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Ônibus 483 em 
péssimo estado

Passarela precisa 
de manutenção

Rua vira lamaçal 
quando chove

Assaltos viram 
rotina no Flamengo

Cândido Benício 
precisa de reparos

Trânsito em Campo 
Grande tá uma zona

 L Os ônibus da linha 483 (Vila 
Isabel-Leblon) prestam um pés-
simo serviço. Os passageiros 
esperam em pontos lotados, 
debaixo de sol escaldante, por 
ônibus que não passam e que, 
às vezes, não param! Sem falar 
nos bancos soltos.

 L Há ferros soltos que precisam 
ser serrados na passarela da Rua 
Prefeito Xavier da Silveira, no 
Centro de Duque de Caxias. Um 
acidente pode acontecer a qual-
quer momento. o local é movi-
mentado e as pessoas podem se 
ferir gravemente.

 L A Rua Ministro Joaquim Antu-
nes, em Itaboraí, se transforma 
em uma poça de lama quando 
chove. No dia a dia, a poeira toma 
conta das casas e não há quem 
aguente a situação. Cadê a pre-
feitura para tomar providências 
quanto a isso?

 L Assaltos viraram rotina na es-
quina das ruas Martins Ribeiro e 
São Salvador, no Flamengo. Nin-
guém mais está podendo sair de 
casa à noite e de madrugada, com 
medo da bandidagem que aterro-
riza todo mundo.

 L Na Rua Cândido Benício, na Pra-
ça Seca, o asfalto está gasto, com 
buracos em toda a sua extensão, 
e a via também está desnivelada 
em alguns pontos. Os carros so-
frem para passar pelo local. A rua 
precisa ser reparada.

 L Estacionamentos irregulares na 
Rua Baicuru, em Campo Grande, 
tumultuam o trânsito. O tráfego 
fica horroroso durante a semana 
por conta dos carros mal parados 
na via. Cadê a Guarda Municipal 
para fiscalizar e multar?

Luana Vaz
Por e-mail

Luan Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Michelle Santos
Por e-mail

Anônimo
Flamengo

Licínio Pinheiro
Praça Seca

Marcos Gomes
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 52 anos 
e sou jornaleiro há 
16. Antes de ser jor-
naleiro, fui bancário. 
Na minha profissão, 
gosto do conta-
to com o público, 
além das amizades. 
Moro em Nova 
Iguaçu, torço pelo 
Flamengo e, nas 
horas vagas, gosto 
de passear. Gosto 
de ler tudo do jornal 
MEIA HORA.

JADER DE 
OLIVEIRA —

 Nova Iguaçu

THAIS DE 
LIMA  
BARROS  
tem atual-
mente 27 
anos. Ela 
desapareceu 
no dia 22 de 
dezembro de 
2002, na Vila 
Kennedy (Zona Oeste do Rio), vítima 
de subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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Morador de comunidade de Itaguaí relatou, em anonimato, ameaças de traficantes ao fazer campanha

LUCIANO BELFORD

Sem democracia
Tráfico proíbe moradores de apoiarem candidatos que não têm aliança com facção

 L ELEIÇÕES DO MEDO

‘M
e sinto invadida e sem 
poder de escolha, co-
mo moradora e elei-

tora, não podendo escolher em 
quem votar, escolher quem eu 
quero apoiar, quem eu quero que 
gere mudança para a minha ci-
dade. Fico constrangida com es-
sa situação de não ter poder de es-
colha’. Esse foi o depoimento de 
uma moradora da comunidade 
do Carvão, em Itaguaí, na Baixada 
Fluminense, ao contar que trafi-
cantes do Terceiro Comando Puro 
(TCP) não estão permitindo mo-
radores de exercerem a democra-
cia durante o período eleitoral.

O apoio de organizações cri-
minosas a candidatos a verea-
dor e a prefeito, fazendo curral 
eleitoral e proibindo a circu-
lação dos adversários e seus 
apoiadores no território onde 
eles atuam, está sendo investi-
gado pela força-tarefa da Po-
lícia Civil. Cinco candidatos 
estão sendo investigados no es-
tado pela Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas (Dra-
co), que já recebeu mais de 30 
denúncias sobre essa relação.

Segundo a moradora de Ita-
guaí, ela foi reprimida próximo 
da sua casa. “Eu estava voltan-
do para casa do trabalho, com 
uma praguinha na blusa, e me 
abordaram mandando eu tirar. 
Não pude demonstrar apoio 
para o meu candidato”, contou.

Enquanto moradores são re-
primidos, candidatos que fizeram 
alianças com os traficantes podem 
circular normalmente pela comu-
nidade, de acordo com a jovem. 
“Já vi outros candidatos poden-
do atuar lá. Mas eu não posso falar 
nada, não posso bater de frente.”

 LA Polícia Civil tem recebido di-
versas denúncias sobre a relação 
entre criminosos, principalmente 
milicianos, e candidatos da região 
da Baixada. Concorrendo à Prefei-
tura de Queimados, Zaqueu Tei-
xeira (PSD) contou que, além de já 
ter tido agenda de campanha can-
celada pela milícia, que não permi-
tiu que ele se reunisse com apoia-
dores, ele já foi ameaçado. “Estava 
marcada uma reunião e, quando 
cheguei lá, não tinha ninguém. Fui 
me informar do que tinha aconte-
cido e me contaram que foi uma 
pessoa lá de moto e disse que não 
podia ter aquela reunião de candi-
dato. As pessoas ficaram com me-
do e foram embora.”

Campanha 
prejudicada

 LConcorrendo a uma cadeira na 
Câmara de Vereadores da capital, 
Sancler Mello não coloca adesivos 
ou bandeiras nos bairros do Re-
creio, Vargem Grande e Vargem 
Pequena, porque os milicianos 
não permitem. Segundo ele, a or-
ganização criminosa só permite a 
campanha do vereador, candida-
to à reeleição, Marcello Siciliano. 
“No Terreirão, no Recreio, man-
daram tirar todos os adesivos de 
outros candidatos. Na Cascatinha, 
em Vargem Grande, você não con-
segue nem entrar para apresentar 
a proposta. E em Vargem Pequena, 
quando tem alguém bandeirando 
por ali, aparecem homens de car-
ro e dizem que não pode ficar ali.”

Mesmo filme 
na Zona Oeste

 LO curral eleitoral em Itaguaí não 
é uma exclusividade da comuni-
dade do Carvão. Moradores das 
favelas do Engenho e Ueda conta-
ram que também foram aborda-
dos por traficantes ligados ao TCP, 
que deixaram claro que não estava 
permitido campanha para os ad-
versários políticos dos candidatos 
já escolhidos por eles.

Um outro rapaz, que também 
optou pelo anonimato, relatou 
que os criminosos abordaram ele 
e seu pai, ordenando que eles re-
tirassem o adesivo do político do 
carro, para poder circular na co-
munidade Jardim Ueda. “Foi logo 
no início da campanha, naquela 
coisa de adesivar carro e até então 
ninguém estava sabendo que es-

tava proibido, lá na comunida-
de, entrar com coisas de candi-
datos que não eram apoiados por 
quem domina lá. Chegando com 
meu pai no carro, pediram para 
a gente parar e bateram na jane-
la, falando que não podia circular 
na região apoiando o candidato, 
porque quem estava mandando lá 
não era aquele candidato”, contou.

‘Bateu na janela do carro falando que não podia’

 L BRUNA FANTTI

THUANY DOSSARES
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Covardia sem fim
Polícia investiga três casos de feminicídio ocorridos em cerca de 24 horas no Rio

 L EM BELFORD ROXO E CAMPO GRANDE

A 
Polícia Civil investiga três 
casos de feminicídio ocor-
ridos em cerca de 24 horas. 

As mulheres foram mortas em 
Belford Roxo, na Baixada Flumi-
nense, e em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio. 

Uma das vítimas é Vanessa da 
Costa, de 32 anos, assassinada em 
Belford Roxo. Segundo parentes 
de Vanessa, o companheiro dela, 
que seria o responsável pelo cri-
me, desmembrou o corpo da ví-
tima antes de jogá-lo em um rio 
próximo à casa onde casal morava, 
no bairro Vila Pauline. 

Segundo a irmã da vítima, Elai-
ne dos Santos, Vanessa e o compa-
nheiro viviam juntos há mais de 
um ano, mas brigas eram cons-
tantes. “Estamos devastados com 
tudo isso”, desabafou a irmã, que 
contou que a família deu falta de 
Vanessa na quinta-feira de manhã. 
Segundo ela, o crime teria sido co-
metido na noite de quarta-feira. 

Antes de jogar o corpo da ví-
tima no rio, o suspeito teria des-
membrado a vítima e enrolado 
as partes do corpo em plástico. “É 
inadmissível que um homem pe-
gue uma mulher e mate ela desse 
jeito e não dê nem chance da famí-
lia enterrar. A gente quer que a po-
lícia investigue e faça justiça nesse 
caso. Queremos que ele pague por 
isso”, disse a irmã, emocionada.  

Também em Belford Roxo, 
Luiza Helena do Nascimento da 
Silva, de 21 anos, teria sido morta 
com um tiro na cabeça pelo ma-
rido. Segundo a família da vítima, 
ela foi assassinada dentro de casa, 
no bairro Sargento Roncalli, na 
quinta-feira, na frente dos dois fi-
lhos do casal, de 1 ano e de 6 meses.

O terceiro caso aconteceu em 
Campo Grande, na noite de quin-
ta-feira. Hevelyn da Sant’Anna 
Rosa, de 17 anos, teria sido mor-
ta pelo ex-companheiro, com tiro 
na cabeça, na Favela da Carobinha. Luiza Helena, de 21 anos, e Vanessa, de 32, foram assassinadas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Cerca de 50 pessoas, entre parentes e amigos, foram ao enterro de Luiza no Cemitério da Solidão

REGINALDO PIMENTA 

 LChoro e indignação marcaram a 
despedida de Luiza no Cemitério 
da Solidão, no bairro das Graças. 
Cerca de 50 pessoas foram ao en-
terro. “Pelo que amigos dela disse-
ram, antes de matá-la, ele (o com-
panheiro) publicou imagem de 
caixão ao lado da foto dela horas 
antes. Tudo dá indícios de que foi 
uma coisa premeditada”, afirmou 
uma parente da vítima. O corpo 
de Luiza foi encontrado pela vó da 
vítima, que a criava como mãe. O 
casal teria se separado duas vezes 
e, devido às investidas do compa-
nheiro, Luiza aceitou voltar. “Foi 
esse retorno que decretou o fim 
para ela. É triste saber disso. Ela era 
muito amada”, lamentou a irmã da 
vítima, Gisele da Silva. 

‘É triste. Ela era 
muito amada’

 LAna Maria de Souza Lourenço 
registrou queixa por agressão do 
companheiro na 63ª DP (Japeri). 
Segundo Ana Maria, foi a segunda 
vez que o marido a agrediu. Desta 
vez, além de ter sofrido socos, ela 
foi proibida de tomar remédio pa-
ra hipertensão e viu o homem ten-
tar pegar uma faca, sendo impe-
dido pelo irmão. “Se o irmão dele 
não estivesse lá, eu teria morrido”, 
contou Ana Maria. “Na primeira, 
eu não registrei queixa. Desta vez, 
foi por motivo banal, por causa de 
ligação que fiz. Ele chegou em casa 
me xingando e começou a me ba-
ter. Sou hipertensa, precisava do 
meu remédio, ele não deixou. Ti-
ve convulsão na rua e vizinhas me 
levaram para a policlínica.”

Agredida 
pelo marido
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Gringos vão em cana
Colombianos são acusados de furto e estelionato

 L QUADRILHA

Policiais da 13ª DP (Ipanema) 
prenderam, na manhã de sexta-
feira, cinco suspeitos de furto, 
estelionato e associação crimi-
nosa. Os colombianos Lenis Gi-
raldo Edwin Ricardo, Jerson Jur-
jan Castillo Gomes, Bryan Ferney 
Giraldo Taborda, Yeremy Alexan-
dras Cuesta Sanches e Marina 
Gomez são acusados de integrar 
uma quadrilha que pratica furtos 
em ônibus e fraude com cartões 

de crédito das vítimas.
Os agentes receberam infor-

mações de que o grupo crimino-
so alugava um apartamento por 
temporada em Copacabana, na 
Zona Sul do Rio. Lá, eles guarda-
riam os objetos furtados das víti-
mas do crime. Após moradores 
do prédio encontrarem a cartei-
ra de uma das vítimas, a Polícia 
Civil foi acionada. No sistema da 
polícia, os agentes descobriram 

que a vítima fez um boletim de 
ocorrência relatando o furto da 
carteira dentro de um ônibus. 
Posteriormente, a mesma víti-
ma registrou o uso indevido dos 
seus cartões de débito e crédito 
em uma loja em Copacabana. 

Com as informações, a Polí-
cia Civil pediu a expedição do 
mandado de busca e apreensão 
na residência temporária dos 
cinco suspeitos. 

Parto no 

elevador
O pequeno Bento passa bem

 L EM SÃO GONÇALO

O 
pequeno Bento não quis 
esperar chegar ao hospital 
e veio ao mundo dentro 

do elevador de um prédio em São 
Gonçalo, quarta-feira. Apesar do 
susto, os pais Anne Gabrielle Mu-
niz e César Albuquerque agiram 
por instinto e o parto ocorreu ra-
pidamente e sem problemas. Tu-
do registrado pela câmera de segu-
rança do condomínio.

Segundo César, a noiva Gabi 
começou a sentir desconforto na 
madrugada de terça-feira e eles fo-
ram para o hospital em Icaraí, mas 
ainda não era o momento do nas-
cimento. Na manhã seguinte, no-
vo alarme falso. Mas as dores fica-
ram muito fortes na madrugada 
de quarta-feira e, desta vez, Bento 
nasceu, com 40 semanas.

“Teve o susto inicial por ser ele-
vador, mas, depois, foi tranquilo, 

tudo no instinto. A Gabi sentiu 
que ele ia nascer, segurou a cabe-
ça, que era a nossa maior preocu-
pação, e eu fui para baixo, entre as 
pernas dela, para amortecer o cor-
po dele nos meus braços. Depois, 
fomos de carro e o Bento já estava 
mamando. Optamos por ir para 
onde ele estava programado para 
nascer”, contou César.

A camisa utilizada, o pai coru-
ja não pretende lavar. Vai deixar 
como recordação. Assim como o 
vídeo da câmera de segurança do 
elevador. “Por causa da pande-
mia, estávamos no dilema se de-
veríamos contratar o serviço de 
filmagem e fotografia para o nas-
cimento. Acabou que saiu de graça 
(risos)”, brincou. Bento passa bem 
e segue no Hospital Icaraí sob ob-
servação, tratando alergia no olho 
após reação a colírio.  

Anne Gabrielle e César com o filho, Bento, que nasceu com 40 semanas

ARQUIVO PESSOAL
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M
ilhares de pessoas em 
várias cidades america-
nas foram às ruas on-

tem para comemorar a vitória de 
Joe Biden como presidente eleito 
dos Estados Unidos. As celebra-
ções ocorreram em Nova York, 
Washington, Filadélfia e Atlanta, 
entre outras cidades.

Em Nova York, as comemora-
ções foram em vários locais, como 
Times Square. Pessoas exibiam 
cartazes de “Biden-Harris”, uma 
menção à chapa formada por Joe 
Biden e a vice-presidente eleita, 
Kamala Harris. Em Washington, 
era imensa a multidão que se con-
centrou em frente à Casa Branca, 
muitas delas cantando, dançando 
e portando bandeiras dos EUA. 
Não houve conflitos entre eleito-
res do democrata Biden e do repu-
blicano Donald Trump, que ten-
tava a reeleição.

Depois que órgãos de imprensa 
americanos projetaram sua vitó-
ria contra Trump, Biden prome-
teu ser “o presidente para todos os 
americanos”. “O trabalho que te-

mos pela frente será difícil, mas eu 
prometo a vocês: serei um presi-
dente para todos os americanos, 
quer tenha votado em mim ou 
não”, disse ele no Twitter.

Joe Biden: ‘Serei um presidente para todos os americanos’

A maioria da população 
de São Gonçalo não defi-
niu ainda seu prefeito para 
os próximos quatro anos. É 
o que aponta uma pesqui-
sa realizada entre os dias 31 
de outubro e 1º de novem-
bro, registrada no TSE em 2 
de novembro sob o número 
RJ-07283/2020, que consul-
tou uma pequena amostra-
gem de 600 eleitores de bair-

ros diferentes. A margem de 
erro é de 4%. 

Na intenção de voto es-
pontânea para prefeito, 38% 
dos entrevistados não quise-
ram ou não souberam res-
ponder, enquanto outros 
23% declararam voto bran-
co ou nulo. Ou seja, os vo-
tos válidos somam apenas 
39%, distribuídos entre os 
nove prefeitáveis da cidade.

Indefinição em 
São Gonçalo
Votos válidos somam apenas 39%

 L PESQUISA

RAPIDINHA...

Felipe Neto se defende
 LApós ser indiciado pela polí-

cia por corrupção de menores, 
por não colocar classificação 
indicativa em vídeos antigos 
do seu canal, o youtuber Felipe 
Neto se defendeu nas redes so-
ciais, afirmando que “perma-

nece absolutamente convicto 
e tranquilo de que nunca pra-
ticou crime algum” e que já es-
perava ser alvo de fake news e 
articulações de ódio quando 
começou a se posicionar con-
tra o governo Bolsonaro. 

Biden é eleito 
presidente 
Democrata derrota Trump nas eleições dos EUA

 L MULTIDÃO COMEMORA NAS RUAS
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consequentemente aumentando 
o risco de desenvolver transtornos 
mentais, como depressão, ansieda-
de, abuso de álcool e drogas e outros.

Quais são os 
efeitos do estres-
se na saúde e de-
senvolvimento 

das crianças e adolescentes?
O estresse nas crianças e adoles-

centes pode levar a dificuldades de 
aprendizagem e outros transtornos, 
como ansiedade e depressão. Em 
longo prazo, pode ocorrer, além dos 
transtornos psiquiátricos, doenças 
autoimunes e doenças crônicas, 
como diabetes e hipertensão.

O que os pais 
podem fazer 
para evitar  o 
estresse nos fi-
lhos?

Os pais precisam, em pri-
meiro lugar, observar como eles 
lidam com o próprio estresse e 
procurar atuar como um filtro 
emocional para seus filhos, para 
não potencializar esse estresse. 
Estimular a prática de hábitos 
saudáveis, como dormir cedo, 
alimentar-se de forma balan-
ceada, praticar atividade física, 
trocar carinho e afeto, partici-
par da rotina doméstica, brin-
car em família, ter um animal 
de estimação. São formas de 
minimizar os efeitos do estresse 
e evitar que atinja altos níveis.

Quais são os 
sinais de que a 
criança e o ado-
lescente podem 

estar com estresse?
Os sinais mais comuns são a 

irritabilidade, distúrbios do sono, 
alteração no apetite, perda do in-
teresse nas atividades e mudan-
ças bruscas de comportamento. 
Podem também ocorrer queixas 
físicas, como dor de cabeça, dor de 
estômago ou diarreia.

O que é o es-
tresse tóxico?

O estresse tóxico é 
a exposição repetida 

e prolongada a situações estres-
santes sem o devido suporte fa-
miliar ou social, o que leva a um 
desgaste emocional que supera 
a capacidade de a criança lidar 
com elas. Vivenciar momentos de 

estresse, como o primeiro dia de 
aula, doenças na família, discus-
sões entre amigos, é normal e em 
parte saudável para o desenvolvi-
mento da criança e adolescente. 
Contudo, se a criança passa por 
situações difíceis por um período 
maior de tempo, apresenta difi-
culdades para lidar com elas e não 
tem ajuda da família, esse estresse 
deixa de ser saudável e passa a ser 
nocivo à saúde.

O que cau-
sa estresse em 
crianças e ado-
lescentes? To-

dos esses meses de isola-
mento social por conta da 
pandemia do coronavírus 
e a tensão por causa da 
doença podem provocar 
estresse em crianças e 
adolescentes?

 L Engana-se quem pensa que o estresse atinge apenas 
os adultos. O problema também pode afetar crianças 
e adolescentes. Em entrevista à coluna, a psiquiatra 
Aline Sabino, da Rede de Hospitais São Camilo de São 
Paulo, aponta os sintomas do estresse em crianças e 
adolescentes, as causas e como evitar.

R F  O OM Ô U T  E 

COMEMORAÇÃO
O AQUARIO FAZ 4 ANOS, COM 

DIREITO A LIVE DE ANIVERSÁRIO, 
AMANHÃ, ÀS 17H, NO YOUTUBE

BANCO DE IMAGENS

ESTRESSE EM 
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
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 L Pela foto do lindo Pedro Henrique 
Soares, de 3 anos, parece que ele 
gosta de fazer arte! Morador da Abo-
lição, na Zona Norte do Rio, o peque-
no é o fofucho da coluna de hoje. 
Príncipe da mamãe Priscila Soares, 
Pedro Henrique ama os animais e 
adora brincar com os amiguinhos. 
Quer ver seu filho no Fofurômetro? 
Envie fotos para o e-mail carlaran-
gel@meiahora.com. 

Clássico em versão infantil
 LFenômeno entre a crian-

çada, o Mundo Bita lan-
çou na sexta-feira, em 
seu canal no YouTube, 
pela primeira vez, a ver-
são de um clássico inter-
nacional: La Bamba. No 
clipe, Bita e sua turma 
apresentam a música em 
formato especial para os 
pequenos e suas famílias 
curtirem juntos. “Esse é 
mais um clássico lançado 
pela Rádio Bita. O projeto 

foi criado com o intuito 
de trazer uma nova ver-
são de canções brasileiras 
e, pela primeira vez, gra-
va uma composição inter-
nacional. Ficamos muito 
felizes em poder apre-
sentar essas joias para 
a nova geração e ajudar 
a mantê-las vivas”, afir-
ma Chaps Melo, cantor e 
compositor do Mundo Bi-
ta, além de ser o criador 
do personagem Bita. 

O estresse pode ocorrer em situa-
ções simples do cotidiano, como a 
expectativa para uma prova, o ex-
cesso de atividades, o medo do ves-
tibular, mas pode também ocorrer 
em níveis mais elevados, como nos 
casos de divórcio conturbado, mu-
danças abruptas de rotina, perda 
de entes queridos, mudança no pa-
drão socioeconômico e no ritmo de 

vida, falta de afeto, ausência de um 
ou ambos os pais e situações de vio-
lência física e verbal. O isolamento 
e a tensão devido ao coronavírus, 
além da mudança na rotina escolar 
e de casa, e em alguns casos agra-
vado pela dificuldade dos pais em 
lidar com este momento da vida, 
têm levado muitas crianças e ado-
lescentes a um alto nível de estresse, 
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É dia de mais uma ‘final’
Após dois tropeços, Mengão visita o Galo em clássico que pode valer a liderança

D
epois de empatar com o In-
ternacional (2 a 2) e perder 
para o São Paulo (4 a 1), o 

Flamengo volta ao Brasileirão para 
mais um jogo decisivo. O adversá-
rio será o Atlético-MG, que tam-
bém briga rodada a rodada pela li-
derança. O confronto será hoje, no 
Mineirão, às 18h15.

Com 35 pontos, o Flamen-
go entrará em campo sabendo se 
poderá assumir a liderança nesta 
rodada. O Inter, que está na pon-
ta por conta do saldo de gols, joga 
mais cedo contra o Coritiba, no 
Beira-Rio. O Galo soma 32 pon-
tos, mas tem uma partida a menos 
que o Rubro-negro e o Colorado.

O Flamengo vai contar com o 
retorno de Gabigol para a parti-
da em Belo Horizonte. O atacan-
te desfalca o Rubro-negro há mais 
de um mês por conta de uma le-
são no ligamento do tornozelo. 
No entanto, por conta do grande 
momento de Pedro, o artilheiro da 
equipe carioca em 2019 deverá co-
meçar no banco.

O Galo vive um momento de 
irregularidade no Brasileiro. O 
último resultado positivo foi con-
quistado contra o lanterna Goiás 
(3 a 0), no Mineirão, dia 10 de ou-
tubro. Depois, amargou dois em-
pates e duas derrotas (Fluminen-

se 1 a 1, Bahia 3 a 1, Sport 0 a 0 e 
Palmeiras 3 a 0).

Se não bastasse, o técnico 
argentino Jorge Sampaoli, que 
já recebeu seis cartões amare-
los no Brasileirão (Flamengo, 
Internacional, Santos, Flumi-
nense, Sport e Palmeiras), está 
suspenso pela segunda vez na 
competição. Desta forma, não 
poderá acessar vestiários nem 
ter contato com os jogadores.

Convocados para a Seleção, 
Everton Ribeiro e Pedro desfalca-
rão o Flamengo no primeiro jogo 
das quartas de final da Copa do 
Brasil, contra o São Paulo, quarta-
feira, às 21h30, no Maracanã. No 
entanto, o Rubro-Negro deve rea-
lizar um pedido à CBF para libe-
rar os atletas. O diretor de relações 
externas do clube, Cacau Cotta, 
afirmou que o presidente Rodol-
fo Landim tratará sobre o assunto. Recuperado da lesão no tornozelo, Gabigol fica à disposição de Dome, hoje, após mais de um mês fora

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DIRETORIA TENTA 
LIBERAÇÃO DE 

EVERTON RIBEIRO 
E PEDRO DA 

SELEÇÃO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso 
e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco 
e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo 
Sasha. Técnico interino: Jorge Desio 
(Jorge Sampaoli cumpre suspensão) 

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e 
Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e 
Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henri-
que e Pedro. 
Técnico: Domènec Torrent 

Local: Mineirão  
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)  
Assistentes: Daniel Henrique da Silva 
Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento 
Junior (DF) 
Horário: 18h15 TV: Premiere 

ATLÉTICO-MG FLAMENGO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Washington Rodrigues

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

 LKeisuke Honda fez uma au-
tocrítica sobre o próprio mo-
mento como jogador e apre-
sentou alternativas para as 
dificuldades financeiras do 
Botafogo. Foi uma postagem 
atípica, sobretudo pelo atleta 
japonês ter exposto conselhos, 
como abrir o capital para a en-
trada de investimentos de tor-

cedores apaixonados, visando 
à recuperação financeira do Al-
vinegro. E o meia Diego Ribas, 
do Flamengo, o parabenizou e 
endossou a atitude do japonês. 
“Parabéns pelo posicionamen-
to, meu amigo! Muito bacana 
ver um estrangeiro se preocu-
par com a melhoria do nosso 
futebol! Respeitar e suportar 

todas essas etapas citadas por 
você, com certeza é fundamen-
tal para um clube ter solidez e 
sucesso. E essa consciência é 
algo que nós brasileiros po-
demos e devemos melhorar. 
Obrigado e tudo de bom para 
você e seu clube no restante da 
temporada”, escreveu Diego, 
no Instagram.

Diego parabeniza posicionamento de Honda

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 8/11/2020
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O domingo promete ser re-
cheado de emoções para o 

torcedor carioca, com os quatro 
grandes clubes do Rio jogando 
no mesmo dia e só contra adver-
sários cascudos. São clássicos na-
cionais, dois deles fora de casa. No 
Maracanã, o Fluminense receberá 
o Grêmio. Se vencer e o Flamengo 
derrotar o Atlético Mineiro, em 
Belo Horizonte, o Tricolor ultra-
passará o Galo e chegará mais per-
to do topo. Vai ser uma briga boa 
entre dois velhos conhecidos nas 
áreas técnicas: Odair Hellmann 
x Renato Gaúcho (foto). Em Sal-
vador, o Botafogo tentará ganhar 
do Bahia, enquanto o Vasco en-
frentará o Palmeiras em São Ja-
nuário. Ambos tentando vencer, 

 LFlamengo x São Paulo de 
novo, agora pela Copa do 
Brasil, na verdade não foi 
sorteio, e sim ‘azareio’ o 
que fizeram na CBF. Ruim 
para ambos. 

 LO Botafogo anunciou o 
argentino Ramón Díaz (fo-

to) como novo treinador. 
Se não esqueceu a varinha 
mágica, pode dar certo.

 LAmérica-MG pega o In-
ter na Copa do Brasil. Lis-
ca Doido pede atenção e 
alerta que todos adversá-
rios são difíceis.

Prepare o seu coração

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

O gancho de Jorge Sampaoli 

 LVasco x Palmeiras em São Januá-
rio. Sá Pinto x Abel Ferreira, técnicos 
portugueses numa casa portuguesa. 
Arthur, do Restaurante do Almirante, 
servindo bolinhos de bacalhau na 
área técnica.

 LO centroavante Fred, do Fluminense, 
enfrentou o Atlético Mineiro na Justi-
ça do Trabalho por quebra de contrato 
e perdeu em primeira instância, con-
denado a pagar R$ 822 mil ao Galo. 
Cabe recurso.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LO técnico argentino Jorge 
Sampaoli não poderá trabalhar 
no Atlético-MG x Flamengo, 
hoje, no Mineirão. Suspenso 
outra vez pelo acúmulo de car-
tões amarelos, o comandante 
não poderá dar o seu tradicio-
nal espetáculo na área técnica. 

Um ex-craque atleticano me 
disse que, longe de ser desfal-
que, a ausência do elétrico trei-
nador ajudará, na medida em 
que os jogadores atuarão sem 
pressão, livres dos berros que 
ecoam por todo estádio vazio 
e reverberam nos seus ouvidos.

 L HORA DE FAZER A TRINCA

Vamos, Fluzão!
Time de Guerreiros quer quebrar incômodo tabu

V
ivendo um momento 
positivo no Brasileirão, 
o Fluminense inicia o 

returno buscando mais uma 
vitória. Hoje, o adversário se-
rá o Grêmio, no Maracanã, às 
20h30. Nesse duelo de tricolo-
res, o Time de Guerreiros ten-
ta um resultado positivo para 
reduzir uma marca negativa 
que Odair Hellmann tem co-
mo treinador.

Ex-técnico do Internacio-
nal, Odair disputou 11 par-
tidas contra o Grêmio, sendo 
dez pelo Colorado e uma pelo 
Tricolor das Laranjeiras. O co-
mandante venceu apenas dois 
jogos, ambos pelo clube gaú-
cho, empatou quatro e foi der-
rotado em cinco oportunida-
des (uma delas na estreia do 
Brasileirão pelo Fluminense).

Embalado pelas vitórias so-
bre Santos (3 a 1) e Fortaleza (1 
a 0), o Fluminense quer que-
brar um tabu incômodo na 
competição: vencer três parti-
das seguidas. A última vez que 
isso aconteceu foi em 2016.

Uma vitória do Fluminense 
é importante também para fa-
zer com que o Grêmio não se 
aproxime das primeiras colo-
cações no Brasileiro. No mo-
mento, a equipe carioca tem 32 
pontos, enquanto os gaúchos 
têm 27 pontos, mas têm uma 
partida a menos.

Nenê segue fora
Depois de cumprirem sus-

pensão na vitória sobre o Forta-
leza, o volante Dodi e o atacante 
Fred voltam a ficar à disposição 
do técnico Odair Hellmann. 
Outra possível novidade é Luiz 
Henrique, que estava com a se-
leção brasileira sub-20 e dispu-
ta posição com Caio Paulista. 
Nenê, principal nome do time 
na temporada, segue em recu-
peração de uma lesão muscular 
na coxa esquerda.

O Grêmio é uma pedra na chuteira do técnico Odair Hellmann 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE F.C.

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro 
e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e 
Ganso; Michel Araújo (Yago), Luiz 
Henrique (Caio Paulista) e Fred. 
Técnico: Odair Hellmann

Vanderlei (Paulo Victor); Orejuela, David 
Braz, Kannemann e Diogo Barbosa; 
Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, 
Robinho (Isaque) e Pepê (Ferreira); Churín 
(Diego Souza). Técnico: Renato Gaúcho

Local: Maracanã  
Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)  
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e 
Evandro de Melo Lima (SP) 
Horário: 20h30  
TV: Premiere 

FLUMINENSE GRÊMIO

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Dé Aranha

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

parando de patinar no campeona-
to. Vejo equilíbrio nos confrontos. 
Se o Flamengo estivesse jogando o 
que sabe seria favorito, mas passa 
por um momento de descontro-
le, que o técnico Domènec Tor-
rent atribuiu à desatenção e falta 
de concentração dos jogadores. 
Um domingão daqueles para cur-
tir futebol até a Ju fazer bico.
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‘AS PESSOAS 
AMAM O SABIÁ’

JONATHAN AZEVEDO FALA SOBRE 
SEU PERSONAGEM EM ‘A FORÇA DO 

QUERER’ E SOBRE A CRUZADA, ONDE 
NASCEU E FOI CRIADO 

PÁGINA 13

DE VOLTA À TV

DOMINGO, 8/11/2020

GUTO COSTA / DIVULGAÇÃO

COLUNISTA
ATRIZ É FUNDADORA DE 

PROJETO QUE LEVA ARTE AO 
COMPLEXO DO CAJU

PÁGINA 12

ARQUIVO PESSOAL

BORELLETO

MORADOR DO BOREL FAZ 

SUCESSO COM SUAS MASSAS

PÁGINA 12
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Sou Laura Braz, atriz, edu-
cadora social e fundadora do 
Projeto Cria, criado em 2018 
no complexo de favelas do 
Caju, na Zona Portuária do 
Rio. Em 14 anos de atuação, 
10 deles dentro de ONGs e 
escolas públicas nas perife-
rias, tive a oportunidade de 
observar de perto a rotina das 
escolas e o abismo social que 
existe nas favelas, o que me 
fez perceber a importância de 
um trabalho cultural voltado 
para a educação.

A escola é vista com de-
sinteresse por parte dos 
alunos, o que não possibi-
lita ao jovem desenvolver 
as referências que lhe con-
ferem a construção da pró-
pria identidade. Com isso, 
a fomentação cultural se 
torna um meio para reali-
zar tal tarefa e atuar junto 
ao processo educacional.

A arte é um instrumento 

essencial para a educação e 
através dela podemos desen-
volver conhecimento, ajudar 
os alunos a terem clareza de 
raciocínio, equilíbrio emo-
cional e iniciativa de ação. 
Pontos importantes para ge-
rar impacto direto na mar-
gem de escolhas de crianças 
e adolescentes que vivem em 
vulnerabilidade social.

E para democratizar a arte 
no Caju, precisamos ocupar 
as ruas e praças com apre-
sentações artísticas, para 
impactar um número mui-
to grande de pessoas que não 
têm a oportunidade de con-
sumir cultura.

Estamos na Zona Por-
tuária, uma região cheia de 
possibilidades, com crianças 
e jovens com muito poten-
cial, que precisa ser desen-
volvido para acabar com es-
se ciclo vicioso e colocar o 
Caju novamente no mapa.

D
e ingrediente em in-
grediente, Arnaldo An-
drade, de 44 anos, virou 

referência quando o assunto é 
massa no Morro do Borel. Mo-
ral, como é conhecido na co-
munidade da Tijuca, é dono 
de um restaurante que lembra 
até no nome o Spoleto. Mas se 
no asfalto a rede de fast food de 
culinária italiana se destaca, na 
favela da Zona Norte do Rio, o 

MORADOR DO MORRO DO BOREL 
É DONO DE RESTAURANTE COM 
CARDÁPIO À BASE DE MASSAS 

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

Borelleto é quem faz sucesso.
“Percebi que, geralmente, em 

comunidade se vende cachorro-
quente e hambúrguer e eu que-
ria inovar para trazer um públi-
co diferente”, conta Arnaldo.

O restaurante hoje é co-
mandado por ele e a esposa, 
que deixou o trabalho de ad-
ministradora de condomínio 
para se juntar ao marido. Os 
dois têm três funcionários, to-
dos moradores do Borel.

“As pessoas falam muito 
bem dos produtos e até fico 

Cultura para o Caju 
voltar ao mapa 
Projeto Cria leva arte para jovens do 

conjunto de favelas da Zona Portuária

Laura (de blusa branca) é atriz, educadora e fundadora do projeto

ARQUIVO PESSOAL

Arnaldo 
Andrade com 

uma das massas 
do Borelleto
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COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

espantado, boquiaberto. Não 
tenho curso de culinária. É só 
força de vontade”, orgulha-se 
Arnaldo, dizendo que, literal-
mente, colocou a mão na massa 
para aprender as receitas.

Apesar das várias dificul-
dades de ter um negócio pró-
prio, o empreendedor não de-
siste do seu sonho. Para ele, 
o Borelleto é mais do que um 
restaurante. “Esse projeto é 
um filho, porque eu faço o que 
gosto. A turma aqui é muito 
bacana, um abraçando outro 
e a gente preza por isso”, co-
memora ele, que tem planos 
audaciosos para o negócio. 
“Penso em uma franquia, pa-
ra que a galera que está com a 
gente hoje tome conta de uma 
loja cada um”, projeta.
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É 
com a sabedoria de quem já venceu 
muitos obstáculos na vida que Jona-
than Azevedo visa um futuro cheio de 

esperança. Nascido e criado no conjunto ha-
bitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon, 
na Zona Sul do Rio, o ator aprendeu desde 
de cedo o que é conviver com a desigual-
dade social, escrachada no bairro 
carioca, até fazer as malas para 
o Morro do Vidigal, onde de-
sabrochou e descobriu seu 
talento para a arte.

No ar como o ines-
quecível Sabiá, na repri-
se de A Força do Querer, 
na Globo, Jonathan, de 
34 anos, ganhou os holo-
fotes da fama, sem deixar 
suas raízes para trás. “A Cru-
zada representa tudo o que eu 
sou. É uma comunidade viva no 
meio do Leblon. Os moradores daque-
le lugar me deram a sensibilidade de apren-
der a lidar com o outro, independente da 
classe ou etnia. Me preparou para ser mais 
forte e ter a sabedoria para enfrentar tudo 
o que um jovem negro passa no Brasil.”

Com diversos amigos no Vidigal, Jona-
than foi se chegando ao projeto Nós do Mor-
ro, onde criou o grupo Melanina Carioca e se 
descobriu ator. Dali, foi um pulo para que o 
artista mudasse para o Vidigal, tendo em vis-
ta a facilidade para se aprimorar nos cursos 

de artes, contrapondo a violência que se 

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

instaurava no Rio no fim dos anos 90. Um 
grande impacto na vida dos jovens de co-
munidade, em seu ponto de vista. 

“Essa violência é causada por um siste-
ma que entrega esse caos a determinados 
lugares, nas comunidades. Nossa maior di-
ficuldade é o que o sistema implanta: não 
ter uma escola descente, uma creche para 
a mãe ser e criar um filho independente. 

O sistema restringe nossas pos-
sibilidades. A gente só pode 

mudar essa reflexão tra-
zendo cultura e edu-

cação”, destaca Jona-
than, criticando, por 
exemplo, a crimi-
nalização do funk, 
como aconteceu 
recentemente com 
os MCs Cabelinho 

e Maneirinho, indi-
ciados por apologia 

ao crime em torno da 
música Migué. “MCs são 

oprimidos por cantarem uma 
realidade que o sistema deu para eles, eles 
jogam no campo que deram para eles jo-
garem. É uma crítica totalmente distorci-
da”, opina o ator.

Com a deficiência do amparo político, 
Jonathan tenta fazer sua parte junto à co-
munidade. “Eu era uma dessas pessoas, eu 
cresci num lugar que, se não houvesse soli-
dariedade, talvez, não estivesse vivo. Quero 
deixar esse legado”, diz. “As pessoas se aju-
dam, porque onde há trabalho social é por-
que o Estado não está fazendo sua parte”. 
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‘É UM DIVISOR DE ÁGUAS NA MINHA VIDA’

LLDe volta à telinha na repri-
se de A Força do Querer, Jo-
nathan assume que a novela 
transformou sua trajetória. 
“É um divisor de águas na mi-
nha vida. A partir disso, tive 
oportunidade de dar educa-

ção para minha sobri-
nha, uma estrutura 
para meu pai, para mi-
nha mãe. Tive a opor-
tunidade de mostrar 
um pouco mais do Jo-

nathan para o Brasil”, conta o ator, 
que até hoje é reconhecido nas ruas 
como o Sabiá, seu personagem, que 
chega à trama na quinta-feira. “É 
uma coisa de louco. As pessoas amam 
o Sabiá. É muito gratificante”, vibra. 

Pai de Matheus Gabriel, de 11 me-
ses, Jonathan deseja ser um exemplo 
de humanidade para o filho. “Ser pai 
é o melhor presente da vida. Quero 
deixar um legado de caráter. No país 
em que vivemos, uma pessoa com 
ética e caráter é raro, mas vai longe.” 

‘ME PREPAROU 

PARA SER 
MAIS FORTE’ 

JONATHAN AZEVEDO DESTACA 
A POTÊNCIA E SOLIDARIEDADE 
DA COMUNIDADE
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ALÔ,

PAPO DEZ

 • OS DIAS de 
chuva se tor-
naram motivo 

de preocupação para os mo-
radores da Rocinha. É que 
a falta de escoamento de 
água na Travessa Kátia tem 
impedido ou atrapalhado a 
passagem de pedestres, que 
precisam se locomover por 
entre as vielas da comunida-
de da Zona Sul do Rio.

 •UMA SEQUÊNCIA de 
bueiros destampados tem 
colocado em risco a vida 
de moradores do Morro 
da Baiana, no Complexo 
do Alemão, na Zona Norte 
do Rio. Há dois meses, os 
buracos estão abertos na 
Rua Jorge Gomes, trazen-
do risco para os pedestres 
e servindo de passagem 
para ratos.

GATAGATO

LARISSA MARINHO, 24 ANOSKEVIN IGOR, 20 ANOS

DA LAJEDA LAJE

 LCom uma estimativa de 90 
mil moradores, o Jacarezi-
nho é mais do que uma co-
munidade, já que virou bair-
ro em 1992. E esse bairro da 
Zona Norte do Rio é marca-
do por jovens que têm uma 
grande capacidade criativa, 
tendo, inclusive, cria de res-
peito, que deixou a região 
ainda cedo para brilhar nos 
campos de futebol do mun-
do, o ex-jogador Romário. “O 

Jacarezinho é um lugar mui-
to produtivo, com jovens in-
teligentíssimos, que têm um 
potencial humano fantástico. 
E um potencial político tam-
bém”, destaca Rachel Via-
na, que é professora de So-
ciologia do Colégio Estadual 
Compositor Luiz Carlos Da Vi-
la, que fica na região. “Vira e 
mexe, quando vou tomar um 
cafezinho, vou lá dentro e ve-
jo um comércio abundante.”

FALA TU

 LCem dançarinos 
de comunidades do 
Rio vão participar de 
uma disputa que po-
derá levá-los ao pal-
co do Espaço Favela 
do Rock in Rio 2021. 
Eles vão fazer parte 
do Dance-Off, o pri-
meiro reality show 
de batalha de dança 
com dançarinos das 
favelas do estado. O 
primeiro desafio do 
grupo é conquistar o 
apoio popular, atra-
vés de uma votação, 
que acontecerá de 

Moradora da Rocinha, 
a modelo e atriz é 
flamenguista. Seu Insta 
é o @larissamarinhog.

Morador do Morro da 
Providência, o modelo é 
flamenguista. Seu Insta 
é o @kevinigor7.

Pedaladas de 
solidariedade

 LO triatleta Ricardo Me-
deiros, de 31 anos, en-
carou um desafio e tan-
to, ontem, para ajudar 
moradores da Cidade 
de Deus. Morando na 
Austrália, ele pedalou 
por mais de 18h para 
conseguir cestas bási-
cas para crianças e ado-
lescentes da comuni-
dade da Zona Oeste do 
Rio, cujas famílias fo-
ram afetadas pela pan-
demia do coronavírus. 
A ideia inicial era arre-
cadar 3 mil dólares para 
comprar os alimentos. 
Na sexta-feira, ele já 
havia alcançado 3,2 mil 
dólares (R$ 17,3 mil).

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

ROCK IN RIO / 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
quando serão esco-
lhidos os 16 integran-
tes do reality show, 
que vão se apresen-
tar ao longo de qua-
tros terças-feiras, de 
24 de novembro a 15 
de dezembro, em um 
programa que será 
apresentado pela 
atriz e cantora Lellê. 
Os 16 dançarinos já 
estarão contratados 
para o Espaço Favela 
do Rock in Rio 2021. 
O campeão do Dan-
ce-Off ganhará um 
prêmio de R$ 20 mil.

terça-feira a domingo, 
no site da Game XP, 
organizadora do con-
curso. Apenas 50 deles 
vão para a próxima eta-
pa, que será uma nova 

peneira, desta vez com 
curadores do even-
to, que vão aprovar 
25 deles. No dia 20, os 
selecionados vão pas-
sar por outro desafio, 
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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 19 10 5 4 33 25 8

 3º ATLÉTICO-MG 32 18 10 2 6 31 23 8

 4º FLUMINENSE 32 19 9 5 5 29 21 8

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º SÃO PAULO 30 16 8 6 2 24 14 10

 6º SANTOS 30 19 8 6 5 27 23 4

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º PALMEIRAS 28 18 7 7 4 25 20 5

 8º GRÊMIO 27 18 6 9 3 21 17 4

 9º SPORT 24 19 7 3 9 19 26 -7

 10º FORTALEZA 24 17 6 6 5 16 12 4

 11º CORINTHIANS 24 19 6 6 7 22 26 -4

 12º CEARÁ 23 18 6 5 7 23 26 -3

ZONA NEUTRA
 13º ATLÉTICO-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8

 14º BOTAFOGO 20 18 3 11 4 19 22 -3

 15º BAHIA 19 18 5 4 9 23 28 -5

 16º VASCO 19 17 5 4 8 20 25 -5

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º CORITIBA 19 19 5 4 10 16 24 -8

 18º BRAGANTINO 19 19 4 7 8 22 26 -4

 19º ATHLETICO-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7

 20º GOIÁS 12 17 2 6 9 20 31 -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.

 * Jogos não encerrados até o fechamento desta edição

20ª RODADA

ONTEM

 ATHLETICO-PR  X  FORTALEZA * 

 SÃO PAULO  X  GOIÁS * 

 ATLÉTICO-GO  X  CORINTHIANS * 

HOJE

 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

ARTILHARIA
 15  GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)

 12  GOLS: Marinho (Santos)

 10  GOLS: Pedro (Flamengo)

 8  GOLS: Keno (Atlético-MG)

21ª RODADA

14/11

 SANTOS  X  INTERNACIONAL 16:30

 SPORT  X  VASCO 16:30

 GOIÁS  X  ATHLETICO-PR 17:00

 CORINTHIANS  X  ATLÉTICO-MG 19:00

 GRÊMIO  X  CEARÁ 19:00

 FORTALEZA  X  SÃO PAULO 19:00

 FLAMENGO  X  ATLÉTICO-GO 21:30

 PALMEIRAS  X  FLUMINENSE 21:30

16/11

 CORITIBA  X  BAHIA 18:00

 BOTAFOGO  X  BRAGANTINO 20:00

 L VÁRIOS DESFALQUES

Fogão modificado
Honda e Pedro Raul são poupados contra o Bahia

O 
Botafogo tem problemas 
para enfrentar o Bahia, 
hoje, às 18h15, em Salva-

dor, pelo Campeonato Brasileiro. 
Além do goleiro Diego Cavalieri e 
do atacante Warley, que testaram 
positivo para o novo coronavírus, 
o também atacante Pedro Raul e 
o meio-campo japonês Keisuke 
Honda serão poupados por des-
gaste físico. Outro que não entra-
rá em campo é o atacante Rhuan, 
com uma indisposição.

O lateral-direito Marcinho, o 
lateral-esquerdo Lucas Barros, o 
atacante peruano Lecaros e o go-
leiro paraguaio Gatito Fernández 
já eram desfalques por lesão. A no-
tícia boa é que o atacante marfi-
nense Salomon Kalou pode voltar 
ao time titular após se recuperar de 
contusão na coxa.

Recém-chegado, o atacante 
Cesinha ainda não pode atuar, as-
sim como o novo técnico argenti-
no Ramón Diaz, que só irá acom-
panhar a partida da arquibancada.

A mudança de comando pode 
ser um incentivo para o Glorioso, 
que não consegue um resultado 
positivo no Brasileirão há três jo-
gos. Após a última vitória, dia 11 
de outubro, sobre o Sport, por 2 
a 1, o time perdeu do Grêmio (3 a 
1) e empatou duas vezes em casa 
(Goiás 0 a 0 e Ceará 2 a 2).

Além disso, nessa sequência, foi 
eliminado da Copa do Brasil após 
perder em casa e empatar fora 
com o Cuiabá. As duas equipes es-
tão próximas da zona de rebaixa-
mento e lutam ponto a ponto para 
se distanciar da região incômoda.

Montenegro mete o pé
Quem está de saída do clube 

é Carlos Augusto Montenegro, 
que não faz mais parte do Comi-
tê Executivo de Futebol: “Eu me 
afastei, não tenho mais o que fa-
zer. Mas numa boa, sou amigo de 
todo mundo. Combinei com eles 
e estou fora do dia a dia. Agradeço 
pelo carinho e vamos em frente”.

O atacante marfinense Kalou poderá voltar ao time titular hoje

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Douglas; Nino Paraíba, Anderson 
Martins, Juninho e Juninho Capixaba; 
Gregore, Ronaldo e Elias (Daniel); Ros-
si (Fessin), Élber (Clayson) e Gilberto. 
Técnico: Mano Menezes

Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis; Rentería (Zé Weli-
son), Caio Alexandre e Bruno Nazário; 
Kelvin, Matheus Babi e Kalou (Angulo). 
Técnico interino: Flavio Tenius

Local: Fonte Nova, em Salvador  
Árbitro: Jefferson Ferreira Moraes (GO)  
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva 
(FIFA-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) 
Horário: 18h15 
TV: Premiere 

BAHIA BOTAFOGO

Locutor: Bruno Cantarelli 
Comentarista: Rubem Leão

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
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Hoje tem Cano e Pinto!
Vascão recebe Palmeiras e treinador português tenta acabar com jejum no Brasileirão

 L GOLEADOR VOLTA AO TIME

S
em vencer pelo Brasileiro 
desde a 11ª rodada, o Vas-
co enfrenta o Palmeiras, 

hoje, às 16h, em São Januário, 
em busca de um resultado po-
sitivo para tentar se distanciar da 
zona de rebaixamento. O treina-
dor Ricardo Sá Pinto também 
busca a sua primeira vitória pe-
la competição.

Para voltar a vencer - o últi-
mo triunfo pela Série A foi dia 
13 de setembro, por 3 a 2, sobre 
o Botafogo, no Nilton Santos -, 
o Vasco terá pela frente um ad-
versário bastante complicado.

O Palmeiras vem em evolu-
ção, após a saída de Vanderlei 
Luxemburgo, e conquistou duas 
vitórias seguidas no Brasileiro. 
Além disso, a equipe paulista es-
tá empolgada após a estreia com 
vitória de Abel Ferreira sobre o 
Bragantino na Copa do Brasil.

O Cruzmaltino também vem 
animado por conta de uma clas-
sificação no meio de semana. 
Após vencer o Caracas no jogo 
de ida por 1 a 0, o Vasco empa-
tou sem gols com a equipe vene-
zuelana, fora de casa, e avançou 
para as oitavas de final da Sul-A-
mericana.

Com 19 pontos, a equipe ca-
rioca só está fora da zona de re-
baixamento por conta dos cri-
térios de desempate.

Uma injeção de ânimo é a 
volta do atacante argentino Ger-
mán Cano, que foi desfalque nas 
últimas quatro partidas — vi-
tória e empate por 1 a 0 e 1 a 1, 
respectivamente, sobre o Cara-
cas, pela Copa Sul-Americana, 
empate com o Goiás em 1 a 1 e 
derrota por 2 a 1 para o Corin-
thians, ambos pelo Campeona-
to Brasileiro.

O camisa 14, que se recupe-
rou de uma lesão na coxa direi-
ta, participou sem limitações do 
treinamento de ontem com os 
demais companheiros. Em fun-
ção do longo tempo sem entrar 
em campo, Cano não deve ter 
condições físicas de suportar os 
90 minutos contra o Verdão.

O lateral-direito Léo Matos, 
que estreou marcando o gol do 
empate em 1 a 1 com o Goiás 
na rodada passada, fará hoje o 
primeiro jogo em São Januário 
pelo Gigante da Colina.

O atacante argentino Germán Cano está recuperado da lesão na coxa direita e treinou ontem no campo

DANIEL CASTELO BRANCO

ARTILHEIRO NÃO 
JOGOU CONTRA 
CARACAS (DUAS 
VEZES), GOIÁS E 
CORINTHIANS

Fernando Miguel; Miranda, Leandro Cas-
tan e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, 
Léo Gil, Carlinhos (Talles) e Neto Borges; 
Benítez e Cano (Tiago Reis). 
Técnico: Ricardo Sá Pinto

Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gus-
tavo Gómez e Matías Viña; Felipe Me-
lo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel 
Veron, Rony e Luiz Adriano. 
Técnico: Abel Ferreira

Local: São Januário  
Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)  
Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA
-RS) e Michael Stanislau (RS) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

VASCO PALMEIRAS

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Gerson

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

 

MÁRMORARIA DUTRA 1 
Precisa-se de ACABADOR e SER-
RADOR, com experiência
Rua Goiás nº 146- Parque José 
Bonifácio - São João de Meriti
CEL. 98556-4363

 
SONDADOR 
Empresa de engenharia admite 
com experiência em perfuratri-
zes e sondas hidráulicas . Enviar 
currículo para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.com

 

MONTADOR V/TEXTO
e Serralheiro de esquadrias 
de alumínio, início imediato. 
Interessados ligar 2293-1639/ 
98946-9130
 

PINTOR V/TEXTO
Pintor automotivo, com experiên-
cia em carteira, para trabalhar em 
empresa de cenografia. Ligar a 
partir 09:00hs. Tel.:2427-2722/ 
97209-8227/ 97209-8256 ZAP
 

PINTOR V/TEXTO
Pintou de Autos Oficina contra-
ta, experiência, início imediato, 
salário à combinar.  Rua Thomas 
Lopes, 947. Vila da Penha. Com-
parecer 2feira T.96761-1061
 
PINTOR V/TEXTO
Precisa-se de Pintor automotivo. 
Salário à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí Tel: 96484-
1420/ 999540-3535/ 3172-0272
 

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!
 

LIVROS V/TEXTO
Universo em Desencanto: co-
nhecimento vindo de um mundo 
superior, o Racional. Nosso verda-
deiro mundo de origem.
 

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
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A GATA DA HORA

reapareceu deslumbrante para delírio da 

galera. A beldade, que é uma das lindíssimas modelos do 

site Bella da Semana, confessou em sua entrevista ao portal 

que já transou dentro de um táxi, no mar durante uma in-

tensa tempestade, no banheiro masculino e até mesmo na 

sauna. Ou seja, com essa deusa não tem mesmo tempo ruim.

ROBERTA HELENA

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

DIVULGAÇÃO

 LCuca foi diagnosticado com 
Covid-19. O técnico do San-
tos teve mal-estar e dor de ca-
beça durante o treinamento 
de ontem, véspera do duelo 
com o Red Bull Bragantino, 
hoje, às 18h15, em Bragança 
Paulista, pelo Brasileiro. Após 
se submeter a exames clínicos, 
tomografia e um novo teste de 
Covid-19 no Hospital Bene-
ficência Portuguesa, Cuca foi 
encaminhado com o quadro 
estável para o Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo, onde 
ficará em observação e isola-
mento. Há certa preocupação 
médica por conta da recente 
cirurgia cardíaca que Cuca foi 
submetido, no fim de 2018.

Técnico Cuca pega Covid-19

 LInspirado, o atacante Lio-
nel Messi foi o protagonista 
no ‘atropelo’ do Barcelona so-
bre o Betis por 5 a 2, ontem, no 
Nou Camp, pela nona rodada 
do Espanhol. O camisa 10 co-
meçou a partida no banco, mas 

entrou no intervalo e não de-
cepcionou: marcou duas vezes 
e ainda participou diretamen-
te dos gols de Dembélé, Pedri e 
Griezmann, que ainda desper-
diçou um pênalti. O Barça tem 
apenas 11 pontos em sete jogos.

Messi brilha e Barça goleia

g o -
leou ontem o vice-lan-
terna Nacional-PR, em 
Rolândia, por 5 a 0, pela 
11ª rodada da Série D, su-
biu para o quinto lugar e 
igualou a pontuação do 
Bangu (16). Os gols fo-
ram marcados por Adria-
no (3), Chay e Muniz.

Alfredo Cahe está muito 
preocupado com a saúde do 
ex-craque, que tem sinais de 
abstinência de álcool e “epi-
sódios de confusão mental”, 
três dias após cirurgia para 
drenar pequena hemorragia 
no cérebro. “Precisamos se-
gurar o touro pelos chifres”.

levou gol nos 
acréscimos e perdeu por 
2 a 1 para a Cabofriense, 
ontem, no Correão, pela 
11ª das 14 rodadas da fa-
se de grupos da Série D. 
A Cabofriense está qua-
se classificada e o Bangu 
segue fora do G-4, mas 
com chances.

empa-
tou com o Criciúma-SC em 
0 a 0, na tarde de ontem, no 
estádio Luso-Brasileiro, pe-
la 14ª das 18 rodadas da fa-
se de grupos da Série C do 
Brasileiro, e reduziu a chan-
ce de terminar no G-4. Uma 
posição acima do Z-2, o foco 
é fugir da degola. 

 LA PORTUGUESA-RJ  LMÉDICO DE MARADONA,

 LO BANGU LO VOLTA REDONDA
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Dor de cotovelo virou 

Gabi fez canção pro Gui após sair do ‘BBB 20’

S
e tem uma coisa que nin-
guém gosta, é ter o cora-
ção partido. Pior ainda é 

se apaixonar e terminar em rede 
nacional. Durante a última edi-
ção do Big Brother Brasil, a mi-
neirinha Gabi Martins se envol-
veu com Guilherme Napolitano, 
mas recebeu um fora daqueles do 
modelo. Assim que saiu da casa, 
a cantora esperava encontrar o 
amado, mas foi por uma ligação 
que ele terminou o romance. A 
dor deu origem a Covardia, mú-
sica da sertaneja que acaba de ga-
nhar um clipe emocionante. 

“A música eu fiz pro Gui. As-
sim como mostra no clipe mesmo, 
ele me ligou e terminou comigo, 
de cabeça quente. Tem momen-
tos tristes, que é como eu estava 
me sentindo mesmo”, revela Gabi. 

Mas apesar do término 

traumático, a cantora e Gui es-
tão juntos. Bom, pelo menos, é 
quase isso. “Nós não estamos 
namorando nem nada, mas a 
gente está se conhecendo, sim. 
Estamos tentando nos enten-
der fora da casa mais vigiada do 
Brasil e nos damos bem como 
amigos! Mas eu estou muito 
focada na minha música ago-
ra também”, diz a ex-BBB.

O feat (parceria) da vida real 
foi parar no clipe também, lógico. 
Apesar de ser o “vilão” da história, 
Gabi conta que não foi muito di-
fícil convencer Gui a participar da 
produção. “Eu falei que eu queria 
muito que ele fizesse parte, já que 
a música é sobre a gente, sobre a 
nossa história. Nossos fãs mere-
ciam isso, pelo que a gente viveu. 
Era uma música que já tinha gran-
de expectativa em cima, porque foi 
um momento que todo mundo 
acompanhou”, afirma. 

Gui não só topou o pedido de 
Gabi como seguiu à risca o roteiro 
do clipe. Uma encenação impecá-
vel, com direito a beijão na chuva, 
assim como ficou imortalizado 
pelo casal no jardim do BBB 20. 

A vontade de agradar os fãs 
foi tanta que Gabi ainda propôs 
uma espécie de Você Decide pa-
ra o clipe. Por meio de uma vo-
tação no site Gshow, ela pediu 
que os fãs escolhessem se o ca-
sal do clipe deveria ficar junto 
ou terminar. O final feliz foi o 
eleito, com mais de 90% dos 
votos, mas a cantora acre-
dita que o público não se 
referia apenas ao casal 
de protagonistas do cli-
pe. “O pessoal também 
torce por nós dois. Tem 
muito fã-clube do ca-
sal que fez mutirão 
para votar no final 
feliz do clipe.”

 L JULIANA PIMENTA

 L No entanto, por mais que 
a história de Gabi Martins e 
Guilherme Napolitano este-
ja longe do final, a cantora faz 
questão de explicar como é 
possível um casal se entender 
depois de tantas idas e vindas 
e de um término feito “covar-
dia”. “O conselho é conversar, 
entender o que aconteceu e 
colocar os pingos nos ‘is’. Ele 
agiu de cabeça quente, mas, 
depois, foi me ver. A gente 
conversou e se entendeu”, de-
fende a ex-participante do Big 

Brother Brasil 20.
Focada na carreira de can-

tora, Gabi aproveitou o iso-
lamento social devido à pan-
demia do novo coronavírus e 
se debruçou sobre seu traba-
lho nos últimos meses. “Eu 
fiz mais de 40 músicas depois 
que saí do Big Brother e vou 
lançar um álbum com inédi-
tas. Vão ter várias participa-
ções especiais, mas ainda não 
posso contar”, diz a sertaneja, 
que sonha gravar com a dupla 
Matheus & Kauan. 

‘Vou lançar álbum com inéditas’

 LOutro objetivo que está no radar 
da mineirinha é seguir a carreira 
de atriz. Pela performance no cli-
pe, Gabi já abre uma porta para 
a nova carreira. “Eu amo atuar e 
é, sim, uma das coisas que eu te-
nho vontade de fazer, apesar de 
estar mais focada na minha mú-
sica agora. Meu objetivo no BBB 
era fazer as pessoas conhecerem 
o meu trabalho, minhas músicas 
e foi muito bom. Eu consegui o 
que eu queria”, comemora. 

Carreira 
de atriz

Gabi e Gui viveram romance no 
‘BBB 20’, terminaram e agora 
estão se conhecendo melhor

MÚSICA
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

BOFE DA SEMANABOFE DA SEMANABIBADASEMANA

O RAP DOS MILHÕES
 LChoji surge como a nova pro-pro-promessa do 

rap nacional. O cantor e compositor, que nasceu 
em Petrópolis e é cria da comunidade Alto da In-
dependência, já garantiu seus primeiros milhões 
na carreira. A faixa Meu Lado da História alcan-
çou 12 milhões de visualizações no YouTube. No 
Spotify, mais de cinco milhões de ouvintes tor-
naram a música viiiral. Ocupa o segundo lugar 
na lista dos 50 virais do Brasil na playlist oficial 
do Spotify. O sucesso veio após a canção cair no 
gosto dos tiktokers. É hit que fala, né?

VLAD MEDEIROS FOTOS DIVULGAÇÃO

VICTOR ALBUQUERQUEFILIPE BERALDI

 L E viva São Luís, do Maranhão, Ilha 
do Amor e desse liiindo, tesão, boni-
to e gooostosão Victor Albuquerque 
(@victoralbq), que tem 27 aninhos, 
é engenheiro de pesca e torcedor do 
Vascão. Podia ser Mengão, né? Mas 
tu-tu-tudo bem, vamos respeitar.

 L Cantor, dançarino e compositor, 
Filipe (@FilipeBeraldi) está lan-
çando seu pri-pri-primeiro single, 
Desculpa, já disponível em todas 
as plataformas digitais. Com 26 
anos, este morador de Campinho 
prooomete, hein!

 L Compositor, pi-pi-pianista, arranjador e pro-
dutor musical, Mú Carvalho ingressou na car-
reira artística aos 16 anos, no Grupo Semente. 
Em 1974, ele se tornou membro da Banda 
do Zé Pretinho, de Jorge Ben Jor. Em 1977, 
junto com seu irmão Dadi Carvalho, fundou o 
grupo A Cor do Som, que completa 43 anos de 
estrada e acaba de lançar o Álbum Rosa, disco 
100% instrumental. No Instagram @moo-
zenza e no YouTube MooCarvalho, você fica 
por dentro da carreira desse graaande artista.

COM VOCÊS... MÚ CARVALHO
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

Como foi o processo 
criativo de “Lo Que Ves 
No Es Lo Que Soy?

Escrevi há sete anos. Na época, 
eu estava muito triste. Nesse dia, 
nem estava inspirada para escre-
ver, porque estava decepcionada 
com muitas coisas. Principalmen-
te com essa instabilidade de tur-
nês, que você está fazendo shows, 
viajando. Todo mundo acha mui-
to legal estar cada dia em um país, 
mas ninguém sabe como aquela 
pessoa está por dentro. Foi inspira-
da nesse sentimento, conversando 
sobre isso, que nasceu a música.

Essa música faz parte do 
“Origen”, que é um projeto 
pensado 100% por você. 
Conta mais sobre ele.

Para mim, é um projeto 
importante, que é pessoal. São 
composições escritas em dife-
rentes etapas da minha car-
reira e da minha vida pessoal. 

Você está grávida de 
oito meses. Como foi con-
ciliar gravidez e trabalho?

Para mim, era importante 
que esse projeto saísse agora, 
porque eu não precisaria sair 
para gravar nada. São traba-
lhos que já estão prontos, espe-
rando para serem comparti-
lhados. Se eu precisasse ainda 
produzir algo nesse momento, 
grávida e na pandemia, não 
poderia. Mas compartilhando 
virtualmente, eu consigo ficar 
conectada com os meus fãs.

Em dezembro, o RBD vai 
fazer uma live tributo ao 
grupo e lançar uma música. 
Por que você decidiu não 
participar desses projetos?

É algo muito difícil tanto 
para mim, quanto para os fãs. 
Nós levamos 12 anos esperan-
do esse reencontro desde o pri-
meiro dia do término do grupo. 
Mas esse reencontro chegou em 
um momento difícil para mim. 
Gosto de estar 100% nas coisas. 
Para isso, teria que estar pre-
parada física e emocionalmen-
te, mas a gravidez é um período 
muito complicado para uma 
mulher. Para as pessoas, é mui-

BABADO

‘GOSTO MUITO 

DE FUNK’
l Nem com oito meses de gravidez Dulce María para! Na sexta-feira, 
a cantora lançou a música Lo Que Ves No Es Lo Que Soy, nova com-
posição do projeto Origen. Em entrevista à coluna, a mexicana fala 
sobre o lançamento, sobre as expectativas da maternidade e sobre a 
live que será realizada pelos colegas de RBD e o motivo que a levou a 
não participar do tributo ao grupo. Confira! 

to bonito, mas sentir na pele, é 
complicado. Em uma pande-
mia, piora. Até para ir ao mé-
dico é terrível. Então, eu não 
teria como participar disso.

Você sempre teve uma 
relação sincera com os fãs. 
Já se sentiu incompreendida 
por eles alguma vez?

Sempre defendo a bandeira 

de ser você mesmo, mesmo que 
as pessoas não gostem. Nesse 
processo, algumas pessoas não 
concordam e deixam de te se-
guir, mas os que ficam são os 

que se conectam de verdade. 

Você tem 30 anos de car-
reira, está construindo uma 
família. Tem mais algum so-
nho que deseja realizar?

A curto prazo, meu desejo 
é lançar o projeto “Origen” e 
ser a melhor mãe possível pa-
ra meu bebê. Não posso falar a 
longo prazo porque nunca fui 
mãe. A experiência, tanto da 
gravidez, quanto do pós-parto, 
é diferente para cada mulher. 
Como nunca vivi isso, não 
sei quanto tempo vou demo-
rar para me recuperar física e 
emocionalmente. É como se eu 
fosse me despedir dessa versão 
da Dulce e surgisse outra. Mas 
em algum momento, pretendo 
voltar com a minha carreira. 

E do que sente mais orgu-
lho ao longo desse tempo?

Me sinto orgulhosa e satisfeita 
por tudo o que eu fiz. Agradecida 
pelo apoio que encontrei. Uma 
das surpresas maravilhosas foi ter 
conhecido o Brasil. 

Falando no Brasil, tem al-
gum cantor com quem de-
seja trabalhar futuramente?

Eu gosto muito de funk, desejo 
fazer uma música funk em um 
próximo projeto. Gosto muito da 
Paula Fernandes, Luan Santana, 
Tiago Iorc. São nomes que eu gos-
taria de trabalhar. 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“O amor é a força mais sutil do mundo.”

(M. Gandhi)

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 querer reunir a família 
para um almoço especial. Se 
não der, use a tecnologia a seu 
favor! Os astros convidam você 
a olhar para o futuro com oti-
mismo, mas tenha cuidado.
Números da sorte: 54, 90 e 18.

 LPode encontrar a solução 
para algo que vinha incomo-
dando há tempos, mas pode 
ter contratempos. O amor está 
no ar e você vai querer passar 
um tempo ao lado do seu par. 
Números da sorte: 01, 73 e 19.

 LAproveite o dia para fazer 
atividades que te dão prazer 
e alegria e afaste de sua men-
te os pensamentos negativos. 
Tente relaxar um pouco. Curta 
as pessoas queridas.
Números da sorte: 47, 20 e 74.

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

 LAproveite o domingo para 
recarregar as energias e se 
livrar das preocupações que 
surgiram durante a semana. 
Os astros vão abençoar todos 
os relacionamentos pessoais.
Números da sorte: 39, 03 e 21.

 LDeverá sentir vontade de 
cuidar de si e de curtir a com-
panhia de seus entes queridos 
neste domingão. Abasteça-se 
de vibrações positivas para en-
frentar os desafios.
Números da sorte: 13, 31 e 22.

 LOs assuntos sentimentais es-
tarão em alta e você vai querer 
resolver algo que vinha adian-
do, evite confusões. Se tem 
planos para a carreira, ouça 
conselhos da família.
Números da sorte: 32, 23 e 50.

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

 LO dia pode ser preguiçoso, 
mas será importante tirar um 
tempo para organizar seus 
pertences. Diálogo sincero 
ajuda a eliminar mal-entendi-
dos a dois, evite conflitos.
Números da sorte: 80, 62 e 89.

 LSentirá mais prazer em famí-
lia e nas pequenas coisas do dia 
a dia. Afaste as preocupações 
de sua cabeça, tente espaire-
cer um pouco. Bom dia para 
fazer planos profissionais.
Números da sorte: 24, 33 e 96.

 LÓtimo momento para ficar 
ao lado das pessoas queridas. 
Libere sua mente das preocu-
pações, mas seja prudente ao 
expressar os seus sentimentos. 
Tente tirar o dia para relaxar. 
Números da sorte: 63, 00 e 09.

SÃO DEODATO 
Eleito Papa em 19 de outubro de 
615, ficou bastante conhecido por 
buscar o diálogo junto ao poder ci-
vil, intercedendo pela necessidade 
do seu povo. Em Roma, o Papa não 
era somente o bispo e o pai espiri-
tual, mas também o guia civil, o juiz, 
o supremo magistrado, a garantia 
da ordem. Durante uma visita a um 
hospital, Deodato teria curado um 
dos doentes de lepra após abraçá
-lo, o que o tornou ainda mais co-
nhecido entre os católicos. São Deo-
dato morreu em 618, amado pelos 
romanos, que tiveram a oportuni-
dade de apreciar seu bom coração.

SANTO DO DIA

NOVO MÉDICO
Um jovem médico, recém-
formado, montou seu con-
sultório e, enquanto es-
perava os pacientes, ficou 
imaginando uma maneira de 
se promover. Quando, afinal, 
apareceu alguém, ele já esta-

va preparado. Assumiu um ar 
ocupadíssimo, fez sinal para 
que o visitante aguardasse 
um momento e fingiu que 
estava respondendo a um 
telefonema urgente.
— Sinto muito, governador, 
mas é impossível. Amanhã 

cedo, tenho que ensinar uma 
cirurgia cardíaca para uma 
nova equipe. À tarde, dou 
aulas na faculdade e, à noi-
te, estou embarcando para 
um congresso em Nova York.
Depois, finalmente, voltan-
do-se para o visitante:

— Em que posso servi-lo?
— Senhor, me dá licença que 
eu vim instalar o telefone.

VOLTA DE VIAGEM
Na volta de uma viagem 
para o Egito, o arqueólogo 
se reúne com seus amigos e 

comenta:
— Nossa equipe encontrou 
um livro de mais de cinco mil 
anos, cheio de piadas.
— Tem alguma legal? — per-
gunta um deles.
— Que nada, só tinha piada 
velha naquele lugar!

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Oxalá Oxoguiãn.
MENSAGEM:
Oxoguiãn nos traz a certeza 
da fé e a renovação da vida. 
Momento de muita sabedoria 
e inteligência, principalmente 
para lidar com as pessoas, mas 
também ótimo momento para 
impor seus pensamentos e von-
tades. Cuidado com brigas e fo-
focas. Sorte nos jogos.
SAUDAÇÃO:
Exéu epa Baba, epa epa 
Baba. 
CORES:
Azul e branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para resolver problemas de saú-
de, pegue 1 kg de canjica bran-
ca cozida, lavada e escorrida, 
coloque numa travessa de lou-

ça branca, coloque o nome do 
enfermo por cima, regue azeite 
de oliva e cubra com clara em 
neve de quatro ovos. Entregue 
a oferenda num jardim bem 
alto e bonito, pedindo a Oxalá 
que leve embora toda doença e 
revigore a vida e a energia.

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

 LA Lua te convida a aprovei-
tar o dia para ir em busca de 
atividades que tragam prazer 
e alegria. Não é hora de ficar 
com a cabeça cheia de proble-
mas, afaste-se do trabalho.
Números da sorte: 51, 87 e 06.

 LDia perfeito para recarregar 
as energias e se livrar das preo-
cupações. Os astros favorecem 
os encontros sociais, aposte na 
internet. Conhecer gente nova 
e paquerar será uma boa.
Números da sorte: 79, 07 e 34.

 LSeu lado emocional e o seu 
lado racional podem entrar 
em conflito hoje e pensa-
mentos contraditórios devem 
surgir. Aposte em atividades 
relaxantes com amigos.
Números da sorte: 44, 26 e 08.
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