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‘Tiraram um 
pedaço de 

mim’, chora a 
mãe de Ray

Karol Conká e 
família estão 

sofrendo 
ameaças

FORA DO ‘BBB’

PÁGINA 17

Flordelis foi 
hospitalizada 

por excesso de 
medicação
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CONQUISTAR!CONQUISTAR!
O grande momento do Brasileirão chegou, Nação! Mengão de 
Bruno Henrique visita o São Paulo, hoje, para saborear o Octa. 
Vascão tenta milagre na despedida de Luxa e Fluzão quer G-4
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Terreno com mato 
alto e muito lixo

 LUm terreno localizado na Rua Dou-
tor Silvio e Silva, número 160, no 
bairro 25 de Agosto, em Duque de 
Caxias, está abandonado há anos. 
O local está sem iluminação, tem 
mato alto e muito lixo. Desde já, 
peço às autoridades competentes 
para fazer alguma limpeza nesse lo-
cal. É um absurdo que os proprietá-
rios deixem o terreno ficar daquele 
jeito. Deveriam multar!

LIXO

Ônibus da linha 
397 demora muito

 LEm três dias seguidos desta se-
mana, eu fiquei no Terminal Rodo-
viário de Campo Grande por horas 
esperando algum ônibus da linha 
397 (Campo Grande—Candelária) 
e esse ônibus não passou enquanto 
eu estava lá. Precisei pegar outra 
condução até a estação do trem 
para poder chegar ao Centro do Rio 
a tempo do trabalho. Isso é uma fal-
ta de respeito com o trabalhador!

Antônio Pires
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Bares lotados em 
via de Copacabana

 LTodas as noites, na Rua Aires Sal-
danha, em Copacabana, os bar-
zinhos ficam lotados. Pessoas se 
aglomeram na calçada, sem usar 
máscara, e os policiais em ronda 
por lá fazem vista grossa. Eu moro 
na Rua Djalma Ulrich, que fica ao 
lado, e sempre que passo pela Aires 
Saldanha ela está lotada. Cadê a 
fiscalização para restaurar a ordem 
pública?

Anônimo
Copacabana

AGLOMERAÇÃO

Obras da Av. Brasil 
precisam terminar

 LAs obras na Avenida Brasil, no Rio 
de Janeiro, começaram há muitos 
anos e não acabam. Em alguns 
pontos, a via está abandonada, sem 
iluminação, trazendo perigo para a 
população. Peço que as autoridades 
finalizem as obras, urgentemente. 
Não aguentamos mais conviver 
com o trânsito gerado por elas! 
Todo dia é uma dor de cabeça dife-
rente naquela avenida!

Alexandre Ribeiro
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

OBRAS

SuperVia responde 
a carta de leitor

 LNossa grade de horários é basea-
da na demanda de clientes. Nos 
horários de menor movimento dos 
dias úteis e aos finais de semana, 
os intervalos são diferenciados, 
justamente porque são adequados 
à demanda. Recomendamos que 
você programe sua viagem com an-
tecedência. Os horários podem ser 
consultados na ferramenta “Planeje 
sua Viagem”, disponível no site.

Assessoria de Comunicação
da Supervia

TREM

ÁRVORE                                                                                                                                                                                   BURACOS

Asfalto para Nova Iguaçu
 LA Travessa Mineira, no bairro Jardim Laranjeiras, em 

Nova Iguaçu, não tem asfalto, rede de esgoto, saneamen-
to básico, iluminação e nem calçadas. Os moradores são 
obrigados a viver nessa buraqueira. Os carros de entrega 
de encomendas, quando chegam na rua, dão meia volta. 
As pessoas são obrigadas a se deslocar de bicicleta ou 
a pé, porque carro não chega.

Josimar
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
faz serviços

 LA Comlurb informa que reali-
zou ontem os serviços de roçada 
da vegetação e limpeza da Rua 
Haroldo Lobo, na Portuguesa, 
Ilha do Governador. Um enge-
nheiro florestal irá vistoriar as 
árvores e, de acordo com o lau-
do, será programado o manejo.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2165
24/02/2021

01 03 05 06 08
13 14 15 16 17
18 20 21 22 23

QUINA concurso 5499
24/02/2021

06 22 33 53 67
Quina: acumulou (R$ 8.540.512,52)

Quadra: 94 (R$ 7.628,86)

Terno: 8.174 (R$ 131,92)

Duque: 193.882 (R$ 3,05)

M
E
IA

 H
ORA

MEIA H
O

R
A

RES
OLV

ID
O

V
IA

 Z
A

PZ
A

P,
 O

 W
H

A
TS

A
PP

 D
O

 M
EI

A
 H

O
R

A



POLÍCIA

A família de Ray manifestou toda a sua dor sobre o caixão com o corpo, em meio a apelos por justiça

LUCIANO BELFORD

A dor de uma mãe
‘Tiraram um pedaço de mim’, desabafa Alessandra no enterro do adolescente Ray

 L COMOÇÃO E PROTESTOS NO CEMITÉRIO DE IRAJÁ

O 
sepultamento do cor-
po de Ray Pinto Faria, 
de 14 anos, foi marca-

do por muita emoção e protes-
tos, ontem à tarde, no Cemité-
rio de Irajá, na Zona Norte do 
Rio. A família acusa a Polícia 
Militar pela morte do adoles-
cente, que aconteceu durante 
uma operação no Morro do 
Fubá, em Campinho, na segun-
da-feira. No cemitério, o grito 
de ordem era: “Justiça para o 
Ray”. Segundo os parentes, o 
jovem estava no portão de ca-
sa quando foi abordado e leva-
do por policiais. 

Parentes e amigos de Ray exi-
biram cartazes com os dizeres: 
“A luta por justiça continua”, 
“Ele era só uma criança” e “Não 
entendi por que teve que ser as-
sim”. Durante o velório, a mãe, 
Alessandra Conceição Pinto, de 
34 anos, passou mal. “Quero jus-
tiça para o meu filho. Meu filho 
era só um adolescente, um mo-
rador, um menino que gostava 
de jogar bola. Tiraram um pe-
daço de mim”, desabafou.

Alessandra disse estar so-
frendo bastante com os apon-
tamentos de que Ray exerce-
ria a função de “cobrador de 
impostos” da milícia. Segun-

do ela, o filho não tinha en-
volvimento e, assim como 
muitos meninos de comuni-
dade, tinha o sonho de ser jo-
gador de futebol.

A mãe do adolescente desco-
briu por si mesma onde o filho 
estava. “Se eu não fosse procurar, 
não ia saber do meu filho até hoje. 
Jogaram ele no (Hospital Munici-
pal) Salgado Filho sem eu nem sa-
ber de nada”, contou ela em con-
versa com a ONG Rio de Paz, que 
pagou pelo sepultamento.

A família prometeu que vai 
buscar resposta para o crime e 
que não vai desistir. “Vamos bus-
car justiça. Vamos correr atrás e fa-
zer a justiça se cumprir. Estamos 
tristes e revoltados”, disse Lucas 
Izaías, de 19 anos, primo de Ray.

Além da mãe, Ray deixa dois 
irmãos, um de 12 anos e outro 
de 17, e uma comunidade de 
luto. “Os irmãos estão sofrendo 
e pedem para o irmão voltar. 
Toda a comunidade está triste”, 
afirmou Alessandra.

Na segunda-feira, a Polí-
cia Militar confirmou ter feito 
uma operação no Fubá, acres-
centando que houve confron-
to, com três pessoas sendo 
baleadas. A Delegacia de Ho-
micídios investiga o caso.

 LUm adolescente sorridente, 
filho do meio dentre três ir-
mãos, cheio de sonhos e torce-
dor do Flamengo. Assim Ray 
era conhecido por amigos e 
parentes. “Era muito queri-
do por todos”, contou o pri-
mo Lucas. Muito emociona-
da, a irmã mais nova, Ana Júlia, 
de 12 anos, tentava consolar o 

irmão mais velho, Patrick, de 
17, dizendo: “Ele vai estar sem-
pre com a gente, virou uma es-
trelinha. Não vamos esquecer 
ele nunca. Quando você usar a 
blusa que vocês têm igual, eu 
vou usar a dele junto com vo-
cê. Você não vai ficar sozinho. 
Estão contra a gente, mas Deus 
está com a gente”.

Um menino cheio de sonhos
 LO presidente da organização 

Rio de Paz, Antonio Carlos 
Costa, cobrou mudanças para 
que o Rio pare de perder crian-
ças para a violência. Ele defen-
deu que armas deixem de che-
gar às mãos de criminosos, que 
a sociedade pare de celebrar a 
guerra e que as polícias priori-
zem a preservação da vida dos 

moradores nas comunidades.
“Entre 2007 e 2021, 81 crian-

ças foram mortas por bala per-
dida ou, permita-me dizer, bala 
achada no Estado do Rio de Ja-
neiro. Sempre que um menino 
ou uma menina morre de for-
ma tão banal e hedionda, pen-
samos que tudo vai mudar, mas 
nada muda. O motivo é que es-

ses pequeninos, moradores das 
comunidades, são considera-
dos pelo poder público e gran-
de parte da sociedade matáveis”, 
disse, acrescentando: “Por que 
não há um projeto de seguran-
ça pública para o Brasil? A triste 
resposta para esta incompetên-
cia, desse descaso e indiferença é 
que quem morre é pobre”.

Apelo por mudança de mentalidade no Rio
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POLÍCIA

Neném roda com 

mais 24 milicianos
Ação foi contra comparsa de Orlando Curicica

 L NA ZONA OESTE E BAIXADA

P
elo menos 25 suspeitos fo-
ram presos, ontem, duran-
te uma operação realizada 

pela Força-Tarefa da Polícia Civil 
de combate à milícia. Entre os pre-
sos, em Vargem Pequena, na Zona 
Oeste do Rio, está Pedro Paulo Sil-
va de Oliveira, o ‘Neném’, suspeito 
de ser comparsa do miliciano Or-
lando Curicica. Ele foi apontado 
pela polícia como o chefe da milí-
cia que atua na comunidade Dois 
Irmãos, em Jacarepaguá. Contra 
ele havia três mandados de prisão 
por homicídio qualificado.

A ação, que visou o braço fi-
nanceiro dos milicianos em mu-
nicípios da Baixada Fluminense 

e na Zona Oeste, teve por objeti-
vo asfixiar fontes de renda e inter-
romper comércios e serviços que 
geram grande lucro e são explo-
rados pela milícia. 

Foi mais um desdobramento 
da Operação Entourage, que se 
apoiava em dois inquéritos ini-
ciados com as investigações sobre 
o assassinato da vereadora Mariel-
le Franco (Psol-RJ) e de seu moto-
rista, Anderson Gomes. Na época, 
Orlando Curicica — envolvido no 
Caso Marielle — foi apontado co-
mo responsável por vários crimes 
praticados por milicianos na Zona 
Oeste. A denúncia foi recebida e as 
prisões decretadas pelo II Tribunal 

do Júri. ‘Neném’ era um dos alvos.
“Vários estabelecimentos co-

merciais da milícia foram fecha-
dos, interditados, incluindo gran-
des depósitos de gás e de água de 
galão. Havia um monopólio no 
município de Caxias para ven-
da dessas mercadorias. Dentre os 
presos nós temos um miliciano 
procurado por vários homicídios 
e outro miliciano que atuava em 
Belford Roxo, expulsando prove-
dores de internet legalizados, pa-
ra implementação de provedores 
ligados à milícia”, informou o di-
retor do Departamento-Geral de 
Polícia Especializada (DGPE), de-
legado Felipe Curi.

Pedro Paulo Silva de Oliveira, o ‘Neném’, foi preso em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio

REPRODUÇÃO

Dois homens morreram em 
uma tentativa de assalto a um 
posto de gasolina na Avenida 
Abelardo Bueno, em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do Rio, na 
madrugada de ontem. Felipe 
Afonso, de 21 anos, foi baleado 
e morreu no local. A polícia in-
vestiga se o outro homem, de 28 
anos, era o assaltante.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para o local, mas já en-
contraram os dois baleados mor-
tos. A Polícia Militar foi aciona-
da e apreendeu uma pistola com 
carregador e uma moto. A Dele-
gacia de Homicídios da Capital 
(DHC) instaurou inquérito pa-
ra apurar as mortes e a perícia foi 
realizada no local. 

De manhã, um homem foi re-
conhecer o corpo do jovem de 28 
anos no Instituto Médico-Legal. 
O parente, que não quis se identifi-
car, lamentou. “Vamos falar o quê? 
Ele escolheu o caminho do erro e 

aconteceu o que aconteceu”.
Ainda segundo o parente, o jo-

vem se despediu da mãe na noi-
te de ontem, a encheu de beijos e 
abraços. Ele contou que o rapaz 
parecia prever o que iria aconte-
cer. De madrugada, os familiares 
foram informados da morte. Pa-
rentes de Felipe Afonso também 
foram ao IML no início da tarde, 
mas não quiseram falar com a 
imprensa.

Morte na Av. Brasil

Ainda na madrugada de 
ontem, um criminoso morreu 
após tentar assaltar um ônibus 
da linha 355 na Avenida Brasil, 
na altura de Ramos, na Zona 
Norte. De acordo com teste-
munhas, PMs do Batalhão de 
Policiamento em Vias Expres-
sas (BPVE) estiveram no local 
e o homem atirou contra eles, 
que revidaram. O criminoso 
não teve a identidade revelada.

Dois mortos 
em assalto
Polícia investiga se um dos baleados 

em posto de gasolina era assaltante

 L EM JACAREPAGUÁ

A polícia fez perícia em carro atingido por tiros no posto

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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POLÍCIA

Presa por 
sequestro

Ação contra 
o tráfico

 LUma mulher identifica-
da pela Delegacia Antis-
sequestro (DAS) como 
Rosiene do Sacramento 
Vieira foi presa por sus-
peita de sequestro e extor-
são, num caso que ocor-
reu em janeiro de 2020, em 
Realengo, na Zona Oeste 
do Rio. Rosiene teria pla-
nejado o sequestro de um 
morador da Vila Vintém, 
com dois comparsas. O 
trio teria conseguido um 
resgate de R$ 50 mil.

 LUma operação conjun-
ta do Ministério Público e 
da PM cumpriu, ontem, 10 
mandados de prisão e 52 
de busca e apreensão con-
tra traficantes de drogas que 
atuam em Angra dos Reis, 
na Costa Verde, Volta Re-
donda, no Sul Fluminense, 
e Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Luiz Gustavo 
da Silva Rosa, o Bicheiro, e 
Wildiner Romero Barbosa, 
o Barriga, foram apontados 
como líderes do tráfico. 

RAPIDINHAS...

Pastor é 
indiciado

 LUm pastor da Igreja da 
Tenda dos Milagres, Gleid-
son Lima, foi indiciado on-
tem por intolerância re-
ligiosa por ter profanado 
peças de um terreiro de 
Candomblé e gravado um 
vídeo que circulou nas re-
des sociais. O caso ocor-
reu no dia 7, no bairro Vila 
Cláudia, em Belford Roxo. 
O babalorixá Natã de Oxa-
guiãn disse que registrou o 
caso por não ter conseguido 
dialogar com o pastor.

 L ASSALTOS EM NOVA IGUAÇU

D
ois homens suspeitos de 
praticar assaltos a moto-
ristas de aplicativos foram 

presos por agentes 58ª DP (Posse), 
após uma investigação que levou 
mais de um mês para ser concluí-
da. Gabriel Henrique dos Santos 
Andrade foi capturado em Itaguaí 
e Jonathan Barros Pecini, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investiga-
ções, os dois são os principais 
suspeitos de assaltar um mo-
torista no fim de dezembro, em 
Nova Iguaçu. A dupla solicitou o 
carro e, durante a corrida, anun-
ciou o assalto, levando todos os 
pertences da vítima. 

Os dois são investigados tam-
bém por outros roubos a motoris-
tas de aplicativos. A dupla, presa na 
terça-feira, já foi encaminhada pa-
ra o sistema prisional.

Bandido roda por estelionato
Já na Zona Sul do Rio, policiais 

da 15ª DP (Gávea) prenderam um 
homem por estelionato contra 
um idoso, de 71 anos, que sofreu 
o chamado “golpe do motoboy”. 

O suspeito foi flagrado en-
quanto tentava comprar dois 
celulares em uma loja do Le-
blon, usando um cartão que 
pertencia à vítima. O idoso 
havia recebido um telefonema 
de alguém que se apresentava 
como funcionário de banco. O 
criminoso contou que teria ha-
vido um problema com o car-
tão do cliente e informou que 
um motoboy passaria em sua 
residência para buscá-lo. Após 
a coleta, o cartão passou a ser 
usado indevidamente.

A família do idoso comu-
nicou o fato à polícia, que rea-
lizou diligências e chegou ao 
criminoso. A 15ª DP infor-
mou que as investigações con-
tinuam para identificar outros 
membros da quadrilha.

Na semana passada, um ou-
tro homem foi preso, em Campo 
Grande, na Zona Oeste, por envol-
vimento nessa modalidade de es-
telionato. As investigações apon-
taram que o suspeito aplicava a 
maior parte dos golpes na Zona 
Sul, preferencialmente em idosos.

Trastes fora de circulação
Dupla presa vai responder por roubos a motoristas de aplicativo

A dupla é suspeita de praticar assaltos na Baixada Fluminense

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

Atropelada dentro de casa
Caminhão desgovernado atingiu mulher na cozinha. A vítima morreu

 L TRAGÉDIA EM MESQUITA

Um caminhão, que teria perdi-
do o freio, invadiu uma residência 
e matou uma dona de casa na Rua 
Manacá, no bairro Banco de Areia, 
em Mesquita, na Baixada Flumi-
nense. O acidente aconteceu na 
noite de terça-feira, no momen-
to em que a vítima estava na cozi-
nha. Ela foi atingida pelo veículo, 
de acordo com a polícia.

O motorista do caminhão e seu 
ajudante acabaram feridos e fo-

ram socorridos por uma ambu-
lância do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu). O 
corpo da dona de casa foi removi-
do por equipe do Corpo de Bom-
beiros. A ocorrência foi registrada 
na 53ª DP (Mesquita).

Atropelamento na Z. Norte
Já em Madureira, na Zona 

Norte do Rio, um carro em al-
ta velocidade e com as portas 

abertas subiu numa calçada e 
atropelou duas pessoas. O aci-
dente ocorreu na segunda-fei-
ra, na Praça do Patriota. O mo-
torista fugiu do local.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, uma equipe foi en-
viada ao local por volta das 3h. 
Apenas um dos feridos, uma 
jovem de 22 anos, recebeu 
atendimento no local, mas ela 
se recusou a ir para um hospi-

tal. A outra vítima sofreu feri-
mentos leves.

De acordo com policiais da 
29ª DP (Madureira), foi ins-
taurado um procedimento pa-
ra apurar as circunstâncias do 
caso. Imagens de vídeo mos-
tram todo o acidente e a po-
lícia conseguiu identificar o 
atropelador. Diligências estão 
sendo realizadas para localizar 
e prender o motorista.
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POLÍCIA

Flordelis recebe alta 
Deputada foi hospitalizada por ‘excesso de medicação’ após afastamento do cargo

 L SAIU DO CTI

A 
deputada federal Flor-
delis (PSD-RJ) recebeu 
alta no início da tarde de 

ontem, após ser hospitalizada 
por “excesso de medicação”. De 
acordo com a assessoria da par-
lamentar, ela deu entrada na 
Emergência do Hospital Nite-
rói D’Or, em Icaraí, na noite de 
terça-feira, e foi encaminhada 
para o Centro de Tratamento 
Intensivo (CTI), onde passou 
por uma lavagem estomacal.

O incidente aconteceu horas 
após a decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio de afastar Flor-
delis do cargo de deputada fede-
ral. A decisão, que passará pelo 
plenário da Câmara dos Depu-
tados para definir se será man-
tida, é para que a parlamentar 
fique afastada de qualquer fun-

ção pública até seu julgamento 
no processo sobre o assassina-
to a tiros de seu marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, na ma-
drugada de 16 de junho de 2019.

Além do relator do proces-
so na 2ª Câmara Criminal, de-
sembargador Celso Ferrei-
ra Filho, votaram a favor do 
afastamento de Flordelis de 
seu mandato parlamentar o 

desembargador Antonio Jo-
sé Ferreira de Carvalho e a de-
sembargadora Kátia Maria 
Amaral Jangutta.

O pastor, de 41 anos, era ca-
sado por mais de 20 anos com 
Flordelis. Juntos, criaram 55 
filhos, 51 deles adotivos. O lí-
der religioso e a deputada ti-
nham apenas um filho biológi-
co, Daniel dos Santos. Outros 
três eram de antigos relaciona-
mentos dela.

O crime aconteceu na ga-
ragem da casa da família, em 
Niterói. Anderson do Carmo 
foi socorrido e levado para um 
hospital particular, onde che-
gou sem vida. Segundo o laudo 
da necrópsia, o corpo apresen-
tava 30 perfurações provoca-
das por arma de fogo. A deputada Flordelis deu entrada no Niterói D’Or, em Icaraí

LUCIANO BELFORD

DECISÃO DE 

AFASTAR A 

DEPUTADA 

PASSARÁ PELA 

CÂMARA

PRF pega 600 mil maços de cigarro
Carga contrabandeada do Paraguai estava em caminhão que ia para o Espírito Santo

 L EM SEROPÉDICA

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) interceptou, na madru-
gada de ontem, um caminhão 
com mais de 600 mil maços de 
cigarro contrabandeados do 
Paraguai na Rodovia Presiden-
te Dutra, na altura de Seropédi-
ca. Os policiais realizavam uma 
fiscalização de rotina quando 
notaram o motorista do veícu-
lo agindo de forma suspeita. Ao 
ser abordado, o condutor, de 58 
anos, confessou que havia rece-
bido a carga no Estado de São 
Paulo e a levaria para Guarapa-
ri, no Espírito Santo.

Segundo a PRF, foram con-
tabilizados 60.450 pacotes, 

contendo 10 maços cada um. 
O motorista revelou que rece-
beria R$ 3 mil pelo transpor-
te. Ele foi autuado em flagran-
te e encaminhado, com a carga, 
para a sede da Polícia Federal 
(PF), no Centro do Rio.

140 kg de maconha 
Já em Duque de Caxias, na 

Baixada Fluminense, um car-
regamento de 140 kg de ma-
conha foi apreendido, tam-
bém pela PRF, na Rodovia 
Washington Luiz, de madru-
gada. A apreensão foi duran-
te uma fiscalização de rotina, 
próximo à unidade operacio-

nal da corporação.
O motorista do veículo sus-

peito não respeitou a ordem 
de parar, mas foi interceptado 
após uma perseguição por cer-
ca de 15 quilômetros. Acuado, 
o condutor abandonou o car-
ro e fugiu. Nele, os policiais en-
contraram 140 tabletes de ma-
conha, acondicionados sobre o 
banco traseiro. 

O  c a r ro  u t i l i z a d o  n o 
transporte da droga estava 
com alerta de roubo no Esta-
do de São Paulo, em dezem-
bro do ano passado. A ocor-
rência foi registrada na 59ª 
DP (Duque de Caxias). Um agente da PRF inspeciona a carga de cigarros apreendida 

PRF / DIVULGAÇÃO
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A residente de enfermagem 
do Centro Municipal de Saú-
de João Barros Barreto, em Co-
pacabana, na Zona Sul do Rio, 
acusada pela técnica de enfer-
magem Adenilde Lourenço da 
Silva de ser a culpada pela apli-
cação da vacina de vento nu-
ma idosa de 85 anos, no dia 27 
de janeiro, prestou depoimen-
to na manhã de ontem. A mu-
lher, que não teve a identidade 
revelada, chegou à 12ª DP (Co-
pacabana) por volta das 10h30. 

A história virou caso de po-
lícia após a filha da idosa rever 
o vídeo gravado pela família 
no momento da imuniza-
ção. Ao prestar atenção nas 
imagens, ela percebeu que a 
seringa estava vazia e sem o lí-
quido imunizante.

Na semana passada, Ade-
nilde prestou depoimento 
para os agentes da 12ª DP. 
Durante a conversa, a técni-
ca admitiu que houve uma 
mudança nos protocolos de 
aplicação da vacina na ido-
sa. Ela teria dito que, naque-
le dia, não estava colocando 
o líquido imunizante nas se-
ringas, mas, sim, a residente. 

Depoimento 
sobre vacina 
de vento

Residente de 
enfermagem foi 
ouvida na 12ª DP

 L INVESTIGAÇÃO

Vacinação de idosos 
recomeça no Rio 
Pessoas de 82 anos serão imunizadas contra a Covid hoje

 L CALENDÁRIO RETOMADO

A
pós a chegada de duas 
milhões de doses da va-
cina Oxford/AstraZene-

ca na terça-feira, o município 
do Rio retoma parcialmente a 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19, começando o iní-
cio da aplicação de doses hoje. 
A imunização vai ocorrer até sá-
bado e não há previsão para a 
continuidade da campanha. Es-
pecialistas apontam riscos devi-
do à lentidão do processo.

Hoje, pessoas com 82 anos se-
rão vacinadas. Amanhã, será a vez 
de idosos com 81 anos e, no sába-
do, com 80 anos. As informações 
foram anunciadas pelo prefeito 
Eduardo Paes nas redes sociais.

“A Secretaria Municipal de 
Saúde está recebendo novos 
aportes das vacinas e, com is-
so, vamos retomar o calendá-
rio de vacinação. Na quinta e 
na sexta-feira, todas as uni-
dades de atenção primária e 
alguns pontos extras estarão 
aplicando a vacina, além de 
dois postos no sistema dri-
ve-thru, na Uerj e no Parque 
Olímpico. No sábado, além 
das unidades de saúde, tere-
mos nove postos drive-thru”, 

disse o superintendente de Vi-
gilância em Saúde do municí-
pio, Márcio Garcia.

O drive-thru da Uerj e o no-
vo ponto extra de vacinação 
do Tijuca Tênis Clube funcio-
narão somente hoje e amanhã, 
para receber os idosos de 82 
e 81 anos. Já as unidades de 
atenção primária (clínicas da 

família e centros municipais 
de saúde), o posto do Planetá-
rio da Gávea, o drive-thru do 
Parque Olímpico, na Barra da 
Tijuca, e o também novo pon-
to de vacinação do Museu da 
República, no Catete, atende-
rão de hoje a sábado. 

Os demais postos drive-th-
ru, espalhados por diversas re-
giões da cidade, funcionarão 
apenas no sábado. Vacinas serão aplicadas em unidades de atenção primária 

ESTEFAN RADOVICZ

 LAs aulas presenciais tiveram 
início, na manhã de ontem, em 
38 escolas da rede municipal de 
educação. Os segmentos que re-
tornaram, neste primeiro mo-
mento, foram os da pré-esco-
la e primeiro e segundo anos 
do Ensino Fundamental, que 
compreendem crianças entre 4 
e 8 anos de idade. Nas unidades 

reabertas, a adesão de alunos que 
voltam para as salas de aula re-
gistra média de 82%. Na Penha, 
na Escola Municipal Suíça, três 
turmas retornaram às aulas on-
tem. A adesão dos alunos às aulas 
presenciais no colégio é de 78%. 
Todas as unidades estavam fe-
chadas desde o dia 13 de março 
do ano passado. 

Aulas presenciais de volta
 LO Estado do Rio de Janei-

ro tem previsão de receber 
314.800 doses para a campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid-19. Foi determinado que 
196 mil doses da Oxford/As-
traZeneca e 118,8 mil unida-
des da CoronaVac fossem en-
tregues ao estado. O Ministério 
da Saúde enviou, terça-feira, 

um comunicado informando 
o quantitativo a ser destinado. 

Na manhã de ontem, as 196 
mil doses da vacina Oxford/As-
traZeneca foram entregues na 
Coordenação Geral de Arma-
zenamento (CGA) do estado, 
em Niterói. Ainda não há data 
prevista para o envio dos lotes 
da CoronaVac.

Mais de 314 mil doses pro estado

O CALENDÁRIO 
SEGUE COM 

IDOSOS DE 81 E 80 
ANOS AMANHÃ E 

SÁBADO
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 LTENHO 59 anos e sou jornaleira 
há 20. Antes de ser Jornaleira, eu tra-
balhava como costureira. Moro em 
Marechal Hermes  e o que mais gosto 
na minha profissão é fazer amizades. 
Um ponto a melhorar é a segurança 
do bairro. Sou torcedora do Flamengo 
e nas minhas horas vagas eu gosto de 
assistir à televisão. O que mais gosto 
no MEIA HORA é o horóscopo.

JOANA DARK  
Bento Ribeiro

LÍVIA 
NATASHA 
FELIX 
BARBOSA 
tem atual-
mente 15 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 27 
de junho de 
2019, em Vila Isabel (Zona Norte), 
após sair de casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

 L OPORTUNIDADE

É útil e de graça
Senac e Sebrae formam líderes comunitários

C
om o objetivo de contri-
buir para o fortalecimen-
to do trabalho em rede, o 

Senac RJ e a Sebrae Rio criaram 
o Programa de Capacitação e 
Desenvolvimento de Lideran-
ças Comunitárias. 

A iniciativa conjunta das 
duas entidades oferece para lí-
deres comunitários conteúdos 
úteis para o aprimoramento das 
atividades desenvolvidas pelos 
responsáveis técnicos das insti-
tuições sociais do terceiro setor, 
que atuam em áreas vulneráveis 
do Estado do Rio de Janeiro. 

A capacitação gratuita for-
mará sua segunda turma a par-
tir de março e tem 30 vagas dis-
poníveis. As inscrições devem 
ser feitas pelo e-mail senacna-
comunidade@rj.senac.br, no 
período de 1º a 12 de março.

O programa gratuito, cuja 

primeira turma foi concluí-
da em 2020, inclui dois cursos 
do Senac RJ: Empreendedo-
rismo, em parceria com a Cis-
co, e Design Thinking. O pro-
jeto também engloba oficinas 
de Liderança e Perspectivas do 

Terceiro Setor, ministradas pe-
lo Sebrae Rio. As aulas on-li-
ne começarão em 16 de março 
e têm duração prevista de três 
meses, com emissão de certifi-
cados das duas instituições ao 
final do programa.

A capacitação gratuita inclui curso de empreendedorismo

REPRODUÇÃO

A Cedae realizará hoje ma-
nutenção em adutora no mu-
nicípio de Seropédica, na Bai-
xada Fluminense. O serviço 
terá início às 9h e deverá ser 
concluído às 9h de amanhã.

Durante a operação, o abas-
tecimento ficará parcialmente 
reduzido em Japeri; Nova Igua-
çu; Queimados; Seropédica; e 
nos bairros da Zona Oeste (ex-
ceto Barra, Recreio e Jacarepa-
guá), Zona Norte (Deodoro, 
Honório Gurgel, Guadalupe, 
Rocha Miranda, Engenho da 
Rainha, Del Castilho, Higienó-
polis, Bonsucesso, Leopoldina, 
Caju, Rocha, Benfica, Riachue-
lo, Sampaio Correa, São Fran-

cisco Xavier, Triagem e Man-
guinhos e em parte da Ilha do 
Governador) e Centro do Rio.

O sistema será retomado lo-
go após a conclusão do serviço 
e a previsão é de que o abas-
tecimento esteja normalizado 
em até 24 horas. Moradores de 
imóveis que dispõem de siste-
ma de reserva (caixas d’água e/
ou cisterna) não devem sofrer 
desabastecimento. Mesmo as-
sim, a Cedae pede que os clien-
tes usem água de forma equi-
librada e adiem tarefas não 
essenciais que exijam grande 
consumo de água. Clientes po-
dem solicitar carro-pipa pelo 
número 0800-282-1195.

Cedae realiza 
manutenção
Durante o serviço em adutora, o 

abastecimento ficará reduzido 

 L ÁGUA

 LNA REPORTAGEM sobre o 
transporte ferroviário no Rio 
de Janeiro, intitulada ‘Aumen-
to Bola Geral’, que foi publica-
da na edição de ontem, 23 de 
fevereiro de 2021, na página 3 
do MEIA HORA, nós erramos ao 
citar que “de acordo com a Su-
perVia, a redução em mais de 
79 mil passageiros desde março 
de 2020...”. O número correto, 
de acordo com a SuperVia, é de 
79.612.886 passageiros.

ERRATA
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Luxa dá adeus ao Vasco
‘Pofexô’ se despede hoje, contra o Goiás, em jogo que deverá selar o rebaixamento

V
anderlei Luxemburgo es-
tá de saída do Vasco. Após 
uma reunião, a diretoria 

optou ontem pela saída do expe-
riente treinador, que fará sua des-
pedida hoje, às 21h30, contra o 
Goiás, em São Januário, no jogo 
que deverá selar o quarto rebaixa-
mento do Gigante da Colina. De 
acordo com a Rádio Tupi, Luxa 
não receberá nenhum salário 
pelos 12 jogos que dirigiu o ti-
me, conforme combinado em 
caso de queda para a Série B.

“Olá, torcedor vascaíno. É um 
prazer estar falando com vocês no-
vamente, mas de uma maneira 
um pouco mais diferente, de uma 
maneira triste. Não conseguimos 
fazer a renovação do contrato. O 
Vasco da Gama entendeu que não 
deveria dar continuidade no meu 
trabalho nessa temporada que vai 
começar dentro do próprio ano, 
que é uma coisa meio confusa, 
né? Então a diretoria do Vasco da 
Gama entendeu que eu não deve-
ria continuar em função da rees-
truturação que o Vasco da Gama 
vai passar”, disse Luxa, à Vasco TV, 
acrescentando que deixa a Colina 
sem guardar mágoas.

“Eu entendi que isso faz parte 
de um processo natural, normal 
no futebol. O Vasco perdeu não só 

orçamento, que obviamente di-
minuiu bastante, e a diretoria está 
fazendo tudo aquilo que tem que 
ser feito para uma reestruturação. 
A minha renovação não cabia nes-
se momento no Vasco da Gama, 
eu entendo perfeitamente e não 
saio daqui com nenhuma mágoa, 
muito pelo contrário, feliz por ter 
tido a oportunidade de trabalhar 
no Vasco da Gama”, concluiu o 
treinador, que acumulou apenas 
duas vitórias, cinco derrotas e qua-
tro empates. Fernando Diniz e Zé 
Ricardo surgiram ontem como 
possíveis nomes para comandar 
o Vasco em 2021.

Missão (quase) impossível
Apesar de ter chances mate-

máticas de permanecer na Sé-
rie A, a queda do Vasco é pratica-
mente certa. Afinal, além de golear 
o Goiás em São Januário, precisa 
torcer pro Fluminense vencer bem 
o Fortaleza no Maracanã, para ti-
rar a vantagem de 12 gols que o ti-
me cearense tem de saldo.

A equipe não contará mais 
uma vez com o meia argentino 
Martín Benítez, lesionado na co-
xa. Já o Goiás, rebaixado para a 
Série B, busca terminar de forma 
digna o Brasileirão e escalará o 
que tem de melhor. Luxa não receberá nenhum salário pelos 12 jogos que dirigiu o time: ‘Saio com nenhuma mágoa’

DANIEL CASTELO BRANCO

Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo 
Graça, Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; 
Yago Pikachu, Talles Magno e Cano. 
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Tadeu; Shaylon, Fábio Sanches, David 
Duarte e Jefferson; Breno, Henrique 
Lordelo e Miguel Figueira; Vinícius, 
Fernandão e Rafael Moura. 
Técnico: Glauber Ramos

Local: São Januário  
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)  
Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e 
Jorge Eduardo Bernardi (RS)  
Horário: 21h30  
TV: Premiere 

VASCO GOIÁS

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Dé Aranha

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 LO Vasco já começa a planejar sua 
vida para a disputa da Série B em 
2021. Segundo o portal UOL, o 
Cruzmaltino calcula que terá um 
prejuízo de aproximadamente R$ 
80 milhões com receitas de televi-
são. Caso permaneça na Série A, o 
Vasco arrecadará com TV aberta, 
fechada, pay-per-view e Carioca 
um valor entre R$ 110 milhões e 

R$ 120 milhões. Com a queda, os 
números devem ficar na casa dos 
R$ 35 milhões. O valor total pode 
ser ainda maior e chegar a R$ 100 
milhões de prejuízo. Os números 
englobariam também receitas 
variáveis, como o sócio-torcedor, 
que dependeria do empenho e en-
gajamento da torcida para conti-
nuar rendendo dinheiro ao clube.

Perda de R$ 80 milhões em TV
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Mengão busca a glória do Octa
Jogão de hoje contra o São Paulo no Morumbi pode consagrar Rogério Ceni contra o clube em que é ídolo

 L NAÇÃO SE PREPARA PARA SOLTAR O GRITO PRESO NA GARGANT

O 
Flamengo tem hoje, às 21h30,
encontro com a glória, no Morum
bi, onde dependerá apenas de si

mesmo para conquistar o segundo
título consecutivo do Campeona

to Brasileiro e o oitavo em sua
história. Para isso, basta ven

cer o São Paulo, já que 
vantagem de dois pontos

sobre o vice-líder
nacional, que re

rá o Corinthia
Beira-Rio. O Mais

Querido pode ser
campeão mes
mo se per
jogo — isso 
Colorado 

tar ou perder
No entanto

Rubro-Negro irá encar
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 LRevelado pelo São Paulo, o zaguei-
ro Rodrigo Caio, que foi ausência no 
treino do Flamengo na última terça-
-feira, não deverá ser problema para 
o jogo de hoje. Ontem, ele fez ques-
tão de exaltar a torcida rubro-negra. 
“Desde quando cheguei, consigo sen-
tir a vibração e a energia maravilhosa 
que é a torcida do Flamengo. A gente 
fica muito feliz e motivado quando 
temos essas formas de apoio. A gente 
espera que a gente possa transmitir 
toda essa energia positiva para den-
tro de campo, como foi contra o In-
ternacional”, afirmou.

Sobre a contusão, ele disse que 
está pronto: “Tive uma pancada 
bem forte na área do tornozelo, 
mas estou bem. Já estou apto pa-
ra jogar. O mais importante é que 
a equipe esteja bem focada. Que 
possamos nos preparar muito e 
que amanhã (hoje) estejamos em 
um grande dia”, disse.

Rodrigo Caio: 
‘Estou apto’

Rodrigo Caio garantiu que está pronto para entrar em campo contra o time que o revelou

Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Arbo-
leda; Igor Vinicius, Luan, Daniel Alves, 
Tchê Tchê e Welington; Pablo e Luciano. 
Técnico: Marcos Vizolli (interino)

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo 
Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, 
Gerson, Everton Ribeiro e Arras-
caeta; Bruno Henrique e Gabigol. 
Técnico: Rogério Ceni

Local: Morumbi, em São Paulo  
Árbitro: Rodolpho Toski Marques 
(FIFA-PR) Assistentes: Ivan Carlos 
Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos 
Santos (PR) Horário: 21h30  
TV: Globo

SÃO PAULO

FLAMENGO

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues
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Mengão busca a glória do Octa
Jogão de hoje contra o São Paulo no Morumbi pode consagrar Rogério Ceni contra o clube em que é ídolo 

AR O GRITO PRESO NA GARGANTA

às 21h30, um 
 no Morum-

 onde dependerá apenas de si 
segundo 

título consecutivo do Campeona-
o e o oitavo em sua 

 basta ven-
já que tem 

vantagem de dois pontos 
e o vice-líder, Inter-

 recebe-
inthians, no 

. O Mais 
Querido pode ser 
campeão mes-
mo se perder o 

— isso se o 
o empa-

tar ou perder.
No entanto, o 

o irá encarar 

um rival indigesto. Além de algoz do pró-
prio Flamengo na Copa do Brasil, o São 
Paulo ostenta uma marca oito jogos sem 
perder para o rival. A última vitória ru-
bro-negra foi em 2017. No Morumbi, o 
jejum ainda é maior. Desde 2011, o Fla-
mengo não sabe o que é vencer. 

Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, e 
muitas vezes campeão no Morumbi, ain-
da não conseguiu vencer o Tricolor Pau-
lista como treinador. Desde que virou 
técnico, o ex-goleiro reencontrou o ex-
-clube em sete oportunidades. Até aqui, 
o ídolo são-paulino soma cinco derrotas 
e dois empates. Por Fortaleza e Fla, ele 
amargou eliminações na Copa do Brasil 
de 2020. Porém, no palco em que se con-
sagrou, o técnico pode conquistar sua 
maior glória na nova função.

O São Paulo, que está na quarta colo-
cação, precisa vencer para confirmar a 

sua classificação para a fase de grupos 
da Libertadores, sem precisar torcer por 
um tropeço do Fluminense, que recebe 
o Fortaleza, no Maracanã.

Ontem à tarde, centenas de torcedo-
res fizeram uma grande festa no embar-
que do Mais Querido para São Paulo. 
Eles se aglomeraram perto do Aeropor-
to Santos Dumont, no Centro do Rio, e 
acompanharam a chegada do ônibus, 
vindo do CT do Ninho do Urubu, até o 
estacionamento. 

Uma surpresa na lista dos relaciona-
dos foi a inclusão de Diego Alves. Devido 
a uma lesão na coxa, o goleiro não atua 
desde a vitória sobre o Sport, no Reci-
fe, no dia 1º de fevereiro. A tendência é 
que ele fique no banco, com Hugo sendo 
mantido como titular. Outro relacionado 
é Willian Arão, que se recupera de uma 
fratura no dedão do pé direito.

10 TÍTULOS
Palmeiras: 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Roberto Gomes 
Pedrosa), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018

8 TÍTULOS
Santos: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 (Roberto Gomes 
Pedrosa), 2002 e 2004

7 TÍTULOS
Corinthians: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017
Flamengo: 1980, 1982, 1983, 1987 (Módulo Verde da Copa 
União), 1992, 2009 e 2019

6 TÍTULOS
São Paulo: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008

4 TÍTULOS
Cruzeiro: 1966, 2003, 2013 e 2014
Vasco: 1974, 1989, 1997 e 2000
Fluminense: 1970, 1984, 2010 e 2012

3 TÍTULOS
Internacional: 1975, 1976 e 1979

2 TÍTULOS
Grêmio: 1981 e 1996 
Botafogo: 1968 (Taça Brasil) e 1995
Bahia: 1959 e 1988

1 TÍTULO
Atlético Mineiro: 1971
Guarani: 1978
Athletico Paranaense: 2001
Coritiba: 1985
Sport Recife: 1987 (Módulo Amarelo da Copa União)

TODOS OS CAMPEÕES BRASILEIROS

Rodrigo Caio garantiu que está pronto para entrar em campo contra o time que o revelou

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

 L O Departamento Médico informou on-
tem que os primeiros exames descarta-
ram uma fratura no joelho direito do 
goleiro César. Entretanto, amanhã o ar-
queiro vai a um médico especialista pa-
ra ser reavaliado e verificar possíveis le-
sões no ligamento. O camisa 37 sofreu 
uma entorse no local durante um treino 
na terça-feira.

Também ontem, por meio das redes so-
ciais, o clube anunciou que irá lançar um 
pacote pago para a transmissão de todas 
as partidas da equipe no Campeonato Ca-
rioca, que terá início na próxima semana. 
Os jogos do Rubro-Negro na competição 
serão transmitidos pela FlaTV. Também 
foram divulgados os valores. Os torcedo-
res vão precisar desembolsar R$ 129,90. 
O Rubro-Negro oferece a possibilidade 
de parcelamento em quatro vezes, de R$ 
32,48. O time vai em busca do terceiro tí-
tulo consecutivo no Cariocão.

Descartada fratura 
no joelho de César
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Rumo à fase de 
grupos da Liberta
Fluzão precisa vencer hoje e secar o São Paulo

 L EU ACREDITO!

D
ono da campanha mais 
surpreendente do Brasilei-
rão de 2020, o Fluminense 

encerra a sua participação buscan-
do uma vitória sobre o Fortaleza, 
no Maracanã, hoje, para garantir 
a classificação direta para a fase de 
grupos da Libertadores.

Além de vencer, o Time de 
Guerreiros precisa torcer para que 
o São Paulo não vença o Flamen-
go, no Morumbi. A partida pode 
valer o título do Brasileirão para o 
maior rival do Fluminense.

Após o jogo, o técnico interino 
Marcão voltará para a função de 
auxiliar. A partir de sábado, Roger 
Machado irá assumir o comando 
do Tricolor e terá o ex-volante co-
mo seu braço direito. E reencon-
trará Fred, terceiro maior artilhei-
ro da história do clube.

“(Roger Machado) É um treina-
dor muito preparado, peguei uma 
pré-temporada com o Roger no 
Atlético Mineiro, todos os joga-
dores elogiaram o trabalho dele 
na época, conseguiu implantar o 
conceito de jogo dele. Deu resulta-
do em campo. Temos que buscar 
de todo jeito essa vitória que, com 
a combinação de resultados, nos 
possibilitaria ir direto pra Liberta-
dores. Seria muito importante ter-
mos mais tempo com a comissão 
nova. Eu participei de uma gera-
ção que virou Time de Guerreiros, 
e acho que esse ano nós criamos 
uma identificação de um time 
comprometido para jogar e de-
fender”, afirmou Fred.

Esta noite, o Flu jogará desfal-
cado do zagueiro Nino, do late-
ral-esquerdo Egídio e do volante 
Martinelli. Já o Fortaleza só será 
rebaixado se perder hoje e o Vasco 
vencer o Goiás tirando a enorme 
diferença de 12 gols no saldo.

Marcão fará a despedida como técnico hoje e voltará a ser auxiliar

LUCAS MERCON/ FLUMINENSE

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

 7º PALMEIRAS 58 37 15 13 9 51 35 16

 8º SANTOS 54 37 14 12 11 52 49 3

ZONA DA SUL-AMERICANA
 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

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

 14º SPORT 42 37 12 6 19 31 48 -17

ZONA NEUTRA
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

38ª RODADA
HOJE

 FLUMINENSE X FORTALEZA 21H30 - MARACANÃ

 VASCO X GOIÁS 21H30 - SÃO JANUÁRIO

 SÃO PAULO X FLAMENGO 21H30 - MORUMBI

 BRAGANTINO X GRÊMIO 21H30 - NABI ABI CHEDID

 ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS 21H30 - MINEIRÃO

 INTERNACIONAL X CORINTHIANS 21H30 - BEIRA-RIO

 BAHIA X SANTOS 21H30 - FONTE NOVA

 ATHLETICO-PR X SPORT 21H30 - ARENA DA BAIXADA

 CEARÁ X BOTAFOGO 21H30 -ARENA CASTELÃO

 ATLÉTICO-GO X CORITIBA 21H30 - ANTÔNIO ACCIOLY

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 (Pal-
meiras), Brenner (São Paulo) e Kayzer (Athletico-PR)

CAMPEONATO CARIOCA
1ª RODADA DA TAÇA GUANABARA
TERÇA-FEIRA (02/03)

 FLAMENGO X NOVA IGUAÇU  21H30 - MARACANÃ

QUARTA-FEIRA (03/03)
 MACAÉ X BANGU 15H30 - EDUARDO GUINLE

 VOLTA REDONDA X MADUREIRA 17H - CIDADANIA

 BOTAFOGO X BOAVISTA 18H - NILTON SANTOS

 VASCO X PORTUGUESA 21H - SÃO JANUÁRIO

QUINTA-FEIRA (04/03)
 RESENDE X FLUMINENSE  18H - A DEFINIR

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; 
Hudson, Yago Felipe e Nenê; Lucca, 
Luiz Henrique e Fred. 
Técnico: Marcão (interino) 

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero 
e Bruno Melo; Ronald, Juninho 
e Luiz Henrique; Romarinho, 
David e Wellington Paulista. 
Técnico: Enderson Moreira

Local: Maracanã  
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)  
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e 
Rafael da Silva Alves (FIFA-RS)  
Horário: 21h30  
TV: Premiere 

FLUMINENSE FORTALEZA

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gérson

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Richard; Eduardo, Gabriel Lacerda, 
Klaus e Kelvyn, Charles, 
Pedro Naressi e Vina; 
Léo Chu, Lima e Felipe Vizeu. 
Técnico: Guto Ferreira 

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Be-
nevenuto, Sousa e Hugo; Luiz Otávio, 
Kayque e Cesinha; Warley, Rafael 
Navarro e Ênio. 
Técnico: Lucio Flavio (interino)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)  
Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)  
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Ma-
nis (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) 
Horário: 21h30  
TV: Premiere 

CEARÁ BOTAFOGO

Informações: Thiago Veras

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5

 L MARTÍRIO ACABA HOJE

Fogão se despede 
da elite no Ceará
A caminho do América-MG, Bruno Nazário 
sequer viajou com o elenco para Fortaleza

C
om a cabeça na próxima 
temporada, o Botafogo faz 
a sua despedida da Série A 

contra o Ceará, hoje, às 21h30, 
no Castelão. A partida marca a 
despedida do auxiliar Lucio Fla-
vio do comando, já que o trei-
nador Marcelo Chamusca foi 
contratado para tocar a refor-
mulação do Glorioso.

Rebaixado para a Série B des-
de a 34ª rodada, o Botafogo já pla-
neja há algum tempo a próxima 
temporada. Além de Chamusca, 
o Alvinegro já anunciou a contra-
tação do atacante Ronald, ex-Bo-
tafogo-SP. O Glorioso também 
tem outras contratações bem en-
caminhadas, como o volante Pe-
dro Castro (Avaí), o lateral-direito 
Jonathan (Coritiba), o meio-cam-
po Matheus Frizzo (Grêmio) e o 
zagueiro Gilvan (Atlético-GO).

Enquanto isso, Bruno Nazário 
não viajou com a delegação pa-
ra Fortaleza e está cada vez mais 
perto de deixar o Botafogo. O 
meio-campista pertence ao Hof-
fenheim, da Alemanha, que prati-
camente acertou o empréstimo ao 
América-MG.

Pelo Botafogo, Nazário come-
çou bem, mas caiu de produção. 
Ao todo, foram 6 gols em 44 jogos.

Quanto ao zagueiro Kanu, 
após acertar a venda para o São 
Paulo na terça-feira, o Botafogo 
voltou atrás e recusou a oferta. A 

negociação renderia R$ 3,5 mi-
lhões aos cofres alvinegros por 
50% dos direitos econômicos, 
além de R$ 1,5 milhão para pa-
gar parte de uma antiga dívida 
alvinegra pelo atacante Henri-
que Almeida.

Bruno Nazário estava emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

é uma sereia de tirar o chapéu. 
Moradora de Campo Grande, na Zona Oeste, a musa tor-
ce pelo Mengão, cursa Educação Física e abala corações no 
Instagram como @marcella.ribeiro15. Logo mais, estará li-
gadinha na TV para torcer por mais um título rubro-negro.

MARCELLA MAGALHÃES RIBEIRO

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

DANTAS FOTOGRAFIA / BR ASSESSORIA

 LO atacante Neymar compar-
tilhou ontem no Instagram um 
vídeo onde aparece soltando 
fogos após a eliminação de Ka-
rol Conká do Big Brother Bra-
sil 21, em votação recorde de 
99,17%. Apesar confirmar que 
a comemoração foi em home-
nagem à saída da rapper do rea-
lity, o craque fez um apelo no 
Twitter para que deixem Karol 
“em paz” e que os problemas 
que a fizeram ser eliminada se 
limitem ao BBB. Com lesão no 
músculo adutor da coxa es-
querda, Neymar foi desfalque 
na goleada sobre o Barcelona-
-ESP, por 4 a 1, dia 16, na Espa-
nha, pelo duelo de ida das oita-
vas da Liga dos Campeões.

Neymar solta fogos por ‘BBB’
REPRODUÇÃO DE VÍDEO

de Cris-
tiano Ronaldo, conheci-
do como Pepe, foi atrope-
lado e recebe tratamento 
de luxo para se recuperar. 
Ontem, o felino voou em 
jatinho particular exclusi-
vo de Turim, na Itália, até 
a Espanha para se consul-
tar com veterinários.

maior ídolo da histó-
ria do Flamengo, comparou 
Haaland, jovem norueguês 
do Borussia Dortmund-ALE, 
ao ex-atacante Adriano Im-
perador. “É canhoto... movi-
mentação, batida cruzada, 
procurando sempre o canto, 
tem calma”, disse no Canal 
Zico 10, do YouTube.

 LUM DOS GATOS LZICO,
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a cemeru. 
aprovado para 4 andares, 8x20 
R$15.000,00 estudo proposta 
fala direto com o proprietário. Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamen-
to!! "Costa Dourada" TERRE-
NOS 450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$  398,00 men-
sais (+pequena entrada facili-
tada) . "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. Indi-
que e ganhe! Visitas sábado/
domingo. 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
 

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
 

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.
 

BALCONISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência na 
carteira, para balção de mate-
rial de construção. Rua Campos 
da Paz 123, Rio Comprido.
 

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!
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo 
com excelente qualidade, 
direto  fábrica. Entregamos 
todo Rio e Grande Rio. Tratar 
Maria.  Whatsapp: 99503-3686

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691
 
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
 
ABAFA FERNANDA 
Quase mulher, MORENA carioca, 
100% feminina, realizando fanta-
sias, hiper carinhosa, 22 motivos 
satisfatórios. T.21-98939-8217- 
zap. Aceita-se cartões. 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.

 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 
PAULO 
Homem procura homem para 
relacionamento, que seja ativo, 
coroa.  Contato (21)99628-0591, 
somente pelo zap.
 

RITINHA MAGRINHA 
1,55 de altura, gatinha, 18 ani-
nhos, sem frescuras, liberalíssima, 
sensualizando, audaciosa. Tenta-
ção! Prive/ hotéis. 24hs. 2222-
7508/ 98567-2544. Lapa.
 
SHOW BAR 39 
Venha desfrutar de momentos 
inesquecíveis realizando suas 
fantasias, varias gatas te esperan-
do. Rua Oliva Maia 39 Madureira. 
T.21 98037-4079.
 

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.
 



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 25/2/202116

BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

FOTOS AGNEWS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘MAIS MEU 
BUMBUM 
CRESCE’

 LAndressa Urach deixou 
uma indireta para os in-
ternautas que têm cri-
ticado sua volta ao Miss 
Bumbum como garota-
-propaganda e sócia do 
concurso, ontem, através 
do seu Instagram. “Quan-
to mais falam sobre mim, 
mais meu bumbum cres-
ce”, escreveu ela. 

RO
Q

U
E RO

DRIG
U

ES / CO
 ASSESSO

RIA

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘FALEI QUE AMO VOCÊ HOJE?’
 LCaio Castro resolveu se declarar para Grazi Massafera no 

comentário de uma foto compartilhada pela namorada 
nas redes sociais. “Já falei que amo você hoje? Ah, sim, na 
hora que saí de casa de manhã. Toma mais um (TE AMO)”, 
escreveu o ator. A atriz, então, respondeu: “Vida. Amo”.

QUE SEREIA! 
 LLívia Andrade, de 37 anos, ar-

rancou suspiros dos internau-
tas ao compartilhar alguns cli-
ques de maiô e estrelas do mar 
grudadas pelo corpo, no Ins-
tagram, ontem. “Bem sereiú-
da”, brincou ela na legenda. 

EM ALTA EM BAIXA

 LMárcio e Simone Poncio 
reataram casamento: “To-
do casal passa por crise”.

 L Internautas têm feito 
ataques racistas a Nego 
Di: “Até quando?”. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Ô, CALOR! 
 LDuas famosas aproveita-

ram o calorão de ontem pa-
ra ir à Praia de Ipanema, na 
Zona Sul do Rio. Com um bi-
quíni branco fio-dental, Ali-
ne Riscado chamou a aten-
ção dos frequentadores do 
local com suas curvas per-
feitas. A atriz renovou seu 
bronzeado na areia. Thai-
la Ayala também curtiu a 
praia. A atriz jogou bola 
com um amigo e ainda exi-
biu seu corpo sequinho ao 
usar um biquíni rosa com es-
tampa de oncinha.

MARAVILHOSA QUE FALA, NÉ?MARAVILHOSA QUE FALA, NÉ?
 LLuísa Sonza compartilhou uma série de fotos na praia, 

no Instagram, ontem. De biquíni, a cantora esbanjou 
boa forma e exibiu seu bumbum na nuca. Ela esteve 
no local acompanhada de sua cachorrinha, Gisele Pins-
cher. Os internautas, claro, elogiaram a loura. 



TELEVISÃO

RESUMO DAS NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

FLOR DO CARIBE

A FORÇA DO QUERER

CHIQUITITAS

17h35. Globo: René diz para Gael (foto) que não teve 
um caso com Ana. João promete para Bianca que tentará 
descobrir sobre o relacionamento entre René e Ana. Cobra 
percebe o desentendimento entre Duca e Bianca. Delma 
incentiva Marcelo a fazer aulas de ioga com Roberta. Dalva 
aconselha Sol a dar mais valor para Bete.

19h15. Globo: Apolo (foto) tenta tranquilizar Tamara, que 
foi denunciada por Giba pelo acidente no autódromo. Beto 
conta para Tancinha que entrou com o pedido de guarda 
de Carol e seus irmãos. Guido confessa para Aparício seu 
arrependimento de ter ficado longe dos filhos e avisa que 
fará tudo para libertar Shirlei. Felipe se rende a Jéssica.

21h. Record: Danina revela que Gurik (foto) não é o 
pai da criança. Kissare tenta se lembrar de algo antes do 
acidente. Morabi é questionado antes de deixar a cidade. 
Terá chega para a grande festa da rainha e avisa que seus 
filhos também sumiram. Nadi anuncia seu casamento 
com Terá, mas são interrompidos por Amat trazendo Harã.

18h05. Globo: Cassiano compra mais buggies para a 
agência. Taís (foto) recebe convite para desfilar em Paris. 
Donato dispensa Castro. Ester indica Dr. Muniz para Dona-
to e Bibiana. Taís conta para Cassiano e Ester que vai para 
Paris. Nicole e Quirino conversam sobre ter filhos. Natália 
entra em trabalho de parto e fica nervosa.

20h35. Globo: Ritinha (foto) enfrenta Joyce, que chama 
a polícia para garantir seu direito à guarda de Ruyzinho. 
Abel se recusa a acompanhar Dantas à delegacia. Edinal-
va repreende Dantas por transferir a culpa de Ruy para 
Ritinha. Ruy presta depoimento. Ritinha jura vingança.

21h. SBT: Mili (foto) se veste como Açucena para ir para 
a premiação do concurso. Miguel espia por um buraco na 
parede do quarto de Ernestina. Janu vai até a praça toda 
arrumada para encontrar André. Rafa, Mosca, Binho, Bia, 
Thiago e Pata riem da desilusão amorosa de Janu. 

 L BATEU RECORDE DE REJEIÇÃO

‘Estão passando 
do limite comigo’
Após ser eliminada do ‘BBB 21’, Karol Conká 
conta que ela e sua família vêm sofrendo ameaças 

E
liminada com 99,17% dos 
votos do Big Brother Bra-
sil 21, batendo o recorde de 

rejeição do reality show, na terça-
-feira, Karol Conká participou do 
Mais Você, da Globo, ontem. Du-
rante o papo com a apresentadora 
Ana Maria Braga, a rapper revelou 
que ela e sua família vêm sofrendo 
ameaças e pediu mais respeito. 

“Minha família não mere-
ce passar pelo que está passando 
agora, de ser ameaçada por pes-
soas sem noção. O erro foi meu. 
Já estão passando do limite”, disse 
Karol, que afirmou ter se arrepen-
dido de entrar no BBB. “Eu me ar-
rependo. Se eu soubesse que ia ser 
desse jeito, eu não teria entrado.”

Além dela, a rapper contou que 
a mãe, o filho e o irmão também 
estão sendo ameaçados. “Estão me 
apedrejando por passar dos limi-
tes, mas estão passando do limite 
comigo”, destacou a cantora, que 
ressaltou que a “vilã” ficou somen-
te dentro do jogo e que ela vai bus-
car ajuda psicológica.

Karol também relatou como foi 
sua primeira noite após sair da ca-
sa. “Passei a noite com meu filho e 
minha mãe. Fiquei conversando 
com eles e vendo algumas coisas 
nas redes. Sou a nova Carminha, 
né? Nazaré. Mas essa vilã não é 
real aqui fora. Se fosse, eu não te-
ria conquistado tanta coisa aqui”, 
comentou a rapper, fazendo refe-
rência às vilãs das novelas Avenida 
Brasil e Senhora do Destino. 

A cantora falou ainda sobre seu 
alto índice de rejeição. “A culpa da 
minha saída foram as minhas ati-
tudes péssimas. Eu me perdi no jo-
go, de mim e acabei me entregan-
do para esse lado mais azedo.”

Karol: ‘Sou a nova Carminha, né? Nazaré. Essa vilã não é real aqui fora’

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

 LNo Mais Você, Ana Maria Bra-
ga mostrou a cena em que Karol 
Conká expulsou Lucas Pentea-
do da mesa do almoço no BBB. 
“A gente já estava passando por 
uma situação com o Lucas na ca-
sa. Eu cheguei já bem irritada e fa-
lei: ‘Quero comer na paz’. Eu falei 
que queria voar na cara dele, mas é 
só um modo bruto de dizer. Foi ex-
tremamente agressivo e petulan-
te da minha parte”, disse a rapper. 

Karol também falou sobre 
insegurança. “Eu me consi-
dero uma pessoa segura, mas, 

dentro da casa, senti muita in-
segurança, porque não sou 
acostumada a conviver com 
muitas pessoas diferentes, den-
tro de uma casa. São traumas, 
gatilhos, que são despertados 
através de algumas situações 
ali. Com o Lucas, lembrava de 
momentos com meu pai. Não 
estou acostumada a resolver 
as coisas com carinho. Não na 
minha família, mas em colégio, 
trabalho... Nada justifica, são 
coisas minhas mesmo. Estou 
colhendo o que eu plantei.”

‘Estou colhendo o que plantei’
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade de alguns homens é mais funesta e danosa do 

que seu ódio ou aversão.” (Marquês de Maricá)

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

 LA Lua incentiva você a dar 
mais atenção às suas finanças. 
Cuidado com excessos.  Não 
misture dinheiro com amiza-
des. No amor, controle o ciúme 
e evite discussões.
Números da sorte: 00, 36 e 54.

 LVocê não medirá esforços 
para alcançar seus objetivos. O 
seu dia vai te fazer brilhar. Tire 
proveito disso no ambiente de 
trabalho. A sua sensualidade 
deve animar a paquera.
Números da sorte: 10, 37 e 55.

 LRealize as suas tarefas em um 
ambiente mais tranquilo, evite 
lugares conturbados. Controle 
o estresse e tente não se sobre-
carregar. Na união, o clima vai 
ser só de romance.
Números da sorte: 38, 56 e 92.

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

 LHoje, você vai ter muita dis-
ciplina para cumprir suas me-
tas. Ótimo dia para conquis-
tar novas oportunidades no 
trabalho. Pode acontecer um 
romance com um colega.
Números da sorte: 66, 48 e 21.

 LTenha jogo de cintura para li-
dar com o trabalho. Seja firme, 
mas escute a opinião de outras 
pessoas. O clima é perfeito 
para se dedicar ao namoro, 
dê mais atenção ao par.
Números da sorte: 67, 40 e 58. 

 LTome cuidado para não falar 
demais hoje ou poderá gerar 
confusões. Procure ouvir mais 
as pessoas. Fortaleça os laços 
com a família. As paqueras po-
dem ficar em segundo plano.
Números da sorte: 59, 41 e 86.

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 te aconselha a evitar 
compras desnecessárias e 
guardar um dinheiro. Você 
pode se dar bem em jogos e 
sorteios. Na vida a dois, muita 
cumplicidade com o seu bem. 
Números da sorte: 33, 69 e 78.

 LO dia pode começar um pou-
co tenso. Acalme os ânimos, 
respire fundo e restabeleça a 
harmonia. O campo do amor 
pode despertar novos senti-
mentos por alguém próximo.
Números da sorte: 88, 97 e 16.

 LOs astros anunciam uma fase 
de ótimas oportunidades para 
você. Mire em suas metas mais 
ambiciosas, não desperdice as 
chances. Sucesso garantido 
nas paqueras e no romance.
Números da sorte: 80, 35 e 26.

SÃO TARÁSIO
Tarásio nasceu em 730, em Cons-
tantinopla. Era filho do prefeito da 
cidade. Cresceu recebendo educa-
ção cristã, recheada por uma vasta 
cultura literária. Ao se formar, foi 
nomeado chanceler pelo impera-
dor Constantino VI. Tinha muito 
prestígio na corte, tanto pelo seu 
saber quanto pelas virtudes cristãs. 
Apesar do luxo e da vida desregrada 
da nobreza, conseguia se manter 
ligado aos padrões cristãos de uma 
existência voltada para a caridade 
e a fé. Foi o patriarca de Constanti-
nopla de 25 de dezembro de 784 até 
a sua morte, em 806.

SANTO DO DIA

SINCERIDADE
A mulher chega em casa às 
3h da madrugada, bêbada. 
O marido pergunta:
— Esqueceu que é casada?
Ela responde:
— Esqueci. Só fui lembrar às 
2h45 e voltei correndo!

PÉS
A professora explica:
— O animal que tem quatro 
pés se chama quadrúpede.
Em seguida, olha para um 
dos alunos e pergunta:
— Você que tem 2 pés como 
se chama?

— Pedrinho, professora!

NO BAR
O bêbado está no bar toman-
do sua cachaça quando re-
solve fazer um pedido para 
o dono do local:
— Ô, moço, coloque aí um 

disco nessa máquina de mú-
sica pra animar o bar!
O dono do bar explica:
— Não posso, é que meu pai 
morreu ontem.
E o bêbado questiona:
— E ele levou o disco junto 
por um acaso?

DIÁLOGO
— Não falo com a minha es-
posa há mais de um ano — 
diz Ricardo.
— Mas por quê? — pergunta 
um amigo.
— Porque eu não gosto de 
interrompê-la...

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxum.
MENSAGEM:
Oxum vem avisando que a com-
preensão e o respeito mútuo 
são muito importantes no rela-
cionamento a dois. Para quem 
estiver só, não tenha medo de 
amar e não deixe de arriscar por 
decepções do passado.
SAUDAÇÃO:
Ora yêyê ô.
CORES:
Amarelo, dourado ou branco.
ELEMENTO:
Águas doces.
SIMPATIA:
Para trazer um amor de vol-
ta, pegue uma fita de cetim 
amarela da sua altura, escreva 
em todo comprimento da fita 
o nome do companheiro e a 
amarre em uma foto da pes-
soa. No mesmo dia, vá até uma 

igreja de santa mulher e deixe 
a foto nos pés da imagem en-
quanto reza. Ore três Salve-Ra-
inha em nome da estabilidade 
do seu relacionamento.

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

 LHoje, você escolherá as pala-
vras certas, que te darão o po-
der de convencer as pessoas. 
Terá muito sucesso com par-
cerias. No romance, não deixe 
a possessividade te dominar.
Números da sorte: 87, 24 e 78.

 LCuide das finanças e se dedi-
que mais ao trabalho. Poderá 
faturar uma grana boa com a 
sua produtividade. Você será 
bem exigente para escolher 
um alvo na conquista.
Números da sorte: 88, 25 e 43.

 LFoque em realizar todas as 
suas tarefas ainda hoje, evite 
deixar pendências. Tome cui-
dado com mal-entendidos. 
Na vida a dois, você fará tudo 
para agradar a pessoa amada.
Números da sorte: 98, 17 e 08.
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