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O MAIS LIDO DO RIO

QUIZ DO ‘MEIA’

TRAFICANTE 
PIDÃO PEDIU 

PRA VACILAR E 
FOI PRESO

BABOU 7

Fogão vence e 
São Paulo não 
terá o capitão 
diante do Fla

ESPORTES

FAMÍLIA ACUSA 
PM DE MATAR 
ADOLESCENTE

Segundo os parentes, o menino Ray estava no portão de casa 
quando foi abordado e levado por policiais no Morro do Fubá

ENCONTRADO MORTO PELA MÃE NO HOSPITAL SALGADO FILHO 7

Carlos Alberto 
de Nóbrega: 

‘Garganta afeta 
um pouco’

INTERNADO

PÁGINA 16

Há emprego 
em diferentes 

áreas e estágio 
na Saúde

ZÉ DA VAGA

PÁGINA 8
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NA BOA, LEITOR, 
É MAIS FÁCIL O 
VASCÃO ‘BBBB’ 
ESCAPAR OU A 

KAROL CONKÁ ‘BBB’?
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TAVA CRENTE QUE 
URACH NÃO IA VOLTAR?

Após sair 
da igreja 
Universal, 
Andressa 
retorna ao 
Miss Bumbum
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Anônimo
São Gonçalo

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

MEIA HORA multimídia

Assaltos frequentes 
em São Gonçalo

 LNão existe policiamento em São 
Gonçalo. Principalmente no bairro 
Jardim Miriambi. Muitos assaltos 
acontecem diariamente e ninguém 
fica sabendo, porque não olham 
para nós. Precisamos de mais aten-
ção à segurança pública do bairro. 
Os moradores têm medo de sair 
depois que escurece. Os assaltos 
também ocorrem à luz do dia. Pre-
cisamos de ajuda!

Árvore precisa de 
poda em Neves

 LPedimos uma poda, urgente, de 
uma enorme amendoeira na esqui-
na da Travessa Sena Portugal com 
a Rua Coronel Ernesto  Ribeiro, em 
Neves, São Gonçalo, que está cau-
sando tremenda escuridão  à noite, 
cobrindo as luminárias. Se houver 
uma ventania, os galhos podem cair. 
Já entramos em contato com a Enel 
e com a prefeitura algumas vezes, 
mas ninguém nos atende.

Laudelino Siqueira
Por e-mail

ÁRVORE

Rua esburacada 
em Vila Valqueire

 LA Rua Jagoroaba, em Vila Valquei-
re, está completamente esburaca-
da. Obras foram feitas recentemen-
te, mas algumas semanas depois o 
asfalto já estava prejudicado nova-
mente. Os carros das pessoas que 
passam frequentemente pela via 
daqui a pouco não vão mais aguen-
tar. É muito buraco! Precisamos de 
obras urgentemente na rua. Os im-
postos são pagos em dia!

Joana Vilela
Por e-mail

BURACOS

Vagão feminino 
não é respeitado

 LO vagão feminino não é respeita-
do no trem. Na Central do Brasil, os 
guardas fiscalizam e homem não 
entra. Mas, nas estações seguintes, 
não há seguranças e os homens en-
tram no vagão sem a menor vergo-
nha. Precisamos de guardas em to-
das as estações e mais fiscalização, 
para que todas se sintam seguras. É 
muito desrespeito! Nós, mulheres, 
nos sentimos acuadas.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

TREM

Falta água em via 
da Baixada

 LFalta água há semanas na Rua 
Jorge Campelo, no bairro Largo 
dos Peixes, em Austin, Nova Iguaçu. 
Todo ano é a mesma coisa. Quando 
mais precisamos, a água some. Eu 
não tenho cisterna e minha caixa 
não comporta tanta água assim, en-
tão, por muitas vezes, acabo ficando 
totalmente sem água. Isso é uma 
falta de respeito com o morador que 
paga as contas.

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÁGUA

LIXO

Praça precisa de reforma
 LA praça São Sebastião, na Vila Sarapui, em Duque de 

Caxias, precisa ser melhor conservada. Alguns brinquedos 
estão quebrados e o piso está danificado. Não fazem uma 
reforma na pracinha há anos. À noite o local é muito mal 
iluminado. As crianças precisam ter um lugar decente 
para o lazer. Queremos melhorias no local! Do jeito que 
está não dá pra ninguém brincar!

Osmar de Paiva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Limpeza 
realizada

 LSobre uma reclamação de lixo 
em ruas de Bangu, a Comlurb In-
forma que, no último sábado, o 
local foi limpo, mas descartaram 
mais lixo e entulho. Hoje será fei-
ta mais uma limpeza na Rua dos 
Limadores, esquina com Rua da 
Feira e Rua Guapeu.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2163
22/02/2021

01 02 04 06 10

11 12 13 16 18

19 20 21 23 25

QUINA concurso 5497
22/02/2021

46 58 69 79 80

Quina: acumulou (R$ 5.979.004,30)

Quadra: 75 (R$ 8.401,83)

Terno: 5.933 (R$ 159,71)

Duque: 135.238 (R$ 3,85)
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GERAL

Polícia passará pente-fino na lista de “acadêmicos de medicina” vacinados no hospital dirigido pela OS 

MARCOS FABRÍCIO / DIVULGAÇÃO

Fura-fila em Niterói
Polícia investiga denúncia de que dois enteados de diretor de OS tomaram vacina

 L NA MIRA DA DELEGACIA ANTICORRUPÇÃO

U
m diretor da Organização 
Social (OS) Instituto Só-
crates Guanaes e sua mu-

lher, também gestora, estão sen-
do investigados pela Delegacia de 
Combate à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro (DCC-LD), da Polí-
cia Civil, por suspeita de furar a fi-
la de vacinação contra a Covid-19 
em Niterói. Segundo denúncias 
do Conselho Regional de Enfer-
magem do Rio de Janeiro (Co-
ren/RJ), dois enteados do diretor, 
um de 16 anos e uma jovem, de 20, 
tomaram a vacina sem serem do 
grupo prioritário. 

Mandados de busca e apreen-
são foram cumpridos ontem na 
casa dos diretores e no Hospital 
Estadual Azevedo Lima, que é ad-
ministrado pela OS. “Na casa, foi 
apreendido o cartão de vacinação 
que demonstra que os jovens to-
maram a primeira dose”, infor-
mou o delegado Thales Nogueira 
em entrevista à TV Globo.

Na última semana, foram en-
contradas rasuras e vulnerabili-
dades na lista de vacinados, inclu-
sive relacionadas ao enteado de 
16 anos, que aparece como “aca-
dêmico de medicina”, segundo o 
delegado, acrescentando que to-
dos os envolvidos foram intima-
dos a prestar depoimento. 

Se for comprovado que a mãe 
e o padrasto dos jovens furaram 
a fila, eles podem responder por 
peculato, que prevê até 12 anos de 
prisão, e infração de medida sani-
tária — um ano de prisão.

Até agora, o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) informou ter recebido 
565 comunicações de supos-
tas irregularidades na vacina-
ção contra a Covid-19. Em no-
ta, a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) informou que está colabo-
rando com as investigações.

 LEncarregado do caso, o delega-
do Thales Nogueira disse que há 
uma quantidade muito grande 
de “acadêmicos de medicina” na 
lista de vacinados do Hospital Es-
tadual Azevedo Lima, em Nite-
rói. A lista será confrontada com 
a efetiva relação de estudantes na 
unidade. “Se for encontrada mais 
alguma irregularidade, a inves-
tigação vai ser desmembrada”, 
acrescentou o delegado.

A Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) informou que o diretor téc-
nico e a coordenadora de desospi-
talização do hospital (padrasto e 
mãe dos jovens) foram afastados 
de suas atividades para ampla in-
vestigação interna da denúncia.

Suspeita de 
mais casos

 LO Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
denunciou e pediu a prisão 
preventiva, por tempo inde-
terminado, da técnica de en-
fermagem Rozemary Gomes 
Pita, de 42 anos, por peculato 
(subtração ou desvio de bem 
público) e crime contra a saú-
de pública. O MP afirma que, 
no dia 12 de fevereiro, Roze-
mary simulou a aplicação da 
vacina contra a Covid-19 em 
um idoso de 90 anos em Nite-
rói e apresentou como evidên-
cia um vídeo que foi divulgado 
nas redes sociais. Procurada, a 
técnica não se manifestou até o 
fechamento desta edição.

MP denuncia 
enfermeira

RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 23/2/2021 · MEIA HORA 3



GERAL

Rumo à segunda dose
Município do Rio garante a vacinação para quem já recebeu a primeira imunização

 L OS DEMAIS AGUARDAM

E
m meio à interrupção da 
vacinação contra a Co-
vid-19 na cidade por fal-

ta de novas remessas, o secre-
tário Municipal da Saúde do 
Rio, Daniel Soranz, afirmou 
ontem que os cariocas que 
já receberam a primeira do-
se estão com a segunda etapa 
da imunização garantida. Ele 
reforçou que a segunda dose 
deve ser tomada no mesmo lo-
cal onde a primeira foi rece-
bida, para facilitar a logística. 
Soranz também orientou as 
pessoas a procurarem os pos-
tos na parte da tarde, a fim de 
reduzir a procura pela manhã.

“A segunda dose já está sen-
do aplicada. A gente intensifi-
ca essa vacinação durante esta 
semana e na próxima. Também 
estamos vacinando idosos em 
domicílio com a segunda do-
se, pessoas institucionalizadas 
e profissionais de Saúde”, expli-
cou o secretário, após uma re-
união do Comitê de Enfrenta-
mento à Covid-19, no Centro 
de Operações da Prefeitura do 
Rio (COR), na Cidade Nova.

Durante a reunião, o comitê 
decidiu manter as medidas res-
tritivas em vigor. “A avaliação é 
de que a gente tem uma queda 
sustentada do número de inter-

nações e também do número de 
óbitos na cidade do Rio de Janei-
ro. A gente já está na quarta sema-
na de queda de óbitos e interna-
ções. Mas as medidas restritivas 
vão se manter. Não é o momen-
to de relaxar. É muito importante 
que as pessoas continuem utili-
zando máscaras, evitem aglome-
rações e mantenham o distancia-
mento social”, declarou Soranz.

O secretário disse ainda que 
aguarda a chegada de novas re-
messas de doses da CoronaVac, 
produzidas pelo Instituto Butan-
tan, e da Astrazeneca, da Fiocruz, 
durante a semana. Dependendo 
das datas de chegada, a Prefeitura 
do Rio vai decidir se guarda me-
tade dos lotes para a aplicação da 
segunda dose ou se vai aplicar tu-
do de uma vez, o que foi autoriza-
do pelo Ministério da Saúde, dian-
te da expectativa de que cheguem 
mais imunizantes em breve. Soranz orientou quem vai receber a segunda dose a não sobrecarregar os postos na parte da manhã

REGINALDO PIMENTA

COMITÊ DECIDIU 
MANTER AS 
MEDIDAS 

RESTRITIVAS  
NA CIDADE

 LA Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) está perto de concluir a 
distribuição de 173.500 doses da 
vacina CoronaVac para pessoas 
que já receberam a primeira do-
se. Além disso, outras 20 mil do-
ses, que estavam armazenadas co-
mo reserva técnica, serão usadas 
para aplicação da primeira dose. 
Devido a fortes chuvas, a Região 
Serrana só receberá seu lote ho-

je. Helicópteros decolaram on-
tem da base do 12º BPM (Niterói) 
para levar os imunizantes para 
88 municípios do estado. Na sex-
ta-feira, Rio de Janeiro, Niterói, 
Maricá e São Gonçalo tinham re-
tirado seus respectivos lotes. O se-
cretário de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, disse que a SES recebeu 
até agora do Ministério da Saúde 
1.040.320 doses da vacina.

Estado distribui 173 mil doses
 LA Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz) confirmou, ontem à tarde, 
que vai receber, hoje, um carrega-
mento de dois milhões de vacinas 
prontas do Instituto Serum, um 
dos centros produtores do imu-
nizante da AstraZeneca/Oxford, 
na Índia. A iniciativa é parte de 
uma estratégia paralela à produ-
ção de vacinas a partir da chegada 
do Ingrediente Farmacêutico Ati-

vo (IFA), com o objetivo de contri-
buir com o fornecimento de va-
cinas para o Programa Nacional 
de Imunizações, do Ministério da 
Saúde. Ou seja, as vacinas serão 
distribuídas em todo o país.

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 foi suspen-
sa em algumas cidades do país, 
incluindo o Rio de Janeiro, de-
vido à falta de imunizante.

Sobre as novas doses de va-
cina, a Fiocruz não divulgou o 
horário da chegada do lote ou 
detalhes da logística.

Além das doses prontas, a 
Fiocruz informou que está pre-
vista, para sábado, a chegada de 
mais dois lotes de IFA, com o 
equivalente de insumo para a 
produção de cerca de 12 mi-
lhões de doses.

Fiocruz espera para hoje 2 milhões de vacinas
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Crime com endereço e CNPJ
Empresa de tecnologia vendia equipamentos roubados em shopping

 L TERESÓPOLIS

Agentes da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Cargas (DRFC) e 
da Delegacia de Defesa dos Ser-
viços Delegados (DDSD), estou-
raram, ontem, uma empresa no 
bairro da Várzea, em Teresópo-
lis, na Região Serrana, que vendia 
mais de R$ 500 mil em equipa-
mentos roubados.

De acordo com as investiga-
ções, os produtos apreendidos 
e recuperados são de proprie-
dade das empresas Huawei, Oi, 
Tim e Vivo, específicos para a 
transmissão de dados de inter-
net. Os equipamentos foram 

encontrados na sede de uma 
empresa de revenda de produ-
tos tecnológicos que funciona-
va em um shopping.

Segundo a Polícia Civil, alguns 
equipamentos chegam a valer R$ 
60 mil e são utilizados para au-
mentar a potência de transmis-
são de dados de fibra ótica. 

Dois empresários, que não ti-
veram os nomes divulgados, fo-
ram detidos. Eles prestaram de-
poimento e vão responder por 
receptação qualificada, com pe-
nas que podem chegar a oito anos 
de cadeia, além de receber multa.

Terceirizados exibiram faixas exigindo pagamentos e trabalho

ESTEFAN RADOVICZ

Trem sobe 
hoje pra R$ 5

 LO passageiro que usar os 
trens da SuperVia passa-
rá a pagar, a partir de ho-
je, R$ 5. A tarifa sofreu 
um aumento de 30 cen-
tavos, anunciado na sex-
ta-feira, após um acordo 
entre o governo estadual 
e a concessionária. Sem 
o acordo, as duas partes 
afirmam que a nova ta-
rifa seria de R$ 5,90. Um 
termo aditivo ao contra-
to permitiu um aumen-
to menor em meio à pan-
demia da Covid-19 e aos 
problemas diários no ser-
viço de transporte.

RAPIDINHA...

Protesto na Educação
Terceirizados fazem ato em frente à prefeitura. Atraso de salários chega a 4 meses

 L HÁ CONTRATOS SUSPENSOS

P
rofissionais terceirizados da 
rede municipal de Educa-
ção do Rio fizeram um pro-

testo, ontem de manhã, em fren-
te à sede da prefeitura, na Cidade 
Nova, para reivindicar salários 
atrasados. Merendeiras, serven-
tes, auxiliares de serviços gerais e 
controladores de acesso alegam 
estar sem receber o pagamento. 
Em alguns casos, o atraso chega 
a quatro meses. Segundo eles, o 
13º também não caiu na conta.

Durante a manifestação, 
profissionais exibiram faixas 
e gritaram palavras de ordem. 
“Paes, pague nossos salários e 
garanta nossos empregos”, di-
zia uma das faixas. 

A diretora do Sindicato Esta-
dual dos Profissionais de Educa-
ção do Rio de Janeiro (Sepe), Bár-
bara Sinedino, disse que, além 
dos atrasos, alguns contratos fo-

ram suspensos. “Está muito difícil. 
Há muita incerteza sobre a conti-
nuidade do trabalho. A prefeitura 
disse que até abril a retomada de 
aulas da grande maioria das esco-
las já vai ter acontecido. Com isso, 
as merendeiras voltam a trabalhar 
também. O problema é que, des-
de janeiro, esses profissionais estão 
sem receber”, afirmou, indignada. 

No fim do mês passado, os pro-
fissionais já tinham realizado um 
ato reivindicando o pagamento 
dos salários atrasados. Na época, 
os profissionais também critica-
ram o retorno das aulas presen-
ciais. “O pessoal vai ficar na linha 
de frente, se expondo, aferindo 
temperatura, distribuindo álcool, 
conferindo se tem máscara, é jus-
tamente o pessoal que está sem 
salário e, pior, sem nenhuma ga-
rantia de que vai manter esse con-
trato”, acrescentou Bárbara.

Alguns equipamentos chegam a valer R$ 60 mil, segundo a polícia

DIVULGAÇÃO

 LA Secretaria Municipal de Edu-
cação ressaltou que a responsa-
bilidade pelos pagamentos é das 
empresas contratadas. A pasta 
também informou que as meren-
deiras não trabalham nas escolas 
da rede municipal desde março 
do ano passado e o contrato está 
suspenso desde abril com a Coor-
denadoria Regional de Educação. 
Ainda segundo a secretaria, as dí-
vidas deixadas pela gestão ante-
rior estão sendo analisadas. “Co-
mo os contratos foram deixados 
sem cobertura financeira, a Secre-
taria Municipal de Educação está 
trabalhando conjuntamente com 
a Fazenda para identificar uma so-
lução para o caso”, concluiu.

Dívidas são 
das empresas
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POLÍCIA

RAPIDINHAS...

Militar roda 
em flagrante

 LUm soldado do Exército, 
de 20 anos, foi detido, on-
tem de madrugada, ao tentar 
furtar uma Kombi no bair-
ro de Santa Bárbara, em Ni-
terói. Segundo a PM, o crime 
ocorreu na Rua Jandira Perei-
ra, para onde o 12º BPM (Ni-
terói) foi acionado após de-
núncia. O Comando Militar 
do Leste informou que abriu 
procedimento administrati-
vo para apurar o caso. 

Corpo em 
São Gonçalo

 LO corpo de uma mulher 
com sinais de espancamento 
foi encontrado no bairro de 
Ipiíba, em São Gonçalo, on-
tem. Uma equipe do 7º BPM 
(São Gonçalo) foi enviada ao 
local após uma denúncia. O 
caso é investigado pela Dele-
gacia de Homicídios de Nite-
rói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG). Até o fechamen-
to desta edição, a vítima não 
havia sido identificada.

Agressor 
vai em cana

 LUm homem de 51 anos foi 
preso em flagrante por po-
liciais militares enquanto 
ameaçava a companheira de 
morte, na noite de domin-
go, em Cabo Frio, na Região 
dos Lagos. Os agentes foram 
acionados pelo filho da ví-
tima, no bairro Gamboa. O 
homem foi flagrado tentan-
do arrombar a porta do ba-
nheiro, onde a vítima havia 
se abrigado. 

PM prende Pidão do Andaraí
 LO traficante Bruno Gomes 

Ribeiro, o Pidão, apontado 
como um dos chefes do trá-
fico de drogas no Morro do 
Andaraí, na Zona Norte do 
Rio, foi preso, ontem de ma-
drugada, por policiais do Ba-
talhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) na Via Lagos. Ele tem 
uma condenação pelo assas-
sinato do policial civil André 
Gustavo Lopes da Rocha, em 
maio de 2006, e estava foragi-
do do sistema prisional. 

No dia do crime, André 

dirigia seu carro na compa-
nhia da esposa e do filho, de 
1 ano, na Rua Itabaiana, no 
Grajaú, quando teve o veí-
culo emparelhado por ban-
didos em outro automóvel, 
roubado minutos antes. An-
dré reagiu e trocou tiros com 
os criminosos. Dois assaltan-
tes foram baleados pelo poli-
cial, que também foi ferido e 
morreu. Na época, Pidão foi 
preso no Hospital do Anda-
raí, onde havia buscado aten-
dimento médico.

Um policial militar foi atro-
pelado enquanto trabalhava no 
acesso da Transolímpica à Aveni-
da Brasil, em Magalhães Bastos, 
na Zona Oeste do Rio, domin-
go à noite. O sargento do Bata-
lhão de Policiamento em Vias Es-
peciais (BPVE) Othon Wagner 
Solomon Silva Belarmino, de 43 
anos, foi atingido por um carro 
não identificado. O motorista fu-
giu sem prestar socorro.

Até o fechamento desta edi-
ção, o policial permanecia inter-
nado em estado grave no Hospital 
Municipal Albert Schweitzer, em 
Realengo. Othon fraturou uma 
costela, o cóccix e teve uma per-
furação no pulmão. 

Dois PMs mortos 

O Portal dos Procurados di-
vulgou ontem um cartaz com pe-
dido de informações para ajudar 
a polícia a identificar e prender 
os envolvidos na morte do cabo 

José Ricardo de Castro Luna, 40 
anos. Lotado no 14º BPM (Ban-
gu), ele morreu na tarde de sába-
do, em confronto com criminosos 
na Zona Oeste. Policiais faziam 
um patrulhamento na Estrada 
do Engenho, próximo à comu-
nidade do Taquaral, em Bangu, 
quando foram atacados por tra-
ficantes. O cabo Luna chegou a ser 
levado para o Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, mas não resis-
tiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) apura as circuns-
tâncias da morte do policial. A 
perícia foi realizada no local e di-
ligências seguem para identificar 
a autoria do crime.

Também no sábado, o sol-
dado Wiliam da Conceição Fa-
bricio Silva, lotado no 30º BPM 
(Teresópolis), morreu após 
ser baleado quando verificava 
uma denúncia, no bairro São 
Pedro, em Teresópolis.

PM é atropelado 
na Transolímpica
Sargento do BPVE está internado 

em estado grave. Atropelador fugiu

 L ENQUANTO TRABALHAVA L CAMPINHO 

Adolescente é 
morto na Z. Norte
Família acusa PMs pela morte do menino

A 
família de Ray Pin-
to Faria acusa a Polí-
cia Militar pela morte 

do adolescente, de 14 anos, 
ontem, durante operação no 
Morro do Fubá, em Campi-
nho, na Zona Norte do Rio. 
Segundo parentes do meni-
no, ele estava no portão de 
casa quando foi abordado e 
levado por PMs.

Os familiares afirmam que 
passaram horas sem saber do 
paradeiro de Ray, até recebe-
rem a informação de que o 
adolescente estava no Hospi-
tal Municipal Salgado Filho, 
no Méier, onde foi encontrado 
morto por sua mãe. Um primo 
de Ray reconheceu seu corpo e 
contou que o adolescente tinha 
duas marcas de tiro: um na per-
na e outra na barriga.

Questionada, a Polícia Mi-
litar confirmou que o 1º Co-

mando de Policiamento de 
Área (CPA) e o Comando de 
Operações Especiais (COE) 
atuaram na Zona Norte pa-
ra “coibir movimentações de 
grupos criminosos na região”. 
No dia 3 de fevereiro, uma ou-
tra operação na mesma região 
deixou 10 mortos.

Segundo a nota da PM, 
houve confronto entre PMs 
e bandidos nas comunidades 
do Urubu e do Fubá. No Uru-
bu, foram localizados dois fe-
ridos. No Fubá, houve um fe-
rido. As três pessoas foram 
encaminhadas para o Hospi-
tal Municipal Salgado Filho e 
morreram. A corporação, po-
rém, não confirmou se um dos 
mortos era o adolescente.

De acordo com a PM, fo-
ram apreendidos dois fuzis, 
duas pistolas, duas granadas, 
um radiotransmissor e drogas. Ray morava no Morro do Fubá

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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 LTENHO 42 anos e sou jornaleiro 
há 22. Moro em Marechal Hermes 
e o que mais gosto no bairro são as 
pessoas. Na minha profissão, gosto 
de atender o público. Um ponto a 
melhorar em Bento Ribeiro é a se-
gurança. Sou torcedor do Botafogo 
e, nas minhas horas vagas, gosto de 
ir à praia. O que mais gosto de ler 
no MEIA HORA é sobre política.

FELIPE TERRÃO 
Bento Ribeiro

ANA 
CLARA 
ALVES DOS 
SANTOS
tem atual-
mente 14 
anos. Ela 
desapareceu 
em 15 de 
setembro de 
2019, em Inhoaíba (Zona Oeste), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O
lá, amigos. A boa de hoje é 
que a Comunidade Católi-
ca Gerando Vidas está ofe-

recendo 412 vagas de trabalho. Há 
oportunidades em vários setores. 
Basta escolher uma e tentar a sorte. 

São 30 de auxiliar de serviços 
gerais; 25 de atendente de fast-
-food; 25 de atendente de lancho-
nete; 12 de caixa de mercado; 11 de 
auxiliar de logística; 11 de auxiliar 
de loja; 10 de corretor de imóveis; 
11 vagas de auxiliar de serviços ge-
rais; 10 de auxiliar de atendimen-
to; 6 de auxiliar de almoxarifado;  
6 de recepcionista de empresa de 
serviços; 6 de atendente de balcão 
de mercado; 5 de açougueiro; 3 de 
atendente de padaria; 4 de garçom; 
3 de recepcionista de clínica mé-
dica; 2 de copeiro; 2 de motorista, 
categoria D; 2 de recepcionista de 
clínica odontológica; 2 de assisten-
te administrativo; 2 de atendente 

de loja de materiais esportivos; 2 
de técnico de logística; 2 de técni-
co de suporte de TI; 1 de recepcio-
nista de escritório de advocacia; 1 
de atendente de loja de bolsas; 1 de 
pizzaiolo; e 1 de confeiteiro.

Há ainda 36 vagas para opera-
dor de loja de mercado; 18 para 
auxiliar de loja; 16 para atendente 
de loja de celulares; 15 para aten-
dente de loja de departamentos; 15 
para assistente de e-commerce; 14 
para operador de caixa; 13 para re-
positor; 13 para atendente de loja 
de eletrodomésticos; 12 para ven-
dedor interno; 10 para operador 
de mercado; 9 para atendente de 
loja de cosméticos; 8 para aten-
dente de loja de chocolates; 5 para 
auxiliar de cozinha; 4 para caixas; 
4 para auxiliar de recursos huma-
nos; 4 para técnico de laboratório; 
3 para vendedor de motores; 3 pa-
ra atendente de loja de roupas; 3 

para ajudante de carga e descarga; 
2 para atendente de loja de cos-
méticos; 2 para atendente de lo-
ja de conveniência; 2 para analis-
ta de marketing; 2 para atendente 
de loja de eletrônicos; 2 para cozi-
nheiro; 2 para auxiliar administra-
tivo (financeiro); 1 para técnico de 
pesquisa clínica; 1 para contador; 
1 para médico do trabalho; 1 para 
analista de sistema WPD; 1 para 
operador de processos químicos.  

Tem também 15 vagas para jo-
vem aprendiz e 4 para estudantes 
do Ensino Médio. Todas as infor-
mações ficam disponíveis na pági-
na da comunidade: https://www.
facebook.com/sougerandovidas/.

Já a Prefeitura do Rio abre ins-
crições para 833 vagas de estágio 
em diversas áreas da Saúde. Taxa 
de inscrição de R$ 60. Informa-
ções no site http://prefeitura.rio/
web/portaldeconcursos.

Mais de 400 oportunidades
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

IPVA: final 
de placa 1

 LHoje, vence a segunda par-
cela do IPVA para veículos 
com final de placa 1. O ca-
lendário de pagamento des-
ta parcela segue nessa ordem 
até o dia 5 de março. Já a ter-
ceira e última cota vence a 
partir de 24 de março.

RAPIDINHA...

O Zé da Vaga traz oportunidades de trabalho e de estágio

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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ESPORTES

ÍDOLO SEM VAIDADE
Artilheiro das Decisões no Mengão, Nunes topa dividir a alcunha 
com Gabigol, mas dá o papo: ‘Eu sou o primeiro, ele o segundo’

C
o n s a -
g r a d o 
e ido-

latrado pela 
torcida do 
Flamengo 
como o 
Artilhei-
ro  das 
D e c i -
sões, o 
ex-a-
t a -
cante 
N u -

n e s 
não é fo-

minha. Ao MEIA HORA, o ser-
gipano disse que aceita numa boa 
dividir com o não menos decisi-
vo Gabigol o apelido que sempre 
o acompanhou. “De maneira al-
guma. É um jogador que admiro 
muito, está em uma fase espetacu-
lar e merece também esse belo ape-
lido. A galeria de ídolos do Flamen-
go tem espaço para todos. Eu sou 
o primeiro grande Artilheiro das 
Decisões, o Gabigol é o segundo”, 

disse, fazendo uma ressalva.
“Para o apelido ficar completo 

ainda falta aquele golzinho na de-
cisão do Mundial de Clubes, né?”, 
questiona, rindo. “É um jogador 
que tem aproveitado as oportuni-
dades, como todo bom atacante 
de área tem que fazer, e aposto que 
o Gabigol ainda terá outra chan-
ce de ajudar o Mengão no Mun-
dial de Clubes”, apostou Nunes, em 
referência ao vice-campeonato de 
2019 para o Liverpool, da Ingla-
terra, clube que sofreu com o seu 
oportunismo na decisão do ano de 
1981, no Japão, quando ele fez dois 
gols na vitória por 3 a 0.

Além da final do Mundial de 
Clubes, Nunes fez dois gols na de-
cisão do Brasileiro de 1980, contra  
o Atlético Mineiro, um na final do 
Carioca de 1981, contra o Vasco, e 
outro na finalíssima do Brasileirão 
de 1982, contra o Grêmio.

O desempenho de Gabigol é de 
respeito: dois na final da Liberta-
dores de 2019, contra o River Plate, 
um na Supercopa do Brasil, sobre 
o Athletico-PR, um na decisão da 
Recopa Sul-Americana, contra o 
Del Valle, do Equador e outro na 
‘final’ contra o Inter, no domingo.

A
G

ÊN
C

IA
 O

 D
IA

 LMuito diferente de sua época, 
quando ficar rico com o futebol era 
bem mais difícil do que nos tem-
pos atuais, Nunes entende que Ga-
bigol não precisa esquentar a sua 
cabeça pensando em uma possível 
volta para a Europa, onde os gene-
rosos salários em euro garantem a 
boa vida de inúmeros atletas. Com 
passagens sem brilho pela Inter de 
Milão, da Itália, e pelo Benfica, de 
Portugal, Gabigol se encontrou de 

vez com o Manto Sagrado. “Isso de 
retornar para a Europa quem de-
ve decidir, quem deve responder 
é ele. Mas, se fosse comigo, eu fi-
caria no Mengão, claro”, afirmou 
Nunes. Aos 24 anos, Gabigol é um 
dos maiores vencedores da histó-
ria do clube. São dois Cariocas (19 
e 20), uma Libertadores (19), um 
Brasileiro (19), uma Supercopa do 
Brasil (20) e uma Recopa Sul-A-
mericana (20). 

Conselho: ‘Eu ficaria no Mengão’

 L LUCIANO PAIVA
luciano.paiva@meiahora.com
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Rodrigo Caio preocupa
Gabigol e Diego Ribas não deverão ser problemas contra o São Paulo, na quinta

 L PESSOAL DO DEPARTAMENTO MÉDICO

S
ubstituídos por causa de 
problemas físicos ao lon-
go da partida contra o In-

ternacional — na vitória por 2 
a 1, de virada, no último do-
mingo, no Maracanã, resultado 
que levou o Flamengo à lide-
rança isolada do Campeona-
to Brasileiro, faltando uma ro-
dada para o fim da temporada 
—, o zagueiro Rodrigo Caio, o 
apoiador Diego Ribas e o ata-
cante Gabigol tiveram as suas 
situações atualizadas ontem.

O Rubro-Negro informou, 
em comunicado oficial, que o 
caso do defensor é o que mais 
preocupa para o compromisso 
de quinta-feira, quando a equi-
pe vai ao Morumbi encarar o 
São Paulo e pode conquistar o 
título do Brasileirão 2020.

“Nesta segunda-feira (on-
tem), o atleta Rodrigo Caio rea-
lizou exame, que não constatou 
lesão. Em função das poucas 
dores, iniciou tratamento para 
ficar em condições para o jogo 
de quinta-feira. Diego e Gabi-
gol fazem trabalho regenerati-
vo normalmente”, disse a nota.

Rodrigo Caio deixou o cam-
po com dores no tornozelo, Die-
go reclamou de desconforto na 
coxa direita e Gabigol sentiu um 
mal-estar. Quem vive a expecta-
tiva de reaparecer no time diante 
do Tricolor do Morumbi é o vo-
lante Willian Arão, que ficou fo-
ra da partida contra o Inter por 
causa de uma fratura no dedo do 
pé direito. O jogador, atualmen-
te escalado como zagueiro, se-
guirá sendo monitorado de per-
to pelo departamento médico.

Com 71 pontos, dois a mais que 
o vice-líder Inter, o Mais Querido 
tem 62% de chances de título, se-
gundo o Infobola. O Colorado, 
além de um tropeço do Fla, 
precisa vencer o Corinthians 
em casa para ficar com a taça. Diego Ribas sentiu um problema na coxa direita contra o Inter e realizou apenas um regenerativo ontem

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 LO torcedor do Internacio-
nal Elusmar Maggi voltou atrás 
e não irá mais tentar incentivar os 
jogadores do São Paulo para que 
vençam o Flamengo, na próxima 
quinta-feira, no Morumbi. Após 
declarar que “injetaria dinhei-
ro” no clube paulista, o empre-
sário voltou atrás e disse que agiu 
no calor do momento. “Envolto 
em emoção, afirmei que poderia 
participar da última rodada com 
aporte financeiro ao São Paulo, al-
go que considero equivocado. Sei 
que não é ético, aceitável, nem ne-
cessário este tipo de coisa, já que o 
São Paulo, como grande clube que 
é, não precisaria de qualquer in-
centivo para tentar a vitória”, disse 
em nota enviada à imprensa.

Sem ‘incentivo’ 
ao São Paulo

 LApós o torcedor Elusmar 
Maggi doar R$ 1 milhão ao In-
ternacional para escalar o la-
teral-direito Rodinei (que tem 
contrato com o Flamengo), no 
jogo de domingo, a diretoria 
colorada já efetuou o repasse 
ao Rubro-Negro do valor da 
multa. Rodinei chegou a acer-
tar uma bola na trave do Fla-
mengo quando a partida estava 
empatada em 1 a 1. No entan-
to, ele ficará marcado pela ex-
pulsão, algum tempo depois, 
quando deu um pisão no late-
ral-esquerdo Filipe Luís ao di-
vidir uma bola. Nas redes so-
ciais, a atuação de Rodinei foi 
muito comemorada pelos tor-
cedores do Mais Querido.

Inter já pagou 
multa ao Fla

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 23/2/202110



ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º FLAMENGO 71 37 21 8 8 67 46 21

 2º INTERNACIONAL 69 37 20 9 8 61 35 26

 3º ATLÉTICO-MG 65 37 19 8 10 62 45 17

 4º SÃO PAULO 63 37 17 12 8 57 40 17

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º FLUMINENSE 61 37 17 10 10 53 42 11

 6º GRÊMIO 59 37 14 17 6 53 39 14

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 58 37 15 13 9 51 35 16

 8º SANTOS 54 37 14 12 11 52 49 3

 9º ATHLETICO-PR 50 37 14 8 15 36 36 0

 10º CORINTHIANS 50 37 13 11 13 45 45 0

 11º BRAGANTINO 50 37 12 14 11 49 40 9

 12º CEARÁ 49 37 13 10 14 52 50 2

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 47 37 11 14 12 37 44 -7

 14º SPORT 42 37 12 6 19 31 48 -17

 15º BAHIA 41 37 11 8 18 46 59 -13

 16º FORTALEZA 41 37 10 11 16 34 42 -8

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 38 37 9 11 17 34 54 -20

 18º GOIÁS 37 37 9 10 18 39 60 -21

 19º CORITIBA 31 37 7 10 20 30 51 -21

 20º BOTAFOGO 27 37 5 12 20 31 60 -29

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

20/02
 CORITIBA 0 X 2 CEARÁ 

 FORTALEZA 0 X 4 BAHIA 

21/02

 FLAMENGO 2 X 1 INTERNACIONAL 

 CORINTHIANS 0 X 0 VASCO

 SPORT 2 X 3 ATLÉTICO-MG

 SANTOS 1 X 1 FLUMINENSE

 GRÊMIO 1 X 0 ATHLETICO-PR 

 GOIÁS 0 X 0 BRAGANTINO

ONTEM
 PALMEIRAS 1 X 1 ATLÉTICO-GO 

 BOTAFOGO  1 X 0 SÃO PAULO 

ARTILHARIA

17 GOLS: Claudinho (Bragantino), Marinho (Santos), Thiago Galhardo (Inter) e 
Luciano (São Paulo)  14 GOLS: Gabigol (Flamengo)
13 GOLS: Pedro (Flamengo), Cano (Vasco), Vina (Ceará) e Diego Souza (Grêmio) 
11 GOLS: Raphael Veiga (Palmeiras), Brenner (São Paulo) e Kayzer (Athletico-PR)

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

Aleluia, Fogão!
Glorioso vence e São Paulo precisará derrotar o Fla

 L O FLUMINENSE AGRADECE

S
ob o olhar atento do técni-
co Marcelo Chamusca, apre-
sentado na tarde de ontem, 

o rebaixado Botafogo bateu o São 
Paulo, por 1 a 0, no Nilton Santos, 
encerrando o jejum de dez jogos 
sem vitória no Brasileirão. O Tri-
color paulista terá que vencer o 
Flamengo, quinta-feira, no Mo-
rumbi, para garantir vaga direta 
na Libertadores. Mas o time per-
deu seu capitão, Reinaldo, expulso 
aos 29 minutos do primeiro tem-
po por falta violenta em Warley, e 
seu reserva, Léo, que tomou o ter-
ceiro cartão amarelo. De quebra, 
o resultado ajudou o Fluminen-
se, que precisa vencer o Fortaleza, 
também na quinta, e torcer por 
um tropeço do São Paulo para ir 
à fase de grupos da Liberta.

O Glorioso superou suas limi-
tações técnicas, evidenciadas na 
falta de capricho nas inúmeras 
chances criadas, mas chegou à vi-
toria graças a um gol de Matheus 
Babi, aos 12 do segundo tempo, 
cinco minutos depois de entrar 
na partida. “Vínhamos trabalhan-
do bastante, independente da cir-
cunstância do que aconteceu. É 
um passo importante para a pro-
gressão do trabalho. Marcelo Cha-
musca está aí olhando nosso tra-
balho, demos a vida. O Diego fez 
uma bonita defesa no pênalti tam-
bém. É trabalhar agora e pensar no 
futuro”, afirmou Babi, ao SporTV.

O auxiliar Lúcio Flávio deu 
sequência ao ‘laboratório’ e sur-
preendeu ao divulgar a escalação 
com Warley e Ênio como titulares. 
Principal aposta no processo de re-
formulação para 2021, Matheus 
Nascimento, de 16 anos, come-
çou o jogo no banco. O displicen-
te São Paulo ainda perdeu pênalti 
com Luciano, a 10 minutos do fim, 
quando Diego pulou no canto e 
fez bela defesa. “Só tenho a agra-
decer ao (preparador) Flávio Tê-
nius por todo o suporte que ele dá, 
fazemos um trabalho muito bom 
com ele”, celebrou o goleiro.

O capitão são-paulino Reinaldo faz falta em Warley e é expulso 

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Diego Loureiro; Kevin, Benevenuto, David 
Souza e Hugo; Luiz Otávio (Barrandeguy), 
Kayke (Babi), Warley (Davi), Nazário (Cezi-
nha) e Ênio; Rafael Navarro (Matheus Nas-
cimento). Técnico: Lúcio Flávio (interino)

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno 
Alves (Hernanes) e Reinaldo; Luan, 
Tchê Tchê, Gabriel Sara e Toró (Léo); 
Igor Gomes (João Rojas) e Luciano. 
Técnico: Marcos Vizolli (interino)

Local: Estádio Nilton Santos Juiz: Bráulio Machado (SC) 
Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Éder Alexandre (SC) 
Gol: 2º tempo: Matheus Babi, aos 12 minutos. Cartões amarelos: Luiz Otávio, 
Rafael Navarro, Nazário, Bruno Alves, Igor Gomes, Pablo, Léo, Hernanes 
Cartão vermelho: Reinaldo

BOTAFOGO 1 SÃO PAULO 0
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A boa grama do vizinho
Fluzão mira mercados argentino e colombiano por atacante experiente pra Liberta

 L O FUTURO É LOGO ALI

O 
Fluminense ainda tem 
um jogo a disputar, na 
última rodada do Cam-

peonato Brasileiro, contra o 
Fortaleza, na próxima quin-
ta-feira. No entanto, o Trico-
lor das Laranjeiras já começa 
a pensar na próxima tempo-
rada, principalmente na Copa 
Libertadores. De acordo com o 
site NetFlu, a diretoria do clu-
be analisa nomes do futebol ar-
gentino e colombiano.

Além de reforçar a equipe 
para o principal torneio do 
continente, o clube também 
tem que repor as saídas de Wel-
lington Silva e Marcos Paulo. 
Caio Paulista é outro que po-
de deixar o Time de Guerreiros 
no final deste mês, mas a sua 
dispensa ainda vai passar pela 
avaliação do técnico Roger Ma-
chado. Fernando Pacheco, Luiz 
Henrique e Lucca são atletas 
que podem atuar na posição. 
Michel Araújo também pode 
atuar improvisado na função.

Já em relação a Kayky, desta-
que do Sub-17, ele será incor-
porado ao time Sub-23 para a 
disputa do Campeonato Ca-
rioca, mas como vai se com-
portar entre os profissionais é 
uma incógnita. Além disso, es-
tá sendo negociado com o Gru-
po City e pode até deixar o Flu 

no meio do ano. A negociação 
ainda não está sacramentada 
e, tampouco, sua data de saída.

Ciente de que a Libertadores 
necessita de um grupo ‘cascu-
do’, a diretoria mapeia o mer-
cado em busca de contratações 
acostumadas com a competi-
ção. A grande dificuldade é a 
questão financeira do clube, 
que está longe de ser das mais 
confortáveis. No momento, de 
acordo com as projeções do site 

Infobola, do matemático Tris-
tão Garcia, o Fluminense tem 
apenas 15% de chances de con-
quistar uma vaga direta na fa-
se da Libertadores da América.

Garantido na primeira fase, 
o Tricolor das Laranjeiras retor-
na à competição depois de no-
ve anos. O time já foi vice-cam-
peão na temporada de 2008, 
quando perdeu o título para 
a LDU, do Equador, no Mara-
canã, na decisão por pênaltis. O presidente Mário Bittencourt pretende deixar o grupo tricolor mais ‘cascudo’ para a temporada de 2021

AGÊNCIA O DIA

CLUBE TENTA 
REPOR SAÍDAS DE 
MARCOS PAULO 
E WELLINGTON 

SILVA

 LO Fluminense acertou ontem 
o empréstimo do atacante Pablo 
Dyego ao Atlético-GO. O joga-
dor defenderá o Dragão até o fim 
de 2021 e há opção de compra 
ao fim do contrato. A informa-
ção foi divulgada inicialmente 
pelo portal UOL. Pablo Dyego 
se destacou na Série B, atuando 
pelo CRB, e despertou interesse 

de vários clubes. No entanto, o 
atleta optou pelo time goianien-
se para voltar a trabalhar com 
Marcelo Cabo, que foi seu trei-
nador na equipe alagoana na úl-
tima temporada. O Tricolor tem 
60% dos direitos econômicos de 
Pablo Dyego. O atleta já está em 
Goiânia, onde realizará exames 
médicos e assinará contrato.

Pablo Dyego vai para o Dragão
 LO volante Hudson informou 

ontem à diretoria do Flumi-
nense que se reapresentará ao 
São Paulo, detentor de seus di-
reitos econômicos. O jogador, 
de 33 anos, será avaliado pelo 
novo técnico do clube paulis-
ta, o argentino Hernán Crespo.

Apesar de ser um dos mais 
experientes do atual grupo, 

Hudson perdeu espaço na reta 
final da temporada para o jo-
vem Martinelli, que virou titu-
lar absoluto do meio de campo. 
A idade não é vista como um 
problema, mas sua queda de 
desempenho abriu os olhos de 
algumas pessoas internamente.

Para a posição, o clube das 
Laranjeiras conta com André, 

Yuri e Nascimento, além dos 
titular Yago e Martinelli. Além 
deles, jovens de Xerém que co-
meçarão a temporada de 2021 
na categoria Sub-23 também 
podem ser mais aproveitados, 
como Metinho, Wallace e Edi-
nho. O departamento de fute-
bol também não descarta ir ao 
mercado por uma reposição.

Hudson diz que vai se reapresentar ao São Paulo
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ESPORTES

A promessa é 
de reconstrução
VP do Vascão diz que nova diretoria não falhará

 L DÁ PARA ACREDITAR?

O 
Vasco está virtualmente 
rebaixado para a Série 
B do Brasileirão. Além 

da derrota do Fortaleza para o 
Fluminense na última rodada, 
quinta-feira, o clube de São Ja-
nuário também precisa golear 
o Goiás e tirar uma diferença 
de 12 gols para então se salvar. 

Ou seja, só um milagre evita-
rá a quarta queda do Gigante da 
Colina em um período de 12 anos 
— antes, o rebaixamento aconte-
ceu em 2008, 2013 e 2015. Depois 
do empate em 0 a 0 com o Corin-
thians, em São Paulo, o vice-presi-
dente de Marketing e Novos Ne-
gócios, Vitor Roma, foi às redes e 
prometeram que a nova diretoria 
não deixará escapar a chance de re-
construir o clube.

“Como vascaíno, nesse mo-
mento a dor é profunda. Todo 
o sentimento de indignação e 
tristeza da torcida é absoluta-
mente legítimo. A torcida é a 
razão de ser do Vasco e todo 
sentimento que vem dela é sa-
grado. Tentamos dar condições 
para que este grupo saísse des-
sa: duas folhas (salariais) em 20 
dias, Benítez por empréstimo, 
treinador e diretor de futebol; 
nos esforçamos para dar a es-
trutura que precisavam (Ati-
baia, concentração integral, bi-
chos, voo fretado, etc). A equipe 
não conseguiu reagir. Vamos 
trabalhar e muito pra pro-
mover as mudanças necessá-
rias para que o Vasco retome 
o seu lugar de protagonista. O 

clube teve três chances para se 
reconstruir e falhou em todas. 
Não falharemos nessa. É hora 
de falar pouco e entregar mui-
to. E mesmo assim será menos 
do que a tordos do Vasco me-
rece depois de tantos anos so-
frendo. A mudança definitiva 
começa agora”, afirmou o diri-
gente via conta no Twitter.

Apesar de já até admitir pu-
blicamente que o rebaixamento 
é praticamente impossível de ser 
evitado, o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo tem futuro incerto no 
clube. A diretoria pretende sentar 
com o treinador para discutir a 
possibilidade de continuação do 
trabalho. Luxa já disse que gosta-
ria de fazer parte do processo de le-
var o clube de volta à elite nacional.

O presidente Jorge Salgado (E) e Luxa conversam durante o treino

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

 LO Vasco não terá grandes contra-
tações para a próxima temporada. 
Em situação financeira delicada, o 
técnico Vanderlei Luxemburgo já 
até imagina uma equipe cheia de 
jogadores oriundos das divisões 
de base do clube. Na noite de do-
mingo, o sub-20 do Vasco foi cam-

peão da Supercopa nos pênaltis, 
após empate em 2 a 2 com o Atlé-
tico Mineiro, e garantiu vaga na 
Libertadores da categoria.

“Temos que fazer uma equipe 
de Segunda Divisão no Brasileiro 
da Segunda Divisão. Os recursos 
serão totalmente diferentes. Te-

mos alguns jovens que não pode-
mos desprezar. Alguns jogadores 
obviamente, porque eles sabem is-
so, não vão continuar”, afirmou o 
comandante, à VascoTV. A estreia 
do Vasco no Cariocão será contra 
a Portuguesa da Ilha, dia 3 ou 4 de 
março, em São Januário.

Luxa projeta time cheio de jogadores da base
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A GATA DA HORA

é um monumento à beleza. A beldade, que este-

ve por aqui em outras oportunidades, voltou ainda mais ou-

sada depois de o Mengão colocar a mão no octacampeona-

to brasileiro. Assim não há coração que aguente, Cris! Quer 

ver mais? Acesse o Insta @crissouzaoficial_ e aproveite.

CRIS SOUZA

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

DIVULGAÇÃO

 LDedé está livre no mercado. O 
juiz Fábio Gonzaga de Carva-
lho, da 48ª Vara do Trabalho, 
concedeu ontem liminar que 
garantiu a rescisão do contra-
to do zagueiro com o Cruzei-
ro. A decisão diz que o clube 
não questionou a reclamação 
de Dedé sobre atrasos no repas-
se do FGTS, o que permitiria a 
rescisão. Longe dos gramados 
desde outubro de 2019, Dedé 
acionou o Cruzeiro na Justiça 
do Trabalho para antecipar o 
fim do vínculo com validade 
até o fim de 2021. Além do pe-
dido de rescisão indireta, nega-
do pela Justiça no início de ja-
neiro, o zagueiro cobra mais de 
R$ 35 milhões da Raposa.

Dedé consegue sua rescisão
BRUNO HADDAD/CRUZEIRO

é oficial: o téc-
nico Jorge Sampaoli es-
tá de malas prontas para 
deixar o Atlético Mineiro. 
O argentino se despediu 
ontem do Galo, via carta 
enviada à diretoria. Ele 
comanda o time pela últi-
ma vez na quinta, contra 
o Palmeiras, no Mineirão.

anunciou on-
tem a chegada do técnico 
argentino Ariel Holan, que 
ocupa a vaga de Cuca. O vín-
culo do treinador tem valida-
de até o final da temporada 
de 2023. Holan foi campeão 
da Sul-Americana em 2017 
pelo Independiente, da Ar-
gentina, sobre o Flamengo. 

 LAGORA LO SANTOS
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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
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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
 

ENG.DENTRO R$900,00
Casa, quarto, sala, amplos, co-
zinha, banheiro, varanda, sem 
garagem, próximo Linha Ama-
rela, 3 meses depósito.Direto 
Proprietário. T.98246-9922.
 

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/
 

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
 

ABAFA ANDRESSA 
Gata sex! quase mulher, 23 mo-
tivos, ativa/ passiva, completa! 
Atendo homens, casais. Ambiente 
luxuoso. Sozinha. T.3129-4949/ 
T.99317-1625. Centro
 

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 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 
Novidade!!! T.4105-6028/ 
T.98014-7136. A partir 50,00. 
Bruna morena, Natália loiraça, 
Vanessa branquinha. Juntas/ se-
paradas, Apartamento luxuoso/ 
hotel, Cartões.
 
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.
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (80,00). T.2565-7118. 
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 

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 / SBT

‘GARGANTA QUE ESTÁ AFETANDO’

 L Internado com Covid-19 
no Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo, desde sába-
do, Carlos Alberto de Nó-
brega, de 84 anos, falou 
sobre seu estado de saúde 
e o da sua esposa, a médi-
ca Renata Domingues de 
Nóbrega, que também foi 
infectada e está no mes-
mo local. “Minha gargan-
ta que está afetando um 
pouco. Renata está ótima, 
sem dor, estamos interna-
dos no mesmo andar e nos 
vemos de longe, pela por-
ta do quarto. Isso tem aju-
dado bastante”, disse o 
humorista à revista Quem. 
O filho caçula de Carlos Al-
berto também está com 

Covid-19 e segue em iso-
lamento em casa. “O João 
é fortão, cheio de saúde e 
não está sentindo nada, 
está na casa dele e ótimo.”

TATUAGEM SECRETA

 LAnitta causou furor nas redes 
sociais no fim de semana, após 
ter um vídeo antigo divulga-
do na internet, no qual apare-
ce tatuando o ânus. Agora, já 
sabe o que seria a tatuagem. 
Segundo o site Metrópoles, a 
cantora teria escrito “I luv u”, 
um jeito informal de escrever, 
em inglês, “Eu amo você”. 
Ainda de acordo o site, a Po-
derosa também teria tatuado 
uma flor na vagina. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DE VOLTA AO MISS BUMBUM 
 L Após revelar sua saída da Igreja Universal, em outubro, Andressa 

Urach anunciou sua volta ao Miss Bumbum Brasil, concurso que a 
alçou à fama, através do Instagram, ontem. “Estou de volta ao Miss 
Bumbum Brasil, o maior concurso do Brasil e do mundo! Agora, eu 
sou garota-propaganda e também sócia do concurso”, escreveu a 
loura, que posou para um ensaio de fotos com um look nas cores 

do Brasil e que deixou seu bumbum em evidência. Isso explica os 
diversos procedimentos estéticos revelados recentemente por 

Andressa nas suas redes sociais. Ela colocou 590 ml de silico-
ne nos seios, fez preenchimento labial e até retocou uma 

tatuagem na coxa. Ao saberem da notícia, alguns reli-
giosos se mostraram decepcionados com Andressa 

nas redes sociais. “Estava tão bem, no caminho 
certo. Casou e agora volta nessa vida. Nem dá 
pra acreditar”, escreveu uma internauta. “Mi-

sericórdia. Decepção. Não sei como tem gente que 
ainda elogia”, comentou outra. 

FIM DO 
CASAMENTO

 LO casamento de Eras-
mo Viana e Gabrie-
la Pugliesi chegou ao 
fim. O modelo usou 
seu Instagram, domin-
go, para confirmar a 
informação. “Cometi 
um erro grave, me ar-
rependi”, disse Eras-
mo. Ontem, a musa 
fitness se pronunciou 
sobre o término. “O 
Erasmo errou comigo, 
mas de forma algu-
ma ele é uma pessoa 
ruim”, afirmou ela.

BABADINHO

 LDIVÓRCIO MILIONÁRIO! Após sete anos juntos, Kim Kar-
dashian e Kanye West estão se separando. O ex-casal está 
tentando entrar em acordo para dividir os bens, avaliados 
em US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões). 

EM ALTA EM BAIXA

 LAos 58 anos, Paula Toller 
impressionou internau-
tas: “Dorme no formol”.

 LSimone sobre sexo com 
Kaká: “Não me deixa usar 
brinquedinhos”.
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O RETORNO DE ‘AMOR DE MÃE’ 
 LApós quase ano fora do ar 

devido à interrupção das 
gravações por causa da 
pandemia do coronavírus, 
Amor de Mãe vai voltar à 
programação da Globo na 
segunda-feira. Durante 
duas semanas, os capítu-
los que relembram as his-

tórias dos personagens da 
novela das 21h serão exi-
bidos antes das emoções 
finais de A Força do Que-
rer. A partir do dia 15, o pú-
blico poderá acompanhar 
os desfechos dos persona-
gens com os episódios iné-
ditos da trama. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

FLOR DO CARIBE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Bianca decide ir embora 
e frustra Duca. Pensando em se aproxi-
mar de Bianca, João sugere que Danda-
ra convide Gael e suas filhas para jantar. 
Gael se descontrola ao ver uma foto de 
Ana com René no quarto de Karina e 
Bianca desconfia. Tomtom aconselha 
Pedro a compor músicas de amor.

19h40. Globo: Tancinha tenta acal-
mar Beto. Apolo garante que descobri-
rá o que aconteceu com ele na noite 
anterior ao seu casamento. Felipe diz 
para Jéssica que provará a inocência 
de Shirlei. Guido desconfia que Vitória 
tenha armado contra Shirlei. Beto pede 
Tancinha em casamento.

21h. SBT: As chiquititas fazem um 
café da manhã especial para come-
morar o primeiro dia de direção de 
Carol. Maria Cecília sofre por não ter 
notícias de Tobias. Mili está entre os 
finalistas do concurso de literatura. 
Miguel está preso no porão. Maria 
Cecília e Tobias se reencontram.

18h30. Globo: Manolo decide ficar 
na Vila dos Ventos. Lindaura sugere que 
os ciganos fiquem acampados em um 
terreno próximo ao sítio de Veridiana. 
Cassiano e os tenentes conseguem 
assumir o comando do voo sem que 
Dionísio perceba. Hélio desconfia de 
Castro. Alberto tem um surto.

21h. Record: Kissare é socorrido 
e operado. Amat sai à procura de 
Abrão. Gurik pede a mão de Danina 
para Sharur. Morabi se preocupa ao 
saber que a cirurgia de Kissare foi 
bem-sucedida. Sunuabum arma um 
plano contra a família do rei. Abrão 
é encontrado. Ele desafia o príncipe. 
Morabi tenta silenciar Kissare.

21h30. Globo: Rubinho se encontra 
com Carine. Dedé e Bibi estranham a de-
mora de Rubinho. Caio e Jeiza celebram 
sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e 
Nazaré e o treinador explica que não 
conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy 
confronta Ritinha. Irene provoca Joyce. 
Bibi descobre que Rubinho mentiu. Jeiza 
vai ao encontro de Zeca.

Um tombo daqueles
Karol Conká pode ser eliminada com recorde de rejeição

 L ‘BIG BROTHER BRASIL 21’

Q
uando Sarah anunciou sua 
decisão de colocar Karol 
Conká no paredão no Big 

Brother Brasil 21, na noite de do-
mingo, o assuntou tomou conta 
da internet. Nas redes sociais, vá-
rios internautas, inclusive famo-
sos, deram início a uma campanha 
pela eliminação da rapper, que é 
considerada a grande vilã desta 
edição do reality show da Globo 
e tem chance de sair da casa com 
recorde de rejeição hoje. 

“Não aceito menos de 99,9%”, 
postou a ex-BBB Rafa Kalimann. 
“Já acordei com boa notícia! Ka-
rol Conká no paredão. Será que 
temos um novo recorde? Eu acho 
que dá, hein, bora, meu povo. Mu-
tirão #ForaKarolConka”, escreveu 
o jogador Neymar. “Esqueçam 
quem for com a Karol no pare-
dão, é 100% #ForaKarol, porque 
o momento é esse, Brasil”, publi-
cou a cantora Valesca Popozuda.

Karol está no paredão com Ar-
thur e Gilberto. Arthur foi indica-
do por Caio, Fiuk e Gilberto, que 
ganharam o direito de emparedar 
alguém por terem sido os três fina-
listas da Prova do Líder. Gil foi pa-
rar na berlinda pela casa.

E diante da grande mobilização 
dos internautas pela eliminação 
de Karol neste paredão, Nego Di 
já espera passar a coroa da rejeição 
para a rapper. O humorista foi eli-
minado com 98,76% dos votos do 
público, recorde num paredão tri-
plo no BBB. Nego Di já postou 
alguns memes brincando que 
está torcendo para se livrar des-
se título e publicou uma mon-
tagem dele colocando uma co-
roa na cabeça de Karol. “Será 
que vai?”, escreveu.

Mas também tem quem torça 
para que Karol fique na casa. Há 
fãs do BBB que acreditam que a 
rapper precisa ficar no jogo pa-
ra manter o programa interes-
sante. Criaram até a campanha 
Fica Karol, o que surpreendeu 
muitos internautas. 

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

 LApós a formação do paredão, 
Karol Conká falou para Projota 
que deseja sair do BBB, pois teve 
sonhos negativos. “Aqui é muito 
fácil, pra mim, se perder. É mui-
to fácil adoecer. E eu tive um so-
nho em que eu ficava louca. Não 
que vá ficar louca, mas talvez a 
minha luz vá apagando e não é 
isso que eu quero”, afirmou a ra-
pper. “Já deu. Vim e causei, fui a 

mina bomba do rolê. Eu fui do 
céu ao inferno. E, agora, a única 
coisa que eu sinto é alívio, porque 
eu vou ser ouvida. Podem pen-
sar: ‘Ah, eu não queria que ela saís-
se, mas ela está passando mal’. É 
uma caridade, tira porque vai dar 
ruim. Vou passar o dia chorando, 
deitando num canto. Depois, vou 
ficar em posição fetal sem comer. 
Meu filho não pode ver isso, nem 

minha mãe”, acrescentou.
Ontem, no Raio-x, Karol dis-

se que não acredita que voltará do 
paredão. “Aqui estou eu empare-
dada. Quem está acompanhando 
sabe que estou falando muito do 
meu limite. Acredito que a minha 
missão aqui na casa chegou ao fim. 
Alguns podem achar que é pessi-
mismo. Para mim, é um tipo de 
otimismo também.”

‘Já deu. Vim e causei, fui a mina bomba do rolê’

Karol é 
considerada a 
vilã do ‘BBB 21’. 
Internautas, 

inclusive 
famosos, fazem 
campanha pela 
eliminação dela
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Não faças aos outros homens o que não queres que 

eles te façam.” (Confúcio)

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

 LSeu humor pode variar bas-
tante hoje. Não se deixe afetar 
por qualquer coisa, encontre 
um canto para respirar. Na 
união, as afinidades e seme-
lhanças devem prevalecer.
Números da sorte: 88, 52 e 25.

 LA Lua recomenda que você 
tenha cautela. No trabalho, 
procure ficar mais no seu can-
to. Também tenha cuidado 
com fofocas. No amor, invista 
mais na intimidade. 
Números da sorte: 62, 26 e 71. 

 LVocê deve buscar aliados 
para os seus projetos pessoais 
e de trabalho. A capacidade de 
inovar vai te ajudar. Os astros 
darão a maior força para você 
investir na paquera.
Números da sorte: 18, 81 e 27.

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

 LEmpenho e dedicação vão te 
destacar no serviço. Cuide do 
seu visual para chamar a aten-
ção, procure se vestir melhor. 
Na união, o companheirismo 
é a palavra da vez.
Números da sorte: 82, 64 e 46.

 LA Lua acentua o seu desejo de 
aprender, tente aprimorar as 
suas habilidades. Mantenha o 
contato com pessoas experien-
tes e se aperfeiçoe mais. Na pa-
quera, tenha cautela. 
Números da sorte: 74, 20 e 56.

 LAbandone os maus hábitos. 
Bom momento para fortalecer 
a união com familiares e ami-
gos. Você estará muito atraen-
te e pode conquistar alguém 
de forma inesperada.
Números da sorte: 48, 21 e 66.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LVocê vai priorizar assuntos 
relacionados à família. Cuidar 
das pessoas próximas te fará 
bem, ofereça ajuda a amigos. 
Uma vontade enorme de rea-
tar um romance vai surgir.
Números da sorte: 04, 31 e 67.

 LA Lua vai te fazer se expressar 
com mais facilidade. Você será 
mais capaz de trocar ideias e 
fazer parcerias no trabalho. 
No amor, o momento é de uma 
ótima sintonia, aproveite.
Números da sorte: 86, 50 e 05.

 LOportunidades de faturar 
uma grana extra vão surgir 
ainda hoje. Dedique-se a uma 
causa social, ajude quem preci-
sa. No amor, invista em alguém 
realmente interessante.
Números da sorte: 33, 60 e 69.

SÃO POLICARPO
Nascido em uma família cristã 
em Esmirna, na Ásia Menor, atual 
Turquia, Policarpo foi discípulo do 
apóstolo João e teve a oportunida-
de de conhecer outros apóstolos 
que conviveram com o Mestre. Ele 
se tornou um exemplo íntegro de 
fé e vida, sendo respeitado, inclu-
sive, pelos adversários. Policarpo 
foi escolhido e consagrado bispo de 
Esmirna pelo próprio apóstolo João, 
o Evangelista. Com a perseguição 
aos cristãos, o bispo, de 86 anos, 
escondeu-se até ser preso e levado 
para o governador. Foi condenado 
à morte, após perseguições.

SANTO DO DIA

REMÉDIO
O menino chama o pai, en-
trega um vidrinho para ele 
e afirma:
— Pai, acabei de descobrir 
um remédio que faz a gente 
adivinhar as coisas! O senhor 
não quer experimentar?

O pai pega o vidro e toma um 
gole. Em seguida, ele diz:
— Mas isso é água!
— Adivinhou! Está vendo 
como esse remédio é bom?

PRISÃO
Dois presos são colocados na 

mesma cela. Um deles per-
gunta para o outro:
— Quantos anos de prisão 
você pegou?
— Trinta. E você?
— Eu peguei 28.
— Então, você pode ficar 
com a cama perto da porta, 

já que vai sair primeiro.

GULOSO
A mãe de um menino guloso 
compra um bolo de chocola-
te imenso. O menino come 
quase todo o bolo e ainda 
pede mais um pedaço, mas 

a mãe alerta:
— Filho, você comeu quase 
tudo! Se você comer mais um 
pedaço, você vai explodir!
E o menino rapidamente res-
ponde para a mãe:
— Então, me dê o pedaço e 
saia correndo!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Tupinambá.
MENSAGEM:
O grande Caboclo Tupinam-
bá vem abrindo os caminhos 
para novos ciclos, inclusive 
de relacionamentos. Hoje, a 
disposição de batalhar pelo 
novo e pela independência 
se farão presentes.
SAUDAÇÃO:
Okê Caboclo!
CORES:
Verde e branco.
ELEMENTO:
Matas.
SIMPATIA:
Para conseguir uma boa 
nota em uma prova, garan-
tir uma vaga num concurso 
ou até mesmo arranjar um 
novo emprego, antes de sair 
de casa, coloque seis frutas 
doces em um prato e, ao 

lado, acenda uma vela verde, 
pedindo que Tupinambá te 
ajude a ter bons resultados.

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

 LVocê conseguirá se relacio-
nar bem com todos à sua volta. 
Vai utilizar a sua sensibilidade 
para ajudar outras pessoas. É 
uma boa fase para assumir um 
relacionamento sério.
Números da sorte: 76, 49 e 31.

 LExcelente momento para cui-
dar do orçamento e controlar 
os gastos. Oportunidade de 
uma grana extra pode pintar. 
Tome cuidado com a saúde e 
seja paciente no romance.
Números da sorte: 41, 59 e 23.

 LO ambiente de trabalho es-
tará leve e descontraído. Suas 
ideias vão agradar seus cole-
gas de trabalho e pode pintar 
uma grana extra. Na vida a 
dois, fase ideal para namorar.
Números da sorte: 87, 96 e 06.
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