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Bêbada 
atropela 

PM na Linha 
Amarela

NA SAÍDA 6 4

SONHAR COM 
EDUCAÇÃO, PAZ, 
SAÚDE, LAZER... 
MAS ACORDAR 
COM TIROTEIO

O MEIA conversou com alguns dos primeiros 
moradores da Cidade de Deus, que fez 55 anos, 
é top 3 em pipocos e continua refém do medo.    
Adivinha: ontem teve operação enxuga-gelo. P. 3

                                                    INOCENTES NA LINHA DE TIRO
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De Fábio Jr. 
para Juliette: 

‘Tô de olho 
nesse cuscuz’

Substituto de 
Faustão poderá 

ter salário de 
R$ 3,5 milhões

SABE QUEM É?

PÁGINA 16

MC Marcinho 
se recupera 

após bactéria 
entrar pelo pé

NO HOSPITAL

PÁGINA 16
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“Antes podíamos brincar 
na rua. Hoje temos medo de 
deixar criança sair de casa”

“Que as autoridades 
mudem a política de 

enfrentamento”

GISELA LOPESROSALINA BRITO566
SE LIGA! 8

dada

Vaga

CHANCES DE EMPREGO

Vasco perde: 
‘Siston’ aí pra 
serem zoados 

de novo?

ESPORTES



MUITO PRAZER, ALCEU DISPOR
MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 4/3/20212 FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO QUE TE DEIXA BOLADO?

                       MANDE PRO ZAP 21 98794-9052 
TÔ ‘ALCEU DISPOR’ PARA COBRAR DAS AUTORIDADES

Marcela Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

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

MEIA HORA multimídia

Falta luz na Ilha 
do Governador

 LAté quando a Light vai ignorar o 
Jardim Guanabara, na Ilha do Go-
vernador? Desde as últimas chuvas 
fortes, o que mais vemos pelas ruas 
são postes e fiação elétrica destruí-
dos. Estamos sem luz há quase uma 
semana, e a concessionária deve 
achar normal. Idosos e doentes 
estão comendo o pão que o diabo 
amassou. Ainda mais nessa situa-
ção de pandemia. Vergonha!

ILUMINAÇÃO

Postes sem luz em 
São Gonçalo

 LNas ruas José Leonardo, Maurício 
de Abreu e Marechal Deodoro, em 
Neves, São Gonçalo, existem diver-
sas lâmpadas queimadas há um 
bom tempo. Pedimos que a prefei-
tura do município tome providên-
cias logo. À noite fica muito escuro 
no local e quem chega do trabalho 
tarde acaba tendo que correr um 
risco desnecessário. Precisamos de 
iluminação no local!

Jânio Nascimento
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LUZ

Buraco enorme em 
via da Freguesia

 LUma enorme cratera está aberta 
há meses na Rua Camatiá, em fren-
te ao número 234, na Freguesia, em 
Jacarepaguá. A erosão do asfalto, 
causada pelas chuvas, já carregou 
mais meia pista da rua, em trecho 
de mais de 15 metros. A qualquer 
momento o asfalto pode ceder e 
acabar engolindo casas e carros. A 
tragédia está anunciada e as auto-
ridades nada fazem.

Jorge de Jesus
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

BURACO

Longa espera por 
busão à noite

 LVenho manifestar minha indigna-
ção com os serviços prestados pelas 
empresas de ônibus da cidade do 
Rio de Janeiro durante a noite. Eu 
entendo que estamos em meio a 
uma pandemia, mas não é certo dei-
xar o passageiro esperando muito 
tempo o transporte público à noite. 
Semana passada, fiquei das 22h à 
meia-noite aguardando um ônibus 
na Central do Brasil.

Lucas Dias
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

ÔNIBUS

Comlurb informa 
sobre árvore

 L A Comlurb informa que um enge-
nheiro florestal vistoriou a árvore 
situada na Grajaú-Jacarepaguá, na 
altura do número 140, e constatou 
que o vegetal se desenvolveu no 
muro de contenção da via. Nesse 
caso, o proprietário deve acionar 
a Defesa Civil do município do Rio 
de Janeiro para analisar o dano à 
estrutura e definir o manejo neces-
sário a ser feito no local.

Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Comlurb

ÁRVORE

POLÍCIA                                                                                                                                                                                   BURACO

Cratera enorme em Caxias
 LEsta cratera enorme, na foto, se abriu na Alameda Durão, 

em Campos Elíseos, Duque de Caxias, há muito tempo, 
e até agora ninguém foi até o local fazer um reparo. Os 
próprios moradores precisaram sinalizar o buraco, para 
tentar evitar acidentes. A cratera está muito profunda, 
pode acontecer uma tragédia na rua a qualquer mo-
mento se ninguém fizer nada a respeito.

Daniel Júnior
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Polícia 
presente!

 LGostaria de agradecer ao 
MEIA HORA pela publicação 
da minha carta informando 
sobre arrastões e assaltos na 
Av. Engenheiro Cézar Hermano 
Jordão Freire, na Barra da Tijuca. 
Em vários dias dessa semana, vi 
uma viatura da PM no local.

Adriano Capela
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

LOTERIA$

LOTOFÁCIL concurso 2171
03/03/2021

01 04 09 10 11
13 15 17 18 19
21 22 23 24 25

QUINA concurso 5505
03/03/2021

02 18 39 44 55
Quina: acumulou (R$ 737.624,89)

Quadra: 57 (R$ 7.025,00)

Terno: 4.465 (R$ 134,85)

Duque: 109.469 (R$ 3,02)
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POLÍCIA

A paz de presente
Cansados de tanta guerra, os moradores da CDD só querem tranquilidade

 L 55 ANOS, SEM FESTA

O
perações da polícia, 
confrontos e moradores 
privados de sua liberda-

de. Na semana em que comple-
tou seu 55º aniversário de fun-
dação, a Cidade de Deus vê suas 
ruas serem fechadas mais uma 
vez por tiroteios, como ontem, 
quando duas pessoas foram 
presas e armas e drogas foram 
apreendidas. Segundo o levan-
tamento da plataforma Onde 

tem Tiroteio (OTT), o bairro da 
Zona Oeste do Rio foi o tercei-
ro a apresentar o maior núme-
ro de troca de tiros em feverei-
ro, com 13 ocorrências, abaixo 
apenas da Praça Seca, também 
na Zona Oeste, e da Tijuca, na 
Zona Norte.

“O presente que eu acredito 
ser a vontade de todo morador da 
CDD é o fim dessa guerra. Que as 
autoridades mudem sua política 
de enfrentamento, onde as víti-
mas em sua maioria são aqueles 
que nada tem a ver com o crime”, 
comenta a artista plástica e ativis-
ta social Rosalina Brito, de 62 anos, 
que vive na comunidade desde a 
sua criação, em 1966. 

“Desalojados de uma fave-
la em Inhaúma por causa da 
grande enchente daquele ano, 
eu, com 7 anos, e minha família 
fomos trazidos para cá. Nossa 
casa ainda nem tinha vaso, pia. 
Meus pais é que iam colocando 
aos poucos”, lembra.

Segundo a artista plástica, 
a comunidade também clama 
por ações sociais e de educa-
ção. “Coisas pontuais só resol-
vem por um tempo. A mudan-
ça tem que ser para as próximas 
gerações. Cadê a escola de ensino 
médio, que está aí sendo cons-
truída há quase dez anos?”, disse.

 LDivulgado ontem, o levan-
tamento da plataforma OTT 
apontou um aumento de 
58,71% nos disparos com ar-
ma de fogo em todo o Estado 
do Rio de Janeiro no mês de fe-
vereiro, frente ao mês de janei-
ro de 2021. De acordo com o 
relatório, a Praça Seca, seguida 
pela Tijuca e a Cidade de Deus, 

que recebeu ontem uma ope-
ração da Polícia Militar, lide-
raram o ranking.

Gisela Lopes, de 60 anos, 
responsável pela Frende CDD, 
grupo que promove ações no 
combate à Covid-19 na comu-
nidade, também chegou ao lo-
cal no início, há 55 anos, e se 
recorda com alegria do tempo 

em que a comunidade não so-
fria tanto com a violência. “Era 
outro tempo. Podíamos brin-
car na rua, de pique-esconde, 
cabra-cega, pique-pega. Até ir 
buscar água, porque lá não ti-
nha encanada, era diversão. Ho-
je, infelizmente, nós temos me-
do de deixar as crianças saírem 
de casa”, lamenta a moradora.

Sem segurança e sem brincadeiras nas ruas

 LPara Carlos Antônio Moura, 
um dos responsáveis pelo pro-
jeto Cadeira Solidária CDD, que 
fornece cadeiras de roda a pes-
soas de baixa renda, dos 55 anos 
da favela, o último ano, afeta-
do pela pandemia da Covid-19, 
deve ter sido o mais difícil. “Nós 
somos um povo que sorri, que 
gosta de contato e esse ano foi de 
resguardo. Para nós, que depen-
demos de ir às ruas para ajudar, 
foi ainda mais complicado”, re-
lembra o morador. Para ele, a au-
sência do poder público agravou 
a situação da pandemia na co-
munidade. “Acho que falta eles 
virem aqui sempre, não só quan-
do querem votos”, disse.

Realidade na 
pandemia

 LInaugurada em 1966, a CDD é 
hoje um bairro, mas, em sua ori-
gem, era um conjunto habitacio-
nal, em Jacarepaguá. A constru-
ção foi pensada como estratégia 
urbanística para remover os mo-
radores das favelas da Zona Sul, 
na década de 1960, pelo então go-
vernador do Rio, Carlos Lacer-
da. Entre as favelas estavam Praia 
do Pinto, no Leblon, Parque da 
Gávea, na Gávea, Ilha das Dragas 
e Catacumba, na Lagoa, e Roci-
nha. Uma das possíveis origens 
do nome é que teria sido uma su-
gestão do então Secretário Geral 
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), Arcebispo 
Dom Helder Câmara. 

De conjunto  
a bairro

 L LUCAS CARDOSO
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DH aguarda laudo
Perícia no carro, balística e vídeo podem ajudar

 L MORTE DE ARILSON

A 
Polícia Civil está aguar-
dando os resultados dos 
exames periciais para de-

finir as futuras diligências no ca-
so do frentista Arilson Santiago, 
de 21 anos, vítima de bala perdi-
da, no último domingo, em São 
Gonçalo, na Região Metropoli-
tana do Rio. Em vídeo registrado 
por câmera de segurança, qua-
tro policiais estavam realizando 
ação próxima ao local em que 
Arilson foi atingido. As investi-
gações são da Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSG).

Segundo o delegado Mário 
Lamblet, ainda serão analisados 
o exame pericial do carro onde a 
vítima estava, o laudo de necrop-
sia do Instituto Médico-Legal 
(IML), para definir se o projétil 
que atingiu Arilson foi apreen-
dido, e a análise das imagens, pa-
ra verificar se houve tiroteio.

De acordo com informações 
da DH, as armas dos policiais 
militares que participaram da 
ação foram recolhidas para 
confronto balístico.

Arilson estava a caminho do 

trabalho quando foi atingido nas 
costas por uma bala perdida. O 
jovem chegou a ser encaminha-
do para o Hospital Estadual Al-
berto Torres (Heat), no Coluban-
dê, mas não resistiu ao ferimento. 

De acordo com Aristides 
Pinto, pai da vítima, Arilson, 
que iria ser pai, tinha o sonho 

de ser jogador de futebol. Aris-
tides afirmou que não houve 
troca de tiros no local. “Só o 
policial atirou e pegou no meu 
filho. Eu não consigo nem re-
latar como tem sido esse mo-
mento”, disse, emocionado. O 
jovem foi enterrado na segun-
da-feira passada.

Arilson, que iria ser pai, morreu baleado a caminho do trabalho

Um ciclista morreu atrope-
lado ontem por um carro na 
Avenida Salvador Allende, na 
pista sentido Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste do 
Rio. O impacto foi tão forte que 
o veículo que atingiu o ciclista 
ficou com a parte da frente des-
truída. Estavam dentro do car-
ro o motorista e duas mulheres. 
Foram encontrados energéti-
cos e uma garrafa de champa-
nhe no local. Segundo relatos 
de testemunhas, o carro que 
atingiu o ciclista estava em al-
ta velocidade.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, as equipes do 
quartel do Recreio foram acio-
nadas às 5h32 da manhã. A ví-
tima, identificada como Geo-
vá Duarte, de 62 anos, morreu 
no local.

Em nota, a Polícia Militar 
disse que policiais militares do 
31º BPM (Barra da Tijuca) fo-
ram acionados para auxiliar 
na ocorrência de acidente de 

trânsito. Os policiais isolaram a 
área até a chegada dos Bombei-
ros e da perícia da Polícia Civil.

O Centro de Operações Rio 
(COR) informou que uma fai-
xa ficou interditada na aveni-
da Avenida Salvador Allende, 
altura da Rua Abrahão Jabour, 
sentido Recreio, até às 9h10.

REPRODUÇÃO / INFORME BR NEWS

Ciclista morre 
atropelado
Carro estaria em alta velocidade

 L RECREIO DOS BANDEIRANTES

Carro que atropelou o ciclista

RAPIDINHAS...

Fios furtados 
em escola

 LNovamente o Colégio 
Municipal Tenente Ge-
neral Napion, em Ramos, 
na Zona Norte do Rio, fica 
sem luz e água devido ao 
furto de fiação elétrica. A 
escola teve seu portão de 
garagem arrombado e fia-
ções furtadas na madruga-
da de terça-feira. De acor-
do com pais de alunos, essa 
seria a oitava vez que a ins-
tituição sofreu o problema.

Dois baleados 
em Angra

 LMoradores do Morro do 
Santo Antônio, em Angra 
dos Reis, na Costa Verde do 
Rio, relataram um tiroteio 
na manhã de ontem. A PM 
informou que equipes do 
33º BPM (Angra dos Reis) 
realizavam uma operação 
no local, quando os ban-
didos abriram fogo. Dois 
homens foram feridos na 
ação e levados ao Hospital 
Municipal de Japuiba.

Bêbada ao volante
Motorista atropela PM na saída 6 da Linha Amarela

 L EM HIGIENÓPOLIS

U
m policial militar foi 
atropelado na noite de 
terça-feira, na saída 6 

da Linha Amarela, em Higie-
nópolis, na Zona Norte do Rio. 
De acordo com a corporação, 
um carro colidiu na traseira da 
viatura do Batalhão de Policia-
mento em Vias Expressas (BP-
VE), acertando o agente.

A Polícia Militar informou 

que o agente foi socorrido no 
local e levado ao Hospital Cen-
tral da Polícia Militar (HCPM), 
no Estácio, e seu estado de saú-
de é considerado estável. 

Com o impacto, o carro aca-
bou ficando suspenso na mu-
reta que divide as pistas. A mo-
torista do veículo envolvido foi 
levada à 21ª DP (Bonsucesso).

A atropeladora, identificada 

como Fernanda Almeida Ga-
rofalo, de 41 anos, foi autuada 
e responderá por embriaguez 
ao volante e lesão corporal cul-
posa no trânsito. A informação 
foi confirmada pelo delegado 
da 21ª DP (Bonsucesso), Hil-
ton Pinho, responsável pelo ca-
so. A Justiça ainda vai decidir 
se Fernanda responderá pelo 
crime cometido em liberdade.

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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Prefeitura assumirá 
BRT até nova licitação
Paes promete abrir ‘caixa preta’ dos sistemas de ônibus no Rio

 L POPULAÇÃO TRATADA ‘COMO GADO’

A 
‘caixa preta’ das empre-
sas de ônibus será aberta. 
É o que garantiu o prefei-

to do Rio, Eduardo Paes (DEM), 
ao anunciar, ontem, que a prefei-
tura irá assumir o controle tem-
porário do BRT. O município vai 
retirar o contrato da atual conces-
sionária e deve fazer uma nova lici-
tação. A bilhetagem eletrônica nos 
ônibus, feita pela concessionária, 
também mudará de mãos.

No BRT, a transição deve ser 
concretizado em até quatro se-
manas, segundo Paes. A partir 
daí, o município deve nomear 
um executivo para liderar o pro-
cesso. Para o prefeito, responsá-

vel pelo início da operação do 
BRT na cidade, ainda na primei-
ra gestão, em 2012, a concessio-
nária atualmente “opera mal” e 
trata a população “como gado”.

“De forma amigável, vamos 
tirar o contrato de concessão dos 
três corredores, Transolímpica, 
Transoeste, e Transcarioca, além 
da TransBrasil (ainda em constru-
ção na Avenida Brasil). E a prefeitu-
ra pretende licitar novamente. Sai-
riam esses consórcios existentes. 
Nós vamos ter que viver um pe-
ríodo de transição”, explicou Paes.

Procurados, o BRT e o Rio Ôni-
bus disseram que não vão se pro-
nunciar no momento.

Flordelis recorre de afastamento
Defesa alega que vida política da deputada é competência da Câmara

 L CONTRA DECISÃO DA JUSTIÇA

A defesa de Flordelis dos 
Santos de Souza entrou com 
um recurso para que a pastora 
não seja afastada do cargo de 
deputada federal, pelo PSD-RJ, 
determinada pelo Tribunal de 
Justiça (TJ), do Rio de Janeiro, 
no contexto do caso do assas-
sinato de seu marido, o pastor 
Anderson do Carmo.

O recurso vai passar para a 2ª 
vice-presidência do TJ, que deci-
dirá pela admissibilidade de ser 
enviado para julgamento no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
em Brasília. É competência da se-
gunda vice-presidência apreciar 
os recursos com pedidos dirigi-

dos aos tribunais superiores.
Para a defesa, cabe à Câma-

ra dos Deputados, e não à Justi-
ça, decidir sobre a vida política da 
deputada afastada e que a decisão 
do TJ corresponderia a uma in-
terferência entre poderes.

Há uma semana, o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou que preten-
de acionar o Supremo Tribunal 
Federal (STF, já que ele acredita 
que o TJ não teria competên-
cia no caso.

Flordelis responde a proces-
so por ser a suposta mandante 
do homicídio do marido, mor-
to em 16 de junho de 2019.

Flordelis responde 
a processo por ser a 
suposta mandante 

do assassinato  
do marido

ESTEFAN RADOVICZ

A empresa de aplicativo Bu-
ser está, mais uma vez, proibi-
da de operar no Rio de Janei-
ro, por conta de uma decisão 
da Justiça, que prevê multa em 
caso de descumprimento. Em 
agosto do ano passado, a Jus-
tiça já havia decidido contra 
a atuação da empresa de ven-
da de passagens de ônibus pe-
lo aplicativo, por descumpri-
mento das mesmas regras da 
modalidade de fretamento.

Pela lei, o serviço de freta-
mento configura transporte pri-
vado, em circuito fechado (nas 
modalidades turística, eventual 
e contínua), ou seja, o mesmo 
grupo de pessoas que vai, tem 
que ser o mesmo que volta.

A Buser é autorizada a ope-
rar somente na modalidade 
de fretamento (circuito fecha-
do). Portanto, só tem autori-
zação para operar com a ven-
da de passagens fechadas (ida 
e volta). No entanto, o que vi-
nha acontecendo na prática, 
segundo a denúncia, é a ven-
da de passagens só de ida ou só 
de volta, o que descaracteriza a 
modalidade de fretamento, de 
acordo com a acusação.

A recente decisão atende a pe-
dido do Sindicato das Empresas de 
Transporte Rodoviário Intermu-
nicipal do Rio de Janeiro.

A Buser, por sua vez, alegou 
que a decisão no Rio está “em 
dissonância” com outros tribu-
nais, como o de São Paulo e o Su-
premo Tribunal Federal, afirmou 
que recolhe tributos e toma os 
cuidados devidos aos passagei-
ros e às fretadoras, e concluiu que 
confia em seu modelo de atuação 
e irá recorrer da decisão.

Buser 
volta a ser 
proibida
Aplicativo de 
ônibus não poderá 
operar no Rio

 L VAI RECORRER

Movimentação de passageiros em estação do BRT de Madureira 

DANIEL CASTELO BRANCO
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Medidas mais duras 
Prefeitura do Rio é alertada e avalia restrição maior à circulação na cidade

 L LUTA CONTRA A COVID-19

A 
Prefeitura do Rio deve 
anunciar hoje novas me-
didas de combate à Co-

vid-19. O prefeito Eduardo Paes 
(DEM) não adiantou quais se-
rão as novas restrições, mas ga-
rantiu que deve endurecer as re-
gras de circulação na cidade. Na 
última segunda-feira, Paes se re-
uniu com o Comitê Científico e, 
ontem, em entrevista coletiva, 
manifestou preocupação com 
o aumento de casos graves e de 
óbitos no país, que levou São 
Paulo a decretar medidas rígi-
das por 14 dias.

“Desde que essa segunda 
onda se tornou mais contun-
dente, tenho acompanhado 
mais. Venho manifestando as 
minhas dúvidas e agonias em 
relação ao que está acontecen-
do em nossa volta”, declarou.

A cidade do Rio tem 18.920 
óbitos por Covid-19 e 207.620 
casos confirmados. Em parale-
lo, a prefeitura já aplicou 459.973 
doses de vacina, até ontem.

As declarações de Paes fo-
ram feitas após a Fiocruz divul-
gar nota técnica em que o Rio 
aparece entre 19 estados que ti-
veram agravamento da pande-
mia. O prefeito se reuniu com 
o secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, para avaliar a situação.

“Eu vi essa nota da Fiocruz, 
mas as informações que tenho 
é que existe uma estabilidade na 
rede municipal de Saúde, nos 
leitos e filas zeradas. Mas, dian-
te dessa notícia, eu convoquei os 
técnicos para eles me dizerem 
o que eu devo fazer. Eu não sou 
epidemiologista. Mas se os in-
fectologistas e os epidemiolo-
gistas nos disserem que teremos 
que tomar medidas mais duras, 
vamos tomar mais medidas sem 
temor”, disse o prefeito, ressal-
tando que os números na cida-
de estão sob controle.

A vacinação da faixa dos 79 anos terminou ontem no Rio. Imunização foi feita em postos de saúde e em pontos como o Planetário da Gávea

REGINALDO PIMENTA

 LO Estado do Rio recebeu ontem 
um novo lote da vacina Corona-
Vac, do Instituto Butantan, de São 
Paulo. Um avião trouxe 249.200 
doses do imunizante, que serão 
distribuídas aos 92 municípios 
fluminenses, incluindo 100 mil 
para a capital. Desde o dia 18 de 
janeiro, início da campanha na-
cional de vacinação, o estado rece-

beu 1,35 milhão de doses de vaci-
nas, usando a metade e reservando 
a outra para quem terá a segunda 
dose. Na cidade do Rio, o prefei-
to Eduardo Paes reforçou, ontem, 
que vacinará toda a população e 
manterá o calendário divulgado 
para março. Sendo assim, hoje, 
amanhã e no sábado será a vez de 
quem tem 78 anos ou mais.

Estado recebe mais vacinas
 LA Prefeitura do Rio precisa de pe-

lo menos 500 mil doses para cum-
prir o calendário de vacinação di-
vulgado na última terça-feira, 
que prevê a imunização de todos 
os idosos entre 78 e 67 anos com a 
primeira dose até o dia 31. A infor-
mação é do secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz. “A meta é 
ousada, mas estamos nos basean-

do numa previsibilidade maior de 
distribuição das doses pelo Minis-
tério da Saúde, com as entregas se-
manais que agora começam a ser 
feitas pelo Instituto Butantan e 
com a produção de vacinas pela 
Fiocruz na segunda quinzena do 
mês”, comentou, reafirmando que 
a prioridade é imunizar todos os 
idosos acima dos 60 anos.

Idosos: pelo menos 500 mil doses
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 LTENHO 49 anos e sou jornaleiro há 
14. Antes, eu trabalhava como vigi-
lante. Moro no Parque Felicidade e 
o melhor da minha profissão é fazer 
contato com os meus clientes. A segu-
rança é algo que me preocupa aqui, 
mas gosto muito dos bares locais. Sou 
torcedor do Flamengo e nas minhas 
horas vagas gosto de ver futebol. 
Gosto dos esportes no MEIA HORA.

PAULO HENRIQUE  
25 de Agosto

THALITA 
CORREA 
DO NASCI-
MENTO
tem atual-
mente 14 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 01 de 
fevereiro de 
2020, em São Gonçalo, após sair de 
casa e não voltar.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ

O
lá, amigos. A boa des-
sa semana são 566 va-
gas que a Secretaria de 

Estado de Trabalho e Renda 
(Setrab) está disponibilizan-
do, através do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine), para as 
regiões Metropolitana, Médio 
Paraíba, Centro-Sul Flumi-
nense e Serrana do Rio de Ja-
neiro. O sistema realiza uma 
análise comparativa do perfil 
profissional de cada candida-
to cadastrado com o perfil da 
vaga disponibilizada pelo con-
tratante. Por isso, é importante 
que o cidadão mantenha o seu 
cadastro atualizado. 

Na Região Metropolitana, 
são 120 oportunidades. A Re-
gião Serrana tem 238 vagas, o 
Médio Paraíba oferece 103 em-
pregos e no Centro-Sul Flumi-
nense são 105 oportunidades.

Vai lá! São 566 vagas novas
A BOA TÁ COM O
 Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

Vagada

Cartão 
alimentação

 LA Secretaria Municipal de 
Educação do Rio ampliou 
para 530 os estabelecimen-
tos credenciados para que 
pais de alunos possam fazer 
as compras com o cartão 
alimentação. Confira a lis-
ta: https://abre.ai/cgPs

RAPIDINHA...

 L Para se candidatar a uma dessas oportunidades da Setrab (Secretaria de Trabalho e Renda), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine),  
é necessário ir a um dos postos (endereços no https://abre.ai/cgO9) portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho  

e comprovante de residência. Outra opção é acessar os canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - PCD  PAVUNA  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  4

AUXILIAR DE LOGÍSTICA - PCD  PAVUNA ENSINO MÉDIO INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  4

OPERADOR DE EMPILHADEIRA - PCD  PAVUNA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  1

PROMOTOR DE VENDAS - PCD  PAVUNA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  1

AÇOUGUEIRO  PARQUE FELICIDADE, CAXIAS  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  5

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA   SÃO JOÃO DE MERITI  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  1 SAL. M.  70

BARMAN  BARRA DA TIJUCA  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  3

COZINHEIRO GERAL  CENTRO, SÃO GONÇALO  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  2

OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO  CARMARI, NOVA IGUAÇU  ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO  1 SAL. M.  15

SERRALHEIRO  SÃO GONÇALO  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  3

SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMPO GRANDE  ENSINO SUPERIOR COMPLETO  DE 2 A 3 SAL. M.  4

VENDEDOR PORTA A PORTA  SÃO GONÇALO  ENSINO MÉDIO COMPLETO  DE 1 A 2 SAL. M.  3

OCUPAÇÃO

REGIÃO METROPOLITANA
LOCAL DE TRABALHO ESCOLARIDADE SALÁRIO  VAGAS

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 4/3/20218



ESPORTES

Max, o Menino Sorriso!
Jovem promessa do Mengão já passou por dificuldades e agora quer o seu espaço

O 
Flamengo fez sua estreia no 
Cariocão 2021 na noite da 
última terça-feira. Uma vi-

tória magra, por 1 a 0, sobre o No-
va Iguaçu, com um golaço no últi-
mo lance protagonizado por Max, 
um dos muitos garotos que atua-
ram. Mas quem é o jovem mineiro 
de apenas 19 anos que levou ale-
gria a milhões de rubro-negros?

Natural de Juiz de Fora, em Mi-
nas Gerais, Max tem uma história 
de vida que se assemelha, infeliz-
mente, a muitos brasileiros. De 
origem humilde, passou por difi-
culdades financeiras com a famí-
lia e viu, aos 13 anos, seu pai fale-
cer, vítima de infarto. Mas agora, 
como um bom mineiro, Max vem 
“comendo pelas beiradas” e tenta 
uma chance para se firmar no Fla.

Muito tímido, o jovem come-
çou na base no Instituto Dom 
Orione, projeto social que atende 
comunidades da região da Cidade 
Alta. No instituto, o meia treinou 
junto com seus irmãos em campo 
de terra batido, que nem sequer ti-
nha traves. Aos 11 anos, ele foi pa-
ra o futsal do Sesi de Juiz de Fora 
e, apesar da timidez, mas com um 
grande coração e sorriso, ganhou 
o apelido de “Menino Sorriso”.

“Já tem um tempo que a gen-
te está junto. Conheci ele com 16 
anos e me encantei com o futebol 

dele. Eu tinha ido ver um outro jo-
gador meu e acabou que ele arre-
bentou no jogo. Quando fui ver, 
ele era da minha cidade e do bairro 
ao lado do meu. Entrei em contato 
com ele e fiz uma proposta pra ele 
vir trabalhar comigo, que a gente 
faria de tudo pra poder ajudá-lo e 
colocá-lo no caminho certo. Nós 
ficamos amigos e desde então, tive 
o Max como um filho”, contou Ré-
gis Oliveira, que é seu empresário.

Foi então que, em 2018, Régis 

levou Max para o Tupi, time tradi-
cional de Juiz de Fora, onde se des-
tacou. Após a Copinha, chegou ao 
Flamengo em 2020. Tendo que se 
adaptar à nova realidade, em uma 
nova cidade, em um clube grande, 
a vontade de vencer teve que supe-
rar a timidez para que conquistas-
se seu espaço. Durante o ano foi se 
firmando como titular do Sub-20 
e agora tem o Carioca para achar 
seu espaço no profissional. Max é um dos grandes valores da base do Mais Querido para os próximos anos. O garoto pede passagem

REPRODUÇÃO / TWITTER

 LO zagueiro Bruno Viana teve 
o seu nome registrado ontem 
no “Bira” da Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de Janei-
ro (Ferj) e está regularizado para 
fazer sua estreia pelo Flamengo. 
Apesar da boa notícia, a primei-
ra partida do defensor pelo Mais 
Querido ainda não vai acontecer 

neste sábado, contra o Macaé, pe-
la segunda rodada da Taça Gua-
nabara, porque ele se recupera 
de uma fratura em um dos dedos 
da mão. O jogador tem 26 anos 
e está emprestado pelo Braga, de 
Portugal, até o fim do ano, com 
opção de compra de 7,5 milhões 
de euros (R$ 51,7 milhões).

Bruno Viana é regularizado

JOGADOR SE 
DESTACOU NO 

TUPI E CHAMOU 
A ATENÇÃO  

DO MENGÃO
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E o drama continua...
Botafogo joga mal, esbarra no Boavista e faz estreia com tropeço no Carioca

 L DIFÍCIL

O 
Botafogo iniciou o Cam-
peonato Carioca da mes-
ma maneira que terminou 

o Campeonato Brasileiro: decep-
cionando seu torcedor. Na estreia 
do técnico Marcelo Chamusca, o 
Alvinegro teve uma atuação sem 
brilho e ficou no 0 a 0 com o Boa-
vista, ontem, no Estádio Nilton 
Santos. Esse é a quinta vez que 
o clube estreia no Estadual sem 
triunfo na primeira rodada da Ta-
ça Guanabara — a última foi em 
2016, nos 2 a 0 sobre o Bangu.

Com apenas um ponto, o Al-
vinegro volta a campo na pró-
xima segunda-feira, às 21h, 
contra o Resende, de novo no 
Niltão. O Boavista começou 
bem empolgado e teve duas 
boas oportunidades de con-
tra-ataque logo de cara. Com 
apenas dois minutos, a zaga 
do time de Saquarema deu um 
chutão para a frente e a bola 
acabou nos pés de Erick Flores, 
que levou até a área e bateu pa-
ra o gol, mas sem muita direção. 
Desorganizado e lento, o Bota-
fogo só levou perigo depois de 
um festival de chances perdidas 
em sequência — o lateral-direi-
to Kevin deu uma carimbada 
no travessão em uma delas.

Na etapa complementar, mais 
ligado e mais veloz, os comanda-
dos de Marcelo Chamusca me-
lhoraram consideravelmente. 

A equipe manteve mais a bola 
no seu lado de ataque, mas ain-
da esbarrava em suas deficiên-
cias técnicas. A boa notícia para 
os alvinegros foi a boa estreia do 
atacante Ronald, que veio do Bo-
tafogo-SP e fez um carnaval pe-
las duas pontas da frente.

Destaque também para o 
goleiro Diego Loureiro. Gra-
ças ao cria alvinegro, o Boavis-
ta não saiu do Niltão com os 
três pontos, depois que Vitor 

Feijão, cara a cara, parou nas 
mãos do arqueiro em grande 
oportunidade desperdiçada. 

Com Matheus Nascimento, 
que ontem completou 17 anos, 
em campo, o setor ofensivo ga-
nhou em qualidade. Já no fim da 
partida, aos 40 minutos, o Bota-
fogo teve a melhor chance de to-
do jogo. A promessa do Glorioso 
recebeu cruzamento na área e ca-
beceou bem no canto, mas o go-
leiro Klever fez uma linda defesa e 
manteve o placar sem gols.

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo, Kanu e 
Hugo; Luiz Otávio (Matheus Nascimento), 
Rickson (Zé Welison) e Bruno Nazário; 
Warley (Cesinha), Babi (Navarro) e Ênio 
(Ronald). Técnico: Marcelo Chamusca

Klever; Cassimiro, Gustavo (Vitão), Eli-
velton e Jean Victor; Jucilei, Fernando 
Bob e Erick Flores; Vitor Feijão, Caio 
Felipe (Wisney) e Ralph (Luis Felipe). 
Técnico: Leandrão

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)  
Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) 
Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ) 
Cartões amarelos: Fernando Bob e Caio Felipe 

BOTAFOGO 0 BOAVISTA 0

ALVINEGRO 
NÃO VENCE 
EM ESTREIA 

NO ESTADUAL 
DESDE 2016

BOTAFOGO

O ADVERSÁRIO
Soube explorar os contra-
ataques, mas esbarrou em Diego 
Loureiro na sua melhor chance

BOLA CHEIA
Ronald 
Matheus Nascimento 
Diego Loureiro

DEU PRO GASTO
Marcelo, Kanu, Ênio, 
Babi, Zé Welison, Hugo, 
Cesinha e Navarro

BOLA MURCHA
Rickson 
Bruno Nazário

PERNA DE PAU
Warley 
Kevin 
Luiz Otávio

TÉCNICO
Pelo menos o time tem 
um pouco mais de 
organização

ATUAÇÕES

O meia Bruno Nazário tenta vencer a forte marcação do Boavista

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

 LUm dos poucos a se salvar na 
pífia campanha que culminou 
no rebaixamento alvinegro 
para a Série B do Campeona-
to Brasileiro, o terceiro de sua 
história (2003, 2015 e 2020), o 
zagueiro Kanu gostou da or-
ganização demonstrada pela 
equipe, principalmente no se-
gundo tempo do compromisso.

Para ele, a equipe agora preci-
sa se ligar mais na parte defensiva, 
uma vez que na frente as peças pa-
recem que irão se encaixar com o 
tempo necessário. “Queríamos a 
vitória e começar com o pé direi-
to. Estamos começando um novo 
ciclo, uma temporada de reestru-
turação. Fizemos um bom jogo, 
com uma organização muito boa. 
Temos que buscar a organização 
defensiva, sofremos muito no ano 
passado, hoje (ontem) já começa-
mos melhor e não sofrendo gols. 
Vamos melhorar gradativamente 
para poder conquistar o objetivo 
principal nesse campeonato que é 
estar entre os quatro e nos classifi-
car”, afirmou à Botafogo TV.

A última vitória do Alvinegro 
foi no dia 19 de dezembro, sobre o 
Coritiba, no Couto Pereira, ainda 
pelo returno do Brasileirão.

Kanu elogia 
organização
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TAÇA GUANABARA 2021
1ª RODADA: 2/03

 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: ONTEM

 Macaé 0 x 1 Bangu 15h Eduardo Guinle
 Volta Redonda 2 x 2 Madureira 17h Cidadania
     Botafogo 0 x 0  Boavista 18h Nilton Santos
 Vasco 0 x 1 Portuguesa 21h São Januário

1ª RODADA: HOJE
 Resende x Fluminense 18h Maracanã

2ª RODADA: SÁBADO
 Macaé x Flamengo 18h Maracanã
 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

 L COMEÇO QUE METE MEDO NA GALERA

Tudo na mesma
Vasco joga mal e estreia no Carioca com derrota

O 
Vasco iniciou a temporada 
de 2021 da pior forma pos-
sível. Perdeu para a Portu-

guesa da Ilha, por 1 a 0, ontem à 
noite, em São Januário, na estreia 
do Carioca, mesmo sendo repre-
sentado pela brilhante equipe Sub-
20, que ganhou quase tudo em sua 
categoria em 2020: Taça Guanaba-
ra, Campeonato Carioca, Copa do 
Brasil e Supercopa.

“No lance do gol, acho que 
faltou comunicação”, disse o za-
gueiro Miranda, que deve ganhar 
oportunidades no time de cima, 
já que o clube não renovou o em-
préstimo de Marcelo Alves, junto 
ao Madureira, preferindo valori-
zar a prata da casa.

Um primeiro tempo desastro-
so selou os destinos da partida. 
Dilsinho aproveitou bobeira da 
zaga e marcou de cabeça, aos 31 
minutos. Na segunda etapa, o téc-
nico Diogo Siston voltou com três 
substituições no intervalo, e as en-
tradas de Laranjeira, Lucas Figuei-

NATHAN DINIZ / PORTUGUESA / DIVULGAÇÃO

Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e MT 
(João Pedro); Caio Lopes (Arthur), Juninho, 
Lucas Santos (Lucas Figueiredo) e Gabriel 
Pec; Vinícius (Galarza) e Tiago Reis (Laran-
jeira). Técnico: Diogo Siston

Neguete; Watson (Danilo), Diego Guerra, 
Dilsinho e Luiz Gustavo; Wellington Cézar, 
Everton Heleno (Muniz) e Chay; Romarinho 
(Andrezinho), Emerson Carioca (Douglas Es-
kilo) e Hugo Cabral. Técnico: Felipe Surian

Local: São Januário Juiz: Alex Gomes Stefano Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira 
Espósito e Guilherme Vogas Tavares. Gols: 1º tempo: Dilsinho, aos 31 minutos 
Cartões amarelos: Ulisses e Wellington Cézar

VASCO 0 PORTUGUESA 1

redo e Galarza, no lugar de Tiago 
Reis, Lucas Santos (um talento 
desperdiçado e completamente 
apagado) e Vinícius, melhoraram 
o rendimento da equipe, mas não 
a ponto de dar alegria à torcida.

A garotada esteve desorga-
nizada durante boa parte do 
jogo, deixando o modesto time 
da Lusa tomar conta do jogo e 
levar perigo ao gol de Lucão, 
com Douglas Eskilo chutan-
do rente ao travessão, aos 32, e 
Andrezinho acertando a trave, 
sete minutos depois. Nos dois 

lances a arbitragem marcou 
impedimento, o que levaria à 
anulação dos gols, se a bola ti-
vesse entrado. 

Foi uma estreia da mesma 
forma que o time profissional 
terminou a temporada passa-
da: mal, nervoso e sem dar es-
perança à galera. O novo técni-
co, Marcelo Cabo, que assistiu 
ao jogo da arquibancada, vai 
ter trabalho para injetar ânimo 
no elenco, apontar um Norte 
ao clube e dar esperanças para 
a galera vascaína.

Vinícius observa 
Caio Lopes 

disputar a jogada 
com Romarinho
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Fé nos crias tricolores
Sem vencer o Carioca desde 2012, Fluzão aposta na garotada para começar bem 

 L UH, VEM QUE TEM!

D
e olho na possível estreia 
na Libertadores na sema-
na que vem, o Fluminense 

inicia o Campeonato Carioca uti-
lizando a equipe sub-23 contra o 
Resende, hoje, às 18h, no Mara-
canã. Mesmo que não seja prio-
ridade na temporada, o Tricolor 
tem motivos para olhar com cari-
nho a competição estadual. Afinal, 
a conquista encerraria um jejum 
que já dura oito edições e pode se 
tornar o segundo maior do clube.

Campeão carioca pela última 
vez em 2012, o Flu bateu na trave 
ano passado, quando perdeu a fi-
nal para o Flamengo. Se passar em 
branco de novo em 2021, o Trico-
lor das Laranjeiras igualará o je-
jum estadual de 1986 a 1994, que-
brado em 1995 pelo gol de barriga 
marcado por Renato Gaúcho.

Esse é o maior jejum tricolor 
do futebol moderno, mas não o 
de sua história no Estadual. Isso 
porque o Fluminense já ficou 
11 edições seguidas sem con-
quistar o Campeonato Cario-
ca, entre os títulos de 1924 e 36. 

Ailton Ferraz será o responsável pela estreia tricolor no Carioca

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Jefferson; Thiago Ryan, Grasson, Dão e 
Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto 
e Matheuzinho; Matheus Bastos e Nu-
nes. Técnico: Sandro Sargentim

Pedro Rangel; Daniel Lima, Luan Frei-
tas, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e 
Miguel; Marcos Paulo (Kayky), Samuel 
e John Kennedy. Técnico: Ailton Ferraz

Local: Estádio do Maracanã (RJ)  
Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)  
Assistentes: Carlos Henrique Alves de 
Lima Filho (RJ) e Rafael Sepeda (RJ) 
Horário: 18h 
TV: PPV 

RESENDE FLUMINENSE

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

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

Para acabar com a seca atual 
— a taça mais relevante não vem 
desde 2012 com o Brasileiro —, 
o Flu aposta na manutenção do 
grupo de 2020 que fez frente nos 
jogos contra o Flamengo, prin-
cipal rival neste Cariocão.

Entretanto, nesses primeiros 
jogos, o torcedor conhecerá um 
pouco mais os jovens da sub-23, 
semifinalistas do Brasileiro da ca-
tegoria. Comandados pelo auxi-
liar Ailton Ferraz, eles contarão 
com reforço de profissionais como 

Ganso, Marcos Paulo e Miguel, e 
terão a missão de somar pontos 
nas primeiras rodadas para aju-
dar o clube a terminar entre os 
dois primeiros e levar a vantagem 
na semifinal da Taça Guanabara.

Pedido de Roger
Novo comandante tricolor, 

Roger Machado quer o atacante 
Willian Bigode, hoje no Palmei-
ras, que decide no próximo do-
mingo o título da Copa do Brasil 
de 2020 com o Grêmio.
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ESPORTES

 L ESTREIA COM O PÉ DIREITO

Dá-lhe, Banguzão!
Alvirrubro derrota o Macaé por 1 a 0 no Cariocão

C
omo diz o hino, “o Bangu 
tem também a sua história, 
a sua glória, enchendo seus 

fãs de alegria”. Na tarde de ontem, 
em Nova Friburgo, o Alvirrubro 
estreou com o pé direito na Taça 
Guanabara. O atacante Jean Car-
los marcou o gol da vitória sobre 
o Macaé Esporte por 1 a 0, no Es-
tádio Eduardo Guinle, aos 32 mi-
nutos do segundo tempo.

O Bangu jogou com Paulo 
Henrique; Digão (Lucas Lucena), 
Gabriel Cividini, Fandinho e Dio-
nathan; Marcelo Mattos, Edmun-
do, Matheus (Jonas) e Vinicius 
Miller (Geovani); Scheppa (Rafael 
Carioca) e Jean Carlos (Daniel).

O gol salvador saiu após con-
tra-ataque pela direita de Edmun-
do, que tocou para Geovani. Jonas 
recebeu a bola ao fazer a ultrapas-

sagem e rolou para atrás: Jean Car-
los completou para o gol.

Copa do Brasil define datas
Quatro times do Rio dispu-

tarão a primeira fase da Copa do 
Brasil, em jogo único, sendo que 
o visitante terá a vantagem do em-
pate para se classificar. Na quarta-
-feira que vem (dia 10), o Madu-
reira receberá o Paysandu-PA, às 
15h30, em Conselheiro Galvão, e 
o Botafogo vai visitar o Moto 
Club-MA, às 21h30, em São Luís.

No dia seguinte (11), o Boavis-
ta vai enfrentar o Goiás, às 21h30, 
no Elcyr Resende, em Saquarema. 
Já o Volta Redonda jogará contra o 
Castanhal, no Pará, dia 17, às 20h, 
enquanto o Vasco vai visitar a Cal-
dense-MG, em Poços de Caldas, 
dia 18, às 21h30. A bola rolou no Eduardo Guinle

CAIO ALMEIDA / BANGU / DIVULGAÇÃO
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A GATA DA HORA

já passou por aqui varrendo corações e agora 

reaparece ainda mais maravilhosa. Com a marquinha em 

dia, a musa mostrou que o corpão merece nota 10! Ela tem 

41 anos, mora em Magalhães Bastos e torce pelo Mengão. 

Veja muito mais sobre ela no Instagram @vivianeserra0. 

VIVIANE SERRA

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

PAULO BETO/DIVULGAÇÃO

 LApós deixar o comando do 
Santos, o técnico Cuca está 
praticamente acertado com 
o Atlético Mineiro, clube on-
de trabalhou e conquistou a 
Libertadores da América de 
2013. Uma reunião virtual 
entre a diretoria do Galo e o 
comandante, na última ter-
ça-feira, deixou a situação en-
caminhada. Ele deve fechar 
por duas temporadas. No en-
tanto, parte da torcida atletica-
na é contra o retorno do trei-
nador, que voltou a ser alvo de 
críticas por causa da conde-
nação de violência sexual em 
1987, ao lado de outros três 
ex-companheiros de Grêmio, 
ainda como jogador, na Suíça.

Galo prepara retorno de Cuca
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Orejue-
la, que estava no Grêmio 
emprestado pelo Cruzei-
ro, fechou com o São Pau-
lo. O lateral-direito assi-
nou até março de 2024 
e teve 50% dos direitos 
comprados pelo clube 
paulista. A outra metade 
é do Ajax, da Holanda.

anos, o apoiador 
Robinho, ex-Cruzeiro, Pal-
meiras e Grêmio, voltou ao 
Coritiba, onde já havia atua-
do entre 2012 e 2014. “Não 
volto para ser só o vovô da 
turma, o tiozão da turma. 
Volto querendo jogar”, dis-
se o meia, que assinou até 
dezembro de 2022.

 LO COLOMBIANO  LAOS 33
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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.

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se de Costureira Externa 
com prática em tecido tratar no 
tel.: 2205-3041.
 

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.
 

SERRADOR 
Marmoraria contrata: Serrador 
e Acabador com experiência, 
salários à partir: R$2.000,00, 
passagem +café da manhã 
+refeição. Recreio dos Ban-
deirantes.  Tel.:(21)99770-9967 
Watsapp.
 

AREIA T.97018-7987
Promoção casa nova 2021. Me-
lhor preço da Areia, Areola, saibro 
. Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/
 

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 ANGEL 
Quase mulher, lindíssima loirinha, 
22 anos, feminina, 22 motivos, 
sem frescuras. Local discretíssi-
mo, subir direto. Lapa. WhatApp 
97202-0480
 
ABAFA FERNANDA 
Quase mulher, MORENINHA ca-
rioca, 18 ANINHOS, realizando 
fantasias, hiper carinhosa, 22 mo-
tivos satisfatórios. T.21-98939-
8217 Aceita-se cartões. CENTRO
 

ACOMPANHANTE 
Precisa-se de acompanhante  
disponível para viagens curtas. 
Mulheres 18 a 40 anos. Whatsa-
pp +32 489 02 36 48/ Maria Tele-
fone:(21) 98858-9776
 
CENTRO TAINÁ 
Voltei! Branquinha, mignon, 20 
anos, liberal, completinha, en-
volvente. Ambiente confortável. 
(30,00) T.99552-7585. Segunda/ 
Sábado. 13 de Maio. Cartão
 
COROA RENATA 
R$ 20,00 loiraça, cabelão cintu-
ra, parando trânsito,  carinhosa, 
atraente,  toda quentíssima, 
fazendo loucuras, sozinha, am-
biente discreto, liberal. WatsApp 
97496-2556 Cinelândia.
 

COROA ROSA 
Casadinha secreta, precisando 
relaxar? Companhia para seu 
prazer, sem frescuras, sensual, 
aparelhada, massagem relaxante 
diferenciada. Largo Machado. 
T.2051-9767
 

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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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

O
 IN

ST
A

G
R

A
M

‘MEDO DE FICAR DEVENDO’
 LCumprindo quarentena 

em Punta Cana, na Repú-
blica Dominicana, Anitta 
satisfez curiosidades dos 
fãs, no Instagram Stories, 
ao lado de MC Rebecca 
e Rafa Uccman. Uma in-
ternauta, então, quis sa-
ber: “Vocês pagam as 
coisas parceladas ou só a 
vista?”. A Poderosa res-
pondeu: “Eu nunca pa-
guei (parcelado). Sem-
pre tive medo de ficar 
devendo. Nem quando 
eu não tinha dinheiro”.  
Já Rebecca e Rafa disse-
ram que já parcelaram 
algumas comprinhas.  

JUNTOS DE NOVO?

 LMayra Cardi parabeni-
zou o ex-marido, Arthur 
Aguiar, no Instagram, 
ontem. Ela publicou 
uma foto do ator com a 
filha, Sophia, de 2 anos, 
e escreveu um lindo tex-
to para ele. Em um tre-
cho da mensagem, a 
coach disse: “Te desejo 
amor, e sigo te amando, 
como sempre amei, mas 
agora sem esperar nada 
em troca e de maneira 
leve e sem nenhum sofri-
mento”. Os internautas, 
então, especularam so-
bre uma possível recon-
ciliação do casal. 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

‘AINDA ESTOU 

NO HOSPITAL’
 LMC Marcinho usou seu Instagram para falar 

sobre seu estado de saúde, ontem. O funkeiro, 
de 43 anos,  precisou ser internado após uma 
bactéria ter se espalhado por sua corrente san-
guínea. Ele está há mais de um mês hospitali-
zado e chegou a ficar em coma durante quatro 
dias, entubado, e, também, passou pelo CTI. 
“Ainda estou no hospital. Minha saúde, gra-
ças a Deus, está restabelecida. Estou bem. Meu 
problema agora é só o pé. Estou fazendo al-
guns procedimentos no pé, porque a bactéria 
entrou através dele e aconteceu tudo aquilo: 
meu pulmão descompensou, o coração des-
compensou e eu acabei ficando entubado por 
quatro dias”, disse o artista, antes de comple-
mentar: “Voltei da entubação, não estou mais 
no CTI”. MC Marcinho contou, também, que, 
como a bactéria entrou pelo pé, ele vai preci-
sar de reparos no local. “Agora é só eu e o ci-
rurgião plástico, é isso que tem me prendido 
aqui, no hospital”, concluiu o funkeiro. 

‘NÃO É BRINCADEIRA’ 
 LRômulo Estrela falou no Instagram, ontem, sobre seu estado de 

saúde,  após ter testado positivo para a Covid-19 há duas sema-
nas. “Pessoal, se cuidem. Não é brincadeira. Estamos bem agora, 
é bem punk. Mas a gente está bem, recuperado”, explicou o ator. 
Rômulo revelou que a mulher, Nilma Quariguasi, também se in-
fectou, mas acrescentou que ela também passa bem. 

BABADINHO

 LA GLOBO teria feito uma 
proposta de R$ 3,5 milhões 
mensais para que Luciano 
Huck substitua Fausto Silva 
na programação dominical 
da emissora. A informação é 
do jornalista Alessandro Lo-
-Bianco, do programa A Tarde 
é Sua, da RedeTV!. Segundo 
uma fonte do jornalista, a ne-
gociação é considerada prati-
camente certa. Ainda assim, a 
Globo mantém uma lista de 
outros possíveis substitutos. 
Tiago Abravanel é o nome 
mais cotado, caso Huck recuse 
a proposta e decida se manter 
na corrida presidencial. Ainda 
de acordo com o jornalista, o 
apresentador ainda não acei-
tou a proposta, mas se mos-
trou satisfeito, já que queria 
um espaço aos domingos.

EM ALTA EM BAIXA

 LRepórter do ‘Bom dia 
Rio’, Edivaldo Dondossola 
se casou com Pedro Dias. 

 LBiah Rodrigues se arre-
pende de rinoplastia: ‘A 
gente faz cada besteira’. 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

 LCristiana Oliveira está cur-
tindo suas férias em Bonito, 
no Mato Grosso do Sul. No 
Instagram, ela publicou al-
guns cliques de biquíni em 
uma das belezas naturais 

do local. “Tarde linda, amei 
muito! Indispensável!”, es-
creveu a atriz. Os fãs, então, 
lembrarem os tempos em 
que ela vivia a Juma Marruá, 
da novela Pantanal. 

MARAVILHOSAMARAVILHOSA



TELEVISÃO

RESUMO DAS 

NOVELAS

MALHAÇÃO - SONHOS

HAJA CORAÇÃO

CHIQUITITAS

A VIDA DA GENTE

A VIDA DA GENTE

GÊNESIS

A FORÇA DO QUERER

18h. Globo: Cobra aceita entrar para a 
academia de Lobão. Gael apoia Karina e 
treina com a filha. Lobão conta a Cobra 
que perdeu tudo por causa de Gael. Sol 
chora ao lembrar das palavras da mãe. 
Bete fica apreensiva com o sumiço de 
Sol. Marcelo sonha com Roberta.

19h40. Globo: Fedora fica transtorna-
da ao ver Leozinho sendo preso. Aparí-
cio diz a Guido que Fedora precisa de 
seus cuidados. Rebeca deixa a cobertu-
ra. Teodora disfarça os ciúmes que sente 
de Tarzan com Safira. Ariovaldo avisa 
a Teodora que Fedora foi encontrada.

21h. SBT: Renata vai ao Café Bouti-
que conversar com a amiga dela, Érica. 
Renata acha Beto muito bonito e diz 
que agora que está novamente solteira 
quer se divertir. Mili sai escondida do 
orfanato vestida como Açucena para 
jantar com JP. Dani faz birra.

18h30. Globo: Vitoria explica a Eva 
que entrou em contato com uma agen-
cia de adoção. Jonas se enfurece com o 
valor exigido pelos fiscais para aban-
donar a investigação. Eva conta para 
as filhas a ideia de Vitoria para que a 
gravidez não atrapalhe a carreira.

21h40. Globo: Até o fechamento 
desta edição do jornal, a emissora não 
havia divulgado o resumo do capítulo 
de hoje da novela.

21h. Record: Nadi presta homena-
gem a Kissare, mas o sacerdote se re-
volta. Ela pede o apoio de Terá. Abrão 
não consegue salvar Amat. Kissare se 
desaponta ao ouvir a verdade de Terá. 
Amat agradece a Deus por ter sido salva. 
O rei fica constrangido diante do ques-
tionamento de Kissare.

22h15. Globo: Ritinha aparece de 
surpresa em tribunal. Abel responsa-
biliza Ritinha pelos problemas na vida 
de Zeca. Zeca mente em depoimento 
para ajudar Ritinha. Rubinho provoca e 
acaba sendo humilhado por Bibi. Cibele 
entrega exame de DNA para Ruy e diz 
que ele não é o pai do filho de Ritinha.

‘Quero ver Gil dançar no 
meu show o tchak tchak’
Cantor Fábio Jr. faz convite e mãe do brother enlouquece de alegria

 L LIGADO NO ‘BBB’

O 
cantor Fábio Jr. estão cur-
tindo de montão o Big Bro-
ther Brasil 21. Em meio à 

participação do filho Fiuk no rea-
lity, ele interage nas redes sociais 
com comentários pra lá de diver-
tidos. Ontem, fez um convite pa-
ra Gilberto através do Instagram. 

“Gil do Vigor!!! Quero ver você 
no meu show dançando o ‘tchak 
tchak’, hein?!? Beijão pra você e 
sua mãe”, publicou o cantor, so-
bre a dança que o brother faz com 
frequência na casa.

A mensagem levou à loucura a 
mãe de Gil, Dona Jacira Santanna, 
que publicou um vídeo no Insta-
gram e disse: “Genteee, não acre-
dito! Aiii, Fábio Jr. mandou um 
beijo para mim! Que lindo. Um 
beijo, Fábio Jr. Aquela música que 
eu amo. Ah, que lindo”.

Enquanto isso, o diretor Boni-
nho confirmou que essa semana 
vai rolar o paredão falso, em que 
o “eliminado” na verdade vai pa-

ra outro local, onde pode ver e es-
cutar tudo o que se passa na casa. 

Lumena no ‘Mais Você’

Lumena tomou café da manhã 
com Ana Maria Braga no ‘Mais 
Você’ de ontem. A baiana foi elimi-
nada na noite anterior, contra Ar-
thur e Projota, e recebeu 61,31% 
dos votos. Durante a entrevista, a 
apresentadora relembrou a forma 
como Lumena e Karol Conká tra-
taram Lucas Penteado e mostrou 
vários vídeos em que ela foi agres-
siva com o colega.

“Me doei muito pro Lucas. Éra-
mos os únicos candomblecistas do 
programa. Quando via ele acionar 
um modo muito estranho comi-
go, eu estava tentando me defen-
der. Quando caí em mim que eu 
estava me anulando por jornadas 
de homens, isso me ligou modos 
muito profundos, que são jorna-
das que eu não me permito mais, 
que é me anular por homens”. O cantor Fábio Jr. (D) se diverte com as dancinhas de ‘Gil do Vigor’ (E)

REPRODUÇÃO / FACEBOOKREPRODUÇÃO / TV GLOBO
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 JULIETTE ARTHUR PROJOTACARLA DIAZ

 LO cantor Fábio Jr, pai de 
Fiuk, postou ontem na fo-
to da advogada no Insta-
gram: “Tô de olho nesse 
‘cuscuz’ de vocês aí, hein! 
Brigadú pelo carinho. 

Beijão pra você”.

 LO instrutor de crossfit tá 
chateado com Carla Diaz. 
“É complicada. Não vou 
pedir (bom senso) a ela. 
Por que vou ficar sendo 
fofinho igual lá fora com 

as pessoas?”

 LO cantor diz que a elimi-
nação de Lumena não foi 
por ele ser mais famoso, e 
sim por ela ser mais fraca 
que ele. Projota acha que 
falta tato e bom senso 

pra Carla Diaz.

 LRodolffo disse que a 
atriz é um possível alvo da 
casa pro paredão. Gil res-
pondeu que vai colocá-la 
na berlinda se virar líder. 
Sarah disse que ela tam-

bém é sua opção.

I Q U RÔ D R E M OO
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A amizade é o porto da vida”

(John Churton Collins)

HORÓSCOPO

de 21 de junho a 22 de julho de 23 de julho a 22 de agosto de 23 de agosto a 22 de setembro

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LO clima será favorável para 
conversar com colegas e unir 
forças no trabalho. Bom mo-
mento com a família, também. 
Invista no carinho e na criati-
vidade para animar a relação.
Números da sorte: 34, 16 e 70.

 LSua família pode precisar de 
ajuda, não meça esforços para 
auxiliá-la. O astral indica alguns 
consertos em casa, não tenha 
medo de arriscar. Há sinal de 
muito romantismo a dois.
Números da sorte: 44, 08 e 17.

 LA comunicação será o seu 
trunfo hoje. Foque no ambien-
te profissional e evite distra-
ções. No amor, tome cuidado 
com a possessividade, conver-
se mais para esclarecer tudo.
Números da sorte: 72, 99 e 45.

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

 LOportunidades de ganhos 
financeiros podem surgir, não 
desperdice. Fortaleça o conta-
to com os familiares. Aprovei-
te as chances de animar a pa-
quera, use a sua sensualidade.
Números da sorte: 37, 82 e 46.

 LHoje você estará cheio de 
energia, use-a a seu favor. Vai 
resolver alguns assuntos pes-
soais e alcançar os objetivos 
que deseja. Lealdade e segu-
rança vão valorizar o romance.
Números da sorte: 56, 74 e 38.

 LTenha cautela com o dinhei-
ro, evite gastar demais. Siga a 
sua intuição para conquistar 
uma promoção no trabalho. 
Utilize seu bom humor para 
encantar seu par amoroso.
Números da sorte: 48, 12 e 57.

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

 LAlguns desafios podem sur-
gir, saiba improvisar. Adote 
uma postura determinada e 
perca o medo de mudanças. 
No romance, há um sinal de 
paixão em alta, aproveite.
Números da sorte: 13, 94 e 85.

 LÉ um bom momento para se 
dedicar aos contatos. Não faça 
compras por impulso, gaste só 
o necessário. Controle os ciú-
mes e mostre seu lado mais 
sensual no romance.
Números da sorte: 05, 68 e 77.

 LEsforce-se para dar conta 
dos seus compromissos. Faça 
mudanças para contornar os 
problemas, inclusive de saúde. 
A paquera não terá novidades, 
mas também não desista.
Números da sorte: 69, 60 e 24.

SÃO CASIMIRO
Casimiro nasceu em 1458, na Croá-
cia. Foi o 13º filho do rei da Polônia 
Casimiro 4 e da rainha Elisabete 
D’Asburgo. Com a ajuda da oração, 
da direção espiritual e até do Papa 
do seu tempo, pôde discernir que 
seu chamado não era suceder seu 
pai. Todos os seus irmãos foram 
reis, mas ele, logo cedo, abriu mão 
de toda riqueza e luxo que a cor-
te oferecia. Fez voto de castidade, 
transformou seu quarto em uma 
cela eremita e ali viveu se dedican-
do à penitência e à solidão. Morreu 
em 1483. Foi venerado pelos povos 
polonês, lituano, húngaro e russo.

SANTO DO DIA

COMPUTADOR NOVO
Um homem que mora no in-
terior comprou um computa-
dor novinho. Era o primeiro 
contato dele com o mundo 
da informática e o coitado es-
tava apanhando da máquina 
na hora de fazer as configura-

ções. Não conseguia se conec-
tar à internet, colocar senha, 
cadastrar seus dados... a única 
coisa que conseguiu foi ligar 
na tomada. Depois de muito 
quebrar a cabeça, ele resol-
veu pegar o telefone e ligar 
para o suporte técnico. Do 

outro lado da linha, uma es-
pecialista começa a falar com 
o homem, usando termos 
técnicos que pareciam outra 
língua para o pobre do clien-
te. O cara se atrapalhou todo 
e fez a atendente repetir a 
mesma coisa duzentas vezes. 

A funcionária do suporte, já 
irritada, começou a ser gros-
sa com o rapaz, quando ele 
resolveu fazer um último pe-
dido a ela, pra ver se conse-
guiria resolver o problema:
— Não está adiantando, 
moça! Eu sei que eu sou ma-

tuto, mas por favor, explique 
o que devo fazer como se eu 
tivesse apenas 5 anos de ida-
de, tá bom?
E a técnica:
— Tudo bem. Garoto, ponha 
já a sua mãe ao telefone! Vou 
explicar tudinho pra ela.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigano Diego
MENSAGEM:
Cuidado com as armadilhas 
que a vida traz, peça prote-
ção ao cigano Diego para 
que ele cuide de você e dos 
seus caminhos.
SAUDAÇÃO:
Salve povo do Oriente, opt-
chá!
CORES:
Vermelho, branco e verde.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Para ter proteção com a aju-
da do Cigano Diego, faça 
um banho com seis galhos 
de alfazema, macere bem a 
erva e depois jogue da cabe-
ça aos pés. Peça proteção e 
livramento. Use uma roupa 
azul escura e verde.

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 contato com os amigos e o 
seu sexto sentido vão te ajudar 
a resolver alguns problemas. 
Precisará se esforçar para se 
destacar no trabalho. A par-
ceria vai animar o romance.
Números da sorte: 76, 94 e 40.

 LBom dia para as finanças, 
conseguirá dar uma respira-
da. Vai ser fácil obter algumas 
conquistas profissionais. Tome 
cuidado na paquera para evi-
tar disputas desnecessárias.
Números da sorte: 86, 41 e 95.

 LÉ um ótimo momento para 
apostar em relacionamentos. 
Conte com os seus amigos para 
se divertir, mas tome os devi-
dos cuidados. Busque o equi-
líbrio com a família. 
Números da sorte: 24, 42 e 96.
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