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ESPORTES

Auxílio deve 
ser de R$ 250

4 PARCELAS 8

Ataque a tiros 
mata três no 
Minha Casa 
Minha Vida

CONDOMÍNIO 5

Bala perdida 
fere idoso 

dentro de casa

FOI PRA UPA 5

Bala voou na 
Providência e 
VLT até parou

PÂNICO 4

FRENTISTA 
MORTO EM 
TIROTEIO IA 
SER PAPAI

Arilson tinha 21 anos, foi baleado no carro a 
caminho do trabalho e deixa esposa grávida

‘DE MANHÃ ELE ME DEU UM BEIJO E DEU UM BEIJO NA MINHA BARRIGA’ 3

MENGÃO INICIA ARRANCADA 
PRA GANHAR TUDO EM 2021

VAI COMEÇAR A FESTA! GRÁTIS TABELA COMPLETA DA TAÇA GUANABARA

FULL PISTOLA 17
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Ney mandou 
a Lumena ir 

militar na casa 
do chapéu

Roberto Carlos, 
Erasmo e Ney 

Matogrosso são 
vacinados

XÔ, COVID

PÁGINA 16

Hoje - 21h35 - Maracanã Amanhã - 21h - São Januário Quinta - 18h - MaracanãAmanhã - 18h  - Nilton Santos

BAIXANDO O TAÇÔMETRO...
(11 DE ABRIL)

SUPERCOPA

(25 DE ABRIL)

TAÇA GB

(EM DEZEMBRO)
MUNDIAL

(27 DE OUTUBRO)
COPA DO BRASIL

(5 DE DEZEMBRO)
BRASILEIRÃO

(20 DE NOVEMBRO)
LIBERTADORES

(23 DE MAIO)
CARIOCA
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MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

                                                                                                                                                                                   ÁRVORE

Anônimo
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Rua de Itaboraí está 
uma vergonha

 LA Rua Zileia Nésia, que fica no 
bairro Vila Gabriela, em Itaboraí, 
está uma vergonha. Tem cada bu-
raco enorme, que está quebrando os 
carros que passam ali. É muito difícil 
circular por ali com qualquer tipo de 
veículo. Sem contar com os inúme-
ros assaltos que estamos sofrendo 
por conta da falta de iluminação. 
Precisamos que alguma atitude seja 
tomada de forma urgente.

Ônibus passa 
direto pelos pontos

 LTodos os dias, os ônibus da linha 369, 
que faz o trajeto de Bangu à Cande-
lária, no Centro, quando passa pelo 
ponto próximo à 34ª Delegacia de 
Polícia, na Rua da Chita, em Bangu, 
ignora completamente os passagei-
ros. Os que estão dentro do coletivo 
só descem no ponto seguinte e os que 
estão no ponto perdem a viagem. 
Além disso, o intervalo é muito grande 
entre os ônibus da linha.

Max das Dores
Por e-mail

ÔNIBUS

Buraco jorrando 
água em Bangu

 LHá alguns dias, a Cedae fez um 
obra na Rua Cobe, na altura da es-
quina com a Rua da Feira, em Ban-
gu. Horas depois de finalizarem o 
reparo, um buraco se abriu e um va-
zamento começou no local. Desde 
então estamos tentando entrar em 
contato com a prefeitura ou com a 
Cedae para informar sobre o ocor-
rido, mas ninguém nos responde. 
Alguém precisa resolver isso logo!

Anônimo
Por e-mail

BURACO

Manutenção nos 
veículos do BRT

 LÉ preciso fazer a manutenção dos 
veículos do BRT. Está um descaso 
com a população! Muitos veículos 
estão com goteiras, com as barras 
de sustentação, em que as pessoas 
se seguram, caindo e com o ar-con-
dicionado desligado e as janelas 
fechadas. As pessoas podem se 
machucar. Duas pessoas já caíram 
em cima de mim. Nosso transporte 
coletivo está abandonado.

Simone Almeida
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Ruas repletas de 
lixo na Zona Norte

 LA coleta de lixo nas ruas Almirante 
Rodrigo da Rocha, Jansen de Melo, 
Alves Montes e Marechal Jardim, 
em São Cristóvão, é precária. Além 
disso, não há local para os morado-
res colocarem os sacos de lixo. Cães 
e gatos de rua rasgam as sacolas e 
espalham a sujeira pelas vias. Daqui 
a pouco, a Comlurb vai precisar de 
um trator para remover a quantida-
de de lixo que tem aqui.

Renato Alencar
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LIXO

LIXO

Árvore está prestes a cair
 LEm um dos muros de sustentação da Grajaú—Jacarepa-

guá, tem uma árvore com as raízes presas e quase caindo, 
na altura do número 140 da via. Ela pode cair a qualquer 
momento e causar uma tragédia. O peso dela pode acabar 
por danificar a sustentação da via e causar um problema 
ainda maior. A Comlurb precisa mandar alguém remo-
ver essa árvore, antes que o pior aconteça.

Vilma Graça
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Comlurb 
limpa

 LA Comlurb informa que remove 
diariamente os resíduos deposi-
tados de forma irregular no tre-
cho da Rua dos Limadores, esqui-
na com Rua da Feira em Bangu, 
pois tornou-se um ponto crítico e 
pede que todos colaborem para 
manter o local mais limpo.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

LOTERIA$

LOTOFáCIL concurso 2169
01/03/2021

01 02 04 05 08

10 11 12 13 16

20 22 23 24 25

QUINA concurso 5503
01/03/2021

19 23 60 70 80

Quina: acumulou (R$ 
14.868.567,77)
Quadra: 120 (R$ 8.469,57)
Terno: 9.688 (R$ 157,75)
Duque: 226.657 (R$ 3,70)
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POLÍCIA

 L BALA ACHOU MAIS UMA VÍTIMA

PEDIDOS DE JUSTIÇA
Muita dor e comoção no enterro do corpo de frentista morto em São Gonçalo

C
om apelos por justiça e nu-
ma tarde de grande como-
ção, parentes e amigos de 

Arilson Santiago se despediram 
ontem do frentista, de 21 anos, 
que morreu na véspera, atingido 
por um tiro no bairro de Tribo-
bó, em São Gonçalo. O enterro 
do corpo reuniu uma multidão 
no Cemitério Parque Nicteroy, na 
cidade da Região Metropolitana.

Inconformado, o pai de um 
dos melhores amigos do frentis-
ta, que não quis se identificar, disse 
ter esperança de que o culpado se-
ja julgado e acusou policiais mili-
tares. “Eles têm que pagar pelo que 
estão fazendo. A PM está despre-
parada, estão matando inocen-
tes, o garoto era de família e esta-
va saindo para trabalhar”, disse.

Arilson deixa a esposa Tha-
mires, grávida de cinco meses. A 
jovem espera uma menina. “Ele 
acordava quatro e meia da ma-
nhã todo dia. De manhã ele me 
deu um beijo e deu um beijo na 
minha barriga e disse que me 
amava e amava a filha dele”, disse 
a jovem ao RJTV1. O pai e a mãe 
de Arilson, muito abalados, não 
falaram com a imprensa.

Moradores da região relata-
ram que não teria havido con-
fronto. “Foi um tiro único e fatal, 
todo dia às 5h30 e 6h da manhã 

eles estão lá. Dão tiros todo dia. 
Domingo, sábado, dia de sema-
na... É comum eles estarem ali. E 
se fosse em horário escolar? On-
tem foi um, amanhã podem ser 
dois e três, quando isso vai aca-
bar?”, desabafou Ana Carolina 
Santiago, irmã de Arilson.

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, Itaboraí e São Gonça-
lo (DHNISG) informou, ontem, 
que policiais do 7º BPM (São 

Gonçalo), envolvidos no episó-
dio, mantiveram a versão de que 
a equipe foi atacada por disparos 
efetuados por criminosos.

De acordo com o delegado res-
ponsável pelo caso, Mário Lam-
blet, familiares de Arilson tam-
bém serão ouvidos. “Estaremos 
agora fazendo perícia de  imagens 
para confirmar se houve algum 
tipo de confronto. Ainda estamos 
colhendo mais informações da 
ação na localidade”, explicou.

LUCIANO BELFORD

‘A PM ESTÁ 
DESPREPARADA, 
ESTÃO MATANDO 

INOCENTES’,  
DIZ AMIGO

 LAinda de acordo com o delega-
do Mário Lamblet, o resultado da 
perícia balística que foi realizada 
no local da morte de Arilson de-
ve sair ainda nesta semana. A DH 
trabalha com duas versões: tiro-
teio ou tiro único, como alegam 
moradores. Um vídeo a ser ana-
lisado registra o momento exato 
em que PMs saem de duas viatu-
ras, na Rua Dalva Raposo, e cor-

rem na direção de duas motos, em 
atitude suspeita. Um disparo atin-
ge Arilson, que passava pelo local. 
As imagens não mostram a víti-
ma atingida e não é possível saber 
a origem dos tiros.

Na noite de domingo, mora-
dores fizeram um protesto na co-
munidade Palha Seca, em Tribo-
bó. Um grupo queimou pneus, 
interditando uma faixa de trânsito.

Vídeo pode ajudar no inquérito

Grávida de cinco 
meses, Thamires, 

a víuva de 
Arilson, chora 
e é amparada 
por parentes 
e amigos no 
cemitério
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POLÍCIA

Tiroteio suspende 
circulação do VLT
Trabalhadores apavorados na Central do Brasil

 L NA PROVIDÊNCIA

A 
circulação do VLT foi inter-
rompida por mais de duas 
horas, ontem pela manhã, 

e trabalhadores que chegavam à 
Central do Brasil e ao Terminal 
Rodoviário Américo Fontenel-
le viveram momentos de pânico 
durante intenso tiroteio entre po-
liciais militares e criminosos no 
Morro da Providência.

Por questão de segurança, as li-
nhas 1 e 2 foram parcialmente in-
terrompidas às 6h30. A operação 
completa até Praia Formosa foi re-
tomada nos dois trechos por vol-
ta das 8h45, segundo o consórcio 
que administra o VLT.

A assessoria de imprensa da Se-
cretaria de Estado de Polícia Mi-
litar informou que equipes da 
Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) realizavam policiamen-
to quando criminosos armados 
atiraram contra os policiais no 
interior da comunidade. Houve 
confronto e os bandidos conse-
guiram fugir. Não houve feridos e 
ninguém foi preso. O Grupamen-
to de Intervenções Táticas (GIT) e 
policiais de outras UPPs da região 
foram acionados para reforçar o 
policiamento na comunidade.

No sábado, uma ação integra-
da da Polícia Federal (PF) com a 
Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP) da Providência prendeu o 
traficante Léo da Providência. O 
criminoso estava foragido desde 
2019 e foi capturado no Morro 
do Pinto, no Santo Cristo, vizi-
nho à Providência e dominado 
pela mesma facção criminosa. 

Ele é apontado como seguran-
ça pessoal do chefe do tráfico de 
drogas da comunidade do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, Ilário 
Ferreira, o Rabicó.

Operação na Kelson’s 
Um suspeito ficou ferido du-

rante uma operação da PM na co-
munidade da Kelson’s, na Penha, 
Zona Norte do Rio, ontem de ma-
nhã. O homem foi levado para o 
Hospital Estadual Getúlio Vargas 
e, até o fechamento desta edição, 
não havia informações sobre seu 
estado de saúde.

De acordo com a PM, equipes 
do 16º BPM (Olaria) realizavam 
uma ação quando foram ataca-
das. Com o suspeito, foi apreen-
dida uma pistola 9 mm.

Policial monta guarda em frente a painel que homenageia os Direitos Humanos na comunidade

REGINALDO PIMENTA A Polícia Civil vai investigar a 
participação de Marlon Brando 
Coelho Couto Silva, de 20 anos, 
conhecido como MC Poze do 
Rodo, em um baile funk irregu-
lar na Vila Ipiranga, no Fonseca, 
em Niterói, na sexta-feira. Em 
vídeos compartilhados na in-
ternet, o cantor aparece sem 
qualquer proteção, enquanto 
se apresenta no evento intitu-
lado Paraguai Fantasy.

Nos vídeos, é  possível 
ver um homem armado com 
um fuzil levantado para o al-
to. A Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD) está investi-
gando. Procurada, a assesso-
ria do MC Poze do Rodo não 
havia se pronunciado até o fe-
chamento desta edição. 

A Polícia Militar informou 
que o 12º BPM (Niterói) age de 
forma cautelosa neste tipo de 
situação para não expor ino-
centes. “As ações da corporação 

são desencadeadas de maneira 
planejada e estratégica, visan-
do a preservação de vidas.”

Histórico polêmico
Em setembro de 2019, a PM 

prendeu o MC Poze em um bai-
le funk na cidade de Sorriso, no 
Mato Grosso, acusado de tráfico 
e associação ao tráfico, incitação 
e apologia ao crime, corrupção 
de menores e fornecimento de 
bebida alcoólica para menores. 

Em julho de 2020, o cantor te-
ve a prisão preventiva decretada, 
mas revogada dias depois. Em no-
vembro de 2020, a casa do MC, no 
Recreio dos Bandeirantes, foi in-
vadida por criminosos. Ele foi al-
gemado na frente da esposa, da 
filha e da sogra. Os bandidos rou-
baram joias, dinheiro e pertences 
da família. Nascido na Favela do 
Rodo, em Santa Cruz, na Zona 
Oeste, Marlon Brando ganhou 
fama com funks proibidões. 

MC Poze na 
mira da polícia
Vídeos mostram funkeiro em baile 

irregular, onde há homem armado

 L EM NITERÓI

Poze no vídeo do evento irregular na Vila Ipiranga, em Niterói

REPRODUÇÃO / TWITTER 
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T
rês pessoas morreram e 
uma ficou ferida em um 
ataque a tiros dentro do 

Condomínio Carlos Marighel-
la, do Minha Casa Minha Vi-
da, em Itaipuaçu, em Maricá, 
na madrugada de ontem. Se-
gundo testemunhas, um carro 
branco com bandidos armados 
entrou no condomínio e efe-
tuou os disparos. Entre mortos 
estão os irmãos gêmeos Tiago 
Marins Vargas dos Santos e Da-
niel Marins Vargas dos Santos, 
de 23 anos. A terceira vítima fa-
tal é Maicon Alencar Coutinho. 
Nenhum deles tem passagem 
pela polícia. 

Segundo a Polícia Militar, o 
12º BPM (Niterói) foi aciona-
da para checar uma ocorrência 
envolvendo tiros no condomí-
nio. Chegando ao local, a equi-
pe afirmou ter encontrado três 
homens mortos. O ferido, de 

23 anos, foi identificado ape-
nas com Douglas e  levado pa-
ra o Hospital Municipal Conde 
Modesto Leal, onde foi medi-

cado e liberado.
A Delegacia de Homicídios 

de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSG) fez perícia e 

investiga o caso. Familiares e 
moradores do condomínio se-
rão ouvidos. Os investigadores 
buscam imagens de câmeras de 
segurança da região que pos-
sam ajudar na identificação 
dos autores do crime.

Mesmo local de chacina 
O condomínio é o mesmo on-

de, na madrugada de 18 de mar-
ço de 2018, cinco jovens foram 
mortos. A ação dos assassinos foi 
semelhante à registrada ontem.

Segundo testemunhas, os 
jovens conversavam em uma 
área de convivência do conjun-
to habitacional após voltarem 
de um show de rap quando fo-
ram executados. As investiga-
ções apontaram que nenhum 
dos jovens tinha envolvimen-
to com o crime e atribuíram 
a chacina a milicianos que 
atuam na região.

POLÍCIA

O condomínio onde ocorreu o crime fica em Itaipuaçu

DIVULGAÇÃO

Flagrante 
na Coreia

Racismo em 
bar da Lapa

 LUm homem foi pre-
so com drogas e radio-
transmissor, ontem, na 
comunidade da Coreia, 
em Saracuruna, distrito 
de Duque de Caxias. De 
acordo com a Polícia Mi-
litar, os policiais faziam 
patrulhamento na região 
quando flagraram o sus-
peito. Moradores da co-
munidade relatam nas 
redes sociais que a Coreia 
vive uma guerra de trafi-
cantes de facções rivais.

 LUma mulher, que não te-
ve a identidade divulgada, 
foi presa no domingo, após 
ofensas raciais contra duas 
pessoas em um bar da Ave-
nida Mem de Sá, na Lapa. A 
mulher teria dito que Me-
lissa Geovana, de 33 anos, 
e Gabriel Júnior, de 23, co-
nhecido como Gabriely 
Victoria, “deveriam voltar 
para a África”. A mulher foi 
detida pela PM e autuada 
por injúria racial na 5ª DP 
(Gomes Freire). 

RAPIDINHAS...

Carro usado 
em roubos

 LUm homem de 46 anos 
foi detido por policiais 
do 12º BPM (Niterói), 
no domingo, no Centro 
de Niterói, dirigindo um 
carro usado em dois rou-
bos às Lojas Americanas 
de Icaraí. Segundo a po-
lícia, o suspeito tem sete 
anotações criminais, mas 
está quite com a Justiça e 
foi liberado após prestar 
depoimento na 77ª DP 
(Icaraí). O carro ficou 
apreendido para perícia.

Jovens executados em 
condomínio de Maricá
Entre as vítimas do ataque a tiros estão irmãos gêmeos de 23 anos

 L VIOLÊNCIA SEM FIM

Idoso é atingido por bala perdida 
O homem, de 71 anos, foi baleado quando estava dentro de casa

 L EM MARICÁ

Um idoso de 71 anos, que 
não teve o nome divulgado, foi 
atingido por uma bala perdida 
na manhã de ontem, quando 
estava dentro de casa, em Inoã, 
em Maricá. De acordo com a 
Polícia Militar, equipes do 12º 
BPM (Niterói) realizavam po-
liciamento pela Rua Caio Fran-
cisco de Figueiredo, em Inoã, 
quando criminosos atiraram 

contra os policiais de dentro 
da Comunidade do Risca Fa-
ca. Houve rápido confronto. 
Os bandidos fugiram. 

A PM informou que uma 
mulher teria ligado para a cor-
poração relatando que seu 
marido havia sido atingido. 
Ao chegar ao local, os policiais 
encontraram o idoso caído e o 
levaram para a UPA de Inoã, de 

onde ele foi encaminhado pa-
ra o Hospital Municipal Con-
de Modesto Leal. Segundo a 
Secretaria de Saúde de Maricá, 
devido a comorbidades vas-
culares, o paciente foi transfe-
rido para o Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), em São 
Gonçalo. Seu estado de saúde é 
considerado estável. 

Ainda não há informações 

de onde teria partido o tiro que 
atingiu o idoso. Ninguém foi 
preso. O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil.

Quase 200 baleados
De acordo com o a plata-

forma Fogo Cruzado, ao todo, 
186 pessoas foram baleadas 
em fevereiro: 89 morreram e 
97 ficaram feridas. 
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GERAL

Restrições são mantidas
Prefeito não descarta lockdown no Rio caso seja necessário

 L CONSELHO DE COMITÊ CIENTÍFICO

O 
prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), se reuniu, 
ontem, com o comitê 

científico da Covid-19 para dis-
cutir sobre a necessidade de am-
pliação das medidas restritivas 
para conter a propagação do co-
ronavírus na cidade. No Twitter, 
ele anunciou que foi aconselha-
do a manter as restrições atuais. 
Antes, durante um evento no 
Cristo Redentor, o prefeito havia 
dito que não via urgência em es-
tabelecer um lockdown, embo-
ra não descartasse essa possibili-

dade caso se tornasse necessária.
O comitê, segundo Paes, re-

comendou que a prefeitura in-
tensifique a fiscalização de ir-
regularidades e se mantenha 
atenta aos dados divulgados pe-
la Secretaria Estadual de Saúde.

“Eu nunca descartei lockdown, 
a gente trabalha com a ciência. Os 
números do Rio são muito baixos, 
não há uma pressão sobre a rede 
pública, há uma diminuição de ca-
sos, internações e óbitos. Enquan-
to perdurar esse quadro, enquan-
to a ciência mandar a gente fazer 

as restrições que estamos fazendo, 
nós vamos fazer”, disse o prefeito 
no Corcovado.

Adaptação ao momento
No momento, as medidas ado-

tadas no Rio estão divididas em 
permanentes, variáveis e reco-
mendáveis. As obrigatórias se re-
ferem ao uso de máscara em locais 
públicos, disposição de álcool em 
gel e respeito ao distanciamento 
social. Entre as medidas variáveis 
estão a limitação da capacidade 
de lotação de estabelecimentos, a 

alteração nos horários de funcio-
namento e a ampliação das regras 
de distanciamento em locais fe-
chados, dependendo do estágio 
de risco por região administrati-
va: muito alto, alto e moderado.

Já as medidas recomendáveis 
servem de alerta para que os ci-
dadãos evitem o contato com 
pessoas com quem não compar-
tilham moradia e procurem não 
sair de casa em situações desne-
cessárias. Essas medidas são enfa-
tizadas para as pessoas que fazem 
parte do grupo de risco.

O esquema de “fura-fila” na 
vacinação contra a Covid-19 
teve novos desdobramentos 
e novas denúncias foram fei-
tas contra o Hospital Estadual 
Azevedo Lima, administrado 
pela Organização Social (OS) 
Instituto Sócrates Guanaes, em 
Niterói. Uma lista com o nome 
dos vacinados mostra que vá-
rios funcionários da OS, sem 
estarem na linha de frente ou 
serem de grupos prioritários, 
foram vacinados, segundo a 
Rede Bandeirantes.

Entre os nomes citados, ainda 
de acordo com a emissora, estão 
os do chefe de gabinete, de um 
funcionário da área de tecnolo-
gia e do gerente de um banco que 
funciona na unidade. 

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informou que as 
denúncias que envolvam ser-
vidores públicos serão encami-
nhadas para abertura de pro-
cesso administartivo. Já no caso 
de OSs, é possível a aplicação de 
sanções contratuais caso se com-
prove a irregularidade, após in-
vestigações da Polícia Civil.

Na semana passada, a De-
legacia de Combate à Corrup-
ção e Lavagem de Dinheiro 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão contra suspeitos 
de furar a fila da vacina da Co-
vid-19 no Azevedo Lima, após 
receber denúncias do Conse-
lho Regional de Enfermagem. 
Dois enteados, de 16 e 20 anos, 
de um diretor da OS tinham to-
mado a vacina sem serem do 
grupo prioritário. Prosseguem 
as investigações por crime de 
falsidade e para determinar a 
extensão do esquema.

Fura-fila 
tem novas 
denúncias
Hospital dirigido 
por OS vacinou fora 
da lista prioritária  

 L FARRA EM NITERÓI

Uma profissional da Saúde orienta um grupo de idosos que aguarda a vacinação no Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio

LUCIANO BELFORD

 LA cidade do Rio começou a va-
cinar ontem os idosos a partir 
dos 79 anos, no primeiro de três 
dias programados para essa fai-
xa de idade. Idosos que estive-
ram na fila para a imunização 
se mostraram otimistas com a 
chegada da vacina. “Foi ótimo, 
muito bem. Estou muito feliz, só 
de saber que vou ficar livre desse 

vírus, é uma bênção!”, comemo-
rou Dona Alda Martins Gomes 
no posto montado no Museu da 
República, no Catete, Zona Sul.

O restante do calendário pa-
ra a imunização da população 
só será divulgado quando se 
confirmar a chegada de novo 
lote da vacina, já que o estoque 
atual só vai até amanhã.

Só tem vacina até amanhã
 LNo mesmo evento no Corco-

vado, que lançou o projeto de ce-
lebração dos 90 anos do Cristo 
Redentor, o governador do esta-
do em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), disse acreditar que o avan-
ço da vacinação garantirá uma vi-
da “100% normal ou em um grau 
de normalidade muito grande” até 
outubro. “Eu acredito muito que 

nos próximos 60 dias esse proces-
so de vacinação já vai estar muito 
mais acelerado, principalmente 
com a produção da Fiocruz e do 
Butantan”, acrescentou o governa-
dor, que foi contrário a um projeto 
de lei, da Alerj, sobre a compra de 
vacinas pelo governo do estado, 
optando por continuar no plano 
nacional de imunização.

Castro: vida normal até outubro
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Corcovado aos 90 anos
Rio lança projeto para comemorar em grande estilo entre 9 e 17 de outubro

 L CARTÃO-POSTAL DO BRASIL

U
m evento que reuniu 
autoridades religiosas, 
do Estado e do Municí-

pio do Rio, ontem de manhã, 
no Corcovado, no dia dos 456 
anos de fundação da cidade, 
marcou o lançamento do pro-
jeto de comemorações dos 90 
anos do Cristo Redentor. As 
celebrações, salvo contratem-
pos, serão realizadas de 9 a 17 
de outubro, no Sambódromo 
da Marquês de Sapucaí.

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), o governador em 
exercício, Cláudio Castro (PSC), 
o senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), o deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
e o Ministro do Turismo, Gilson 
Machado, estiveram presentes.

“Dia de gratidão, dia de aniver-

sário da cidade. Estamos prepa-
rando muita festa. Se Deus quiser, 
todo mundo vai estar vacinado até 
outubro. A festa é para todos”, disse 

o arcebispo do Rio de Janeiro, car-
deal Dom Orani João Tempesta.

O objetivo das comemorações 
é deixar um legado social, am-

biental e educativo como referên-
cia aos cariocas. “Ao longo dos seus 
90 anos, o Monumento do Cristo 
Redentor sempre se destacou no 

cenário nacional e internacional 
como porta de entrada do turis-
mo brasileiro, maior monumento 
em art déco do mundo e santuá-
rio católico. Chegou a hora de cele-
brarmos tudo o que ele representa 
para o povo brasileiro e o mundo 
inteiro. Por isso vamos fazer uma 
grande festa, com atividades reli-
giosas, sociais e culturais”, afirmou 
o Padre Omar, reitor do santuário.

Entre as apresentações anun-
ciadas para o Sambdódromo es-
tão as de Jorge Aragão, Dennis DJ, 
Elba Ramalho, Maestro João Car-
los Martins, Jesus Luz e DJ Fábio 
Lopes, que vão se apresentar no 
Palco da Paz, na Praça da Apo-
teose. O local também terá apre-
sentações das escolas de samba do 
Grupo Especial do Rio, além de 
teatro, dança e folclore.

Bolo com velas no Centro do Rio
Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências marca os 456 anos da cidade 

 L DIA DE COMEMORAÇÕES

Um ponto alto das come-
morações do aniversário de 
456 anos da cidade do Rio, on-
tem, foi uma festa na Avenida 
Marechal Floriano, no Cen-
tro, onde foi feita a entrega do 
tradicional bolo da Sociedade 
dos Amigos da Rua da Carioca 
e Adjacências (Sarca). 

Tendo ao seu lado Tia Suri-
ca, da Portela, e o cardeal Dom 
Orani João Tempesta, o prefeito 
Eduardo Paes (DEM) assoprou 
as velas do enorme bolo. Depois, 
em sua conta no Twitter, o pre-
feito se explicou, já que a prática 
não é recomendada em tempos 

de pandemia da Covid-19. “Que 
honra mais uma vez poder asso-
prar esse bolo de aniversário do 
Rio! 456 anos! Em tempo: asso-
prei pois tratava-se de um bolo 
artificial”, postou.

A atriz e cantora Zezé Motta, 
uma moradora ilustre, fez uma 
homenagem especial à cidade. 
“Parabéns, Rio de Janeiro! 1º de 
marco, aniversário desta cidade 
que muito faz parte de mim. Me 
sinto uma legítima carioca. Nas-
ci em uma família humilde em 
Campos, no interior fluminen-
se, mudei com meus pais e meu 
irmão aqui para o Rio, aos 2 anos 

de idade, em busca de uma vida 
melhor”, contou. “Minha mãe era 
costureira, trabalhando aos finais 
de semana em casa e durante a se-
mana em uma confecção, meu 
pai escrevia músicas e cantava 
eventualmente na noite. Foi aqui 
que comecei a estudar teatro, foi 
aqui que a minha trajetória artís-
tica começou. Foi aqui, no Rio de 
Janeiro, que uma luz se acendeu, 
como um anjo em minha dire-
ção, me dando sorte e garra para 
seguir por este mundo afora. Eu 
e minha família vencemos juntos 
aqui, no Rio de Janeiro. Parabéns, 
Rio”, completou. Tia Surica, Paes e Dom Orani assopram as velas do bolo cenográfico

LUCIANO BELFORD

Lideranças religiosas e políticas posaram aos pés do Cristo Redentor durante o evento de ontem 

ESTEFAN RADOVICZ
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 LTENHO 49 anos e sou jornaleiro 
há 31. Moro no Caju e o que mais 
gosto na minha profissão é aten-
der o público. O que mais me deixa 
encantado no bairro é a praia. Meu 
time de coração é o Botafogo. Nas 
horas vagas, eu gosto de descansar. 
Gosto do MEIA HORA porque me 
deixa por dentro de todas as infor-
mações do esporte.

VALDENIZ NUNES 
Leme

POLYANNA 
KETLYN 
DA SILVA 
RIBEIRO
tem atual-
mente 16 
anos. Ela 
desapareceu 
em 2 de abril 
de 2015, em 
Niterói (Região Metropolitana do 
Rio), após ser sequestrada.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

Gasolina 
mais cara

 LA Petrobras anunciou 
ontem novo aumen-
to nos preços da gasoli-
na (4,8%), do óleo die-
sel (5%) e do gás (5,2%) 
vendidos nas refinarias. 
Os aumentos entram ho-
je em vigor.

RAPIDINHA...

Aplicativo para 
ensino remoto
Serviço gratuito ajudará alunos e professores

 L ‘APPLIQUE-SE’ NA REDE ESTADUAL

N
o primeiro dia de aulas pre-
senciais na rede estadual de 
ensino, a Secretaria de Es-

tado de Educação lançou ontem 
o Applique-se, um aplicativo para 
ensino remoto que está disponí-
vel para os sistemas Android e iOS. 
Nele, professores e alunos terão 
acesso a ferramentas de aprendi-
zagem, como materiais didáticos 
e exercícios em arquivo de PDF, 
aulas em áudio e vídeo, além de 
acesso ao Google Classroom, pla-
taforma que abarca as turmas de 
cada escola. O usuário poderá na-
vegar pelo software 24 horas nos 
sete dias da semana, sem utilizar 
seu pacote de dados.

Até abril, os conteúdos estarão 
focados na revisão do ano letivo de 
2020, divididos por anos e séries 
do Ensino Regular — do 6º ano 
do Fundamental à 3ª série do En-
sino Médio — e fases e módulos 
da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Isso significa que o aluno 
que hoje está na 2ª série do Ensi-
no Médio, por exemplo, vai clicar 
no botão “1ª série”, que cursava no 
ano passado, e acessar o material.

A partir de maio, o Applique-
-se também terá os materiais re-
ferentes à série ou ao ano de es-
colaridade em que o aluno está 
matriculado. “O lançamento do 
Applique-se faz parte do plane-

jamento estratégico da Seeduc de 
trazer a educação fluminense pa-
ra o século 21. O aplicativo veio 
por conta da pandemia, mas fica-
rá de legado para os alunos como 
uma ferramenta importante de 
aprendizado, em uma interface 
que dialoga com os jovens, hoje 
tão acostumados com a tecnolo-
gia”, disse o secretário de Estado 
de Educação, Comte Bittencourt.

A gratuidade da navegação se 
dá após adesão das principais ope-
radoras de celular ao serviço. So-
mente na hora de fazer o down-
load ou de se logar, o aluno usará 
seu pacote de dados, se não estiver 
em ambiente com wi-fi.

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), afir-
mou ontem que está “quase tudo 
certo” para o pagamento de uma 
nova rodada do auxílio emergen-
cial. “O auxílio emergencial mo-
vimenta a economia local. Está 
quase tudo certo, teve uma reu-
nião de três horas ontem à noite, 
aqui”, disse Bolsonaro para apoia-
dores, na saída do Palácio da Al-
vorada. Ele se referia a conversas 
que manteve com os ministros da 
Economia, Paulo Guedes; da Saú-
de, Eduardo Pazuello; da Casa Ci-
vil, Braga Netto; e da Secretaria de 
Governo, Luis Eduardo Ramos, 
além dos presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG). 
Segundo Bolsonaro, o novo 

valor do auxílio deve ficar em R$ 
250, por quatro meses. “Está aci-
ma da média do Bolsa Família, 
que é de R$ 190”, completou. “Al-
guns reclamam: é muito pouco. 
Meu Deus do céu, alguém sabe 
quanto custa isso para todos vocês 
brasileiros? O nome é ‘auxílio’, não 
é aposentadoria”, afirmou ainda o 
presidente, ressaltando que o go-
verno federal vai ter que se endi-
vidar para fazer os pagamentos. 

Nas redes sociais, Bolsonaro 
postou foto da reunião e disse ter 
tratado de “vacina, auxílio emer-
gencial, PEC Emergencial, empre-
go e a situação da pandemia”.

Auxílio deve 
ser de R$ 250
Bolsonaro diz que ‘está quase tudo 
certo’ para pagamento por 4 meses 

 L AJUDA NA PANDEMIA
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Cariocão já 
começa hoje. 
Quem leva?
Maracanã é o palco 
do jogo de abertura, 
às 21h35, entre o atual 
bicampeão Flamengo 
e o Nova Iguaçu

O 
Campeonato Carioca 
começa hoje e o atual 
bicampeão Flamengo 

abre a rodada, contra o Nova 
Iguaçu, no Maracanã, às 21h35. 

Vasco e Botafogo estreiam ama-
nhã (ver tabela na página 11), en-

quanto o Fluminense fecha a rodada, 
na quinta-feira. Para este ano, a Fe-

deração de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro (Ferj) divulgou algumas mu-

danças no regulamento, como grupo único.
Até o ano passado, o Campeonato Ca-

rioca era disputado em dois turnos (Taça 
Guanabara e Taça Rio) e dois grupos (A e 
B). Em dezembro do ano passado, a FERJ 
divulgou um esquema diferente para 2021. 
As 12 equipes farão parte de um único gru-
po, onde cada equipe joga 11 partidas. Os 
quatro melhores colocados farão semifinal 
e final para decretar o campeão do torneio. 

O primeiro colocado da fase de grupos ga-
nhará a Taça Guanabara e um chaveamento 
entre o quinto e oitavo colocados consagrará 
o campeão da Taça Rio. O último da fase de 
grupos será rebaixado ao fim da competição. 
Além dos quatro grandes do estado, também 
disputam o campeonato: Bangu, Boavista, 
Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portugue-
sa, Resende e Volta Redonda.

O maior campeão do torneio é o Flamen-
go, que já acumula 36 conquistas e vai em 
busca do tricampeonato. Logo depois vem o 
Fluminense, que tem 31 títulos, mas é o clube 
grande que amarga a maior seca, já que não 
vence o Estadual desde 2012. O Vasco tem 24 
campeonatos, com o último conquistado em 
2016. O Botafogo tem 21 e venceu pela últi-
ma vez em 2018.
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Vai na ressaca do octa
De férias, Mengão usará os seus crias nas primeiras rodadas do Carioca-2021

 L TUDO DE NOVO

O 
Flamengo não teve muito 
tempo para comemorar o 
octacampeonato brasilei-

ro. Após só cinco dias, o Rubro-
-Negro volta a campo, hoje, para 
pegar o Nova Iguaçu, no Mara-
canã, às 21h35 (horário solicita-
do pela Record, emissora que irá 
transmitir o jogo), pela primeira 
rodada do Campeonato Carioca.

Como o departamento de fute-
bol concedeu férias aos profissio-
nais, o Mais Querido será repre-
sentado pela garotada do Sub-20, 
que será comandada pelo técnico 
Maurício Souza, uma vez que Ro-
gério Ceni também está descan-
sando. Alguns atletas do profissio-
nal irão reforçar a equipe. São eles: 
o goleiro Gabriel Batista, o lateral-
-direito Matheuzinho, o zagueiro 
Natan, o volante João Gomes e o 
atacante Rodrigo Muniz. Pepê, 
Michael e Hugo Moura, que retor-
na de empréstimo ao Coritiba, se-
rão incorporados na quinta-feira.

No treino de ontem, Mau-
rício Souza esboçou a equipe 
com Gabriel Batista; Matheuzi-
nho, Noga, Natan e Ramon; João 
Gomes, Daniel Cabral e Yuri de 
Oliveira; Thiaguinho, Lázaro e 
Rodrigo Muniz. Em alguns mo-
mentos da atividade, o coman-
dante sacou o apoiador Yuri e co-
locou Max, como teste para fazer 
alteração durante a partida.

Esse será o time que represen-
tará o Rubro-Negro nas primei-
ras rodadas do Carioca-2021. Al-
guns jovens, já conhecidos pela 
torcida, poderão mostrar o po-
tencial e brigar por, quem sabe, 
uma promoção ao time profis-
sional. O grupo volta aos traba-
lhos no Ninho do Urubu no dia 
15 de março e farão uma mini 
pré-temporada de olho na Su-
percopa do Brasil, que será dis-
putada no dia 11 de abril, contra 
Palmeiras ou Grêmio, clubes que 
decidem a Copa do Brasil.

O lateral-esquerdo Ramon é uma das caras novas do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca

MARCELO CORTES/FLAMENGO

 LNovo reforço para o time Sub-
20, Fabrizio Peralta é aguardado 
hoje para se apresentar ao clu-
be, realizar exames médicos e 
assinar contrato até dezembro. 
O volante de 18 anos pertence 
ao Cerro Porteño, do Paraguai, 
e será cedido por empréstimo, 
com opção de compra estabe-
lecida no vínculo. Considerado 
uma joia no seu país, Fabrizio 
Peralta já defendeu a seleção de 
base em competições impor-
tantes: o Sul-Americano sub-17 
e o Mundial sub-17. Com boa 
saída de bola e ótimo poder 
ofensivo, Peralta é considerado 
um volante moderno. O chu-
te de longa distância é uma das 
principais virtudes do atleta.

Joia chega 
hoje pra base

Gabriel; Matheuzinho, Noga, Natan e 
Ramon; João Gomes, Daniel Cabral e Yuri 
de Oliveira; Thiaguinho, Lázaro e Rodrigo 
Muniz. Técnico: Mauricio Souza

Luis Henrique; Digão, Gilberto, Lucas 
Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, 
Dieguinho e Anderson Kunzel; Yan e João 
Pedro. Técnico: Carlos Vitor

Local: Estádio Maracanã (RJ)  
Árbitro: Rejane Caetano da Silva  
Assistentes: Lilian Da Silva Fernandes 
Bruno e Andrea Maffra Marcelino 
Horário: 21h35 TV: Record e FlaTV 
Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

FLAMENGO

NOVA IGUAÇU

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

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

 LQuem abriu do descanso para 
tentar mostrar que ainda tem 
espaço no grupo rubro-negro 
foi o atacante Michael, que foi 
o grande destaque do Goiás no 
Brasileiro de 2019, mas no Fla-
mengo até hoje não se encon-
trou. Foi iniciativa do jogador 
pedir à comissão técnica para 
ser utilizado nas três primeiras 

rodadas do Carioca. Na tempo-
rada passada, Michael fez qua-
tro gols e atuou em 43 jogos, 
sendo dez deles como titular. 

Com Rogério Ceni, no entan-
to, o atacante não tem recebido 
muitas chances e pode até deixar 
o clube se surgir uma boa oferta. 
Recentemente, o São Paulo tentou 
contratá-lo por empréstimo.

Já em relação ao zagueiro 
Bruno Viana, primeiro reforço 
do Flamengo para a temporada 
2021, não foi inscrito a tempo 
para a primeira rodada, já que a 
janela de transferência no Bra-
sil só abriu ontem. O defensor 
será melhor preparado para a 
segunda rodada, diante do Ma-
caé, no próximo sábado. 

Por espaço, Michael abre mão das suas férias
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 L CARA NOVA NO PEDAÇO

Ronald tá na área
Fogão apresenta seu primeiro reforço para 2021

O 
Botafogo apresentou on-
tem o seu primeiro refor-
ço para a temporada de 

2021. Trata-se do atacante Ro-
nald, de 24 anos, que se destacou 
na Série B do Campeonato Bra-
sileiro pelo Botafogo-SP. Ainda 
tímido, o jogador falou de suas 
características e chegou bem mo-
tivado para fazer parte do proces-
so de reconstrução do Alvinegro.

“Agradeço pela oportunidade 
de estar vestindo a camisa do Bota-
fogo, é uma satisfação imensa. Es-
pero retribuir esse carinho den-
tro de campo. Fiquei muito feliz 
quando o Botafogo me procurou, 
pela história linda que tem no fu-
tebol. Estou também muito mo-
tivado por esse desafio”, afirmou o 
jogador, que depois detalhou co-
mo é a sua maneira de atuar.

“Minhas características são 
bastante velocidade, drible e fi-
nalização. A torcida pode esperar 
que eu possa sempre jogar bem e 
honrar sempre essa camisa. Espe-
ro conquistar títulos e marcar mi-
nha história aqui”.

Após as saídas de Luiz Henri-
que e Luís Fernando, o Botafogo 
procurou peças de reposição com 
as mesmas semelhanças: jogado-
res rápidos e que atuassem pelos 
dois lados na frente. Ronald che-
gou a ser dado como reforço para 
o Brasileirão, mas o Botafogo-SP 
travou as negociações porque que-
ria uma compensação financeira. 
Além do atacante, o clube segue no 
mercado em busca de um goleiro e 
de um volante, que devem chegar 
nos próximos dias.

O atacante com a camisa do Glorioso: ‘É uma satisfação imensa’

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LEm reorganização financeira por 
causa da queda para a Série B do 
Campeonato Brasileiro, o Bota-
fogo teve uma redução significa-
tiva na sua folha salarial: R$ 400 
mil mensais. Essa é a quantia que 
o clube vai economizar com as 
saídas já confirmadas do goleiro 
Saulo, do lateral-esquerdo Victor 
Luis (retorna ao Palmeiras), do 

zagueiro Helerson, do volante Cí-
cero e do atacante Kelvin. Todos 
não vestem mais a camisa do Al-
vinegro e agora procuram novos 
destinos. O próximo a sair deve 
ser o marfinense Salomon Kalou, 
que recebe cerca de R$ 400 mil 
por mês e sua passagem foi um 
dos maiores fracassos da gestão do 
ex-presidente Nelson Mufarrej.

Clube alivia a folha em R$ 400 mil

TAÇA GUANABARA 2021
1ª RODADA: HOJE

 Flamengo x Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: AMANHÃ

 Macaé x Bangu 15h Eduardo Guinle
 Volta Redonda x Madureira 17h Cidadania
     Botafogo x Boavista 18h Nilton Santos
 Vasco x Portuguesa 21h São Januário

1ª RODADA: QUINTA
 Resende x Fluminense 18h Maracanã

2ª RODADA: SÁBADO
 Macaé x Flamengo 18h A Definir
 Volta Redonda x Vasco 21h05 Cidadania

2ª RODADA: DOMINGO
 Nova Iguaçu x Madureira 15h30 Laranjão
 Fluminense x Portuguesa 16h Maracanã
 Boavista x Bangu 18h Elcyr Resende

2ª RODADA: SEGUNDA
 Botafogo x Resende 21h Nilton Santos

3ª RODADA: 13/03 (SÁBADO)
 Madureira x Resende 15h30 Conselheiro Galvão
 Nova Iguaçu x Vasco 18h A Definir
 Bangu x Botafogo 21h05 A Definir

3ª RODADA: 14/03 (DOMINGO)
 Portuguesa x Volta Redonda 15h30 Luso-Brasileiro
 Flamengo x Fluminense 18h Maracanã

3ª RODADA: 15/03 (SEGUNDA)
 Boavista x Macaé 16h Elcyr Resende

4ª RODADA: 20 E 21/03 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Resende A Definir Maracanã
 Boavista x Nova Iguaçu A Definir Elcyr Resende
 Bangu x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Portuguesa A Definir Conselheiro Galvão
 Volta Redonda x Macaé A Definir A Definir
 Vasco x Botafogo A Definir Maracanã

5ª RODADA: 24 E 25/03 (QUARTA E QUINTA)
 Botafogo x Flamengo A Definir Nilton Santos
 Resende x Volta Redonda A Definir Trabalhador
 Vasco x Macaé A Definir São Januário
 Madureira x Bangu A Definir Conselheiro Galvão
     Boavista x Fluminense A Definir A Definir
 Nova Iguaçu x Portuguesa A Definir A Definir

6ª RODADA: 27 E 28/03 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Vasco x Madureira A Definir São Januário
 Boavista x Flamengo A Definir A Definir
     Nova Iguaçu x Botafogo A Definir A Definir
 Portuguesa x Macaé A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Resende A Definir Moça Bonita

7ª RODADA: 31/03 E 1º/04 (QUARTA E QUINTA)
 Fluminense x Vasco A Definir Maracanã
 Flamengo x Bangu A Definir Maracanã
 Botafogo x Madureira A Definir Nilton Santos
     Resende x Portuguesa A Definir Trabalhador
         Macaé x Nova Iguaçu A Definir A Definir
             Volta Redonda x Boavista A Definir A Definir

8ª RODADA: 03 E 04/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Macaé x Fluminense A Definir A Definir
 Madureira x Flamengo A Definir A Definir
 Botafogo x Portuguesa A Definir Nilton Santos
    Volta Redonda x Nova Iguaçu A Definir A Definir
    Vasco x Bangu A Definir São Januário
    Resende x Boavista A Definir Trabalhador

9ª RODADA: 10 E 11/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Flamengo x Vasco A Definir Maracanã
 Volta Redonda x Botafogo A Definir A Definir
 Macaé x Resende A Definir A Definir
 Fluminense x Nova Iguaçu A Definir Maracanã
 Madureira x Boavista A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Bangu A Definir Luso-Brasileiro

10ª RODADA: 17 E 18/04 (SÁBADO E DOMINGO)
 Fluminense x Botafogo A Definir Maracanã
 Madureira x Macaé A Definir Conselheiro Galvão
 Portuguesa x Flamengo A Definir A Definir
 Bangu x Volta Redonda A Definir Moça Bonita
    Nova Iguaçu x Resende A Definir A Definir
 Boavista x Vasco A Definir A Definir

11ª RODADA: 24 E 25/04 (SÁBADO E DOMINGO) 
 Botafogo x Macaé A Definir Nilton Santos
 Flamengo x Volta Redonda A Definir Maracanã
 Resende x Vasco A Definir A Definir
 Fluminense x Madureira A Definir Maracanã
 Portuguesa x Boavista A Definir Luso-Brasileiro
 Bangu x Nova Iguaçu A Definir Moça Bonita

RONALD DISSE 
QUE SEU FORTE 
SÃO O DRIBLE, A 
VELOCIDADE E A 

FINALIZAÇÃO 
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Cão de guarda tricolor
Fluzão fecha com volante Wellington, que já passou por Furacão, São Paulo e Vasco

 L REFORÇO

D
e olho no mercado para 
reforçar o grupo para a 
próxima temporada, o 

Fluminense acertou ontem a 
contratação do volante Wellin-
gton, ex-Athletico Paranaense 
e Vasco. O jogador de 30 anos 
estava sem clube desde dezem-
bro, quando deixou o Furacão, 
e chega ao Tricolor das Laran-
jeiras sem custos. O atleta já 
realizou os exames médicos de 
rotina e é aguardado no clube 
hoje para assinar contrato.

Vale ressaltar que ele vinha 
mantendo a forma física no 
Rio de Janeiro, onde tem casa 
desde a passagem pelo Vasco 
entre 2017 e 2018. Wellington 
teve o nome aprovado pela co-
missão técnica do técnico Ro-
ger Machado. Capitão do Fu-
racão na conquista da Copa do 

Brasil de 2019, o jogador não 
teve seu contrato renovado e 
deixou o rubro-negro para-
naense antes do encerramen-
to do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo São Paulo, on-
de foi campeão da Copa Sul-A-
mericana em 2012, ele repetiu o 
feito no Athletico, em 2019. O 
jogador também foi campeão 
da Copa do Brasil e da Copa Su-
ruga, além do Campeonato Pa-

ranaense em 2020. Wellington O 
volante será a terceira contrata-
ção do Fluminense para a tem-
porada 2021. O Time de Guer-
reiros já trouxe o zagueiro Rafael 
Ribeiro, do Náutico, por emprés-
timo, e acertou com o lateral-di-
reito Samuel Xavier, ex-Ceará.

A diretoria sabe que precisa fa-
zer mais investimentos na equipe, 
uma vez que o Flu está muito per-
to de entrar direto na fase de gru-
pos da Libertadores. Já garantido 
na primeira fase da competição, 
o clube torce para que o Palmei-
ras, atual campeão da Liberta, ba-
ta o Grêmio na decisão da Copa 
do Brasil. Se isso acontecer, o G-4 
do Brasileiro vira G-5. No jogo de 
ida, no último domingo, em Por-
to Alegre, o Verdão venceu por 1 a 
0. O jogo da volta será no próximo 
domingo, no Allianz Parque.

Wellington chega às Laranjeiras por indicação do técnico Roger

MIGUEL LOCATELLI / ATHLETICO-PR

JOGADOR É 
ESPERADO HOJE 
NO CLUBE PARA 

ASSINAR O 
CONTRATO

 LNunca é tarde para a primeira 
vez. Aos 36 anos, Matheus Fer-
raz é um dos mais experientes 
do atual grupo. Porém, a Liber-
tadores de 2021 será a primei-
ra do zagueiro. Feliz de ter feito 
parte do time que recolocou o 
clube na competição após oito 
anos, o defensor falou sobre a 
expectativa de jogar o torneio.

“Vai ser a minha primeira Li-
bertadores. Eu já tinha em men-
te, pensava muito no momento 
de disputar uma Libertadores, po-
der jogar esse campeonato que é o 
mais desejado sul-americano. Fico 
muito feliz, cara, muito feliz de ter 
essa oportunidade. Principalmen-
te pelo Fluminense, por esse time, 
por esse grupo. Por todo esforço 

que a gente vem tendo, por todo 
esforço que a diretoria vem fazen-
do para colocar o Fluminense en-
tre os grandes de novo, arruman-
do o clube em todos os aspectos”, 
disse ao Globoesporte.com.

A temporada de 2020 foi es-
pecial para Matheus Ferraz, que 
voltou a atuar depois de uma 
grave lesão sofrida em 2019.

Veterano, Matheus Ferraz vai estrear na Liberta
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Agente afirma 
que Cano não sai
Goleador tem vínculo com o Vascão até dezembro

 L SAI PRA LÁ

P
rincipal destaque do 
Vasco na temporada, 
Germán Cano não tem 

ofertas para deixar o clube. De 
acordo com informações da 
Band, o empresário do atleta, 
José Constanzo, afirmou que 
tudo o que vem sendo noticia-
do a respeito da saída do argen-
tino é apenas puro boato.

“Cano permanecerá no Vas-
co. Ele tem contrato com o clu-
be. Isso é notícia de blog vindo 
da Colômbia e é mentira. Não 
tem nada de verdade”, disse.

Cano, de 33 anos, tem contra-
to com o Vasco até o fim do ano. 
Com o rebaixamento do Gigante 
da Colina para a Série B do Brasi-
leiro a sua permanência se tornou 
incerta. Isso porque o clube terá 
uma redução financeira conside-
rável no segundo semestre.

O argentino tem um dos 
maiores salários do Vasco. Ain-
da não se sabe se o Cruzmalti-
no terá condições de arcar com 
os R$ 250 mil mensais que o jo-
gador recebe. Além disso, a di-
retoria herdou dívidas da ges-
tão passada com o atual grupo 
de jogadores. O camisa 14 ain-
da espera que os cartolas expli-
quem como esses débitos serão 
quitados e o tempo necessário 
para resolver o problema.

O centroavante tem algu-
mas sondagens do futebol 
árabe. Caso seja do interes-
se do Vasco negociá-lo, Cano 
já explicou que não quer dei-
xar o clube de São Januário de 
mãos vazias. O jogador é grato 
pela temporada e só aceitaria 
uma oferta, caso o Vasco seja 
bem recompensado. O argen-
tino marcou 24 gols em 51 jo-
gos com a camisa cruzmaltina. 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

 LNovo técnico do Vasco para a 
temporada, Marcelo Cabo será 
apresentado hoje, às 11h, pela 
VascoTV. Ainda em virtude da 
pandemia do novo coronaví-
rus, a entrevista coletiva será 
virtual. O treinador, que esta-
va no Atlético Goianiense, assi-
nou contrato com validade até 
o final da temporada. Aos 54 
anos, iniciou a carreira de trei-
nador em 2004, quando dirigiu 
o Bangu. Depois disso, dirigiu 
outros 16 clubes, entre eles o 
Dragão, onde faturou o títu-
lo estadual no final de semana, 
Ceará, Figueirense e Guarani. 
Ele também já teve passagens 
por clubes do Oriente Médio.

Apresentação 
de Cabo é hoje

Cano é o 
destaque do 
Vasco 
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A GATA DA HORA

esbanjou charme, beleza e muita sensualidade 

no programa ‘Bela do Verão’, reality show da Rede TV! A 

modelo é gaúcha, tem 30 anos e muito bem casada, hein! 

“Foi uma experiência incrível ficar confinada, amo conhecer 

pessoas e fazer novas amizades”, contou a beldade.

CARLA SILVA

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

NELSON MIRANDA/DIVULGAÇÃO

 LPrincipal reforço do Atlé-
tico Mineiro para a tempo-
rada, o atacante Hulk teve a 
sua situação regularizada no 
começo da tarde de ontem, 
quando o seu nome passou 
a constar no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF 
(Confederação Brasileira de 
Futebol). Sendo assim, sua 
primeira partida oficial pelo 
Galo deve ser na quinta-fei-
ra, contra o Tombense, pelo 
Campeonato Mineiro. Aos 
34 anos, Hulk foi anunciado 
pelo Galo no fim de janei-
ro, depois de fechar contrato 
válido por dois anos, com a 
possibilidade de renovação 
por mais uma temporada. 

Hulk é regularizado pelo Galo
PEDRO SOUZA/ATLETICO

Walter, que 
disputou o último Cam-
peonato Brasileiro pelo 
Athletico Paranaense, 
acertou ontem com o Vi-
tória para a Série B. Aos 
31 anos, o jogador retor-
na ao rubro-negro baia-
no que defendeu antes 
de se profissionalizar.

o atacante 
Cristiano Ronaldo pode dei-
xar a Juventus. Caso a Velha 
Senhora seja eliminada da 
Liga dos Campeões pelo Por-
to, de Portugal, são boas as 
chances de o camisa 7 deixar 
o clube. A Juventus perdeu 
o jogo de ida das oitavas de 
final por 2 a 1. A volta é dia 9.

 LO ATACANTE LINSATISFEITO,
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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$500,00
+taxas (agua e luz R$100,00). 
Aluga quarto com pia e banheiro 
para solteiro ou casal. Ótima Lo-
calização. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

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.
 

TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Instala-
ções, Consertos, Manutenção. 
Com experiência na área, carteira 
habilitação(B). Salário à combinar  
+Vt  +Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-4736.
 

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
 

COROA DONARA 
Morenaça, linda, massagem rela-
xante, aparelhada/ diferenciada. 
Sozinha. Atendo cavalheiros/ 
casais. Novo Endereço, Cruz 
Vermelha (30,00). T.3903-6970/ 
T.99753-2119. Cartões.

 

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.
 
VIVIANE TIJUCANA 
Loiraça, corpaço malhado, liberal, 
educada, cobiçadíssima, carinho-
sa. Fera entre 4 paredes. Prive. 
Tijuca (60,00). T.21-97593-3956
www.muraldoprazer.com/vivane 
Admite-se Moças.
 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprinter, 
bongo, caminhão, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar em 
Jacarepaguá ou Ceasa. T:96419-
8521 Vitor.
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FOTOS REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO

NOVA 
CONTRATADA 
DA RECORD

 LAdriane Galisteu é a no-
va contratada da Record. 
A apresentadora coman-
dará a quinta temporada 
do reality show Power Cou-
ple Brasil, que tem estreia 
prevista para maio. O pro-
grama promove uma com-
petição entre casais, que 
passam por uma série de 
desafios de afinidade, va-
lendo dinheiro, com o obje-
tivo de testar o quanto eles 
se conhecem de verdade. 

NOVO VISUAL 

PARA SÉRIE

 LAgatha Moreira usou as 
redes sociais para mos-
trar a mudança radical no 
visual, ontem. Nas fotos 
publicadas, a atriz apare-
ce de cabelo curto e fios 
louros. O novo look é pa-
ra as gravações de Verda-
des Secretas 2. Na legen-
da das imagens, Agatha 
fez referência a Giovan-
na, sua personagem na 
série. “The bitch is back 
(A vadia está de volta)”, 
escreveu a atriz.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ROBERTO CARLOS: ‘VACINA SIM!’
 L Vários famosos foram vacinados con-

tra a Covid-19 ontem. Um deles foi Ro-
berto Carlos (1), de 79 anos, que recebeu 
a primeira dose do imunizante em um 
posto de vacinação em Botafogo. O can-
tor estava dentro do carro, de máscara, 
luva e óculos, quando foi vacinado. Ele 
compartilhou o momento em seu Insta-
gram. “Todo mundo tem que vacinar, 
deve vacinar e isso é muito importante. 
Vacina sim!”, escreveu o Rei na legenda. 
Erasmo Carlos, de 79 anos, também foi 
vacinado. “Assim como eu, o povo quer 
vacina. Quanto mais rápido melhor. Não 
doeu!”, postou o cantor na legenda do 

vídeo que compartilhou no Instagram. 
Aos 83 anos, Raul Gil (2) recebeu a pri-
meira dose da vacina contra a Covid-19 
em um posto drive-thru em São Paulo. 
Betty Faria (3) foi outra celebridade imu-
nizada ontem. A atriz, de 79 anos, fez 
uma publicação nas redes sociais para 
celebrar o momento: “Maior e vacina-
da”. Ney Matogrosso (4), de 79 anos, re-
cebeu uma dose do imunizante no posto 
do Planetário da Gávea, na Zona Sul do 
Rio, e compartilhou o momento nas suas 
redes sociais. “Recebi a primeira dose da 
vacina. Muito bem atendido, como to-
dos que estavam lá”, publicou. 

EM ALTA EM BAIXA

 LAnitta e Lipe Ribeiro 
curtem férias juntinhos 
em Punta Cana.

 LSilvio Santos deve R$ 2 
milhões de IPTU atrasado 
à Prefeitura de Guarujá. 

NOVA VERSÃO 

DE ‘REBELDE’

 LA Netflix anunciou 
ontem que vai produ-
zir um remake da nove-
la Rebelde, exibida ori-
ginalmente em 2004. A 
nova versão será gra-
vada no México e tem 
estreia prevista para 
2022 na plataforma de 
streaming. A atriz bra-
sileira Giovanna Grigio 
faz parte do elenco. Ela 
já atuou no remake de 
Chiquititas e em Malha-
ção — Viva a Diferença. 
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TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO — SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

AMOR DE MÃE 

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Encorajada por Jeff, Mari 
consegue se apresentar. Edgard convida 
René para lecionar na Ribalta. BB pensa 
em denunciar o assédio de Cobra. René 
conta para Edgard que viu Ana ser ata-
cada no passado. Mari beija Jeff. Gael 
expulsa Cobra da sua academia.

19h40. Globo: Tancinha se sente mal. 
Adônis pressiona Nair para contar a ver-
dade para ele. Tamara pede para Pené-
lope deixar que ela fique com Apolo. 
Aparício não consegue se entender com 
Rebeca. Nair decide contar a verdade 
para Apolo, Adônis e Larissa. 

21h. SBT: Ao ler o falso testamento, 
Miguel pensa que sua filha está morta, 
assim como Gabriela. Miguel diz que 
desistiu de tudo e sua vida não tem mais 
sentido. Porém, Miguel se lembra do 
pingente e percebe que existe alguma 
mentira no meio disso tudo. Dani faz 
birra e diz que não quer ir embora.

18h30. Globo: Ana e Rodrigo tentam 
se explicar, mas Eva e Jonas nao ouvem 
os filhos. Eva manda Manuela ficar na 
casa da avó quando ela e Ana forem pa-
ra o torneio de tênis em Buenos Aires. 
Iná critica o casamento e Laudelino fica 
frustrado. Ana vence o torneiro de tênis.

21h. Record: Os reféns são trocados. 
Os amoritas saem dos esconderijos e 
surpreendem todos. Após a troca de 
reféns, Hod chama pelo rei e fala da 
proximidade entre o general Gurik e 
a rainha. As pessoas na cidade correm 
desesperadas. Danina bebe a poção.

21h40. Globo: Até o fechamento 
desta edição, a emissora não havia di-
vulgado o resumo do capítulo de hoje.

22h15. Globo: Joyce encontra o car-
tão que Nonato deixou na sua bolsa e 
Ivan sugere que a mãe frequente o gru-
po de apoio. Caio orienta Selma a inves-
tigar o paradeiro de Solange/Irene. Irene 
provoca Joyce, que decide denunciá-la. 
Ritinha visita Ruyzinho. Aurora conforta 
Bibi, que jura vingança contra Rubinho. 
Jeiza vence sua luta.

Neymar na torcida pela 
eliminação de Lumena
Craque postou vídeo em que psicóloga critica jogadores de futebol

 L PAREDÃO DO ‘BBB 21’

S
empre ligado no Big Brother 
Brasil 21, Neymar já decla-
rou quem ele quer ver fora 

da casa no paredão de hoje: Lume-
na. O craque resgatou um vídeo 
da psicóloga, que está na berlinda 
com Projota e Arthur, falando so-
bre jogadores de futebol e publi-
cou no seu Twitter, ontem. 

No vídeo, Lumena está dentro 
da banheira da casa do BBB falan-
do mal da profissão de jogador de 
futebol. “Ele (Arthur) foi jogador 
de futebol, esses caras, escrotos. 
Mas vejo nele um esforço para se 
tornar um profissional que acolhe 

todo público, todos os corpos”, dis-
se a psicóloga em defesa do instru-
tor de crossfit, que jogou no Atlé-
tico Goianiense e no Ponte Preta 
antes de se machucar e, por isso, 
não pôde seguir na profissão.

Na legenda da publicação, 
Neymar postou: “Vai militar lá na 
casa do chapéu... #ForaLumena”. 

Até ontem à noite, enquetes 
realizadas na internet apontavam 
Lumena como a mais cotada pa-
ra ser eliminada. Mas com pouca 
diferença para Projota, que vinha 
logo atrás nas pesquisas. Arthur 
aparecia em terceiro, com pouca 

porcentagem de votos.   
Lumena foi colocada no 

paredão por Carla Diaz, após 
a atriz atender o Big Fone. Pro-
jota foi emparedado pelo líder 
João Luiz. Arthur foi o mais vo-
tado pela casa — seis votos. 

Choro após paredão
Após a formação do paredão, 

na noite de domingo, Lumena 
conversou com Gil, Fiuk, Sarah e 
Camilla. Durante o papo, a psicó-
loga acabou indo às lágrimas. “Eu 
quero matar algumas ‘Lumenas’ 
aqui. Eu não estou conseguindo. 

Para deixar a Lumena criança vir, 
só que aí a performance da mili-
tância, ela fica aqui dentro... Rever-
berando, reverberando”, desaba-
fou ela. “Eu não quero mais isso e 
ela volta”, continuou a baiana.

Fiuk tentou encorajar Lume-
na. “Mas se o Gil está conseguin-
do (se controlar), você consegue. 
Se você consegue, eu consigo e a 
gente consegue”, disse o ator. “Eu 
não quero, gente, é muito pesado. 
Eu não quero ser só isso na minha 
vida. Eu não sou só isso”, afirmou 
a psicóloga, emocionada. Fiuk se 
levantou e abraçou Lumena.

Lumena está no paredão de hoje do ‘BBB 21’ com Projota e Arthur. A disputa está acirrada entre a psicóloga e o rapper

FOTOS REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é como a saúde: só depois que perde-se 

aquilata o seu valor.” (Leoni Kaseff)

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

 LControle a possessividade. O 

ciúme pode acabar gerando 

diversos atritos com o par e 

com a família. No trabalho, a 

criatividade e a sorte vão cami-

nhar juntas, aproveite.

Números da sorte: 14, 68 e 50.

 LTumultos podem surgir se 

você lida com o público. Redo-

bre a atenção e fale de manei-

ra muito objetiva no trabalho. 

Cuidado com os mal-entendi-

dos no relacionamento.

Números da sorte: 60, 15 e 33.

 LA Lua vai te ajudar a lidar 

com dinheiro, tente controlar 

os gastos. O astral pode escla-

recer um mal-entendido. Vai 

ser mais fácil falar sobre seus 

sentimentos no amor.

Números da sorte: 97, 70 e 16.

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

 LO baixo-astral pode preju-

dicar a sua convivência com 

amigos e parentes. Use sua 

confiança para se destacar no 

trabalho. Cuidado com a pos-

sessividade na relação.

Números da sorte: 62, 17 e 44.

 LAs fofocas podem perturbar 

o seu dia. Fique bem atento ao 

que diz e com quem está falan-

do. Sua confiança vai te ajudar 

a se aproximar de uma paque-

ra e engatar um romance.

Números da sorte: 45, 36 e 99.

 LDedique um cuidado às finan-

ças. Evite emprestar dinheiro 

para estranhos. Se anda so-

nhando com um amor, tenha 

cautela para não se envolver 

com alguém comprometido.

Números da sorte: 82, 55 e 37.

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

 LEvite se arriscar com mudan-

ças estéticas. No trabalho, me-

lhor não confiar demais nos 

colegas, tente resolver os pro-

blemas só. A paixão tem tudo 

para esquentar a vida a dois.

Números da sorte: 02, 74 e 83.

 LVocê terá que redobrar a de-

dicação para concluir as suas 

tarefas ainda hoje. Fuja das 

distrações no trabalho. O de-

sejo de ter companhia esquen-

ta os assuntos amorosos.

Números da sorte: 66, 57 e 30.

 LAlguns imprevistos podem 

surgir no seu caminho e exigir 

respostas rápidas, saiba impro-

visar. A saúde vai demandar 

cuidado. O romance não vai 

ter surpresas, o clima é bom.

Números da sorte: 04, 67 e 85.

SÃO SIMPLÍCIO
São Simplício ficou conhecido por 
sua trajetória dentro da igreja em 
um dos períodos mais complicados 
da sua história. Simplício foi Papa no 
período de 468 a 483, com a missão 
de suceder São Pedro. Ele manteve 
um dos pontificados mais longos 
do seu período, pois, nesta época, o 
Império Romano vivia sua decadên-
cia, sofrendo constantes ataques 
de hordas de bárbaros. Simplício se 
deparava com essa realidade, mas 
com autoridade, cheio do Espírito 
Santo e em comunhão com o clero. 
Tornou-se cada vez mais um canal 
da luz. Morreu em 483.

SANTO DO DIA

PROVA DE MATEMÁTICA
Duas alunas não estudaram 
para a prova de Matemá-
tica. Então, elas resolvem 
faltar e passar o dia estu-
dando para tentar desen-
rolar com o professor e fa-
zer a prova depois. No dia 

seguinte, as duas aparecem 
na escola com uma descul-
pa esfarrapada:
— Professor, ontem, a mãe 
da Mafalda passou lá em 
casa para me dar uma caro-
na pra escola e a gente vinha 
vindo pra cá quando o carro 

dela quebrou. A mãe dela 
chamou um reboque, mas 
demorou tanto que, quan-
do chegamos na escola, o 
senhor já havia ido embora. 
Será que teríamos uma chan-
ce de fazer a prova hoje? Não 
foi culpa nossa — pergunta 

uma das alunas.
— Claro! Não tem problema. 
Eu vou colocar vocês em salas 
separadas, para não terem 
contato e tentarem colar. Já, 
já levo a prova para vocês — 
responde o professor.
Sem conseguir esconder 

o sorriso de satisfação, as 
meninas entram cada uma 
na sua sala, comemorando 
em silêncio. Dois minutos 
depois, recebem a prova. 
No alto da folha, havia uma 
única questão: “Em que rua 
o carro quebrou?”.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Irôko.
MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir 
para novas mudanças. 
Tudo que você iniciar terá 
grandes chances de dar 
certo, sem exigir muito 
esforço da sua parte. Não 
assuma responsabilida-
des que você não conse-
guirá lidar.
SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó!
CORES:
Branco, cinza e verde.
ELEMENTOS:
Todos.
SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre 
sementes de maçã-verde 
e de girassol e espalhe por 
toda casa pedindo a Irôko 
paz, equilíbrio e progresso.

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

 LO astral vai estar focado no 

mundo profissional. Busque 

entender seu chefe e ceder em 

certos pontos, evite bater de 

frente. A sintonia estará exce-

lente no romance.

Números da sorte: 56, 74 e 65. 

 LAlguns planos podem não se 

concretizar hoje, tenha muita 

paciência. Na vida pessoal ou 

profissional, redobre a aten-

ção e tenha jogo de cintura. 

No amor, discuta o futuro.

Números da sorte: 39, 84 e 21.

 LOs atritos podem surgir nas 

relações familiares e de ami-

zade. Respire fundo e siga em 

frente, não descarte o diálogo. 

Prepare o coração que uma 

conquista pode emplacar.

Números da sorte: 76, 40 e 13.
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