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R$ 1

TREM SOBE DE R$ 4,70 PARA 
R$ 5 A PARTIR DE TERÇA-FEIRA

AI, MEU BOLSO 8

Torcedor doa 
R$ 1 milhão 
pro Rodinei 
pegar o Fla

Fogão 
chamuscado 
traz o técnico 

Chamusca

ESPORTES

Vai pingar 
desconto de 
25% na conta 

de água

154 MIL CASAS 8

BABADO 16

COVARDÕES DO BOAÇU 
TOMAM NA RIMA

NARCOMILÍCIA: 1 MORTO E 17 PRESOS 4

PM ENTRA 
VARRENDO 
NA FAVELA 
E GARIS SE 
ABRIGAM 

EM CRECHE
Polícia Militar faz operação para sufocar a 

bandidagem em Manguinhos e funcionários 
da Comlurb ficam encurralados no tiroteio

QUE TRISTEZA! 5

CADA DIA É UM FLASH 6
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Anitta deixa 
o hospital 

após infecção 
alimentar

BOA, PODEROSA

PÁGINA 16

Ombro sai do 
lugar e Arthur 
quase apaga 

na ambulância 

‘BIG BROTHER’

PÁGINA 17
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Não era amor, era... 
CILADA
MC vai 
apagar 
tatuagem 
que fez 
com o 
rosto de 
Anderson 
do Molejo
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‘VEM 
COM TUDO, 
CARNAVAL 

2022’
Sabrina Sato 

ostenta corpaço 
em ensaio no 
Sambódromo
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

Anônimo

Por e-mail

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

MEIA HORA multimídia

Prédios largados 
em Caxias

 LDois prédios que ficam localizados 
na Rua Marechal Floriano 720, no 
bairro 25 de Agosto, no Centro de 
Duque de Caxias, estão sem ilumi-
nação e trazem grande perigo para 
a população à noite. Desde já, pe-
dimos às autoridades competentes 
que façam alguma fiscalização no 
local. Os prédios poderiam ser usa-
dos para trazer algum benefício à 
população, mas estão largados.

CONSTRUÇÃO

Falta de iluminação 
causa acidentes

 L Muitos acidentes acontecem na 
Rodovia Rio-Santos, entre os bair-
ros de Santa Cruz e Itaguaí, por 
falta de iluminação. É um absurdo 
uma via tão importante e tão mo-
vimentada estar nessas condições. 
A quantidade de radares de veloci-
dade, os famosos pardais, é muito 
grande e não deixa o fluxo seguir 
como deveria. No escuro, isso pode 
se tornar um problema.

Alexandre Leite

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Rua está cheia 
de problemas

 L Na Rua Ubatuba, em Padre Mi-
guel, foram colocados quebra-mo-
las irregulares por alguns morado-
res sem noção e isso causa muito 
problema nos carros. Entramos em 
contato com a prefeitura e disse-
ram que isso não é de responsa-
bilidade deles. Além disso, a via é 
muito esburacada e mal iluminada, 
o que acaba causando muitos as-
saltos na região também.

Anônimo

Por e-mail

BURACOS

Escuridão total em 
estrada do Anil

 L Na Estrada de Jacarepaguá, no 
Anil, entre os números 5.007 e 
5.573, à noite, fica um breu nesse 
trecho. Além disso, quando chove, 
fica completamente alagado. Os 
carros precisam subir na calçada 
para poder passar pelo trecho ala-
gado. Agora, imaginem em um dia 
de muita chuva, com tudo alagado 
e ainda no escuro. Fica um Deus 
nos acuda aquele lugar!

Luan Sales

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ILUMINAÇÃO

Praça lotada 
em Magé

 L Durante todo o Carnaval, a Praça 
Nilo Peçanha, em Magé, na Baixada 
Fluminense, ficou completamente 
lotada. Os bares funcionaram nor-
malmente até o dia amanhecer e a 
polícia fez vista grossa! Depois do 
feriado, na quinta à noite e ontem, 
o local continuou repleto de gente 
e ninguém fez nada para conter a 
situação. A cidade está largada e 
nada acontece.

Anônimo

Magé

AGLOMERAÇÃO

POLÍCIA                                                                                                                                                                                   ASSALTOS

Lojas arrombadas em Copa
 LCinco lojas foram arrombadas em Copacabana em menos de 

10 dias, somente no trecho entre as ruas Santa Clara e Figuei-
redo de Magalhães. Esta loja mostrada na foto possui portas 
automáticas, que são difíceis de abrir manualmente, mas nem 
isso vira dificuldade para os assaltantes. Os comerciantes não 
aguentam mais. Isso quando não entram nas lojas durante 
o dia e roubam cordões, carteiras e celulares dos clientes.

Anônimo

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Polícia 
presente!

 LApós a publicação de uma 
reclamação no jornal MEIA 

HORA, sobre a quantidade de 
assaltos que vinha ocorrendo 
na Rua Gita, em Bento Ribeiro, 
o policiamento passou a ser me-
lhor na região. Já vimos algumas 
viaturas fazendo ronda por ali.

Anônimo

Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2161
19/02/2021

01 02 03 05 06
07 09 13 14 15
18 19 22 24 25

QUINA concurso 5495
19/02/2021

07 11 23 65 70
Quina: acumulou (R$ 3.762.626,05)

Quadra: 50 (R$ 11.174,59)

Terno: 5.789 (R$ 145,13)

Duque: 144.662 (R$ 3,19)
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GERAL

Eduardo Paes mostra o novo mapa de risco. A área escura tem números mais alarmantes e, por ser mais abastada, irritou o prefeito

REGINALDO PIMENTA

Bacanas vacilões
Áreas nobres do Rio concentram risco alto de contágio pela Covid-19

 L ASSIM, FICA DIFÍCIL!

C
om a detecção da trans-
missão local das variantes 
britânica e amazonense da 

Covid-19 no estado, a prefeitu-
ra do Rio decidiu manter o aler-
ta de risco alto em todo o mu-
nicípio, apesar da maioria dos 
bairros ter apresentado queda 
no nível de contágio. Das 33 re-
giões administrativas, 27 passa-
ram de risco alto para modera-
do, segundo boletim divulgado 
ontem. Apenas seis regiões apre-
sentam risco alto: Copacabana, 
Lagoa, Tijuca, Vila Isabel, Barra 
da Tijuca e Rocinha.

‘Mais irresponsáveis’
O prefeito Eduardo Paes 

(DEM) criticou o fato de que 
justamente a área mais nobre da 
cidade se manteve com risco al-
to de contágio e disparou: “Não 
dá para aceitar aqueles que têm 
mais condições sendo os mais 
irresponsáveis. Os trabalhado-
res que pegam ônibus cheio e 
BRT estão dando exemplo. O 
sujeito que pega a porcaria do 
BRT lotado do jeito que está, 
que pega o trem está entrando 
em risco moderado”.

Prosseguindo em suas críticas, 
Paes disse que existem setores da 
cidade que agem com enorme ir-
responsabilidade. “Se as pessoas 
saudáveis do Rio, com mais con-
dições, continuarem achando 
que a vida é uma festa, elas vão 
sair das suas festinhas e vai ter al-
guém idoso, hipertenso, em ca-
sa, que pode ir a óbito. Gostaria 
de flexibilizar (as medidas restri-

tivas) nas áreas mais pobres que 
demonstraram mais responsabi-
lidade, mas vamos manter assim 
por causa da nova cepa”, afirmou, 
sem descartar a possibilidade de 
adotar medidas mais duras se o 
comportamento não mudar.

 LCom a transmissão local das 
variantes amazonense e britâni-
ca na cidade, a Prefeitura do Rio 
informou que vai intensificar as 
ações de combate ao contágio 
com rastreamento de contatos de 
contaminados e testagem. A au-
tonotificação continua pelo apli-
cativo Rio Covid-19, nas platafor-
mas iOS e Android, e pela Central 
1746, com acompanhamento dos 
casos pelas equipes de saúde.

O secretário Municipal de 

Saúde, Daniel Soranz, disse 
que a decisão de manter as me-
didas restritivas na cidade foi 
uma medida de cautela diante 
das novas cepas. “A gente ainda 
não tem nenhum estudo sólido 
que comprove uma maior gra-
vidade ou transmissibilidade 
das variantes. Ainda são hipóte-
ses que estão sendo analisadas. 
Na dúvida, a gente vai manter 
as medidas restritivas e manter 
a cidade em risco alto”, explicou.

Rastreamento e testagem
 LMorreu, na noite de quinta-fei-

ra, um paciente diagnosticado 
com a variante amazonense do 
novo coronavírus (P1). Ele esta-
va internado no Hospital dos Ser-
vidores, no Centro do Rio, trans-
ferido de Manaus, onde surgiu 
a mutação do vírus. O homem, 
de 46 anos, apresentava hiper-
tensão e obesidade, comorbida-
des da doença. Além dele, outro 
paciente com a mesma variante, 
morador de Belford Roxo, mor-

reu em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Esse último foi um 
caso de transmissão local, ou se-
ja, ele não veio infectado de outro 
estado. A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro concluiu 
que pelo menos três pessoas fo-
ram contaminadas na cidade por 
variantes do coronavírus. 

Ao todo, de acordo com o bo-
letim divulgado ontem, a taxa de 
letalidade da Covid-19 na cidade 
do Rio caiu de 9,2% para 5,7%.

Segunda morte por nova cepa
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POLÍCIA

D
ezessete pessoas foram 
presas e um suspeito foi 
baleado em uma gran-

de operação que a Polícia Civil 
realizou, ontem, no Comple-
xo do Boaçu, em São Gonçalo, 
contra uma narcomilícia que 
atua na região.

O morto, de acordo com a 
polícia, tinha envolvimento 
com a quadrilha e foi baleado 
em um confronto. Segundo as 
investigações, o bando atuava 
no tráfico de drogas, mas tam-
bém diversificou seus crimes 
para incluir extorsões, tendo 
como alvos grandes fábricas, 
empresas e negócios locais — 
que só podiam fazer entregas 
de cargas ou trabalhar na re-
gião mediante pagamento de 
‘pedágio’; roubos de carga, ex-
ploração de transporte ilegal de 
passageiros e de sinal de TV e 
internet; comércio ilegal de gás 
e água; e ocupação e loteamen-
to de solo urbano.

Dois suspeitos presos na operação são conduzidos por policial civil  

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Dois homens armados invadi-
ram o Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) da Prefeitura do Rio, 
na madrugada de quinta-feira, e 
levaram dois dos 11 cavalos. Os 
criminosos arrombaram o cadea-
do do portão dos fundos do cen-
tro, que fica no bairro de Guarati-
ba, na Zona Oeste. Os dois vigias 
noturnos, que não andam arma-
dos, se esconderam e não soube-
ram dar detalhes da ação.

Horas depois, o diretor do cen-
tro, o médico veterinário Fernan-
do Fernandes, determinou à equi-
pe que fizesse buscas na região. Até 
o fechamento desta edição, os ou-
tros nove animais - haviam fugi-
do - já tinham sido encontrados.

“Eu imagino que a intenção 
dos invasores era levar dois cava-
los. Como o portão ficou aberto, 
os outros fugiram e ficaram pe-

rambulando pelas imediações. 
Eles são chipados e foi fácil iden-
tificá-los”, contou.

O presidente da comissão de 
defesa dos animais da câmara, ve-
reador Luiz Ramos Filho (PMN), 
explicou que muitos cavalos são 
resgatados principalmente na Zo-
na Oeste após denúncias de maus-
-tratos. Eles são roubados para se-
rem usados para carregar entulho 
e material de construção. “Infeliz-
mente, os cavalos são explorados 
por carroceiros, na tração animal, 
atividade que é proibida na nossa 
cidade. Essa prática cruel ainda é 
uma realidade que precisa ser se-
veramente combatida. Os animais 
carregam peso até perder as forças. 
É provável que esses bandidos que 
entraram no CCZ estivessem atrás 
de cavalos para explorar nas suas 
atividades ilícitas”, disse.

Roubam até 
cavalos agora
Bandidos arrombam portão de 

órgão da prefeitura em Guaratiba

 L USAM ANIMAIS PRA CARREGAR ENTULHO

O centro tem dois vigias, sem armas, e eles nada puderam fazer 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE / DIVULGAÇÃO

 L BANDIDOS JOGAVAM NAS ONZE

Dezessete em cana
Civil detona narcomilícia que explorava de tudo 

As investigações também 
identificaram  Wanderson Pi-
nheiro de Castilho, conhecido 
como Branco, como o chefe 
da quadrilha. Ele foi preso em 
2019, em uma ação coordena-
da entre a Polícia Civil e a Po-
lícia Federal, mas continuou a 
comandar a organização cri-

minosa de dentro da cadeia.
Na época, Branco foi preso 

em uma casa onde estava com 
a esposa, que também foi deti-
da. O criminoso é ligado a uma 
facção que controla o Comple-
xo do Salgueiro e era apontado 
como o chefe do tráfico na co-
munidade do Boaçu.

Preso por feminicídio
Jovem suspeito de matar companheira diante dos filhos 

 L CRIME EM BELFORD ROXO

Um homem procurado pelo 
assassinato da companheira no 
Parque São Vicente, em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminen-
se, em novembro do ano pas-
sado, foi preso pela Polícia Civil 
em um condomínio de luxo em 
Mangaratiba, na Costa Verde do 
Rio. O suspeito foi identificado 
como Uanderson Freitas de Je-
sus, de 23 anos, e a vítima como 
Luíza Helena Nascimento, de 21.

Policiais da Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense cumpriram na quin-

ta-feira o mandado de prisão 
preventiva contra Uanderson. 
Ele vivia com Luíza Helena ha-
via mais de dois anos e o ca-
sal tinha dois filhos. De acordo 
com parentes da vítima, após o 
nascimento do segundo filho, 
a  relação começou a dar sinais 
de problemas. O casal teria se 
separado por duas vezes, mas 
Luíza, diante das investidas de 
Uanderson, aceitou voltar pa-
ra casa, onde foi morta na fren-
te dos filhos, um de 1 ano e 11 
meses e o outro de 6 meses. Uanderson fugiu após o crime 

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Empregados 
da milícia

 LA Polícia Civil prendeu, 
na quarta-feira, quatro 
homens que trabalhavam 
para a milícia de Vargem 
Grande, na Zona Oeste do 
Rio. Eles são investigados 
por furto qualificado, asso-
ciação criminosa e crimes 
contra o meio ambiente. 
Na delegacia, os acusados 
confessaram que presta-
vam serviços para a qua-
drilha da região.

Trens parados 
por furto

 L A circulação de trens no 
trecho entre as estações 
de Gramacho e Saracuru-
na (ramal Saracuruna) foi 
interrompida, ontem de 
manhã, por conta de uma 
tentativa de furto de cabos. 
De acordo com a SuperVia, 
técnicos realizaram reparos 
emergenciais na rede aérea 
da região de Campos Elí-
seos e, às 7h35, os trens vol-
taram a circular. 

Comparsa de 
Ecko roda

 LPoliciais civis da DC-Po-
linter (Delegacia de Polícia 
Interestadual — Divisão de 
Capturas) prenderam on-
tem Dayvison da Silva dos 
Santos. Ele é suspeito de 
pertencer à quadrilha de 
Wellington da Silva Braga, 
o Ecko. O acusado foi con-
denado pelo crime de ex-
torsão mediante sequestro 
e foi capturado em Campo 
Grande, na Zona Oeste.

Construções 
demolidas

 LUma operação da Secretaria 
de Meio Ambiente da Prefei-
tura do Rio, com apoio da Po-
lícia Militar, demoliu cons-
truções de um loteamento 
clandestino que estava sendo 
erguido numa Área de Pre-
servação Permanente (APP) 
em Guaratiba, na Zona Oes-
te. No local, havia oito cons-
truções ilegais e muros cer-
cando terrenos às margens da 
Avenida Dom João VI.

Três na tranca 
em Caxias

 LUma ação da 60ª DP (Cam-
pos Elíseos) e do 15º BPM 
(Duque de Caxias) prendeu 
dois homens e apreendeu 
um adolescente por envolvi-
mento com tráfico de drogas 
e roubos de cargas na comu-
nidade do Rasta, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, ontem. Eles estavam 
com uma arma carabina, 
uma pistola, cocaína, crack e 
radiotransmissores.

Garis ficam no 
fogo cruzado
Trabalhadores tiveram que se abrigar em creche

 L EM MANGUINHOS

C
inco funcionários da 
Comlurb que traba-
lhavam na comunidade 

de Manguinhos ficaram en-
curralados e tiveram que se 
abrigar em uma creche, on-
tem, durante um intenso con-
fronto entre policiais milita-
res e criminosos. Um vídeo 
publicado na plataforma Fo-
go Cruzado mostra dois fun-
cionários, que precisaram in-
terromper o serviço por causa 
dos tiros, deitados no chão, 
aguardando o cessar-fogo. 

Segundo a Comlurb, a equi-
pe realizava um serviço de lim-
peza na Creche Chico Bento, 
interligada ao Ciep Juscelino 
Kubitschek, em Manguinhos, 
quando começou o tiroteio. 
Ainda de acordo com a com-
panhia, os trabalhadores não se 
feriram e retomaram as ativida-
des após a situação se acalmar.

Segundo a Polícia Mili-
tar, policiais da Coordena-
doria de Polícia Pacificadora 
(CPP) atuaram na comuni-
dade com o objetivo de frear 
as ações criminosas na região. 

Os PMs foram recebidos a ti-
ros pelos criminosos e houve 
confronto. Até o fechamento 
desta edição, não havia infor-
mações sobre feridos, prisões 
ou apreensões.

Garis se abrigam em creche durante tiroteio em Manguinhos

REPRODUÇÃO DE VÍDEO Policiais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos (DRF) fizeram uma 
operação para desarticular uma 
quadrilha especializada em as-
saltos a bancos ontem. Duran-
te a ação, um homem apontado 
como chefe do bando foi preso. 
Matheus Roubadel da Silva Go-
mes foi capturado em Ararua-
ma, na Região dos Lagos. 

Contra ele, havia um man-
dado de prisão expedido pela 
1ª Vara Criminal de Madureira. 
Segundo a polícia, as investi-
gações foram iniciadas há uma 
semana e foram identificados 
dois assaltos recentes pratica-
dos pela quadrilha em duas 
agências bancárias do Ban-
co do Brasil — uma na Praça 
da Bandeira e outra na Ave-
nida Intendente Magalhães. 
De acordo com os agentes, 
foram levadas grandes quan-
tias de dinheiro.

Segundo a polícia, nas duas 

ações, Matheus aparece nas 
gravações usando a mesma 
mochila preta. Outros crimi-
nosos  foram identificados por 
impressões digitais, imagens de 
câmeras de segurança e reco-
nhecidos pelas vítimas. 

Chefe de bando 
vai em cana
Bandido chamado Roubadel é 

preso por roubos a bancos no Rio

 L NO XADREZ

Roubadel: preso em Araruama

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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POLÍCIA

Crimes com endereço 
certo na Zona Norte
Entregador é assaltado no mesmo lugar onde motorista foi morto

 L ALÔ, PM: É NA MARECHAL RONDON

U
m motociclista de apli-
cativo de entrega de co-
mida foi assaltado e teve 

sua moto roubada na noite de 
quinta-feira, na Avenida Ma-
rechal Rondon, em São Fran-
cisco Xavier, na Zona Norte 
do Rio. O crime aconteceu em 
frente ao número 300, no mes-
mo local onde um motorista de 
aplicativo foi morto, enquan-
to esperava uma passageira, no 
último dia 4. Câmeras de segu-
rança flagraram os dois crimes.  

O entregador estava com a 
moto parada na calçada, por 
volta das 23h, quando um car-
ro branco se aproximou e um 
homem saiu e rendeu a vítima, 
que entregou a chave e o capa-
cete para o assaltante. Em segui-
da, o bandido também pediu a 

mochila de entrega de lanches e 
saiu do local junto com o com-
parsa que dirigia o carro.

Pelas imagens não é possível 
identificar a placa do veículo. Após 

o assalto, o jovem começou a an-
dar desorientado pela calçada.

Moradores e motoristas que 
passam pela Avenida Marechal 
Rondon contam que os assal-

tos na via, umas das principais 
da Zona Norte, são rotineiros. 
Foi na mesma calçada onde o 
mototaxista foi assaltado que 
o motorista de aplicativo Ga-
briel Augusto Maravalhas, de 32 
anos, foi morto a tiros enquanto 
aguardava uma passageira.

Assaltantes estavam em moto

Segundo testemunhas, Ga-
briel estava com a janela aberta 
em seu Spin cinza, quando dois 
homens em uma moto anuncia-
ram o assalto. A vítima tentou ar-
rancar com o carro e os homens 
dispararam. Nenhum pertence 
do motorista foi roubado.  

À época, a PM prometeu re-
forçar o patrulhamento na re-
gião. Os assassinos ainda não 
foram identificados.

Sofrimento que não tem fim
OAB e família acusam polícia e Justiça de irregularidades em processos

 L PRISÃO SUSPEITA

Pela quarta vez, o mototaxis-
ta Carlos Henrique Moreira, de 
22 anos, responde pelo crime de 
roubo após ter sido reconhecido 
por meio de fotografias suas ex-
postas em delegacias de São Gon-
çalo e Niterói, na Região Metro-
politana do Rio. Nas outras três, 
ele acabou absolvido ou inocen-
tado. A família do jovem, a de-
fesa e a Ordem dos Advogados 
do Brasil Seção Rio (OAB-Rio) 
apontam falhas no processo. O 
rapaz continua preso.

Além de ter tido o reconhe-
cimento fotográfico como úni-
ca prova, o que foi rejeitado pe-
lo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) em decisão de outubro do 
ano passado, a família diz que 
Carlos Henrique já teve duas 
audiências de instrução adia-
das: ora por que houve falha na 
intimação das vítimas do roubo, 
que poderiam reconhecê-lo ou 
declinar do reconhecimento, ora 
porque a Seap não o conduziu ao 
Fórum de São Gonçalo, na Re-

gião Metropolitana do Rio. Uma 
nova audiência está marcada pa-
ra a próxima terça-feira.

A Justiça do Rio não comentou 
as denúncias de falha no processo. 
Limitou-se a dizer que a audiência 
do dia 15 de outubro foi realizada, 
apenas o delegado responsável pe-
lo caso foi ouvido como testemu-
nha; que a audiência de dezembro 
foi adiada por não apresentação 
dos presos pela Seap, e que uma 
nova sessão está marcada para o 
próximo dia 23, às 16h. Carlos Henrique continua preso

ARQUIVO PESSOAL

O cantor e dançarino Maycon 
Douglas Pinto do Nascimen-
to Adão, o MC Maylon, de 21 
anos, disse em entrevista à revis-
ta Quem que vai apagar a tatua-
gem que fez com o rosto do voca-
lista do grupo de pagode Molejo, 
Anderson Leonardo, em seu an-
tebraço. “Segunda que vem co-
meço a remoção da tatuagem. Só 
quero tirar a cara desse estupra-
dor do meu antebraço”, disse ele, 
acrescentando que nunca sentiu 
atração por Anderson.

O MC acusa Anderson Leo-
nardo, de 43 anos, de tê-lo estu-
prado e agredido em um motel de 
Sulacap, na Zona Oeste, na noite 
de 11 de dezembro do ano passa-
do. Ele revelou na entrevista à re-
vista que nos próximos dias deve 
ficar frente a frente com o cantor 
na 33ª DP (Realengo), que inves-
tiga o suposto estupro.

Em nota divulgada à revista, 
a assessoria da Polícia Civil não 
confirmou se haverá o encon-
tro, mas disse que as testemu-
nhas foram ouvidas e os agen-
tes estão apurando os fatos. A 
defesa de Anderson negou as 
alegações de Maylon e disse 
que não foi intimada.

MC Maylon afirmou que es-
tá revoltado com o depoimento 
de Anderson e da irmã do pago-
deiro, a pedagoga Riane Olivei-
ra. “Eles editaram vídeos meus e 
disseram que eu estava dançan-
do muito no dia 12 de dezem-
bro, logo após o estupro. Mas 
eles foram muito sujos porque 
juntaram dois vídeos diferen-
tes: um do dia 12 de dezembro 
e outro de 30 de janeiro, em que 
estou com a mesma roupa”, re-
cordou durante a entrevista.

Maylon 
vai apagar 
tatuagem
MC tem rosto 
de Anderson 
Leonardo no corpo

 L NA PELE

Um dos bandidos leva a moto do entregador, que nada pôde fazer

FOTO ENVIADA PARA O ZAPZAP DO MEIA HORA
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 L ATACOU O SUPREMO E A DEMOCRACIA

Silveira fica preso
Câmara mantém decisão do STF sobre o deputado

P
or 364 votos a favor, 130 con-
tra e três abstenções, a Câ-
mara dos Deputados man-

teve ontem à noite a prisão do 
deputado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ), decidida na terça-feira 
pelo Supremo Tribunal Federal 
devido aos ataques do político bol-
sonarista à mais alta corte de Jus-
tiça do país e por outros ataques à 
democracia. Em seu depoimento 
à Câmara, por videoconferência, 
Silveira recuou em sua postura e 
pediu desculpas, tentando con-
vencer seus colegas a não puni-lo. 
“Mais uma vez peço desculpas 
pela minha fala, reconhecendo 
sempre a importância do Supre-

mo Tribunal Federal, é uma ins-
tituição muito importante”, disse.

Silveira repetiu, diversas vezes, 
que estava arrependido de suas ati-
tudes. “Assisti aos vídeos três vezes 
e percebi que minhas palavras fo-
ram duras até para mim mesmo, 
tinha outros modos que eu pode-
ria me expressar”, afirmou.

Antes do início da sessão, por 
volta das 17h, o ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF, já ha-
via ordenado o bloqueio das re-
des sociais do deputado por ele 
ter continuado a postar mensa-
gens mesmo após a prisão, por ter 
ofendido os integrantes da maior 
corte de Justiça do país e pregado 

a favor do AI-5, o principal instru-
mento de repressão durante o re-
gime militar. 

À Câmara, Silveira procurou 
se justificar: “Jamais defendi o AI-
5. Defendi, sim, que aquele fato, 
àquela época, naquele tempo se 
fez necessário politicamente. Is-
so não é defesa para que se volte 
à ditadura. Tampouco admiro ou 
quero um regime ditatorial”. 

A Justiça também ordenou pe-
rícia em dois celulares encontra-
dos na cela onde Silveira esteve, na 
Polícia Federal. O objetivo é saber 
com quem ele se comunicou e se 
houve facilitação de agentes que 
participaram de sua detenção. Silveira foi preso por atacar STF e defender o AI-5, do regime militar

BETINHO CASAS NOVAS / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
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 LTENHO 55 anos e trabalho como 
jornaleiro há três. Antes, eu era for-
necedor de cartão-postal. Moro em 
Duque de Caxias e o melhor da minha 
profissão é atender o cliente. O que 
mais gosto em Copacabana é a praia. 
Um ponto a melhorar é a segurança. 
Torço pelo Botafogo e, nas horas va-
gas, gosto de nadar. No MEIA HORA, 
eu gosto de ler o caderno de esportes.

ROBERIO MELO  
Copacabana

RODRIGO 
MONTEIRO 
GUIMA-
RÃES
tem atual-
mente 32 
anos. Ele 
desapareceu 
no dia 2 de 
janeiro de 
2002, em Duque de Caxias (Baixa-
da), após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

INSS inicia 
força-tarefa

 LAté 22 de março, 1.383 ser-
vidores do INSS trabalharão 
exclusivamente na análise 
de Benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) para 
pessoas com deficiência, 
idosos e Trabalhadores Por-
tuários Avulsos.

RAPIDINHA...

 L CEDAE ASSUME COMPROMISSO

Desconto de 25%
Acordo beneficia 154.720 clientes prejudicados

C
lientes que sentiram 
problemas de desabas-
tecimento de água com 

a redução da capacidade ope-
racional da Elevatória do La-
meirão, durante uma operação 
de manutenção realizada entre 
15 de novembro e 21 de dezem-
bro do ano passado, vão rece-
ber da Cedae um desconto au-
tomático de 25% sobre o valor 
das faturas emitidas, a partir de 
março. Não é preciso fazer a so-
licitação, e o desconto é válido 
para residências sem hidrôme-
tro ou com hidrômetro fatura-
do pelo consumo mínimo. 

A decisão anunciada ontem 
vai contemplar 154.720 resi-
dências efetivamente afetadas, 
e o desconto será implementa-
do nas faturas e leituras gera-
das a partir do dia 12 de mar-
ço. O valor do abatimento será 

discriminado na fatura.
O anúncio foi feito após 

um acordo assinado pela Ce-
dae com o Ministério Público, 
a Defensoria Pública, a agência 
reguladora Agenersa e o Go-
verno do Estado do Rio, com 

mediação da Procuradoria-
-Geral do Estado. A companhia 
também se comprometeu a in-
vestir R$ 34 milhões em equi-
pamentos — incluindo dois 
novos motores — e obras na 

unidade, visando a lhe dar se-
gurança operacional.

Ao receberem os boletos, 
clientes não contemplados, mas 
que sentiram os efeitos do pro-
blema na elevatória ainda po-
dem pleitear a redução de 25%. 
Devem enviar um requerimen-
to formal pelo e-mail revisaode-
contalameirao@cedae.com.br. 
A mensagem deverá informar 
nome completo, matrícula do 
imóvel, CPF, motivo da solici-
tação e cópias da documentação 
comprobatória (notas fiscais ou 
outros documentos). A empresa 
promete responder em 20 dias.

Para mais informações, os 
clientes podem procurar as 
agências da companhia, aces-
sar o site (www.cedae.com.
br) ou entrar em contato com 
a central de atendimento gra-
tuita 0800 282 1195.

Os passageiros que usam os 
trens da SuperVia vão passar a 
pagar mais caro pelo serviço de 
transporte, a partir da próxima 
terça-feira. O anúncio do reajus-
te da tarifa, que pulará dos atuais 
R$ 4,70 para R$ 5, foi feito on-
tem. Houve um acordo entre o 
governo do Estado do Rio e a 
concessionária para que o au-
mento ficasse abaixo do anun-
ciado anteriormente, já que, ini-
cialmente, o preço previsto da 
passagem era de R$ 5,90.

Para que a nova tarifa de R$ 
5 passasse a valer, as duas partes 
incluíram um termo aditivo ao 
contrato de concessão do siste-
ma ferroviário.

O objetivo das negociações, 
de acordo com o governo esta-
dual, era definir um reajuste ta-
rifário mais condizente com o 
atual cenário socioeconômico 
do estado e do país, fortemente 
atingido pela pandemia do no-
vo coronavírus, diminuindo o 
impacto para o usuário.

De acordo com o reajuste 
previsto anualmente no con-
trato e homologado pela agên-
cia reguladora Agetransp em 
dezembro do ano passado, a 
passagem custaria R$ 5,90 a 
partir de 2 de fevereiro. Após 
diversas tratativas, o aumento 
foi adiado por 20 dias e agora 
fixado em R$ 5.

Passagem de 
trem vai a R$ 5
Reajuste passa a valer na terça, após 
acordo entre governo e SuperVia

 L AUMENTO DE 30 CENTAVOS

A EMPRESA SE 
COMPROMETEU 

A INVESTIR  
R$ 34 MILHÕES 
EM MELHORIAS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/2/20218



ESPORTES

Fé no DNA rubro-negro
Rogério Ceni diz que Mengão precisa se inspirar na própria história para ser octa

E
mbalado no Campeonato 
Brasileiro, o Flamengo, que 
dos últimos 24 pontos dis-

putados conquistou 19, busca ins-
piração na própria história para 
fazer bonito na ‘decisão’ contra o 
Internacional, amanhã, no Ma-
racanã. Com um ponto a menos 
que o clube gaúcho, líder da com-
petição (69 contra 68), um novo 
triunfo fará o Mais Querido assu-
mir a ponta faltando uma rodada 
para o término da Série A.

Em entrevista ao Esporte Es-
petacular, que vai ao ar ama-
nhã, o técnico Rogério Ceni 
encontrou seu caminho no 
próprio DNA do Flamengo. 
“Dentro do que eu vejo no fu-
tebol, eu prefiro muito mais 
volante de armação ou até za-
gueiros que construam o jogo 
do que aqueles jogadores de-
fensivos, de marcação. Acho 
que é muito mais a cara do Fla-
mengo, a característica do Fla-
mengo, propor o jogo”, disse.

“Eu lembro do Flamengo da 
década de 80, que era extrema-
mente propositivo desde aquela 
época. Claro que o futebol mu-
dou muito. O Flamengo de 2019 
também era assim. Quando você 

fala de Flamengo, a característica é 
de proposição de jogo”, reforçou.

O treinador foi muito critica-
do nas suas primeiras partidas por 
conta de mudanças ousadas, Ro-
gério entendia que era necessário 
apostar tudo não só para manter 
viva a chance de título, mas tam-
bém para manter seu emprego.

“Você vai lembrar de Zico, vai 
lembrar de jogadores técnicos... 
Adílio, Andrade, Leandro veio pa-

ra zaga, é construtor de jogo. O Jú-
nior, que veio para o meio. Vai lem-
brar de tanta gente que mostra que 
o Flamengo é um time de constru-
ção de jogo, que tem que ter mais 
posse de bola, agredir mais o ad-
versário. Através disso, construí-
mos um time que tem as carac-
terísticas do clube aliadas ao que 
tenho de pensamento de jogo”. O comandante rubro-negro tem boas chances de conquistar seu primeiro título nacional à beira do campo

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

‘CONSTRUÇÃO 
DE JOGO, MAIS 
POSSE DE BOLA 
E AGREDIR MAIS 
O ADVERSÁRIO’

 LSem espaço no grupo, o atacante 
Michael entrou na lista de refor-
ços do São Paulo para a próxima 
temporada. O Tricolor do Mo-
rumbi fez uma sondagem e dese-
java um empréstimo, mas recuou 
ao ser informado que o Rubro-
-Negro deseja que a negociação 
seja em definitivo. Recentemente, 
a diretoria recusou uma oferta de 
empréstimo no valor de R$ 8 mi-
lhões feita pelo Al Ain (EAU). O 

Mais Querido espera por uma 
nova oferta do mundo árabe, o 
que inviabilizou uma investida do 
São Paulo, que terá um orçamen-
to enxuto para a próxima tempo-
rada. Michael foi a revelação do 
Brasileirão de 2019 e chegou ao 
Flamengo cercado de expectativa, 
mas nunca se firmou. Para tirá-
-lo do Goiás, o Rubro-Negro de-
sembolsou 7,5 milhões de euros 
por 80% dos direitos econômicos.

São Paulo tenta levar Michael
 LO Flamengo segue ligado no 

mercado para reforçar o setor de-
fensivo. Após anunciar a contra-
tação de Bruno Viana para a pró-
xima temporada, o Rubro-Negro 
observa a situação de Miranda, 
que tem interesse de retornar ao 
futebol brasileiro. O zagueiro de 
36 anos está rescindindo amiga-
velmente com o Jiangsu Suning, 
da China, e vai antecipar o retor-
no ao Brasil para definir futuro.

Mas a cartolagem rubro-negra 
sabe que há concorrentes na pa-
rada: o São Paulo e o Coritiba já 
procuraram oficialmente o joga-
dor. Correndo por fora, há outras 
equipes que seguem na briga por 
vaga na Libertadores e também es-
tão de olhos abertos na situação do 
defensor, atualmente com 36 anos.

Apesar de ter uma forte ligação 
com o Coxa, que caiu para a Série 
B do Brasileirão, e com o Tricolor 

do Morumbi, onde foi tricampeão 
brasileiro, Miranda disse que vai 
avaliar todas as ofertas.

Miranda deixou o futebol bra-
sileiro em 2011, quando foi nego-
ciado pelo São Paulo com o Atlé-
tico de Madrid, da Espanha. Em 
seguida, defendeu a Inter de Mi-
lão, da Itália, e estava jogando na 
China desde 2019. O defensor 
foi titular da Seleção na Copa de 
2018, ao lado de Thiago Silva.

Desejo antigo do Fla, Miranda antecipa retorno
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Doação banca Rodinei
Torcedor do Inter paga R$ 1 milhão para o lateral jogar amanhã contra o Mengão

 L TÁ COM MUITO, HEIN!

V
ocê seria capaz de desem-
bolsar uma quantia mi-
lionária para garantir que 

um jogador do seu time parti-
cipasse de uma partida impor-
tante? Pois foi exatamente isso 
o que fez o agropecuarista Elus-
mar Maggi Scheffer, morador 
de Cuiabá, que abriu a carteira 
e doou R$ 1 milhão para o In-
ternacional escalar o lateral-di-
reito Rodinei amanhã, contra o 
Flamengo, no Maracanã.

Como o jogador está em-
prestado ao Colorado pelo Ru-
bro-Negro, ele só poderia ser 
escalado se o clube gaúcho pa-
gasse o valor da multa estabe-
lecida em contrato, no valor de 
R$ 1 milhão. Elusmar assinou 
um termo em que repassa o va-
lor ao clube sem nenhuma con-
trapartida. A diretoria do Inter 
terá 24 horas após o encerra-
mento da partida para depo-
sitar a grana nos cofres do Fla.

A presença de Rodinei é 
importante por diversos fato-
res internos. Além de ser peça 
de muita confiança do técnico 
Abel Braga, o lateral-direito co-
nhece bem o adversário, tem a 
forte marcação como trunfo e 
o espírito para motivar todo o 
grupo. O provável time titular 
do Internacional para a ‘deci-
são’ tem Marcelo Lomba; Ro-
dinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel 
e Moisés; Rodrigo Dourado, 
Edenilson, Patrick, Praxedes e 
Caio Vidal; Yuri Alberto.

Caso vença o Flamengo ama-
nhã, o Colorado conquistará o 
título brasileiro, taça que não 
vem desde 1979, quando o clu-
be se tornou o único a ser cam-
peão de maneira invicta — 16 
vitórias e sete empates. Em caso 
de vitória rubro-negra ou em-
pate, a definição do campeão de 
2020 ficará mesmo para o pró-
ximo domingo.

O lateral Rodinei, tantas vezes criticado pela torcida do Flamengo, está livre para jogar amanhã graças ao torcedor Elusmar (no detalhe)

DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL

 LDono de três Brasileirões (1975, 
76 e 79), duas Libertadores (2006 
e 2010), uma Sul-America-
na (2008), uma Copa do Brasil 
(1992) e as duas Recopas (2007 
e 2011), o Internacional jamais 
deu uma volta olímpica fora de 
seus domínios, o Beira-Rio.

Claro, não levando em con-
sideração o Mundial de Clubes 
de 2006, que foi disputado no Ja-
pão. Fora isso, todas as conquis-
tas nacionais e sul-americanas 
foram em Porto Alegre. Na ver-
dade, mesmo que vença o Fla-
mengo e sacramente o tetra-

campeonato brasileiro, o Inter 
não terá a taça de campeão nas 
mãos, uma vez que a CBF deci-
diu entregar o troféu somente 
depois da última rodada.

Nesse caso, o Colorado verá a 
taça logo após a partida contra o 
Corinthians, na próxima quinta, 

em Porto Alegre. E para o jogão 
de amanhã, o técnico Abel Bra-
ga escalará Zé Gabriel na vaga do 
zagueiro Víctor Cuesta, suspen-
so. Há ainda o retorno de Patrick. 
O Pantera desfalcou o Colorado 
na vitória sobre o Vasco, suspen-
so pelo terceiro cartão amarelo.

Colorado tenta levantar a sua primeira taça fora do Beira-Rio
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ESPORTES

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 35 15 11 9 49 33 16

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 56 36 13 17 6 52 39 13

 8º SANTOS 53 36 14 11 11 51 48 3

 9º ATHLETICO-PR 50 36 14 8 14 36 35 1

 10º CORINTHIANS 49 36 13 10 13 45 45 0

 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 31 36 7 10 19 30 49 -19

 20º BOTAFOGO 24 36 4 12 20 30 60 -30

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A se enfrentam em dois turnos, 
num total de 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos conquista o título. 
Os quatro primeiros colocados na competição se classificam automaticamente para a fase de 
grupos da Copa Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram nas fases da Pré-Libertado-
res. No caso de o campeão da Copa Libertadores e/ou campeão da Copa do Brasil estarem no 
G-6, o time seguinte garante vaga na principal competição do continente. Já os quatro últimos 
colocados no Campeonato Brasileiro são rebaixados para a Série B. Em caso de igualdade na 
pontuação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor 
saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto (o placar agregado nos dois confrontos), 5) 
menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio.

37ª RODADA

HOJE

 CORITIBA  X  CEARÁ 18:30

 FORTALEZA  X  BAHIA 21:00

AMANHÃ

 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 Galhardo (Inter)
16 GOLS: Luciano (São Paulo)
13GOLS: Pedro e Gabigol (Flamengo), Germán Cano (Vasco), Vina (Ceará) e Die-
go Souza (Grêmio)

38ª RODADA

QUINTA

 FLUMINENSE  X  FORTALEZA 21H30

 VASCO  X  GOIÁS 21H30

 SÃO PAULO  X  FLAMENGO 21H30

 BRAGANTINO  X  GRÊMIO 21H30

 ATLÉTICO-MG  X  PALMEIRAS 21H30

 INTERNACIONAL  X  CORINTHIANS 21H30

 BAHIA  X  SANTOS 21H30

 ATHLETICO-PR  X  SPORT 21H30

 CEARÁ  X  BOTAFOGO 21H30

 ATLÉTICO-GO  X  CORITIBA 21H30

 L O ESCOLHIDO

Sob nova direção
Fogão anuncia Marcelo Chamusca como técnico

J
á de olho na próxima tem-
porada que começa no 
próximo mês, o Botafo-

go definiu o novo comandan-
te, que chega para substituir o 
Eduardo Barroca. Nas redes so-
ciais, o Alvinegro anunciou a 
chegada de Marcelo Chamus-
ca. O novo comandante se-
rá responsável pela equipe no 
Campeonato Carioca e na Sé-
rie B do Brasileirão.

Demitido do Fortaleza no 
mês passado, Marcelo Cha-
musca soma passagem por inú-
meros clubes brasileiros, como 
CRB, Salgueiro, Atlético-GO, 
Sampaio Correa, Guarani, Pay-
sandu, Ceará, Ponte Preta, Vi-
tória e Cuiabá. Já conquistou 
dois Campeonatos Cearenses, 
um Campeonato Paraense e 
uma Copa Verde.

Zagueiro confirmado
A diretoria encaminhou a 

contratação do zagueiro Gilvan, 
do Atlético Goianiense. O joga-
dor, que tem contrato até o fim 
do Campeonato Brasileiro com 
o Dragão, comunicou à direto-
ria do time goiano que não irá 
renovar porque acertou com o 
time de General Severiano. 

Segundo apurou o MEIA 

HORA, o defensor assinará 
contrato até dezembro com o 
Botafogo, mas poderá renovar 
por mais uma temporada se o 
Alvinegro conseguir acesso à 
Série A do Brasileirão em 2021.

Aos 31 anos, Gilvan estava 
no Atlético-GO desde a tempo-
rada de 2017. O seu melhor de-
sempenho foi em 2019, quando 
disputou 50 partidas e marcou 
três gols. Segundo pessoas que 
acompanham o defensor no dia 
a dia, ele é um jogador que tem 
boa saída de bola e tem uma 
boa jogada aérea, um dos pon-
tos mais fracos do atual Botafo-
go na campanha pífia que cul-
minou no seu rebaixamento.

Chamusca é o novo comandante do Alvinegro para o ano de 2021

PAULO MARCOS/ATLÉTICO-GO

 LO São Paulo aumentou sua ofer-
ta para contratar o zagueiro Kanu, 
do Botafogo. Segundo o UOL, o 
clube paulista agora oferece R$ 
4,2 milhões por 50% dos direitos 
do defensor. Antes, a proposta era 
de R$ 3,2 milhões parcelados por 
60% do atleta. Na última quinta-
-feira, o Botafogo havia pedido 
uma oferta de R$ 6 milhões para li-

berar Kanu. Os números já seriam 
inferiores aos R$ 9 milhões preten-
didos inicialmente pelo Glorioso. 
Kanu já informou a seus represen-
tantes que deseja se transferir para 
o São Paulo e aguarda a resolução 
da negociação entre os clubes. O 
nome do zagueiro foi aprovado 
pelo técnico Hernán Crespo, re-
cém-chegado ao Morumbi.

São Paulo aumenta proposta
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Vascão aguarda ‘Ben10’
Com dores musculares, meia Benítez é dúvida para a partida contra o Corinthians

 L TEM QUE RECUPERAR!

O 
Vasco tem feito misté-
rio sobre qual escalação 
irá utilizar para partida 

contra o Corinthians, ama-
nhã, às 16h, pela 37ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, em 
São Paulo. Como se não bastas-
se isso, o apoiador Benítez vi-
rou dúvida por causa de fortes 
dores musculares.

O jogador argentino relatou 
o problema na sua reapresen-
tação após a derrota para o In-
ternacional, no último domin-
go. Desde segunda, o camisa 10 
tem feito tratamento intensi-
vo para ter condições de atuar. 
Com isso, Benítez não partici-
pou dos treinos feitos por Lu-
xemburgo durante a semana.

Benítez viajou ontem com a 
delegação para São Paulo e se-
guirá em tratamento até mo-
mentos antes de a bola rolar. 
Com isso, a provável escalação 
do Gigante da Colina contra o 
Corinthians deve ser: Fernan-
do Miguel; Léo Matos, Leandro 
Castan, Marcelo Alves (Ricardo 
Graça) e Henrique; Bruno Go-
mes, Leo Gil (Andrey) e Bení-
tez (Carlinhos); Yago Pikachu 
(Ygor Catatau), Germán Cano 
e Talles Magno (Juninho).

Pode dar ruim

Essa partida é de fundamen-
tal importância para a perma-
nência do Vasco na Série A em 
2021. Para não ser rebaixado já 
nesta rodada, o Bahia não po-
de vencer o Fortaleza hoje, às 
21h, na Arena Castelão. Se isso 
acontecer, a rapaziada do técni-
co Vanderlei Luxemburgo não 
pode nem pensar em perder pa-
ra o Timão. Neste caso, a queda 
— a quarta na história — não 
poderá mais ser evitada. Na úl-
tima rodada, o Vasco sai para 
visitar o Goiás, em um confron-
to direto pela fuga da degola. O camisa 10, principal articulador das jogadas do Vasco, ficará em tratamento até antes da partida

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LO estrago será realmente 
imenso se o argentino Bení-
tez não tiver mesmo condições 
de ajudar o Vasco diante do Ti-
mão. De acordo com os dados 
divulgados pelo Footstats, com 
o camisa 10 em campo, o apro-
veitamento da equipe é de 44% 
dos pontos disputados — 28 
partidas, com dez vitórias, se-
te empates e 11 derrotas. Sem 
o seu camisa 10, o Gigante da 
Colina registra queda de rendi-
mento: de 44% para 29% — 17 
partidas, com apenas três vitó-
rias, seis empates e oito derro-
tas. Embora importante para a 
equipe, Benítez tem sido cha-
mado de ‘chinelinho’ por par-
te da torcida nas redes sociais.

Rendimento cai 
sem o apoiador

 LCom a corda no pescoço, o Vasco 
tem contra o Corinthians a opor-
tunidade de resolver dois pro-
blemas: vencer para seguir vivo 
com chances de continuar na Sé-
rie A de 2021 e, finalmente, supe-
rar os donos da casa em Itaque-
ra. Inaugurada em 2014, a Arena 
Corinthians já foi palco de quatro 
partidas entre as equipes. O Corin-
thians venceu todas. Se essa infor-
mação é desanimadora, a próxima 
é pior ainda, uma vez que o ataque 
do clube de São Januário jamais 
balançou as redes do estádio. Para 
isso, o Vasco conta com o faro de 
gols do argentino Germán Cano, 
que perdeu um pênalti na rodada 
passada — derrota para o Interna-
cional, em casa, por 2 a 0.

Tabu para ser 
derrubado
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 L LINGUARUDO

Vina vaza acerto 
de reforço pro Flu
Companheiro do lateral-direito Samuel Xavier 
no Ceará, meia desejou sorte via redes sociais

J
á de olho na próxima tem-
porada, principalmente na 
Libertadores da América, o 

Fluminense já sabe que o late-
ral-direito Samuel Xavier, do 
Ceará, será o primeiro reforço 
confirmado pela diretoria as-
sim que acabar o Campeonato 
Brasileiro. Antes disso, no en-
tanto, o apoiador Vina se an-
tecipou e entregou o acerto do 
jogador com o Tricolor das La-
ranjeiras. Ele desejou sorte ao 
companheiro no novo clube.

“Boa sorte, Mistério. Vai dar 
bom lá no Fluzão, parça. Obri-
gado e desculpa por qualquer 
coisa. Você é exemplo”, disse o 
artilheiro do Vozão, com 13 gols 
marcados, via redes sociais.

Samuel tem pré-contrato as-
sinado com o Fluminense desde 
janeiro. O jogador tinha vínculo 
com o Ceará até o próximo dia 
28, mas já foi liberado pela equi-
pe nordestina na última terça. 
O nome de Samuel teve a apro-
vação do técnico Roger Macha-
do, que vai assumir o time para 
a temporada que se aproxima.

De saída

Quem já arrumou as malas 
e se despediu das Laranjeiras 
foi o atacante Felippe Cardoso, 
que pertence ao Santos e estava 
emprestado. Fora dos planos, 
ele já iria desfalcar o Fluzão no 
compromisso de amanhã, jus-
tamente contra o Peixe, na Vila 

Belmiro. Aos 22 anos, Felippe 
chegou no início de 2020, mas 
nunca correspondeu às expec-
tativas. Além disso, com o bom 
rendimento de John Kennedy 
e Samuel Granada, a diretoria 
do Flu optou por abrir mão do 
atleta, que já não participa mais 
das atividades no Tricolor.

Felippe Cardoso chegou a 
ser dado como carta fora do 
baralho no grupo, mas ganhou 
uma sobrevida logo depois da 
saída de Evanilson para o Por-
to, de Portugal. O centroavan-
te deixa o Fluminense após 27 
partidas e apenas três gols mar-
cados. Nas redes sociais, boa 
parte da galera tricolor come-
morou essa saída antecipada. Samuel Xavier será anunciado oficialmente após o fim do Brasileiro

DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/2/2021 · MEIA HORA 13



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 20/2/202114

A GATA DA HORA

tem o incrível poder de nos deixar bo-

quiabertos. Escultural e incrivelmente linda, a morenaça 

arrebata corações e aprisiona olhares de admiração. A mu-

sa tem 21 anos, torce pelo Mengão, mora em Nova Iguaçu 

e no Instagram dá surra de beleza em @_rebeccachristinne.

REBECCA CHRISTINNE

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

RENATO CORADELO/DIVULGAÇÃO

 LCom um pé na Taça Guana-
bara, o Nova Iguaçu (foto), lí-
der da Seletiva do Campeo-
nato Carioca, com 22 pontos, 
decide o seu futuro hoje, às 
15h30, contra a Cabofriense, 
no Laranjão, pela última roda-
da da primeira fase. A equipe 
da Baixada Fluminense preci-
sa apenas de um empate dian-
te do adversário da Região dos 
Lagos, que é vice-líder, com 20. 
No último confronto, vitória 
da Cabofriense por 1 a 0. Ho-
je, no mesmo horário, o Amé-
rica encerra a sua participa-
ção diante do Americano, no 
Giulite Coutinho, e o Sampaio 
Corrêa recebe a Friburguense, 
no Lourivaldão.

Cariocão: Seletiva acaba hoje

 LPalco da final da Liberta-
dores de 2020, o Maracanã 
não receberá nenhuma de-
cisão das duas competições 
continentais até pelo me-
nos 2023. A Conmebol di-
vulgou ontem que seguirá 

com o processo seletivo das 
próximas sedes e excluiu o 
estádio dos concorrentes pa-
ra sediar a Copa Sul-Ameri-
cana. O Maracanã fazia parte 
da lista inicial divulgada em 
maio do ano passado.

Conmebol exclui o Maraca

VITOR MELO/NOVA IGUAÇU FC

United, 
da Inglaterra, vai se reu-
nir com Cavani para de-
finir o futuro do jogador. 
O uruguaio, contratado 
em outubro do ano pas-
sado, assinou por uma 
temporada, com a opção 
de mais uma. Ele marcou 
sete gols em 24 partidas.

Ibrahimovic foi 
alvo de ataques xenofóbicos 
durante o 2 a 2 entre o Mi-
lan, da Itália, e o Estrela Ver-
melha, na última quinta, em 
Belgrado, pela Liga Europa. 
O atacante, que tem origem 
bósnia, assistiu ao jogo na ar-
quibancada. O Estrela Ver-
melha pediu desculpas.

do Chile, 
anunciou ontem o fim 
da terceira passagem do 
meia Valdívia pelo clu-
be. Aos 37 anos, o joga-
dor está livre no mercado 
e causou até discordância 
entre torcedores do Pal-
meiras que são contra e a 
favor de seu retorno.

LeBron James, 
ala dos Los Angeles Lakers, 
fez história na noite da últi-
ma quinta-feira ao superar a 
marca dos 35 mil pontos na 
carreira. O craque agora é o 
terceiro maior pontuador 
da NBA, atrás apenas de Ka-
reem Abdul-Jabbar (38.387) 
e Karl Malone (36.928). 

 LO MANCHESTER  LO SUECO

 LO COLO-COLO, LO ASTRO
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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
 

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
 
PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

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.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, com carro 
Utilitário, carga seca e gelada. En-
tregas: Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepaguá ou 
Ceasa. T:96419-8521 Vitor.
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REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘SEXO SALVA 
ALGUMAS CRISES’

 LJuliana Paes abriu o jogo so-
bre o casamento com o em-
presário Carlos Eduardo Bap-
tista ao canal de Sabrina Sato 
no YouTube. “Com dois me-
ses e meio (de relacionamen-
to), a gente só transava! A 
química é o primeiro grande 
passo para um relacionamen-
to longínquo. É o primeiro in-
grediente que precisa funcio-
nar porque, no futuro, muitas 
das vezes é o sexo que salva al-
gumas crises no casamento.”

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘ESTOU AQUI PARA PEDIR PERDÃO’
 LNego Di falou sobre sua pas-

sagem polêmica pelo Big Bro-
ther Brasil 21 através do Ins-
tagram, ontem. “Fiz muita 
piada idiota e só depois que 
saí de lá que pude perceber o 
quanto errei. Mas tive muitos 
acertos. Um grande erro que 
tive com Lucas (Penteado) foi 
ter virado as costas para ele. 
Me envergonho de muita coi-
sa que falei quando eu assisto 
a esses vídeos, tenho vergo-
nha de saber que a minha fa-
mília também assistiu a tudo 
isso, porque eu não fui pra lá 
para fazer isso, fui para correr 

atrás do meu sonho, dar uma 
vida melhor para minha mãe, 
para dar a dignidade que eu 
não tive pro meu filho. Era es-
se o meu objetivo”, disse o hu-
morista, que também falou 
sobre comentário que fez so-
bre Arlindo Cruz. “Uma piada 
que veio à tona foi a que fiz 
com o sambista Arlindo Cruz 
e eu não me orgulho nenhum 
pouco de ter feito. Na época, 
já tinha pedido desculpas e 
levantaram novamente essa 
questão e eu estou aqui no-
vamente para pedir perdão”, 
afirmou o ex-BBB. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘AINDA NÃO 
ESTOU 100%’ 

 L Anitta recebeu alta da clínica na Zona Sul 
do Rio onde estava internada desde terça-
-feira, quando foi diagnosticada com infec-
ção alimentar. A cantora, que comemorou a 
volta para casa ontem, disse que ainda não 
está completamente recuperada. “Eu ain-
da não estou 100%. Vou continuar o trata-
mento aqui em casa, mas já estou em casa. 
Graças a Deus”, afirmou a Poderosa em seu 
Instagram Stories. Já no Twitter, Anitta deu 
a notícia com bom humor. “’Estou preocu-
pada com a minha amiga’ is over (acabou)... 
Vamos arrumar outra amiga para se preo-
cupar porque eu acabo de ter alta do hos-
pital”, escreveu a cantora.

OUSADA!
 LSabrina Sato posou des-

lumbrante para um ensaio 
na Arena Anhembi, local que 
recebe os desfiles das esco-
las de samba de São Paulo, e 
compartilhou algumas fotos 
em seu Instagram, na noite 
de quinta-feira. Com um bi-
quíni brilhoso bem pequeni-
ninho e chapéu, a apresenta-
dora esbanjou beleza e boa 
forma. “Já ansiosa por esse 
Anhembi lotado de amor... 
Vem com tudo, Carnaval 
2022”, escreveu a japa. 

BABADINHO

 LO PRÍNCIPE HARRY, neto da rainha Elizabeth II, e sua es-
posa, Meghan Markle, perderam seus últimos títulos oficiais, 
especialmente militares, após a confirmação à rainha da sua 
retirada definitiva da família real britânica. Os títulos serão 
devolvidos e distribuídos entre os demais membros da famí-
lia. “O duque e a duquesa continuam sendo membros muito 
queridos da família”, informou o Palácio de Buckingham. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMariana Ximenes po-
sou em uma cachoeira 
com direito a arco-íris.

 LLuan Santana mostrou 
perrengue após seu carro 
falhar: “Bichão arriou”.

A
G

N
EW

S

Ô, CALOR!
 LAline Riscado esteve 

na Praia do Arpoador, 
na Zona Sul do Rio, on-
tem. No local, a atriz e 
apresentadora foi cli-
cada enquanto prati-
cava futevôlei. Após 
o treino, a eterna Ve-
rão atraiu os olhares 
dos frequentadores da 
praia ao ficar de biquí-
ni fio-dental. Ela apro-
veitou o calorão para 
se refrescar no mar.



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

HAJA CORAÇÃO

18h30. Globo: Alberto diz para Guio-
mar (foto) que se sente melhor depois 
de ter ido à consulta médica. Guiomar 
estranha o comportamento carinhoso 
do filho. Donato e Bibiana visitam Hélio 
na cadeia e prometem que conseguirão 
um advogado para o filho. Juliano se 
preocupa com a educação de Janaína. 
Aurora escuta a conversa telefônica de 
Dionísio e Otto e conclui que Dionísio 
planeja fugir. Ester e Cassiano percebem 
que Alberto enganou os dois e raptou 
Laurinha. Cassiano e Ester procuram 
Laurinha na casa de Alberto.

21h30. Globo: Ruy vai ao encontro de 
Zeca e Ritinha (foto) se desespera. Sil-
vana agradece Dantas por ter assumi-
do a culpa pelo desfalque na empresa. 
Carine liga para Rubinho, que disfarça 
para Bibi. Caio aconselha Eugênio a 
contestar a ação de paternidade mo-
vida por Irene. Eurico cuida de Silvana, 
que fica atônita com a dívida com o 
agiota. Dedé liga para Aurora e a polí-
cia acredita que ela sabe o paradeiro de 
Rubinho e Bibi. Jeiza conclui que Caio 
namorou Bibi. Ruy atira contra Zeca.

19h40. Globo: Apolo (foto) fala para 
Dulce e Isabel que Bia ficará com ele. Tan-
cinha consegue fazer os passos de balé. 
Rebeca decide perdoar Aparício e faz uma 
proposta para ele. Dinalda convence Le-
onora a fazer o comercial na Peripécia. 
Leozinho pede para Fedora se afastar de 
Camila. Shirlei cai na armadilha de Jéssi-
ca e Carmela fica com remorso. Lucrécia 
questiona Safira sobre as saídas noturnas 
de Agilson. Camila procura Giovanni. Shir-
lei é presa. Tamara tenta obrigar Beto a 
não contar a verdade para Tancinha.

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

‘Eu me senti 
muito popstar lá’
Após machucar o ombro na Prova do Líder, Arthur 
teve que sair da casa para ser levado para hospital

A
pós machucar o ombro 
durante a Prova do Líder 
no Big Brother Brasil 21, 

na noite de quinta-feira, Arthur 
Piccoli precisou deixar o confi-
namento para ser levado para um 
hospital. Ele saiu da casa por volta 
da 1h de ontem e voltou às 5h.

Em seu retorno ao reality show 
da Globo, Arthur foi recepciona-
do por Karol Conká e João Luiz. 
Questionado por Projota e Carla 
Diaz sobre o estado do seu ombro, 
o instrutor de crossfit respondeu: 
“Sem uns ligamentos, mas esta-
mos aí. Demorou pra caramba pa-
ra  colocarem (o ombro) no lugar. 
Estava com muita dor. Quase apa-
guei duas vezes na ambulância”.

Arthur explicou que terá que 
ficar com o ombro imobiliza-
do por alguns dias. “Duas sema-
nas de tipoia. Só tirar para lavar. 
Fiquei com soro. Eu fiz até resso-
nância. Fui bem atendido”, relatou 
o capixaba, que destacou que to-
dos os protocolos de prevenção ao 
coronavírus foram adotados. “O 
protocolo foi todo bem feito. Pro-
tetor ocular, máscara e não vi nada. 
Não foi aqui (o atendimento). De-
morou uns 35 minutos pra chegar. 
Fiz ressonância e tudo.”

O brother detalhou curiosida-
des sobre sua saída da casa. “Foi en-
graçado na ressonância. O médico 
chegou e falou: ‘Nada que conte-
nha metal. Está com carteira, chave 
ou celular?’. E todo mundo come-
çou a rir”, lembrou Arthur, que fi-
cou surpreso com o fato de as pes-
soas saberem seu nome. “Muito 
engraçado, ninguém podia pegar 
o telefone. Eu me senti muito pop-
star lá. Todo mundo sabia o meu 
nome antes de eu falar”, contou.

Arthur voltou para o confinamento cerca de quatro horas depois

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 L Após vencer a Prova do Lí-
der, quinta-feira, Sarah con-
versou com Juliette e Gilberto 
sobre estratégias para o pa-
redão. A brasiliense revelou 
quem deve colocar na berlin-
da amanhã. “A minha primei-
ra opção de voto é a Pocah. 
Eu vou mandar ela”, contou. 
“Eu não a vejo como uma pes-

soa 100% verdadeira. E eu sei 
que ninguém aqui nessa casa 
vota nela. Se eu não botar ela 
no paredão, ela não vai para 
o paredão”, justificou Sarah.

Ontem, rolou Prova do 
Anjo e foi Caio quem venceu 
mais uma vez. Para o Castigo 
do Monstro, o fazendeiro esco-
lheu Viih Tube e Thaís. 

Sarah quer botar Pocah no paredão
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Grandeza e bondade não são meios, mas fins.” 

(Samuel Taylor Coleridge)

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

 LLivre-se de algumas energias 
que estão te atrapalhando no 
trabalho. Enfrente seus pro-
blemas e confie na sua intui-
ções. Na vida a dois, a intimi-
dade vai esquentar.
Números da sorte: 22, 40 e 76.

 LA Lua favorece suas amizades 
e parcerias. Relações profissio-
nais e pessoais estarão em har-
monia. Bom momento para fa-
zer uma grana. A estabilidade 
vai surgir na relação.
Números da sorte: 95, 14 e 05.

 LA carreira será a prioridade 
neste momento da sua vida. 
Terá que se esforçar bastante, 
mas vai ter resultados. Na vida 
a dois, uma conquista conjun-
ta vai pintar, aproveite.
Números da sorte: 15, 60 e 96.

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

 LVocê vai aprender muitas coi-
sas novas hoje, fique atento. 
Junte-se aos seus colegas que 
muitos frutos podem surgir. 
Seu charme vai atrair muita 
gente na paquera.
Números da sorte: 25, 79 e 07.

 LExcelente dia para realizar 
uma faxina na casa. Se possí-
vel, doe o que estiver em bom 
estado. Na vida a dois, o astral 
é positivo. Terá muita diversão 
neste fim de semana.
Números da sorte: 35, 08 e 26.

 LNo trabalho, una-se aos seus 
colegas e tentem crescer em 
conjunto. Sua criatividade vai 
te ajudar hoje. Na conquista, 
o dia é ótimo para abrir seu 
coração e se declarar. 
Números da sorte: 81, 90 e 99.

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

 LA Lua facilita a sua comuni-
cação, algo muito útil para o 
trabalho. Faça contato com 
os amigos, nem que seja por 
videochamada. No romance, 
terá muito companheirismo.
Números da sorte: 82, 19 e 55.

 LÓtimo momento para as suas 
finanças, tente se organizar. 
Você pode conquistar uma 
promoção no emprego, fique 
atento. Na paquera, a exigên-
cia marcará os flertes.
Números da sorte: 02, 92 e 20.

 LO campo astral aumenta seu 
desejo de se aventurar. Cuida-
do com a pandemia e com a 
saúde. No romance, estimule o 
diálogo com o par para evitar 
discussões sérias.
Números da sorte: 03, 48 e 66.

SÃO FRANCISCO 
E SANTA JACINTA
Francisco Marto nasceu em 1908 e Ja-
cinta Marto, em 1910. Filhos de Olímpia 
de Jesus e Manuel Marto, os dois per-
tenciam a uma grande família. A partir 
de 1916, a vida dos irmãos portugueses 
sofreu uma grande transformação: as 
diversas aparições do Anjo de Portugal 
(o Anjo da Paz) na Loca do Cabeço e na 
Cova da Iria. A partir de 13 de maio de 
1917, Nossa Senhora apareceu para 
eles por seis vezes. No dia 13 de maio 
de 2000, o Papa João Paulo II esteve em 
Fátima e beatificou Francisco e Jacinta. 
Em 13 de maio de 2017, o Papa Francis-
co canonizou os dois pastorinhos. 

SANTO DO DIA

SINCERIDADE
A professora chega para 
Joãozinho e diz:
— Joãozinho, qual é o tem-
po da frase “Eu procuro um 
homem fiel”?
E, então, Joãozinho responde:
— É tempo perdido!

COMPARAÇÃO
Dois ratos entraram num cine-
ma e foram direto para a sala de 
projeção. Roeram todo o rolo 
do filme. Terminado o jantar, 
um perguntou para o outro:
— Gostou do filme?
— Não, gostei mais do livro!

DÚVIDA CRUEL
Uma cobra pergunta à outra:
— Será que sou venenosa?
— Achou que sim. Por quê?
— Mordi a língua.

SOGRA
Um cara liga para o seu me-

lhor amigo e faz um questio-
namento para ele:
— Minha sogra morreu e 
agora fiquei em dúvida, não 
sei se vou trabalhar ou se vou 
ao enterro dela. O que você 
acha que eu devo fazer?
— Primeiro, o trabalho. De-

pois, a diversão!

ATENDENTE DISTRAÍDO
Um ladrão entra na livraria 
e ordena:
— A bolsa ou a vida!
— De que autor? — pegunta o 
atendente, desatento.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Nanã.
MENSAGEM:
Dia de se evitar brigas nos 
relacionamentos, agindo 
sempre com paciência e 
compreensão. Lembrando 
sempre que ciúme excessi-
vo é destrutivo. Nanã nos 
diz que é preciso viver o 
hoje com sabedoria e tran-
quilidade, sem se prender a 
nada e nem a ninguém de 
forma possessiva.
SAUDAÇÃO:
Salubá Nanã.
CORES:
Branco, roxo e marfim.
ELEMENTO: 
Terras lamacentas e águas 
paradas.
SIMPATIA:
Para ter um bom rendimento 
na escola, faculdade ou cur-

so, faça um banho com qua-
tro folhas de colônia e jogue 
da cabeça pra baixo, pedindo 
a Nanã sabedoria e atenção.

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

 LVários astros indicam boas 
oportunidades profissionais 
hoje. Aumente a sua produti-
vidade e aproveite para fazer 
um dinheiro. No amor, desfru-
te da estabilidade com o par. 
Números da sorte: 55, 37 e 10.

 LO campo astral vai te propor-
cionar atividades prazerosas. 
Fortaleça as suas relações e 
desfrute da sorte. Namore e se 
divirta bastante em casal neste 
fim de semana.
Números da sorte: 83, 20 e 02.

 LA Lua fortalece o convívio 
com a família. Tenha cuida-
do com fofocas e mentiras. 
Namorar escondido pode ser 
bem estimulante para você, 
tome cuidado com fofocas. 
Números da sorte: 75, 30 e 48. 
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