Bastos, que já deixaram o clube, e 
marcaram somente quatro gols.

Vínculo até o fim do ano

O vínculo do argentino com o 
Vasco vai até o fim deste ano, po-
rém, o clube já colocou em pau-
ta a renovação do contrato. Após 
a bela temporada com a camisa 
cruzmaltina, é grande a possibili-
dade de que o artilheiro seja asse-
diado por outros clubes. Mesmo 
demonstrando estar muito feliz 
e plenamente adaptado ao Vas-
co, a queda para a Série B poderia 
atrapalhar em muito a perma-
nência de Cano em São Januário.

De acordo com o matemático 
Tristão Garcia, do site Infobola, o 
risco de rebaixamento do Cruz-
maltino à Segundona é de 73%, 
faltando duas rodadas para o 
fim do Brasileiro. No momento, 
a equipe está na zona da degola, 
em 17º lugar, com 37 pontos, um 
a menos do que o Bahia, o pri-
meiro fora do Z-4. Fundamental para o time, o argentino Germán Cano balançou as redes 23 vezes na atual temporada

RAFAEL RIBEIRO

 LCom o time sem vencer há cin-
co jogos no Brasileiro e muito 
ameaçado de rebaixamento à Sé-
rie B, o técnico Vanderlei Luxem-
burgo deve fazer mudanças para 
enfrentar o Corinthians, domin-
go, às 16h, no Itaquerão. Com 
Marcelo Alves de volta, após 
cumprir suspensão na polêmica 
derrota por 2 a 0 para o Interna-
cional, há dúvida em relação ao 
companheiro de zaga: Leandro 
Castan ou Ricardo Graça.

A fase de Castan não é das me-
lhores e Ricardo Graça deve ser 
ser titular. A vertiginosa queda 
de rendimento de Léo Gil pode 
custar a vaga ao argentino. Titular 
nos últimos dois jogos, Carlinhos 
é outro ameaçado por Andrey.

Castan deve 
ser barrado

 LEm situação difícil no Brasilei-
ro, o Vasco não depende das pró-
prias forças para fugir da Série B. 
Nas duas últimas rodadas, pega 
o Corinthians, domingo, no Ita-
querão, e o Goiás, dia 25, em São 
Januário. E terá que fazer bem di-
ferente do primeiro turno.

Em jogos diante do Timão e 
do Esmeraldino, o Cruzmaltino 
somou um ponto. Em casa, per-
deu para o Corinthians por 2 a 1 
e, atuando fora, empatou em 1 a 
1 com o Goiás. Se voltar a con-
quistar somente um ponto em 
seis possíveis, o Cruzmaltino se-
rá rebaixado à Segundona, pois 
não ultrapassaria o Bahia, mes-
mo que o clube nordestino per-
desse os dois últimos jogos. 

Time precisa 
fazer diferente
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 L O QUE JÁ É RUIM...

Lista deprimente
Botafogo monitora reforços que não empolgam

S
em dinheiro e sem pers-
pectivas de melhoras para 
os próximos anos, a nova 

diretoria do Botafogo já deu cla-
ros sinais de que a vida do torce-
dor alvinegro continuará sendo 
sofrida. Depois de demorar uma 
eternidade para demitir o técni-
co Eduardo Barroca, que teve de-
sempenho pífio à frente da equipe 
que caiu de maneira vergonho-
sa para a Série B do Campeona-
to Brasileiro, agora a cartolagem 
monitora ‘reforços’ de qualidade 
bem duvidosa para a temporada.

O primeiro deles é o atacante 
Wellington Paulista, de 37 anos, 
atualmente no Fortaleza, que bri-
ga com Vasco, Goiás, Bahia e Sport 
contra o rebaixamento. O jogador 
defendeu o Botafogo no Cam-
peonato Carioca de 2008, quan-
do foi vice-campeão. Pelo Leão do 
Pici, o centroavante fez 15 gols em 
52 partidas nessa temporada.

As outras duas opções avalia-
das são do também já rebaixado 
Coritiba: o atacante Robson, que 
marcou 12 gols em 2020, sendo oi-
to deles na Série A, e o lateral-direi-
to Jonathan. O mais interessante é 
que todos esses nomes, assim co-
mo o do volante Matheus Frizzo, 
foram indicações de Barroca.

O único atleta que não teve o 
dedo do antigo treinador foi o ata-
cante Ronald, ex-Botafogo-SP. No 
fim da tarde de ontem, o lateral-di-
reito Gedeilson, que subiu com o 
Londrina da Série C para a B, foi 
oferecido. Outro problema que 
tem deixado a galera preocupada 
é a demora para a contratação de 
um novo treinador, uma vez que a 
temporada de 2021 começa pouco 
tempo após o fim do Brasileirão.

Por outro lado, quem deve 
deixar General Severiano mui-
to em breve é o lateral-esquerdo 
Guilherme Santos. Polivalente, 
ele também atua no meio e no 
ataque. O jogador, que tem 33 
anos, agora negocia a sua trans-
ferência para o Juventude.

O presidente Durcesio Mello já é alvo de críticas nas redes sociais

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

 LA oferta inicial do São Paulo 
de R$ 3,2 milhões por 60% dos 
direitos econômicos do zaguei-
ro Kanu foi prontamente rejei-
tada pelo Botafogo. No entan-
to, segundo o site Globoesporte.
com, o Glorioso enviou contra-
proposta no valor de R$ 6 mi-
lhões e mais alguns nomes do 
Tricolor do Morumbi que po-

dem ser envolvidos em troca. 
O valor considerado alto pe-

los paulistas deu uma ‘esfriada’ 
no interesse. Uma alternativa é 
o São Paulo pagar uma determi-
nada quantia, perdoar uma dí-
vida antiga pelo atacante Hen-
rique Almeida (cerca de R$ 4,7 
milhões) e ceder mais alguns jo-
gadores em troca de Kanu.

Clube envia contraproposta 33ª RODADA

ONTEM
 SANTOS  X   CORINTHIANS * 

35ª RODADA

ONTEM
 CORITIBA  X  PALMEIRAS *  

34ª RODADA

AMANHÃ
 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)

*Jogos não encerrados até o fechamento desta edição
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ESPORTES

Ídolo de volta ao time
Fred intensifica tratamento no Carnaval e pode jogar contra o Santos, domingo

 L BOA RECUPERAÇÃO

D
esfalque na vitória de 3 a 
1 sobre o Ceará, no Cas-
telão, o atacante Fred 

pode retornar ao time titular 
na partida contra o Santos, do-
mingo, às 20h30, na Vila Bel-
miro. O ídolo tricolor evoluiu 
bem da lesão na coxa direita 
com as sessões de fisioterapia 
durante o Carnaval e tem boas 
chances de jogar. 

Além disso, de acordo com 
informação do portal Globoes-
porte.com, a precaução de Fred 
ao sair do campo logo ao sen-
tir o incômodo na partida con-
tra o Atlético-MG pode ter sido 
muito importante para o não 
agravamento do problema. 

Os jogadores do Fluminen-
se se reapresentaram ontem, no 
CT Carlos Castilho, e iniciaram 
a preparação para a partida de 
domingo. Fred fez trabalho físi-

co com bola e, se não sentir mais 
qualquer incômodo na coxa, 
será reintegrado ao grupo nos 
próximos treinamentos e ficará 
à disposição do técnico Marcão.

Na luta pela vaga direta à fa-
se de grupos da Libertadores da 
América, o Fluminense come-
morou mais do que a vitória 
no jogo com o Ceará. A defe-
sa chegou a 452 minutos sem 
ser vazada, recorde do Trico-
lor no Campeonato Brasileiro 

por pontos corridos. A marca 
foi quebrada por um gol de pê-
nalti de Vina. 

Invicto há sete rodadas, o 
Fluminense chegou a ficar 
quatro jogos seguidos sem ser 
vazado (Botafogo, Goiás, Bah-
ia e Atlético-MG). O último gol 
sofrido fora nos 3 a 3 com o Co-
ritiba. Com os 452 minutos, a 
equipe de Marcão superou o ti-
me de 2007, que ficou 438 mi-
nutos e também quatro parti-
das consecutivas sem levar gol. 
Nas redes sociais, o Fluminense 
destacou a marca: “Nossos pa-
rabéns a Marcos Felipe, Cale-
gari, Luccas Claro, Nino, Ma-
theus Ferraz, Egídio e a todos 
os Guerreiros do sistema de-
fensivo Tricolor”! O curioso é 
que, antes, o Tricolor tinha so-
frido gols nos cinco jogos sob 
o comando de Marcão.

Artilheiro trabalhou firme no Carnaval e teve boa recuperação

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

FLU EXALTA 
DEFESA POR 

RECORDE 
NOS PONTOS 

CORRIDOS

 LAlém de Fred, o meia Paulo 
Henrique Ganso está perto de 
ser reintegrado ao grupo tri-
color. Recuperado de uma ci-
rurgia após uma crise aguda 
de apendicite, dia 9 de janeiro, 
Ganso trabalhou com bola ao 
lado do artilheiro. 

Desde a última sexta-feira, 

o meia vinha fazendo traba-
lhos físicos na academia pa-
ra reforçar a musculatura. Ao 
contrário de Fred, a tendência 
é que Ganso não seja utiliza-
do contra o Santos e que seu 
aproveitamento fique para a 
última rodada do Campeona-
to Brasileiro, contra o Fortale-

za, no Maracanã, dependendo 
da evolução física até lá.

Quem entrou na Justiça 
contra o Fluminense foi o ata-
cante Matheus Alessandro, que 
deixou o clube no fim de janei-
ro. Ele cobra quase R$ 1 milhão 
em verbas rescisórias, férias e 
FGTS, entre outras.  

Paulo Henrique Ganso também trabalha com bola
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ESPORTES

 L SELETIVA DO CAMPEONATO CARIOCA

Ficou para sábado
Nova Iguaçu e Cabofriense decidem vaga na elite

F
icou para a última rodada a 
definição do 12º represen-
tante do Campeonato Ca-

rioca. Com as vitórias do líder 
Nova Iguaçu e da vice-líder Ca-
bofriense ontem, o confronto 
direto entre as duas equipes no 
sábado, às 15h30, no Laranjão, 
definirá o vencedor da seletiva e 
único classificado, que será o ad-
versário do Flamengo na estreia 
da Taça Guanabara, dia 3 ou 4 de 
março, no Maracanã.

Com 22 pontos, o clube da 
Baixada Fluminense só precisa 
de um empate para garantir a 
vaga. Ontem, o Laranjinha foi 
a Cardoso Moreira e meteu 3 a 
1 no Americano, mas a equipe 
da Região dos Lagos não deixou 
barato e venceu o Sampaio Cor-
rêa por 2 a 1, chegando aos 20.

Jogão em Edson Passos
Na outra partida realizada 

ontem, o América empatou 
em 4 a 4 com o Friburguense, 
que não venceu uma vez sequer 

na Seletiva e está com dois pon-
tos. Os dois clubes, assim como 
Sampaio Corrêa, Americano e 
quem terminar na terceira co-
locação, terão de disputar a Se-
gunda Divisão do Carioca em 
2021. Atual quinto colocado, 
com apenas nove pontos, o Me-

cão faz uma campanha decep-
cionante. O time de Edson Pas-
sos jogou nove partidas, com 
apenas uma vitória, seis empa-
tes e duas derrotas. No sábado, 
o América enfrenta o America-
no em casa, enquanto a Fribur-
guense visita o Sampaio Corrêa.

A Cabofriense (de branco) segue viva na Seletiva do Cariocão

URUAN JR/FERJ/DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

atrai olhares de desejo e deixa geral encan-

tado quando desfila todo o seu charme inconfundível pelas 

ruas de Padre Miguel. A morena, que é torcedora do Men-

gão, tem 27 anos e faz curso técnico de enfermagem. No 

Instagram, ela arrasa como a sempre bela @pammyangel1.

PAMELA RIBEIRO

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

AUGUSTO RAW/DIVULGAÇÃO

 LO Orlando Pride, dos EUA, 
anunciou a permanência da 
atacante Marta por mais uma 
temporada. Eleita seis vezes 
melhor do mundo, a craque 
assinou por um ano com a 
possibilidade de renovação 
por mais um. O clube tam-
bém informou que a brasileira 
obteve o seu Green Card, não 
ocupando mais a vaga de atle-
ta estrangeira. “Estou muito 
entusiasmada por assinar um 
novo contrato com o clube. A 
cidade de Orlando se tornou 
uma casa para mim e amo o 
que estamos construindo no 
Pride. Mal posso esperar para 
ver vocês logo”, disse a rainha 
via redes sociais do clube.

Marta: mais um ano nos EUA

 LAutor de três gols nos 4 a 1 do 
Paris Saint-Germain, da Fran-
ça, sobre o Barcelona, da Espa-
nha, no jogo de ida das oitavas 
de final da Liga dos Campeões, 
o atacante Mbappé foi flagra-
do pela emissora Desportes 
Cuatro dando tremenda dura 

no lateral-esquerdo Jordi Alba, 
do clube catalão: “Na rua, eu te 
mato”. Alba não caiu na pilha e 
foi irônico: “Ele está aprenden-
do, tio. Está aprendendo”. Pi-
qué, capitão do Barça, não gos-
tou da ameaça e questionou o 
atacante, que repetiu a frase.

TV flagra Mbappé ‘pistola’

MARKTHOR/ORLANDO PRIDE/DIVULGAÇÃO
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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. 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.
 

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.

 
BIA DUTRA 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. Caxias. Próximo Cedae. 
Cartões
 

BIA MORENA 
Do rabetão sensacional, super ca-
rinhosa, atendimento completo/ 
totalmente liberal, novidade Lar-
go do Machado. Promoção 60,00 
Tel.: 2051-9767 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

 

NÚBIA MASSAGEM 
Mulata jambo, cheirosa, carinho-
sa, completa; proporcionando 
massagem sueca, tailandesa 
(aparelho duplo). Local discre-
to, luxuoso, (30,00) sozinha 
T.97414-2921-whastApp. Cine-
landia

 

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
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

‘NÃO PAGA AS 
MINHAS CONTAS’ 

 LTiago Abravanel con-
versou com amigos no 
Instagram Stories e con-
tou que, pela falta de 
eventos e trabalhos na 
pandemia, está acompa-
nhando o BBB 21. Ele foi 
questionado se Silvio San-
tos, seu avô, o liberaria ca-
so recebesse um convite 
para participar do reality 
show. “O Silvio não paga 
as minhas contas. Não sou 
contratado do SBT”, res-
pondeu Tiago, que disse 
que essa edição do BBB 
está fazendo com que ele 
reveja se participaria do 
programa ou não. “Acho 
que sou uma pessoa sen-
sata, mas depois desse 
BBB 21, acho que não en-
traria mais, não.”
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M‘AINDA VOU TRANSAR MUITO’

 LSusana Vieira contou como está 
lidando com o isolamento social 
por conta da pandemia do coro-
navírus em entrevista a Pedro Bial 
no programa Conversa com Bial, 
da Globo, na noite de terça-feira. 
Ela afirmou que a quarentena a 
aproximou da “Soninha” — Sônia 
é o nome de batismo da atriz. “Eu 
me senti várias vezes existencial-
mente, figurativamente como se 
eu tivesse morrido. Porque o fato 
de eu enxergar, eu ouvir, eu co-

mer, eu tomar banho não tinha 
o menor sentido, porque não era 
pra nada, eu não ia chegar a lugar 
nenhum. O que eu mais senti foi o 
sentimento de estar morta”, disse 
Susana, que também revelou sua 
estratégia para não deixar a tris-
teza tomar conta. “Eu ainda acho 
que vou transar muito, que eu vou 
beijar muito na boca, que alguém 
vai me abraçar e dizer que eu sou 
muito gostosa. Isso dentro de mim 
não me deixou morrer em vida.”

MARAVILHOSA!

 LFlávia Alessandra não 
cansa se exibir sua be-
leza nas redes sociais. 
Ontem, a atriz, de 46 
anos, compartilhou um 
clique em que apare-
ce com um biquíni me-
talizado e esbanjou 
boa forma. Os fãs, cla-
ro, elogiaram a musa. 

‘EXERCÍCIOS DE 
CONTRAÇÃO’

 LMaitê Proença respondeu 
uma pergunta inusitada de 
um seguidor através do Insta-
gram. A questão era: “Como 
cuidar da juventude da vagi-
na?”. Sem papas na língua, 
a atriz respondeu: “A minha 
vagina? Eu me relaciono com 
ela. Eu sei que ela está ali, eu 
olho pra ela e faço exercícios 
pra ela. Exercícios de contra-
ção diariamente, inclusive 
quando estou malhando. Na 
hora de expirar, eu contraio”. 

BABADINHO

 LGRACIELE LACERDA re-
velou como se sentiu ao ver 
a tatuagem que seu noivo, 
Zezé Di Camargo, fez em ho-
menagem a ela durante um 
bate-papo com os internau-
tas, na terça-feira. “Eu fiquei 
em choque. Depois, caí no 
choro. Não esperava nun-
ca”, afirmou a jornalista, que 
ainda disse que foi “melhor 
que pedido de casamento”. 
O cantor tatuou o nome da 
amada em seu braço e escre-
veu na foto: “Já estava no co-
ração e agora está na pele”.

EM ALTA EM BAIXA

 LGusttavo Lima fez pas-
seio de jet-ski com os fi-
lhos, Gabriel e Samuel.

 LFelipe Prior circulou 
sem máscara pela Praia 
da Barra da Tijuca. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NA LISTA DE LÍDERES GLOBAIS
 L A revista norte-ameri-

cana Time divulgou a lis-
ta anual “Time 100 Next”, 
que destaca as lideranças 
emergentes que estão de-
finindo o futuro global. 
Entre os nomes citados 
está o de Anitta, que foi 
saudada em texto escrito 
pelo colombiano J Balvin. 
“Sempre soube que o Bra-
sil tinha uma rainha em 
Anitta. Temos muito em 
comum — como eu, ela se 

fez sozinha. Por trás de sua 
fachada de super-heroína 
está um ser humano real 
e sensível que dá muito às 
pessoas. Eu quero que as 
pessoas se conectem com 
o ser humano incrível por 
trás da boa música. Ela 
tem talento suficiente pa-
ra continuar conquistan-
do o mundo”, disse Balvin. 
Outras estrelas da música 
também foram citadas pe-
la revista, como Dua Lipa.



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Lobão faz insinuações 
sobre a mãe de Karina. Cobra se recusa 
a lutar com Karina e rejeita a proposta 
de Lobão para ser seu treinador. Bianca 
ouve quando Bete e Gael comentam 
que Karina pode não ser filha biológica 
do lutador. Bianca sonda Bete sobre sua 
mãe. Karina questiona Gael.

19h40. Globo: Beto diz para Tanci-
nha que vai esperar por ela. Francesca 
foge após o pedido de casamento de 
Rodrigo. Tamara se surpreende com a 
revelação de Beto sobre o que ele fez 
para separar Tancinha de Apolo. Fedora 
desfaz o feitiço que Safira colocou em 
Leozinho. Lucrécia segue Agilson.

21h. SBT: Eduarda vai até a man-
são dos Almeida Campos insistir que 
Junior reate o namoro com Maria 
Cecília. Junior enfatiza que ele não 
vai voltar com Maria Cecília. As chi-
quititas vão até a casa de JP arrumar 
o local para a festa de aniversário 
surpresa. Junior volta ao Café e surta.

18h30. Globo: Alberto socorre Ester. 
Amaralina não gosta de ver Rodrigo 
conversando com Vivi. Cassiano liga 
para o celular de Ester e Alberto atende 
sem falar o que aconteceu com ela. Lin-
daura diz para Cassiano chamar a po-
lícia. O médico revela para Alberto que 
Ester está grávida. Dionísio vê Aurora.

21h. Record: Abrão é punido por 
causa de Dnin-Sim. Liderados por 
Hod e Dov, os amoritas invadem Ur 
e lutam. Os amoritas são persegui-
dos por Gurik e os soldados. Danina 
é feita refém. Terá se mostra decep-
cionado com Abrão. Terá luta com os 
invasores e salva Jeribali. Danina se 
surpreende com Aya.

21h30. Globo: Simone acusa Silvana 
e Dita de serem cúmplices de Bibi. Jeiza 
alerta Caio sobre a confusão entre Ruy 
e Zeca. Rubinho mente para Bibi e fala 
com Carine. Silvana se preocupa com 
sua dívida com o agiota. Ivan descobre 
sua gravidez. A polícia vai à casa de Au-
rora. Rubinho, Bibi e Dedé chegam à sua 
nova casa. Abel parte para Parazinho.

‘É um baque, eu nunca 
pensei que fosse tanto’
Nego Di fala sobre recorde de rejeição. ‘Foi um choque’, diz

 L ELIMINADO DO ‘BBB 21’

E
liminado do Big Brother Bra-
sil 21 na noite de terça-feira, 
Nego Di participou do Mais 

Você, da Globo, ontem. No bate-
-papo com Ana Maria Braga, ele 
falou sobre os 98,76% dos votos 
que recebeu do público, batendo 
recorde de rejeição do BBB.

“É um baque, eu nunca pensei 
que fosse tanto. Quando a gente 
está lá dentro, não tem noção de 
nada do que está acontecendo. Foi 
um choque”, disse Nego Di. 

O ex-BBB contou o que acha 
que o levou a receber tantos votos. 
“Não dormi, fiquei refletindo. É 
doloroso escutar algumas coisas e 
ler outras coisas que você sabe que 
não têm a ver com seu caráter. De-
pois de assistir a alguns vídeos, eu 
vi que estava no meio de pessoas 
com pensamentos errados. A Ka-
rol (Conká). Eu falava com ela so-
bre uma militância exagerada, só 
que ela me trazia as coisas de uma 
maneira e eu não via como real-
mente foi. Essa noite eu vi como 
ela tratou o Lucas (Penteado) no 
almoço. Para mim, essas informa-
ções chegavam de outra maneira. 
Muita gente lá não estava do lado 
do Lucas. Então, eu acabava indo 
atrás do meu instinto, eu só podia 
julgar pelo que eu via, eu tomava 
partido pelas meninas. Quando 
a Karol não estava na minha pre-
sença, ela agia de uma maneira e, 
quando eu estava, ela agia de outra 
maneira”, afirmou o humorista.

Nego Di acredita ter feito ami-
zade com as pessoas erradas. “Caí 
no grupo errado. A Karol tem um 
incrível poder de manipulação. 
Ela jogou comigo. Me senti usa-
do”, completou ele, que falou sobre 
Lucas. “Eu me decepcionei muito. 
Só que aqui do lado de fora pude 
ver também o que ele passou.”

A apresentadora Ana Maria Braga bateu um papo com Nego Di no programa ‘Mais Você’ de ontem

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LNego Di ficou chateado ao ver fa-
mosos fazendo campanha contra 
ele e disse que sofreu ataques nas 
redes sociais. “Tenho muitos de-
feitos e acredito que criei meca-
nismos de defesa ao longo da vida 
por tudo que passei. Eu me vi de-
vastado quando cheguei no ho-
tel, porque você vê pessoas que eu 
considerava amigos me virando as 

costas, artistas que sempre fui fã fa-
zendo campanha contra mim. So-
fri muitas ameaças, de morte, in-
clusive. Meu filho não pode mais 
ir à escola. Hoje ele não está indo à 
escola por isso. Não acredito que 
eu tenha feito algo para ser amea-
çado de morte. Eu fui eu mesmo, 
de acordo com o que eu podia ver 
lá dentro”, afirmou o humorista.

Após a eliminação de Nego Di, 
várias celebridades usaram as re-
des sociais para comemorar a saí-
da do humorista do reality show. 
Nego Di levou a pior no paredão 
disputado com Fiuk e Sarah, que, 
aliás, é recordista de aprovação. Ela 
recebeu apenas 0,37% dos votos 
do público e é a participante me-
nos votada da história do BBB.

‘Sofri ameaças. Meu filho não pode mais ir à escola’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O desejo e a esperança são dois ventos necessários 

para a viagem da vida.” (Campoamor)

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

 LO dia será dedicado aos seus 

objetivos profissionais. Você 

terá energia extra para perse-

guir seus sonhos. No relaciona-

mento, o momento é de muita 

parceria, ouça mais o par.

Números da sorte: 20, 83 e 65.

 LO trabalho em equipe será 

bastante desafiador. Tente 

não rivalizar com os colegas de 

trabalho. Seu charme ganha-

rá um reforço e deve animar a 

paquera. O namoro vai bem.

Números da sorte: 57, 66 e 39.

 LO dia deverá ser tenso e difícil 

para você no trabalho. Respi-

re fundo e mantenha a calma. 

Procure um canto para espai-

recer. Pode iniciar um romance 

ou fortalecer a união.

Números da sorte: 58, 22 e 94.

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

 LA sua vitalidade será renova-

da. Dê mais atenção à saúde e 

agende exames. Pode iniciar 

uma dieta. Com vários astros 

a favor, o romance vai esquen-

tar, aproveite o momento.

Números da sorte: 59, 50 e 95.

 LAlguns aborrecimentos pro-

fissionais e domésticos vão 

marcar seu dia. Ceda um pou-

co para resolver os problemas, 

evite esquentar a cabeça. Na 

vida a dois, namore bastante.

Números da sorte: 06, 42 e 33.

 LVai ter muita iniciativa hoje, 

tanto em casa como no traba-

lho. A saúde pode exigir algu-

ma atenção extra. Na conquis-

ta, uma atração por um colega 

deve aumentar.

Números da sorte: 79, 97 e 61.

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

 LTire um tempo para refletir 

sobre si e sobre seus sentimen-

tos. O astral pode causar ins-

tabilidades para o seu bolso. 

Tenha cuidado para não exa-

gerar no ciúme, confie no par.

Números da sorte: 98, 89 e 17.

 LHoje, você terá bastante tra-

balho em casa e no serviço. 

Determinação e coragem aju-

darão você a superar qualquer 

obstáculo. Quem está livre 

será exigente nas paqueras.

Números da sorte: 00, 36 e 99.

 LUma fase de muito sucesso, 

conquistas e realizações será 

iniciada quando menos espe-

rar. Invista em seus objetivos 

com muita energia. No roman-

ce, o clima pode esquentar.

Números da sorte: 19, 10 e 73.

SÃO TEOTÔNIO
Nascido em Portugal, em 1082, 
Teotônio se tornou sacerdote ain-
da cedo. Sob influência do tio, bis-
po de Coimbra, tornou-se prior de 
Nossa Senhora de Viseu, mesmo a 
contragosto. Ele já era conhecido e 
respeitado por muitas autoridades. 
Inclusive, o rei Afonso Henriques e a 
rainha, dona Mafalda, por motivos 
de guerra, acabaram retendo mui-
tos cristãos e ele foi interceder em 
prol desses cristãos. Muitos foram 
liberados. Depois de uma peregri-
nação a Jerusalém, porém, voltou 
a Portugal e largou a vida religiosa, 
vivendo na contemplação.

SANTO DO DIA

FUGA LOUCA
Alguns loucos engendraram 
um plano de fuga do hospício, 
pulando o muro. Resolveram 
fazer um treinamento antes da 
fuga. Passaram vários dias pu-
lando para fora e depois para 
dentro de novo, para que, no 

dia da fuga, pulassem com per-
feição e nada falhasse. Marca-
ram a data da fuga em massa. 
Os loucos ficaram ansiosos e 
agitados. Não viam a hora de 
fugir daquele lugar. No dia mar-
cado, caiu um temporal, que 
derrubou o muro. Os loucos, en-

tão, resolveram adiar a fuga até 
que construíssem outro muro.

SINCERIDADE INFANTIL
Na escola, a professora explica:
— Se digo que fui rica, é passa-
do. Então, Mariazinha, se digo 
que serei diretora, o que é?

— Futuro, professora.
— E Joãozinho, se digo que sou 
bonita, é o quê?
— Mentirosa.

DÚVIDA
Em um jogo de futebol, o filho 
pergunta para o pai:

— Papai, por que os torcedores 
estão vaiando aquele jogador.
O pai responde:
— Porque ele jogou a bola no 
juiz.
— Mas pai, ele não acertou!
E o pai explica:
— Por isso mesmo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Maria Padilha.
MENSAGEM:
Maria Padilha fala que tere-
mos sorte nos trabalhos es-
pirituais. Lembre-se de agra-
decer pelo que tem recebido. 
Use roupas vermelhas e use 
sabedoria para conquistar a 
pessoa desejada.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, mojubá.
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo. 
SIMPATIA:
Para conquistar a pessoa de-
sejada, faça um banho de 
atração usando sete rosas 
vermelhas, sete anises-es-
trelados, sete pedaços de ca-
nela em pau, sete morangos 
picados e sete gotas de óleo 

de amêndoa. Ferva tudo por 
10 minutos. Acenda uma vela 
roxa ao lado do banho. Assim 
que amornar, jogue do pes-
coço para baixo.

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

 LResista a gastos desnecessá-

rios ou poderá se complicar 

com as finanças. Você terá 

mais facilidade para conven-

cer as pessoas. O diálogo será 

seu maior aliado na relação.

Números da sorte: 35, 89 e 44.

 LHoje, você estará predispos-

to a ter brigas tanto em casa 

como no trabalho. Controle 

bem as suas palavras. Explore 

a sua experiência no trabalho. 

Na união, saia da rotina.

Números da sorte: 27, 09 e 99.

 LEvite fofocas e intrigas. Ser 

discreto e observador pode te 

livrar de alguns aborrecimen-

tos. A chance de se envolver 

num relacionamento proibido 

é alta, mas tome cuidado.

Números da sorte: 91, 82 e 28.
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