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BABADO

ONG NO TURANOJÁ É SENSAÇÃO!

EVANDRO AJUDA 
OS MORADORES 
‘FAZENDO ARTE’

DÉBORA FAZ SUCESSO 
COM SACOLÉS GOURMET 

NA VILA  ALIANÇA

AMA O VIDIGAL 
E CANTA PRO 
MUNDO OUVIR

Após lançar DVD, Thiago Martins 
fala das raízes na comunidade, 

onde viveu dores e delícias

FLUSQUINHA 
EMBALOU!

Tricolor de Wellington Silva 
vence o Fortaleza por 1 a 0 e 
fecha primeiro turno no G-4. 
Já o ‘Empatafogo’ tropeça no 

Niltão e fica no 2 a 2 com Ceará
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 47 anos e 
sou jornaleira há um. 
Antes de ser jornaleira, 
fui atendente de pada-
ria. Na minha profis-
são, gosto de vender 
os produtos. Moro 
em Rio da Prata, torço 
pelo Vasco da Gama e, 
nas horas vagas, gosto 
de ir a festas, passear 
com meu neto e ir ao 
shopping. No MEIA 
HORA, gosto de ler as 
notícias em geral.

ANDREA GOMES 
DOS SANTOS — 

Bangu

CARTA DO LEITOR

Cadê a fiscalização 
em São Gonçalo?

Risco de queda 
perto de estação

Baile funk tira o 
sono de geral

Buraco enorme  
em via do Grajaú

Árvore precisa de 
poda com urgência

UPA só atende os 
casos mais graves

 LSão Gonçalo está sem lei e sem 
Guarda Municipal. Os carros e mo-
tos são barulhentos e circulam até 
sem placa. Andam livremente por 
Alcântara e pelo Centro da cidade. 
Ninguém aguenta mais tanto ba-
rulho. Só vão ver quando acontecer 
um acidente. Cadê a fiscalização?

 LFalta cerca de proteção no canal 
em frente ao ponto de ônibus que 
fica perto da passarela do metrô de 
São Cristóvão. Um acidente pode 
acontecer a qualquer momento ali. 
Crianças e idosos passam diaria-
mente pelo local e podem acabar 
caindo. Quem resolve?

 LNa Avenida Colonial, no Jardim do 
Ipê, em Belford Roxo, os moradores 
não conseguem mais dormir à noi-
te. O baile funk rola até de manhã. 
Com a pandemia, tinha parado, mas 
agora voltou com tudo. Ninguém 
consegue mais pregar o olho. É mui-
ta falta de respeito!

 LHá um grande buraco na Rua Co-
mendador Martinelli, no Grajaú, 
tirando a paciência dos moradores. 
Os carros têm muita dificuldade 
para contornar a cratera e, quando 
chove, ela fica toda empoçada. Um 
perigo para quem circula na via.

 LTem uma árvore precisando urgen-
temente de poda na Rua Divisória, 
em Bento Ribeiro. Um galho pode 
cair e machucar alguém. Quando 
chove e venta muito, todos ficam 
muito assustados. Acidentes podem 
ocorrer a qualquer hora.

 LMais uma vez a UPA de Madureira 
está deixando a desejar. Eles estão 
atendendo só os casos mais graves 
e quem precisa de atendimento sim-
ples espera horas para não ser nem 
chamado. Isso é um descaso total 
com a população!

Anônimo
Por e-mail

Salete Marques
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Por e-mail

Luis Carlos Gomes
Grajaú

Núbia Macieira
Por e-mail

Cléber Pereira
Madureira

O QUE BOMBA

TRÊS MORTOS E QUATRO FERI-
DOS EM CONFRONTO NA PENHA.
PÁGINA 3

MULHER ASSASSINADA EM 
MAGÉ É ENTERRADA.
PÁGINA 4

MORRE O ATOR SEAN CON-
NERY. PÁGINA 4

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

Aponte a câmera do seu celular 
e confira a edição digital do 
MEIA HORA multimídia

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196

INDICADORES

DÓLAR: R$ 5,7373 (C); 
R$ 5,7379 (V) - 30/10/20

POUPANÇA: 0,1159%  
(HOJE)

SALÁRIO MÍNIMO 
REGIONAL: R$ 1.238,11

SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL: R$ 1.045

TAIS 
BERNAR-
DINO DOS 
SANTOS tem 
atualmente 
25 anos. Ela 
desapareceu 
no dia 24 de 
janeiro de 
2006, no Bair-
ro de Fátima (Região Central do Rio), 
vítima de subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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POLÍCIA

Da Lua era procurado por tráfico. Foi oferecida recompensa por informações que levassem à prisão dele

DIVULGAÇÃO / PORTAL DOS PROCURADOS

Mortes na Zona Norte
Confronto entre facções rivais deixou três mortos e quatro feridos no Complexo da Penha

 L VIOLÊNCIA SEM FIM

U
m confronto entre fac-
ções rivais deixou três 
mortos e quatro feridos 

no Complexo da Penha, na Zo-
na Norte do Rio, na noite de 
sexta-feira. Um dos mortos é 
Alan Ferreira Montenegro, o 
Da Lua, acusado de ser o ho-
mem de confiança do tráfico de 
drogas da região da Chatuba.

Da Lua era procurado pela 
polícia por tráfico, receptação 
e homicídio. De acordo com o 
Portal dos Procurados, ele seria 
um dos responsáveis por atin-
gir um policial militar dentro 
de um blindado em setembro 
de 2007. No local do ataque, 
foi encontrado o documen-
to de identidade do traficante, 
além de 25 bombas, uma pisto-
la 380, dois quilos de cocaína, 
um quilo de maconha e mate-
rial para embalar drogas. Além 
de Da Lua, também morreram 
no confronto Pedro Henrique 
Lima Soares, que tinha conde-
nação por tráfico e furto qua-
lificado; e Rafael da Conceição 
Gomes, que não tinha passa-
gens pela polícia.

Entre os feridos levados pa-
ra o Hospital Estadual Getúlio 
Vargas, na Penha, estão Maria 
da Silva Barbosa, cujo estado 

é estável, Alexandre Mendes 
Barbosa e Luís Fernando da 
Silva Santiago, ambos em es-
tado grave, de acordo com a 
Secretaria de Estado de Saú-
de. Gabriel Sebastião da Silva, 
que está internado no Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar, no 
Centro, tem o quadro estável, 
segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde.

A Polícia Militar informou 
que equipes da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) 
Chatuba foram informadas de 
que sete pessoas feridas deram 
entrada no Hospital Estadual 
Getúlio Vargas e que duas pes-
soas precisaram ser transferi-
dos para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar. No local, os po-
liciais também confirmaram 
que três pessoas não resisti-
ram aos ferimentos.

 LSegundo informações prelimi-
nares, as vítimas foram baleadas 
por bandidos do Terceiro Coman-
do Puro (TCP), que tentavam ata-
car a região dominada por trafi-
cantes do Comando Vermelho 
(CV). Segundo a Polícia Militar, 
o policiamento foi reforçado nos 
acessos ao Complexo da Penha. 

Moradores da região relata-

ram que estava acontecendo a 
festa de aniversário da filha do 
traficante Da Lua quando três 
motos passaram no local atiran-
do contra as pessoas que partici-
pavam da comemoração. 

A Delegacia de Homicídios da 
Capital investiga o caso. A polícia 
busca informações que ajudem a 
identificar os autores do crime.

Tiroteio em festa de aniversário

ENTRE OS 
MORTOS ESTÁ 
O TRAFICANTE 

DA LUA, DA 
CHATUBA
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GERAL

Conhecido pelo papel do 
agente James Bond, o ator esco-
cês Sean Connery morreu aos 90 
anos. O anúncio foi feito na ma-
nhã de ontem pela família do ar-
tista à BBC. Ele morreu enquan-
to dormia, durante uma estadia 
nas Bahamas. Segundo a BBC, 
o ator enfrentava problemas de 
saúde há algum tempo.

Thomas Sean Connery nasceu 
em 25 de agosto de 1930, em Fou-
ntainbridge, Edimburgo, no Rei-
no Unido. Militou pela indepen-
dência da Escócia, mas há muito 
tempo fixara residência em Nas-
sau, nas Bahamas, para fugir do 
rigor do Fisco britânico.

Filho de pai católico e mãe 
protestante, Connery foi leitei-
ro na juventude. Também tra-
balhou como motorista de ca-
minhão e modelo vivo antes da 
fama e foi o terceiro colocado 
no concurso de Mister Univer-
so. Estreou no cinema em 1955, 
fazendo uma ponta em Lilacs 
in the Spring.

Em 1962, Connery foi o pri-
meiro a interpretar o agente 

007 nos cinemas e fez parte de 
sete filmes da franquia. Ele foi 
vencedor de um Oscar de me-
lhor ator coadjuvante em 1988 
pelo filme Os Intocáveis. O ar-
tista também venceu dois Baf-
tas e três Globos de Ouro.

Nos anos 2000, Connery foi 
condecorado pela rainha Eli-
zabeth II e recebeu o título da 
ordem da cavalaria, ganhando 
o título de sir.

O adeus ao primeiro 
James Bond do cinema

OBITUÁRIO
SEAN CONNERY

25/08/30          31/10/20 L CABO ELEITORAL ASSASSINADA

Enterro em Magé
Segurança no cemitério foi reforçada com viaturas

O 
corpo da cabo eleito-
ral da família Cozzoli-
no Renata Castro, as-

sassinada na sexta-feira, foi 
enterrado no fim da manhã 
de ontem, em Magé. Além de 
parentes, autoridades políti-
cas e candidatos a vereador 
na cidade também estive-
ram presentes na cerimônia. 
O clima era de medo.

A segurança no cemitério 
foi reforçada para o enterro 
com pelo menos dois carros 
da Polícia Militar. Segundo 
informações da TV Globo, 

Renata, de 40 anos, costu-
mava andar com seguranças, 
mas estava sem eles no mo-
mento em que foi assassina-
da com 14 tiros, na porta de 
casa, no bairro Fragoso.

A principal linha de investi-
gação da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) é motivação política 
para o crime, mas outra hipó-
tese também não foi descar-
tada. Renata era cabo eleito-
ral da família Cozzolino, que 
já esteve no comando da Pre-
feitura de Magé, e vinha rece-

bendo ameaças. 
Horas antes de ser mor-

ta, Renata publicou um ví-
deo relatando ter sido amea-
çada por um vereador. Além 
disso, na quinta-feira, ela fez 
uma denúncia na Polícia Fe-
deral (PF) de Niterói envol-
vendo ex-secretária Munici-
pal de Saúde de Magé.

O Portal dos Procurados 
divulgou um cartaz para aju-
dar a DHBF com informa-
ções que possam esclarecer o 
crime e também sobre os en-
volvidos na morte de Renata. 

RAPIDINHA...

Sete presos por tráfico de animais silvestres
 L A Polícia Militar prendeu 

ontem de manhã sete cri-
minosos que estavam co-
mercializando animais sil-
vestres na feira de Honório 
Gurgel , na  Zona Nor te 

do Rio. De acordo com a 
PM, 30 pássaros e três aves 
foram apreendidos com os 
acusados durante uma ope-
ração para coibir o tráfico 
de animais. Entre os ani-

mais apreendidos na ação 
do Comando de Polícia 
Ambiental com o 9º BPM 
(Rocha Miranda) estavam 
dois filhotes de tucano e um 
filhote de papagaio. 

AFP
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Licitação contrariava ANP
Contrato de prefeitura paulista com empresa tinha verba de quase R$ 2 milhões

 L EM BOITUVA 

A 
Justiça de São Paulo proi-
biu a Prefeitura de Boi-
tuva, cidade do interior 

paulista, de contratar empresa 
administradora de cartão mag-
nético para gerenciar contrato 
de fornecimento de combustí-
vel para o município. A decisão 
é importante porque pode ser-
vir como parâmetro para casos 
similares, país afora. O contra-
to em questão, cujo valor era de 
quase R$ 2 milhões, descumpria 
regras da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) que preveem a 
necessidade de companhias au-
torizadas pela autarquia para dis-
tribuir e revender o combustível.

O Sindicato Brasileiro das 
Distribuidoras de Combustí-
veis (Sinbracom) pediu a anu-
lação da licitação aberta pela 
prefeitura ao alegar que quem 
fornecerá os combustíveis, na 
prática, serão os postos reven-
dedores, que sequer “participa-
ram do certame, fato este, que, 
por si só, já serviria para a sus-
pensão do processo licitatório”. 
Ainda de acordo com o sindica-
to, não haveria controle sobre 
a qualidade dos combustíveis 
fornecidos porque os postos 
responsáveis não teriam qual-
quer relação contratual com a 
administração pública.

O sindicato alegou ainda que a 

contratação de uma administra-
dora de cartão magnético causaria 
lesão aos cofres da cidade paulista 
porque o combustível seria adqui-
rido sem regulação, “ao bel prazer 
dos servidores junto aos postos de 
combustíveis cadastrados ou con-
veniados, o que certamente acar-
retará no pagamento de valores 
mais caros dos combustíveis desti-
nados à frota municipal, sem falar 
que tal procedimento impossibi-
litaria a administração pública de 
controlar os gastos com a compra 
dos combustíveis”.

Questionada pela Justiça, a 
ANP disse que tanto a distribuição 
quanto a revenda de combustíveis 
só podem ser realizadas por “agen-
tes autorizados pela ANP para tal”. 
A autarquia também afirmou que 
“operadoras de cartão magnético 
ou micro processado não estão au-
torizadas pela ANP a realizar as ati-
vidades de comercialização e dis-
tribuição de combustíveis”. Só empresas devidamente autorizadas pela ANP podem atuar na distribuição e revenda de combustíveis

DIVULGAÇÃO

VENCEDORA 
DA LICITAÇÃO 

POSSUI SISTEMA 
DE PAGAMENTOS 

MAGNÉTICOS

 LEm sua sentença, a juíza He-
lena Heloísa Franchi Nogueira 
Lucas, da 2ª Vara da Comarca de 
Boituva, afirma que não foram 
encontradas “vantagens finan-
ceiras concretas de melhoria de 
gestão de despesas e verdadeiras 
expectativas de redução de cus-
tos”. A magistrada também con-
clui que o contrato apresentado 

pela Prefeitura de Boituva não 
traz referência sobre os critérios 
de credenciamento dos postos 
de combustíveis indicados para 
o abastecimento da frota públi-
ca. Com isso, segundo ela, “não 
se sabe antes da qualidade do 
combustível, se o preço pratica-
do estará de acordo com a mar-
gem de mercado”.

Decisão favorável ao sindicato
 LEm sua defesa, a Prefeitura de 

Boituva alegou que o modelo 
de abastecimento por TAG e 
cartão magnético que venceu 
a licitação é utilizado por ou-
tros órgãos. Entre eles, o pró-
prio Tribunal de Justiça de São 
Paulo, a Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo, a Prefeitura 
de São Paulo e até o Supremo 

Tribunal Federal (STF). 
Segundo denúncias recebi-

das pelo MEIA HORA, embora 
as empresas ofereçam o servi-
ço aos órgãos públicos, a ativi-
dade é considerada irregular, já 
que também está em desacor-
do com as diretrizes da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP). A 
agência reguladora define que 

a comercialização e distribui-
ção de combustíveis líquidos 
precisam ser outorgadas por 
ela e só então o fornecimento 
estaria liberado. Uma das obri-
gações previstas pela agência é 
a de que a empresa deve pos-
suir contrato com laboratório 
para análise do combustível 
comercializado. 

Contratos parecidos em outros órgãos
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

PARA FACILITAR.
Não coloque 

roupas difíceis de 
tirar. Quando a 

criança pede para ir ao banhei-
ro, os pais têm que agir rápido.

APOIO. 
É um erro de-

legar a tarefa do 
desfralde unica-

mente para a escola. Tente co-
meçar a retirada das fraldas 
em casa, de preferência nas 
férias, sem muito estresse. A 
escola deve ser só um apoio.

PACIÊNCIA. 
“ A l g u m a s 

cr ianças levam 
poucas semanas 
para  apre nde r 

a usar o banheiro, enquanto 
outras podem demorar até seis 
meses e precisar de maior aten-
ção”, explica a pediatra Loretta 
Campos.

CADA CRIAN-
ÇA TEM SEU 
RITMO E SEU 
TEMPO. 

“Além disso, nenhuma pes-
soa deve comparar o seu filho 
com o coleguinha ou primi-
nho, porque isso só vai gerar 
ansiedade na criança”, ressal-
ta a médica.

A HORA CERTA 
DO DESFRALDE.

Não se deve come-
çar antes da hora. O 

ideal é a partir de 2 anos, pois, 
nessa fase, as crianças têm auto-
nomia para andar, tirar a roupa 
e expressar que estão incomoda-
das com o xixi e o cocô.

I T E N S  D E 
APOIO. 

É preciso provi-
denciar um penico 

ou redutor de vaso sanitário. A 
criança precisa de conforto.

SEMPRE NO 
BANHEIRO. 

Ir ao banheiro é 
algo privado, por-
tanto, tente utilizar 

o vaso sanitário com a porta fe-
chada e o penico sempre no ba-

nheiro, nunca na sala, no quarto. 

SEM PRESSA. 
Não pressione 

a criança para ser 
rápida. O desfral-

de requer tempo e paciência. 
Vale levar livrinhos e joguinhos 
na hora que a criança vai ao 
banheiro. 

DE OLHO NO 
RELÓGIO. 

Não espere a 
criança pedir para 
ir ao banheiro. Co-

mece retirando a fralda durante 
o dia e pergunte ou leve a criança 
ao banheiro a cada duas horas.

N A D A  D E 
BRONCAS. 

Não dê bronca 

 L O momento do desfralde (quando a criança deixa de 
usar fraldas) não é nada fácil. São muitas dúvidas. E é pre-
ciso ter paciência. Para ajudar os pais a conduzirem essa 
fase tão importante na vida dos filhos, a pediatra Loretta 
Campos dá dicas de ouro. Confira!

R F  O OM Ô U T  E 

NA TELINHA

AMANHÃ, às 19H30, EsTREIA A sÉRIE 
DE ANIMAÇÃO RuA DálMATAs 

101 NO DIsNEy JuNIOR.

DIVULGAÇÃO

DICAS PARA A HORA 
DO DESFRALDE 
DAS CRIANÇAS
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 L Com este sorriso en-
cantador, a linda e 
simpática Alice Oli-
veira, de 1 ano e 7 
meses, é a estrela 
do Fofurômetro 
de hoje. A peque-
na é a princesa da 
mamãe Ingrid dos 
Santos. Quer ver seu 
filho na coluna? Envie fotos 
para o e-mail carlarangel@meiahora.com

Inscrições prorrogadas
 LAs inscrições para a úl-

tima etapa do Desafio 
Criativos da Escola 2020, 
iniciativa do programa 
Criativos da Escola, do Ins-
tituto Alana, foram pror-
rogadas. Crianças e ado-
lescentes de todo o Brasil 
têm até o dia 10 para ins-
crever planos de ação que 
vão transformar suas rea-
lidades. Respeitando as 
orientações sobre o dis-
tanciamento social, estu-

dantes dos ensinos Funda-
mental ou Médio devem 
se organizar em equipes 
com o apoio dos seus edu-
cadores para fazer a inscri-
ção em https://inscricoes.
criativosdaescola.com.br/
login. Serão premiados 
até 50 grupos com R$ 2 mil 
para que possam colocar 
os planos em prática e dar 
vida à transformação que 
desejam ver em suas esco-
las, bairros e cidades. 

se a criança não consegue se se-
gurar. Nunca diga “você se sujou 
de novo” ou “você não aprende”.

ESCAPES. 
Não pode fazer 

cara de nojo quando acontece 
um escape. Os escapes, prin-
cipalmente os noturnos, são 
frequentes. Pode durar, em mé-
dia, até os 4 anos e, em algumas 
crianças, até os 6 anos de idade.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença Am-
biental, Projeto aprovado na 
PMS. Partir R$ 297,00 mensais 
(+pequena entrada facilitada) 
. "RJ-106/  Km. 56". Próximo  
praias, lagoas, cachoeiras. 
Torne-se "Parceiro" !! Indique 
e Ganhe!! Visitas sábado/  do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . Cj. 
4967-0. w w w . s e g i m o v e i s . c o 
m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários ta-
manhos, desde R$500,00 sem 
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/ 
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/ 
426, saltar Itapirú, 600. 99793-
4378 CJ:5307
 ADVOCACIA T.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 
Watsapp.

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Interna/ Externa, Facção, Passa-
deira e  Operador para máqui-
na de casear. Confecção de rou-
pas contrata com experiência.  
Senador Camará. Tel.:3159-1902 
Ligar horário comercial das 
9:00hs às 17hs.
 

COSTUREIRAS T.98268-7947
Costureiras Camiseira, Alfaiate  
com experiência em confecção 
de paletó e ou camisa. Salário a 
combinar.  Contato: Tel.:98268-
7947

 

PEDREIRO V/TEXTO
E servente. Espectro Enge-
nharia  Comparecer   Rua 
Peçanha da Silva 110 Jacaré ( 
final do ônibus 474). Eduardo 
Junior. Residente na Cidade 
do Rio

 

CUIDADORA IDOSO 
Precisa-se de Senhora de 40 a 
50 anos para cuidar de idoso em 
Realengo. Tratar com Paulo no 
Telefone (21) 2254-7397
 

AUX. ADMINISTRATIVO 
Com noções de DP, conheci-
mento de informática, atender 
telefone etc. Salário + benefí-
cio R$ 1.860,00. Contato pelo 
Whatsapp 98490-3982
 

MARCENEIRO 
E Maquinista com experiên-
cia comprovada em carteira. 
Comparecer para Entrevista  
Rua Manoel Machado, 22 - 
Vaz Lobo das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

ALINHADOR V/TEXTO
Precisa-se  de Alinhador e 
Mecânico com experiência, 
para trabalhar na Tijuca ou Es-
tácio. Tratar Rodrigo ou Valéria 
Tels.:96411-6264 e 2504-4902
 
MEIO OFICIAL V/TEXTO
de Pintura, Montador e Mecânico 
de Automóveis com experiência. 
Comparecer Rua Campos da Paz, 
n° 230,  Rio Comprido - RJ.
 

AREIA T.2653-1172
Caminhões 6m/ 10m, areia, pe-
dra,  partir R$220,00. Entrega 
imediata, material 1ªqualida-
de! Orçamento Whatsapp Tel.
(21)98214-3663/ 96913-5833 
Aceitamos cartões 3x sem juros!
 

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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Cartas, 
Búzios Rua Dias da Cruz, 923 
Engenho Dentro. Experi-
mente, não vai se arrepen-
der comprove! T.2594-6085/ 
3228-2626

 

SARA D'CIGANA 
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, amar-
rações, separações. Resultados 
Rápidos! Consulta R$70,00. 
Cascadura: 2596-6002/ 99962-
4326/ 98040-8706 Watsapp. 
www.saradacigana.com.br
 



ESPORTES

NOVA DECISÃO À VISTA
Mengão encara hoje o São Paulo, mais um rival na luta pelo topo da tabela

V
indo de um empate he-
roico com o Internacional 
em 2 a 2, na rodada pas-

sada do Brasileirão, o Flamengo 
soma 35 pontos na tabela e tem 
mais um confronto decisivo, ho-
je, às 16h, no Maracanã, com o 
São Paulo. Apesar de ocupar 
a quinta colocação, o Tricolor 
paulista tem três jogos a menos. 
Por conta disso, o duelo virou 
“jogo de seis pontos”. 

A equipe de Fernando Diniz 
tem 27 pontos, podendo chegar 
aos 36 em caso de vitórias nessas 
partidas adiadas, contra Goiás (fo-
ra), Ceará (fora) e Botafogo (casa).

O Flamengo pode ter alguns re-
tornos para o confronto de hoje. 
Arrascaeta e Diego, que vêm des-
falcando o time nos últimos jogos, 
estão recuperados e podem ficar à 
disposição do treinador espanhol 
Domènec Torrent. Desfalque cer-
to é o zagueiro Rodrigo Caio, com 
lesão na panturrilha direita.

O departamento médico não 
informou a previsão para o re-
torno de Rodrigo Caio, mas o 
jogador já iniciou tratamento. 
Sem ele, Domènec Torrent terá 
à disposição Gustavo Henrique, 
Matheus Thuler, Natan, Gabriel 
Noga e Léo Pereira.

Já nos bastidores, o Flamen-

go divulgou ontem um balancete 
sobre as finanças de 2020. Apesar 
da pandemia do novo coronaví-
rus, o clube reduziu as dívidas. Até 
o momento, tem déficit anual de 
R$ 19,8 milhões, contra R$ 26,1 
milhões em junho, data da última 
demonstração de resultado, com 
uma queda de R$ 6,3 milhões. A 
receita líquida no acumulado do 
ano chegou a R$ 495 milhões.

Nos números divulgados, o 
clube ainda citou o resultado acu-
mulado de R$19,1 milhões, um 
caixa de R$ 73,3 milhões e as des-
pesas operacionais de R$ 492,4 
milhões, além das vendas do vo-
lante Vinicius Souza (R$ 16,8 mi-
lhões); o lateral-esquerdo  Caio 
Roque (R$ 10 milhões); o zaguei-
ro Pablo Mari (R$ 26,8 milhões); e 
o mecanismo de solidariedade da 
Fifa sobre o meia-atacante Lucas 
Paquetá (R$ 5,3 milhões). Bruno Henrique recebe a marcação do atacante reserva Lincoln na atividade no Ninho do Urubu

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

COM LESÃO NA 
PANTURRILHA, 

O ZAGUEIRO 
RODRIGO CAIO 

FOI VETADO

 LHugo Neneca vive grande fase no 
Flamengo e, para muitos, deve se-
guir como titular. Essa também é 
a opinião de Roger, goleiro rubro-
negro da década de 90. Para o ex-
jogador, o clube deveria repensar, 
inclusive, a possível renovação de 
contrato com Diego Alves.

“Não tenho papas na língua 
e, sendo bem sincero, esse movi-

mento de renovar com o Diego 
Alves é muito errado. Com certe-
za o Domènec deveria manter o 
Hugo como titular e não renovar 
com o Diego. O Hugo não tem a 
experiência do Diego, mas tem a 
mesma qualidade e mesma com-
petência. É um moleque novo, que 
está começando agora e que todo 
jogo terá uma grande responsabi-

lidade, mas ele dá conta”, afirmou.
“O Hugo mostrou muita per-

sonalidade, mas, querendo ou não, 
você tendo no banco uma sombra 
como o Diego Alves traz muita in-
segurança. Você entra em campo 
pensando que não pode errar, por-
que senão com certeza vai perder 
a posição. E é isso que faz cometer 
o erro”, completou.

Ex-goleiro é contra renovação de Diego Alves Hugo Souza; Isla, Natan, Léo Pereira 
(Gustavo Henrique) e Filipe Luis; 
Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e 
Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.  
Técnico: Domènec Torrent 

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, 
Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Igor Go-
mes, Tchê Tchê e Daniel Alves; Luciano 
e Brenner.  
Técnico: Fernando Diniz

Local: Maracanã  
Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN) 
Assistentes: Jean Marcio dos Santos 
(RN) e Vinicius Melo de Lima (RN) 
Horário: 16h 
TV: Globo 

FLAMENGO SÃO PAULO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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O técnico português Ricardo Sá Pinto está com sede de vitórias

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Pinto quer subir 
para sair da zona
Vascão encara o lanterna Goiás e português tenta 
a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro

 L NÃO DÁ PRA DESPERDIÇAR

A
pós conseguir a sua pri-
meira vitória no coman-
do do Vasco, quarta-fei-

ra, por 1 a 0, sobre o Caracas, da 
Venezuela, pela Sul-Americana, 
o técnico Ricardo Sá Pinto terá 
pela frente hoje, às 20h30, mais 
um desafio, desta vez em busca 
de seus primeiros três pontos no 
Brasileirão. Diante do lanterna 
Goiás, no Estádio da Serrinha, o 
Gigante da Colina precisa tam-
bém da vitória para deixar a in-
cômoda zona de rebaixamento.

O triunfo sobre o Caracas 
encerrou uma incômoda se-
quência de nove jogos sem vi-
tória na temporada. Porém, 
no Brasileiro, o Vasco ainda vi-
ve um jejum de sete partidas 
(Coritiba 1 a 0, Bragantino 1 a 
1, Atlético-MG 4 a 1, Bahia 3 a 
0, Flamengo 2 a 1, Inter 2 a 0 e 
Corinthians 2 a 1) e terá pela 
frente uma equipe que também 
não vive um bom momento. 
No momento, os goianos têm 
apenas 11 pontos em 16 jogos.

Vasco e Goiás já se enfren-

 LNovo reforço, o atacante colom-
biano Gustavo Torres, ex-Atlético 
Nacional, ainda não estreou e já dá 
o que falar nos bastidores pelo his-
tórico de problemas extracampo.

“Jogador com várias caracte-
rísticas favoráveis. Tem velocida-
de, atua como extremo pelos dois 
lados, como centroavante e tem 
bom jogo aéreo. Não é goleador, 
mas faz gols. Talvez uma deficiên-
cia seja que às vezes é difícil para ele 

cumprir tarefas relacionadas com 
a recuperação da bola e na mar-
cação. As outras deficiências, in-
felizmente, são transferidas para 
sua vida fora do futebol. Ele é um 
jogador que teve sérios problemas 
disciplinares e por seu comporta-
mento”, disse Juan Carlos Jiménez, 
Rádio Munera Colômbia, em en-
trevista ao Globoesporte.com.

“É um jogador completo, pois 
pode jogar pelo centro, com bom 

jogo aéreo, mas também pelos la-
dos. Não é goleador, mas faz gols. 
Suas características mais impor-
tantes são a movimentação e os 
dribles. Não se consolidou na Co-
lômbia por várias coisas. É um jo-
gador turbulento e um pouco frio. 
Vários atos de indisciplina têm jo-
gado contra ele. Tecnicamente tem 
coisas positivas, mas a atitude não 
é das melhores”, disse Yony Gutiér-
rez, da Rádio Colombia Miami.

Jornalistas colombianos analisam Gustavo Torres

Tadeu; Edilson, David Duarte, 
Heron e Cajú; Sandro, Ratinho, 
Breno e Keko; Vinícius Lopes 
e Rafael Moura.  
Técnico: Enderson Moreira

Fernando Miguel; Léo Matos, Miranda, 
Ricardo Graça e Henrique; Andrey, 
Léo Gil (Vinícius), Carlinhos e Benítez; 
Talles Magno e Tiago Reis. 
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Serrinha, em Goiânia  
Árbitro: Igor Junio de Oliveira (MG)  
Assistentes: Guilherme Dias Camilo 
(MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) 
Horário: 20h30  
TV: SporTV e Premiere 

GOIÁS VASCO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

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

taram em 2020, pela Copa do 
Brasil. O Vasco levou a melhor 
nos pênaltis, após uma vitó-
ria para cada lado dentro dos 
90 minutos. Para o duelo des-
ta noite, Ricardo Sá Pinto de-
ve contar com a volta do meia 
argentino Martín Benítez, re-
cuperado de lesão na coxa es-
querda. No entanto, o atacante 
hermano Germán Cano ainda 
não deve ficar à disposição. 
Tiago Reis, autor do gol sobre 
o Caracas, é favorito para ocu-

par a vaga, enquanto Ribamar 
corre por fora.

Com o capitão Leandro Cas-
tán, suspenso, além do zagueiro 
Marcelo Alves e do lateral-direito 
Cayo Tenório contaminados pela 
Covid-19, o comandante portu-
guês promoverá a estreia de Léo 
Matos na lateral e a entrada de Ri-
cardo Graça na zaga. Após o jogo, 
a delegação embarcará rumo à Ve-
nezuela, onde fará na quarta-feira 
o jogo de volta com o Caracas, pela 
Sul-Americana.
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O Botafogo não 
faliu e nem vai 

falir. A situação é crí-
tica, o Alvinegro es-
tá endividado, como 
a maioria dos clubes 
brasileiros, e o pro-
jeto de clube-empre-
sa que surgiu como 
uma grande espe-
rança não saiu do 
papel. Isso frustrou expectati-
vas e, na decepção, Carlos Au-
gusto Montenegro (foto), ao se 
referir à grave situação finan-
ceira, sentenciou o clube à fa-
lência como força de expressão. 
O Botafogo não é empresa, o 
tal projeto sequer saiu do pa-
pel. O Cruzeiro, em situação 

pior, não faliu e não 
vai falir. Os clubes 
de futebol no Brasil 
são, na esmagadora 
maioria, Associações 
Recreativas sem fins 
lucrativos. O má-
ximo que poderia 
acontecer seria uma 
situação extrema de 
insolvência, sem que 

o clube tenha que encerrar suas 
atividades, fechar. O Botafogo 
é gigante e tem figuras ilustres 
entre seus apaixonados torce-
dores, que certamente o so-
correrão nesse momento difí-
cil que atravessa. Com a chama 
do amor, a Estrela Solitária não 
deixará de brilhar.

 LEm alguns jogos, como 
Grêmio x Juventude pela 
Copa do Brasil, os jogado-
res só faltam dormir em 
campo. E vai piorar.

 LO novo técnico do Vasco, 
Ricardo Sá Pinto, acredita 
em reação e tenta passar 

esse otimismo aos jogado-
res. Bom papo ele tem.

 LRogério Ceni é o nome 
mais falado pelos candi-
datos das eleições do São 
Paulo. Todos querem o 
mesmo cara que manda-
ram embora.

BRILHO QUE NÃO SE APAGA

 PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

FALTA UM GUIA

 LFlamengo x São Paulo é briga de 
postulantes ao título e vale lembrar 
que os paulistas têm três jogos a me-
nos. Se o São Paulo vencer, poderá 
abrir uma frente importante.

 LO gramado do Maracanã tem sido 
um adversário a mais para os joga-
dores. A grama replantada em meio 
à competição não pegou, tornando o 
piso irregular e perigoso.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L Agora embaralhou tudo, 
Campeonato Brasileiro, Copa 
do Brasil, Copa Sul-America-
na, Copa Libertadores, Elimi-
natórias, tudo junto e mistu-
rado e com o agravante de que 
marcam jogos das competi-
ções para o mesmo dia. Não 

raro, acontece de um clube sair 
de um jogo derrotado numa 
competição em que vai mal, 
tendo que conviver com críti-
cas e protestos da torcida ira-
da, e, três dias depois, se meter 
numa outra em que vai bem. 
Loucura total.

Glorioso tropeça 
no Vozão em casa
Botafogo perde pênalti e deixa vitória escapar

 L EMPATOU DE NOVO!

B
otafogo e Ceará fizeram 
um bom jogo na tarde de 
ontem, no Estádio Nilton 

Santos, pela 19ª rodada do Brasi-
leirão, a última do primeiro turno. 
A partida terminou empatada em 
2 a 2. Honda, de pênalti, e Matheus 
Babi marcaram para a equipe ca-
rioca, enquanto Cléber e Leandro 
fizeram para o Vozão.

O Glorioso começou bem a 
partida. Aos 15 minutos, o VAR 
confirmou pênalti do zagueiro 
Luiz Otávio em Lecaros. Honda 
cobrou rasteiro e abriu o placar.

Aos 22, o Ceará deixou tudo 
igual. Léo Chú encontrou Cléber, 
que entrou pelo lado direito da de-
fesa do Botafogo, se livrou da mar-
cação e soltou uma bomba no ân-
gulo esquerdo de Cavalieri: 1 a 1.

A resposta do Botafogo veio 
cinco minutos depois. Bruno Na-
zário cruzou na medida para Ma-
theus Babi, que cabeceou cruzado: 
2 a 1. Animado, o Glorioso teve a 
chance de ampliar o placar quan-
do o VAR viu toque de mão de 
Eduardo na área. Desta vez, Vic-
tor Luís isolou a cobrança.

“(Honda) pediu para eu bater, 
porque ele já tinha batido o pri-
meiro. Temos que ser homens o 
suficiente para reconhecer nossos 
erros. A rapaziada se desdobrou, se 
entregou demais, eu tive a possi-
bilidade da vitória nos meus pés. 
Assumo totalmente esse empate, 
sou um homem, de caráter. Estou 
correndo o máximo que eu posso, 
é mais digno assumir essa empate 
para mim!, disse Victor Luís.

No segundo tempo, aos 5, Vic-
tor Luís e Caio Alexandre se atra-
palharam na intermediária e a bo-
la ficou com Vina, que tocou para 
Leandro Carvalho fazer valer a “lei 
do ex” e empatar a partida: 2 a 2.

Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu 
e Victor Luis; Caio Alexandre (Pedro Raul), 
Honda (José Welison) e Bruno Nazário; 
Warley (Angulo), Matheus Babi e Lecaros 
(Kelvin). Técnico: Flavio Tenius

Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otá-
vio e Bruno Pacheco; Fabinho (Fernando 
Sobral), Charles e Vina (Wescley); Lima 
(Leandro Carvalho, depois Brock), Léo Chú 
(Rick) e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Local: Nilton Santos Juiz: Diego Pombo Lopez (BA) Auxiliares: Bruno Boschilia 
(FIFA-PR) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Gols: 1º tempo: Honda, aos 15 mi-
nutos; Cléber, aos 22; e Matheus Babi, aos 27. 2º tempo: Leandro Carvalho, aos 
5 Cartões amarelos: Nazário, Benevenuto, Honda, Angulo, Luiz Otávio, Tiago, 
Fabinho, Leandro Carvalho e Wescley Cartões vermelhos: Luiz Otávio e Angulo

BOTAFOGO 2 CEARÁ 2

A defesa do Botafogo tenta afastar o perigo no Nilton Santos 
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ALÔ,
omunidadeC

REDES 

DA MARÉ

INSCRIÇÕES 

PARA VAGAS EM 

PROJETO VÃO ATÉ 

AMANHÃ

‘O VIDIGAL É MEU 
PORTO SEGURO’
CRIA DO MORRO, O ATOR E CANTOR THIAGO 
MARTINS DESTACA QUE A COMUNIDADE FAZ 
PARTE DA SUA TRAJETÓRIA. PÁGINA 15

GALÃ

DOMINGO, 1/11/2020

PEDRO TAUIL / DIVULGAÇÃO

FAZENDO ARTE

GELADINHO SABOROSO

ATIVISTA SOCIAL DO TURANO É 
O COLUNISTA CONVIDADO

PÁGINA 14 

MORADORA DA VILA ALIANÇA 
VENDE SACOLÉS GOURMET

PÁGINA 14 
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Sou Evan-
dro Machado, 
ator, ativista 
social e mo-
rador do Tu-
rano. Fiz parte 
do TUERJ, es-
tudei cinema 
e audiovisual 
e sou coorde-
nador do Es-
paço Cultural 
Fazendo Arte, 
ONG da qual 
sou um dos 
fundadores.

Vim para o Rio sonhando ser 
ator. Nunca imaginei o quanto 
poderia ser difícil, senão impos-
sível para um jovem pobre, pre-
to, filho de mãe solteira e mora-
dor de favela. Mas sou mineiro, 
né? E como diz o ditado, o apres-
sado come cru. Esperei o tem-
po certo e corri atrás dos meus 
sonhos. Lembro que, com uns 8 
anos, fazia um curso em Ipane-
ma e chegava em casa supertar-
de. Minha mãe, Maria Filinha, 
que trabalhava o dia inteiro, es-
tava me esperando na esquina 
da Rua do Bispo. Houve perío-
dos que tinha que pedir para pu-
lar a roleta, pois não tinha nem o 
dinheiro da passagem.

Apesar de ser um mercado 
difícil, essa história não conta só 
tristeza, mas superação. E con-
segui: atuei em peças de teatro, 
novelas na Globo e Record, fiz 
os filmes Bendito o Fruto e Line 
Walker e, recentemente, partici-
pei do clipe Amigo Falso, do Me-
nor do Chapa e Nego do Borel.

Quando cheguei no Rio, 
participava do Clube Recrea-
tivo União e Lazer, coordena-
do pela minha mãe de coração, 

Laura Maria. 
Pensei que tu-
do o que pas-
sei foi mui-
to difícil e na 
comunida-
de não havia 
oportunidade 
de aprender a 
arte do teatro. 
Então, decidi 
que eu iria fa-
zer a diferen-
ça, iria ensi-
nar os jovens 
da minha co-

munidade tudo o que apren-
di. Foi aí que passei a dar aulas 
neste projeto. Depois, fundei o 
Fazendo Arte. Tivemos alunos 
em trabalhos, como Totalmente 
Inocentes, Cidade de Deus, Tro-
pa de Elite, Saramandaia e um 
comercial com Neymar Jr. Ima-
gina um garoto de 6 anos, fã de 
futebol, subindo o morro emo-
cionado porque o Neymar gra-
vou um vídeo para ele? 

Me sinto completamente 
feliz em lembrar que fiz parte 
disso, jovens moradores da mi-
nha comunidade puderam vi-
ver um sonho que começou em 
um garoto de 6 anos lá em Viço-
sa (MG). A ONG Fazendo Arte 
atua com capoeira, inglês, foto-
grafia, pré-vestibular, hip-hop, 
zumba, tranças, amigurumi, 
etc. Sempre com a ajuda de par-
ceiros, inclusive minha esposa, 
Vanessa Machado. No início da 
quarentena, somamos forças 
na campanha Turano contra o 
Coronavírus, a convite de Gil-
son Rodrigues (presidente da 
associação de moradores), onde 
ajudamos muitas famílias com 
doação de alimentos.É graças ao creme de ave-

lã, ao leite em pó, ao 
chocolate branco e ou-

MORADORA DA VILA ALIANÇA FAZ SUCESSO
 COM SACOLÉS GOURMET

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

gu faz sucesso com os sacolés 
gourmet que vende.

Débora conta que já traba-
lhou com os chamados “din-
din” ou “chupe-chupe” tem-
pos atrás, mas foi no início 
da pandemia do coronavírus 
que aperfeiçoou seu negócio. 
Na verdade, ela se viu obri-
gada a vender sacolés. “Fazia 
faxinas, mas com a pande-
mia, o trabalho diminuiu e eu 
conversei com meu marido. 
Um vizinho me emprestou 
R$ 30 e usei o dinheiro para 
comprar leite, leite condensa-
do e os sabores”, lembra.

Até então, a moradora da 
Vila Aliança só sabia fazer sa-
colés de morango, chocolate 
e maracujá. Com a ajuda do 
marido, que faz a entrega dos 
produtos, ela viu o negócio 
fazer sucesso e os clientes pe-
direm outros sabores.

Hoje, além dos três sabo-
res iniciais, Débora faz su-
cesso adicionando Nutel-
la, biscoito Negresco e os 
bombons Sensação, Galak 
e Prestígio às suas receitas. 
Ela vende, principalmente, 
para a própria Vila Aliança, 
mas também para outras 
regiões de Bangu e Senador 
Camará. Já até recebeu pe-
didos de lugares mais afas-
tados, como Realengo.

Com duas filhas, uma de 
8 meses e outra de 3 anos, 
Débora espera ver seu ne-
gócio crescer. “Espero que 
as vendas aumentem, por-
que as pessoas gostam. E eu 
tenho um sonho que é o de 
qualquer pessoa que mora 
de aluguel, que é ter sua casa 
própria”, planeja.

‘Fazendo Arte’ para 
ajudar o Turano
Nascido em Minas Gerais, Evandro Machado 

é ator, ativista social e cria da comunidade

VANESSA MACHADO / DIVULGAÇÃO

Débora Santos 
vende seus 

sacolés na Vila 
Aliança e em 

outras regiões
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O texto é de responsabilidade do autor

tros produtos considerados 
refinados que Débora San-
tos, de 28 anos, sustenta a fa-
mília, na Vila Aliança, Zona 
Oeste do Rio. A empreende-
dora da comunidade de Ban-
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C
ria que é cria não tem vergo-
nha das suas origens! Thiago 
Martins é do tipo que sente o 

maior orgulho de dizer que veio da 
comunidade. Afinal, foi no Morro 
do Vidigal, na Zona Sul do Rio, que 
ele construiu sua história e desco-
briu que poderia ganhar o mundo 
através da arte. E assim o fez! Sem 
nunca apagar da memória aque-
le menino que deu seus primeiros 
passos no projeto Nós do Morro, o 
ator, de 32 anos, figura hoje entre os 
maiores galãs de novela da Globo.

“O Vidigal é o meu porto segu-
ro. Meus amigos são de lá, minha fa-
mília, meu grupo de teatro... É on-
de minha base se encontra. Sempre 
estou por lá jogando bola. Faz parte 
da minha trajetória”, afirma Thiago. 

Mirando o futuro, mas sem nun-
ca esquecer o passado, o ator e can-
tor está sempre em contato com a 
comunidade. Apesar de não morar 
mais por lá, a gravação do seu pri-
meiro DVD, 7550 Dias, já dispo-
nível nas plataformas digitais, não 
poderia ter um cenário diferente: a 
Praia de São Conrado, aos pés do Vi-
digal. “O lugar foi essencial, pois ele 
traz toda minha verdade, cresci na-
quela praia pegando onda”, lembra.

O DVD, que já é sucesso no seg-
mento de samba e pagode, vem re-
cheado de participações, como Sor-
riso Maroto, Jeito Moleque e Toni 
Garrido. Mas uma chama atenção: 
um coral de crianças do Vidigal. 
“Fui uma daquelas crianças, preci-
sei e tive oportunidade. Graças ao 
Nós do Morro, tive acesso à cultu-
ra e à educação. Oportunidade faz a 
diferença, sim. Digo que fui presen-
teado por Deus e pelo Vidigal por ter 
essas crianças comigo nesse dia tão 
especial”, destaca Thiago, empol-
gado com o trabalho. “É um DVD 
verdadeiro, cheio de amor. Juntei 
família, amigos, fãs. Foi um sonho 
realizado. A emoção falou mais alto 
do início ao fim”, diz. 

A gratidão pelo morro é algo que 
o ator carrega no coração. Para retri-
buir tudo o que a favela um dia lhe 
deu, há sete anos, ele toca um proje-
to social, ajudando quem mais pre-
cisa. “O amor pela minha comuni-
dade me motiva. É um projeto que 
ajuda as crianças e famílias. É uma 
forma de retribuir os ensinamentos 
que o Vidigal me deu”, ressalta.

“EU TENHO 

MUITO 

ORGULHO DE 

TER VINDO DE 

UMA FAVELA 

CARIOCA”

‘UM SONHO

REALIZADO’
THIAGO MARTINS FALA SOBRE SEU PRIMEIRO 

DVD, GRAVADO EM SÃO CONRADO
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‘Há muitas 
potências 
saindo do 
gueto’

 ● Aos 32 anos, Thiago 
entende as dores e as 
delícias que passou no 
Vidigal. “As dores eu 
sempre digo que foram 
a violência, a falta de 
saneamento básico, a 
falta de um lugar para 
brincar. E as delícias 
foram todos os amo-
res que eu tive por lá, 
todas as amizades que 
fiz, todos o ensinamen-
tos. Meu grupo, minha 
primeira banda, meu 
coral de igreja e, claro, 
meu primeiro contato 
com a arte”, destaca 
ele, esperançoso com o 
futuro das novas gera-
ções do morro. “O fato 
de ter nascido na fave-
la não me faz diferente 
de ninguém”, ressalta 
o ator, dando o papo: 
“Abrace as oportuni-
dades, tente crescer, 
mesmo sendo mais di-
fícil. A vida tem tudo 
reservado. Eu tenho 
muito orgulho de ter 
vindo de uma favela 
carioca. Hoje, acho que 
os jovens estão mais li-
gados, outra geração. 
Há muitas potências 
saindo do gueto”.

 ● LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com
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PAPO DEZ

 • MORADO-
RES sofrem 
com a falta de 

iluminação na Rua Horá-
cio Picorelli, no Morro do 
Adeus, na Zona Norte do 
Rio. Lâmpadas de quatro 
postes da via estão apa-
gadas há mais dois meses, 
dificultando o trânsito de 
pessoas no local. 

 •UM VAZAMENTO de água 
exala um cheiro forte de es-
goto na Estrada do Itararé, 
altura do número 951, no 
Complexo do Alemão, na 
Zona Norte do Rio. O proble-
ma, que está há duas sema-
nas sem conserto, começa na 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) e vai até as pro-
ximidades da Escola Profes-
sora Vera Saback Sampaio. 
Quem resolve?

GATAGATO

JESSICA BARROS, 22 ANOS PEDRO PANDA, 24 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 L Com uma ocupação inicia-
da na década de 20, o Morro 
dos Macacos se orgulha da 
sua ligação histórica com a 
música, que influenciou de 
perto a escola de samba Vi-
la Isabel. “A comunidade 
sempre foi a força da escola, 
com várias alas, dentre elas 
a de compositores, a Velha 
Guarda e até as baianas. Ao 
longo dos anos, os morado-
res desceram do morro pa-

ra alegrar e fazer parte da 
Vila”, conta o ativista social 
Vitor Bernardo, de 28 anos, 
um dos fundadores do Cole-
tivo Macacos Vive. Ele vê a 
comunidade com várias ori-
gens. “Tivemos descenden-
tes de escravos, de nordes-
tinos e muitas famílias de 
operários que trabalhavam 
nas indústrias da região, 
que não tinham condições 
de morar em outro local.”

FALA TU

 LSegue até o próximo 
domingo a nona edi-
ção da Festa Literária 
das Periferias (Flup). O 
evento, que começou 
na quinta-feira, é um 
ponto de encontro de 
poetas, escritores, pen-
sadores e moradores de 
favelas cariocas. Depois 
de passar pelo Morro 
dos Prazeres, Vigário 
Geral, Mangueira, Ba-
bilônia, Vidigal e Zona 
Portuária, a Flup acon-
tece de forma virtual 
este ano por causa da 
pandemia do corona-

Moradora da Vila Vintém, 
a morena foi eleita a Gata 
da Laje do mês de outubro, 
com 71% dos votos, no 
Instagram do MEIA HORA.

Morador do Vidigal, o 
rapaz foi eleito o Gato da 
Laje do mês de outubro, 
com 59% dos votos, no 
Instagram do MEIA HORA.

Redes da Maré 
tem 17 vagas

 LA Redes da Maré recebe, até 
amanhã, inscrições para 17 
vagas abertas para o proje-
to A Maré que Queremos. O 
candidato precisa ser mora-
dor da Maré, Manguinhos ou 
dos complexos da Penha, do 
Alemão e do Caju. Os selecio-
nados vão receber de R$ 2 mil 
a R$ 3 mil por mês. As vagas 
são para designer, pesquisa-
dor, mobilizador local, técni-
co em georreferenciamento, 
analista de dados, jornalista 
e educador/ativista ambien-
tal. Os interessados vão tra-
balhar 15 horas por semana e 
precisam ter acesso a um ce-
lular ou computador com in-
ternet, por onde a atividade 
será desenvolvida. Inscrições 
e mais informações em www.
redesdamare.org.br.

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

FLUP / DIVULGAÇÃO
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RESPEITA A MINHA HISTÓRIA

E-mails pro Fala Tu e Gato (a) da Laje: papodez@meiahora.com

PEGA A VISÃO

vírus. “Os festivais estão 
perdendo uma de suas 
principais características, 
que é o lugar dos encon-
tros, das trocas, da cria-

ção da rede de relações. 
Por outro lado, estão 
ganhando um público 
que nenhum festival do 
mundo sequer sonhou 

ter”, aponta um dos 
fundadores da Flup, 
Júlio Ludemir. A pro-
gramação dos dois fins 
de semana do evento 
vai destacar os corpos 
vulneráveis — aque-
les que desde sempre 
são os mais afetados 
pelas crises, sejam elas 
sanitárias, econômicas, 
ambientais, políticas 
ou mesmo culturais. As 
mesas vão ser transmi-
tidas pelo Facebook e 
YouTube da Flup. Saiba 
mais no site do proje-
to: www.flup.net.br.
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ESPORTES

BRASILEIRÃO - SÉRIE A

CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES

 1º INTERNACIONAL 35 19 10 5 4 30 16 14

 2º FLAMENGO 35 18 10 5 3 32 21 11

 3º ATLÉTICO-MG 32 17 10 2 5 31 20 11

 4º FLUMINENSE 32 19 9 5 5 29 21 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES

 5º SÃO PAULO 27 15 7 6 2 20 13 7

 6º SANTOS 27 18 7 6 5 24 22 2

ZONA DA SUL-AMERICANA

 7º PALMEIRAS 25 17 6 7 4 22 20 2

 8º FORTALEZA 24 17 6 6 5 16 12 4

 9º CORINTHIANS 24 19 6 6 7 22 26 -4

 10º GRÊMIO 24 17 5 9 3 19 16 3

 11º CEARÁ 23 18 6 5 7 23 26 -3

 12º ATLÉTICO-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8

ZONA NEUTRA

 13º SPORT 21 18 6 3 9 18 26 -8

 14º BOTAFOGO 20 18 3 11 4 19 22 -3

 15º BAHIA 19 17 5 4 8 22 25 -3

 16º CORITIBA 19 19 5 4 10 16 24 -8

ZONA DE REBAIXAMENTO

 17º BRAGANTINO 19 18 4 7 7 21 24 -3

 18º VASCO 18 16 5 3 8 19 24 -5

 19º ATHLETICO-PR 16 17 4 4 9 13 19 -6

 20º GOIÁS 11 16 2 5 9 19 30 -11

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

19ª RODADA

ONTEM

 BOTAFOGO 2 X 2 CEARÁ

 CORINTHIANS 1 X 0 INTERNACIONAL

 CORITIBA 1 X 0 ATLÉTICO-GO

 FORTALEZA 0 X 1 FLUMINENSE

HOJE

 FLAMENGO  X  SÃO PAULO 16:00

 SPORT  X  ATHLETICO-PR 16:00

 SANTOS  X  BAHIA 18:15

 GOIÁS  X  VASCO 20:30

AMANHÃ

 PALMEIRAS  X  ATLÉTICO-MG 17:00

 GRÊMIO  X  BRAGANTINO 20:00

ARTILHARIA

 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
 11  GOLS: Marinho (Santos)
 9  GOLS: Pedro (Flamengo)  8  GOLS: Keno (Atlético-MG)
7  GOLS: Cano (Vasco), Nenê (Fluminense) e Claudinho (Bragantino)

20ª RODADA

07/11

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA 18:00

 SÃO PAULO  X  GOIÁS 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  CORINTHIANS 21:00

08/11

 VASCO  X  PALMEIRAS 16:00

 INTERNACIONAL  X  CORITIBA 16:00

 BRAGANTINO  X  SANTOS 18:15

 ATLÉTICO-MG  X  FLAMENGO 18:15

 BAHIA  X  BOTAFOGO 18:15

 FLUMINENSE  X  GRÊMIO 20:30

 CEARÁ  X  SPORT 20:30

 L 8 JOGOS SEM DERROTA

Fluzão tá demais!
Tricolor vence Fortaleza e fecha turno no G-4

N
a despedida do primei-
ro turno do Brasileirão, o 
Fluminense visitou a Are-

na Castelão disposto a não perder 
a viagem. Confortável no G-4, o 
Tricolor se consolidou de vez no 
pelotão da frente com a vitória por 
1 a 0 sobre o Fortaleza, ontem, am-
pliando a invencibilidade para oi-
to jogos. O gol foi marcado por 
Wellington Silva.

Apesar do susto no início do jo-
go, na bola desviada por Gabriel 
Dias e espalmada pelo atento Mu-
riel, o coletivo tricolor prevaleceu 
em solo cearense. Compacto e 
com boa mobilidade na saída de 
bola, Odair Hellmann minimi-
zou os desfalques de Dodi, Nenê e 
Fred. Numa cabeçada caracterís-
tica do camisa 9, Michel Araújo 
quase abriu o placar, parando na 
difícil defesa de Felipe Alves.

O atacante Wellington Silva comemora o gol do Fluminense sobre o Fortaleza na Arena Castelão

Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger 
Carvalho, Jackson e Carlinhos; Felipe, 
Juninho e Ronald (Tinga) e Romarinho 
(Marlon); Yuri César (Oswaldo) e Da-
vid. Técnico: Rogério Ceni

Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Da-
nilo Barcelos; Hudson (Yuri), Yago Felipe e 
Ganso; Michel Araújo (Marcos Paulo), Caio 
Paulista (Wellington Silva) e Felippe Cardo-
so (Lucca). Técnico: Odair Hellmann

Local: Castelão, em Fortaleza Juiz: Marielson Alves Silva (BA) Auxiliares: Ales-
sandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE) 
Gol: 2º tempo: Wellington Silva, aos 29 minutos 
Cartões amarelos: Yuri César, Marlon e Ygor Julião 
Cartão vermelho: Roger Carvalho

FORTALEZA 0 FLUMINENSE 1

Escalado, Ganso não corres-
pondeu à altura. O histórico de 
belos dribles e passes mágicos faz 
parte do passado do camisa 10.

Na volta do intervalo, a expul-
são de Roger Carvalho, aos 9 mi-
nutos, dificultou o trabalho de 
Rogério Ceni. Em vantagem nu-
mérica, o Tricolor aumentou o po-

derio ofensivo com Marcos Pau-
lo e o estreante Lucca no lugar de 
Michel Araújo e Felippe Cardoso.

Aos 29, prevaleceu a insistência 
de Wellington Silva para ganhar a 
dividida com Gabriel Dias e con-
tar com o desvio no próprio mar-
cador para superar o goleiro Felipe 
Alves: 1 a 0.

M
A

IL
S
O

N
 S

A
N

T
A

N
A

/F
L
U

M
IN

E
N

S
E
 F

C

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 1/11/2020 · MEIA HORA 17



MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 1/11/202018

A GATA DA HORA

é elegância, charme e sensualidade, 

tudo reunido em uma só! A gata des-

te domingo é graduada em Direito, se 

amarra em viajar e não abre mão de 

uma cervejinha. Quem não quer uma 

companhia assim? O Instagram dela é 

@eurebeccalima

REBECCA LIMA

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

ARQUIVO PESSOAL



TELEVISÃO

Isis Valverde retorna às gravações de ‘Amor de Mãe’, que vai abordar o coronavírus

Isis conta como 
estão as gravações 
de ‘Amor de Mãe’ e 

relembra Ritinha de 
‘A Força do Querer’ 
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A
inda em isolamento so-
cial, Isis Valverde já reto-
ma aos poucos sua roti-

na. No elenco de Amor de Mãe, a 
atriz voltou às gravações da tra-
ma das 21h, interrompida com 
a chegada da pandemia do co-
ronavírus ao Brasil. 

“Está sendo de fato uma expe-
riência. Estamos cercados de cui-
dados no set, trabalhando com 
equipe reduzida, tudo para ga-
rantir a segurança dos profissio-

nais envolvidos”, conta Isis, dan-
do spoilers de como vão abordar 
a pandemia. “Estou muito feliz 
de voltar ao trabalho, rever os co-
legas e retomar essa história, que 
ainda guarda muitas surpresas. A 
pandemia não só teve impacto na 
nossa maneira de trabalhar, como 
também na história que estamos 
contando, já que vamos abordar 
o coronavírus na trama. Acho isso 
importante, mostra como a arte 
não está descolada da realidade. 
Justamente por isso arte e cultu-
ra são tão relevantes, são maneiras 

de a gente fazer sentido no mun-
do à nossa volta”, defende.

Enquanto Amor de Mãe não 
volta ao ar — a previsão é de que 
seja em 2021 —, é possível ma-
tar a saudade da atriz em A For-
ça do Querer. Reprisada na faixa 
das 21h, a novela é um marco na 
carreira de Isis. “Ritinha foi minha 
primeira protagonista das nove e 
era uma personagem muito de-
safiadora. Primeiro, pelo jeito li-
vre dela. Rita era uma mulher que 
seguia seus impulsos e lidava com 
as consequências deles depois. É 

uma entrega muito grande ao 
presente, ao momento. E, segun-
do, que ela era uma sereia! Eu in-
terpretei uma sereia com cauda 
e tudo que tinha direito”, brinca.

Apesar de ter ficado feliz com 
a volta da novela de 2017, a atriz 
acredita que não vai ter tanto tem-
po para matar a saudade. “Não sei 
o quanto vou conseguir acom-
panhar, mas quero rever, sim. Na 
hora de me rever em cena, acabo 
achando que poderia fazer dife-
rente, melhorar aqui e ali. Mas 
não me maltrato por isso.”

 L JULIANA PIMENTA

 LSereia ou não, A Força do 
Querer inspirou debates so-
bre a inclusão e resiliência fe-
minina. Isis acredita que esse é 
um dos pontos altos da trama. 
“Eram histórias muito fortes, 
personagens muito bem cons-
truídos. Isso cativa o público, 
que acompanha, torce, refle-
te. Foi uma história que trou-
xe mulheres em personagens 
muito potentes, as mulheres 
eram a força que movimen-
tava a trama, tanto elas indivi-
dualmente quanto as relações 

entre elas”, destaca. 
Mãe de Rael, nascido 

no fim de 2018, a atriz 
brinca que, na novela, 
ser mãe era bem mais 
tranquilo. “Aprendi 
que a maternidade na 
vida real é bem diferen-
te da ficção (risos).”

‘Histórias 
muito fortes’

 LAlém de falar sobre transexuali-
dade e tráfico de drogas, A Força 
do Querer também foi marcada 
por outros temas curiosos. Um 
deles, claro, era a relação da me-
nina sereia com o mar. Isis lem-
bra com carinho de toda estrutu-
ra. “Nadar com os botos foi uma 
experiência inesquecível. É muito 

impressionante. Eles são muito 
dóceis, amorosos, reconhecem a 
gente. Foi muito especial. As ce-
nas da Ritinha como sereia foram 
todas muito especiais, colocar a 
cauda, aprender a me movimen-
tar com ela. As sereias fazem par-
te do nosso imaginário. Colocar 
aquele figurino me transportava 

para outro lugar!”, diz.  
Do figurino, aliás, as lembran-

ças não são só boas. “Foi um pro-
cesso intenso de prepara-
ção. A cauda que eu 
usava era muito 
pesada e dentro 
d’água ficava 
mais ainda.”

Atriz relembra o treinamento para ser sereia

De volta ao trabalho
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BOFE DA SEMANABOFE DA SEMANABIBADASEMANA

PRAZER, BILLY SP!
 LApós muitos anos à frente do grupo Samprazer 

como vo-vo-vocalista, Billy SP, que está em carreira 
solo desde 2019, vem colecionando sucessos. Ago-
ra, o cantor acaba de lançar Meto Essa Banca, que 
já está diiisponível nas principais plataformas de 
streaming e ganhou um lyric especial no seu canal 
no YouTube. O artista, aliás, tem mais de 200 músi-
cas em sua lista de composições. É ele o responsável 
por hits como Teu Segredo, que estourou nas vozes 
do Exaltasamba, Ludmilla, Vou Pro Sereno e Jeito 
Moleque, e Paixão Verdadeira, interpretada por 
Samprazer e Turma do Pagode. Tem que respeitar!

FOTOS DIVULGAÇÃO

DOUGLAS MULINÁRIMOISÉS LUCARELLI

 L Campeão de Body Shape — BRA-
FF 2019, acadêmico em Educação 
Física e modelo, Douglas (@dou-
glasmulinarioficial) é candidato ao 
tííítulo de Mr. Rio CNB 2020, que 
acontecerá no sá-sá-sábado, aqui 
no Rio. Já tem minha tooorcida!

 L Estudante do Ensino Médio e mora-
dor da be-be-belíssima João Pessoa, 
Paraíba, Moisés (@moises.lucarel-
li.2213) tem 21 aninhos e é mais um 
brasileiro desempregado por conta 
da pandemia do coronavírus. Mas 
está aí, cheio de espeeerança. Amém!

 L Com uma tra-tra-trajetória de 20 
anos no rap, o talentoso Msário 
lançou o single Acredito no Amor, 
quinta-feira, nos aplicativos de 
streaming. Um clipe também está 
disponível no canal no YouTube do 
rapper, que ocupa o segundo lugar 
na lista dos 50 virais do Brasil na 
playlist oficial do Spotify com uma 
música sobre um término. É só feli-
cidade com tanto suuucesso!

COM VOCÊS... MSÁRIO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

l Com parcerias com nomes como Nego do Borel, Luísa Sonza, Ludmilla, 
Belo, Tati Zaqui e Hungria Hip Hop, PK vai se firmando como um dos fun-
keiros mais versáteis da atualidade. Cria das rodas de rap e batalhas de 
MC, o cantor mostra que o funk pode quebrar barreiras. Só com a música 
Quando a Vontade Bater, PK ultrapassou as fronteiras do continente e en-
trou nos rankings de streaming da Europa. Em entrevista à coluna, ele fala 
sobre a influência do rap na sua vida, parcerias e planos futuros. Confira!
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Nas suas parcerias, 
você sempre busca 
combinar gêneros mu-
sicais diferentes. Qual é 
o segredo para que essa 
mistura dê certo?

Eu acredito que música 
boa combina com música 
boa, o segredo é não errar a 
medida. Se temperar mui-
to, estraga. Se temperar 
pouco, fica sem sabor.

Você tem parcerias com 
diferentes cantores. O que 
faz você escolher um can-
tor para fazer um feat?

Como eu componho as 
músicas, imagino qual 
cantor se encaixaria de 
melhor forma em cada 
uma delas, além de ser fã 
das pessoas escolhidas.

Com qual gênero mu-
sical ou cantor você ain-
da não fez parceria, mas 
gostaria muito de fazer?

Não fiz com ninguém do 
reggae, música eletrônica. 
Queria fazer algo com Seu 
Jorge, com Vintage Culture.

Você também com-
põe as suas músicas. O 
que te inspira? Como é 
o processo de criação de 

uma música para você?
Eu escrevo sobre tudo 

aquilo que eu estou viven-
do, sobre tudo aquilo que 
eu vejo acontecer. Às vezes, 
estou tomando banho, vem 
algo na mente, eu saio cor-
rendo e anoto (risos).

Suas músicas ultra-
passaram fronteiras e 
chegaram até na Euro-
pa. Por que você acha 
que as pessoas curtem 
tanto o seu som?

Eu não sei ao certo, mas 
talvez seja essa musicali-
dade de misturas e o funk 
ter alcançado maior pro-
cura lá fora.

Você começou a can-
tar em batalhas de MC. 
Quando decidiu ir para 
o funk e por quê?

Comecei nas batalhas de 
MCs porque a minha pri-
meira paixão foi a rima. O 
funk sempre esteve presente 
na minha vida, as minhas 
primeiras músicas sempre 
tiveram o funk como base 
junto ao rap.

Qual é a experiência 
da época das batalhas 
de rap que você carre-

ga até hoje?
As batalhas foram essen-

ciais, todos os fundamen-
tos eu levo comigo, como se 
portar no palco e toda base 
de um rapper.

Em qual momento vo-
cê percebeu que estava 
famoso? Isso te assustou?

Não sei ao certo, mas eu 
sempre levei numa boa. É 
sinal de que o que faz sen-
tido para você também 
faz sentido para alguém e 
a gente tem que ser muito 
grato pelo reconhecimento 
do nosso sonho.

A gente está vivendo 
um ano atípico. Qual en-
sinamento ou aprendiza-
do você tirou de 2020?

Valorizar as pessoas que 
você ama e estar sempre pre-
parado para o inesperado.

E quais são seus pla-
nos para quando tudo 
voltar ao normal?

A gente tem que, primei-
ro, conseguir logística de 
reagendamento dos mais de 
100 shows nossos que foram 
adiados. Depois, iniciar 
nossa nova turnê e dar se-
guimento aos lançamentos.

NATHALIA DUARTE (Interina) nathalia.duarte@meiahora.com 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“Com organização e tempo, acha-se o segredo  

de fazer tudo e bem feito.” (Pitágoras)

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

 LPode ter que se dividir entre 
a carreira e os assuntos de casa 
hoje: procure o equilíbrio. Na 
conquista, vai escolher a dedo 
o seu alvo. Planeje o futuro 
com seu bem, façam planos. 
Números da sorte: 82, 91 e 19.

 LCom a curiosidade em alta, 
vai mostrar interesse pelo tra-
balho. Se está só, terá vonta-
de de viver novas experiências 
e conhecer novas pessoas. A 
dois, a afinidade aumenta.
Números da sorte: 74, 92 e 83.

 LGanhos e gastos inesperados 
devem agitar seu dia: controle 
as finanças. A Lua destaca sua 
sensualidade e garante suces-
so na paquera e no romance. 
A intimidade pega fogo.
Números da sorte: 93, 30 e 66.

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

 LSome forças com os colegas 
para atingir objetivos. Se está 
só, vai buscar alguém que 
queira um compromisso mais 
sério. Terá companheirismo na 
relação com o par.
Números da sorte: 49, 94 e 76.

 LA Lua garante pique para 
cumprir suas tarefas mais 
complicadas. Mantenha o olho 
aberto com gente falsa. Pode 
pintar romance com colega. 
Reforce a confiança a dois.
Números da sorte: 05, 59 e 95.

 LVai iniciar o mês com muita 
sorte para correr atrás do que 
deseja. Paquera com alguém 
da turma pode engrenar. 
União cheia de carinho e ro-
mantismo, aproveite!
Números da sorte: 51, 15 e 24.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA máxima “a união faz a for-
ça” vai ditar as regras hoje: 
procure se aliar com colegas. 
Controle a impulsividade. Sinal 
verde para iniciar um namoro 
ou fortalecer a união a dois.
Números da sorte: 97, 25 e 34.

 LO Sol trará disposição para 
cumprir todos os seus com-
promissos e tarefas. Cuide da 
saúde. Pode pintar romance 
com colega. Compartilhe seus 
sonhos com o par.
Números da sorte: 35, 26 e 08.

 LVocê terá ideias inovadoras 
no trabalho, coloque-as em 
prática. O céu indica sorte em 
jogos e sorteio. Popularidade 
em alta na paquera. Na união, 
o romantismo vai reinar.
Números da sorte: 72, 09 e 90.

TODOS OS SANTOS
Desde os primeiros séculos, os cris-
tãos praticam o culto aos santos. Hoje, 
o dia é celebrado em honra de todos 
os santos e mártires, conhecidos ou 
não da história, que deram a maior 
prova de amor por Deus, aceitando 
o martírio de bom grado por não re-
negar sua fé, principalmente aqueles 
que não foram lembrados ao longo do 
ano. De acordo com os ensinamentos 
da Igreja Católica, a importância da 
data é ressaltar o chamamento de Je-
sus Cristo a cada pessoa para segui-lo 
e ser santo, à imagem de Deus, à ima-
gem em que foi criada e para a qual 
deve continuar a caminhar em amor.

SANTO DO DIA

PAÇOCA
Doido para comer paçoca, 
Joãozinho pergunta à mãe:
— Mãe, compra paçoca para 
mim?
A mãe responde:
— Tudo bem, meu filho. Mas 
te dou o dinheiro e você vai 

comprar, pode ser?
— Claro, mãe. Mas não sei 
onde comprar.
A mãe, então, explica:
— É só você entrar onde tiver 
um monte de gente entran-
do que é lá.
O menino vai em direção à 

rua. De repente, Joãozinho 
vê um monte de pessoas en-
trando numa escola e lá vai 
ele. Lá dentro, ele fica espe-
rando. Até que, de repente, 
um professor pergunta:
— O que as pessoas vêm fa-
zer na escola?

Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.

AULA
Na escola, a professora fala-
va dos animais:
— Para que serve a ovelha, 
Marcinha?

— Pra nos dar lã, professora.
— E para que serve a galinha, 
Marquinho?
— Pra nos dar os ovos.
— E para que serve a vaca, 
Joãozinho?
— Pra brigar com a gente e 
passar o dever de casa.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA: 
Oxóssi.
MENSAGEM:
Oxóssi vem trazendo fartura 
e positividade nos assuntos 
financeiros e econômicos. 
Aproveite para multiplicar 
o dinheiro, em vez de gastar.
SAUDAÇÃO:
Okê arô, arolê.
CORES:
Verde, branco e azul-claro.
ELEMENTO:
Terra (matas e florestas).
SIMPATIA:
Para obter riquezas e prosperi-
dade com Oxóssi, pegue uma 
abóbora-moranga, faça um 
corte arredondado no topo e 
retire todas as sementes (jo-
gue no portão de casa). Den-
tro da abóbora, coloque seis 
moedas, melado, azeite de 
oliva, vinho moscatel e den-

dê. Feche a abóbora e pendu-
re-a nos galhos altos de uma 
árvore. Peça a Oxóssi, junto a 
Obará, por riquezas e farturas.

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

 LFamília e carreira vão dividir a 
sua atenção, mas você vai con-
seguir equilibrar e contornar 
a situação. A conquista pode 
andar lenta. Bom dia para fa-
zer planos com seu parceiro.
Números da sorte: 88, 97 e 61.

 LAgarre oportunidades de 
fazer cursos, aprender coisas 
novas e melhorar seu currícu-
lo. Coloque o papo em dia com 
quem anda longe. O diálogo 
fortalece o relacionamento.
Números da sorte: 62, 08 e 17.

 LTerá boas chances de ganhar 
dinheiro. Na paquera, não vai 
querer uma aventura passa-
geira. Se tem alguém, mostre 
o quanto essa pessoa é impor-
tante para a sua vida.
Números da sorte: 45, 09 e 63.
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