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Sophia Abraão
brilha em
‘As Five’ e na
novela das 7
PÁGINA 19
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ESPORTES
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

ESTADÃO CONTEÚDO

Com dois gols do
artilheiro Cano,
Gigante faz 2 a 0
no Sport e sai do
Z-4. Pinto fica
felizão

Lincoln perde gol
feito e Fla empata
com Dragão: 1 a 1.
Pedro se machuca e
tá fora da Seleção

ERROOOU VASCÃO

SEM GOLEIRO DESENCANA
l

EM SÃO PAULO, FLUMINENSE É DERROTADO PELO PALMEIRAS, POR 2 A 0, E SAI DO G-6
DIVULGAÇÃO

Cria da CDD, cantora
defende mais empatia com
quem vive nas favelas

TSE PREVÊ RESULTADO EM ATÉ 5 HORAS

4

E TAVA SUJA!

Bebum bate
na mulher
com cueca
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TURANO

VILA ALIANÇA
AJUDA PARA QUEM SONHA
COM UNIVERSIDADE

6

Quase matou
esposa a socos
no rosto

MALÍA, A VOZ DA
CONSCIÊNCIA
CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS FAZ SUCESSO

6

PAPO DE MÃE 7

DISPUTA APERTADA
PELO 2º TURNO NO RIO

Saiba lidar
com pirraça
dos filhos

2
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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

DE TUDO UM POUCO

JORNALEIRO JORNALISTA

CARTA DO LEITOR

L TENHO 29 anos e
sou jornaleira há cinco
deles.Antes de ser jornaleira, fui balconista.
Na minha profissão,
gosto de me comunicar. Moro em Austin,
torço pelo Flamengo e,
nas horas vagas, gosto
de ir à academia. No
MEIA HORA, gosto
de ler o caderno de
esportes.

DAIANA MARTINS
— BRT de Madureira

Moradores de Padre Bares do Centro
Miguel pedem ajuda tomam calçadas
A esquina da Rua General Gomes
de Castro com a Marechal Marciano, em Padre Miguel, está entregue
ao descaso. Não há limpeza, a grama está alta e sem reparos, com
acúmulo de água parada e o bueiro
sem tampa. O local é passagem de
crianças. Pedimos ajuda!
Ângela Dias
Por e-mail

L

Servidores sem
Comércio informal
saber do 13º salário próximo ao metrô
Até agora a Prefeitura do Rio não
divulgou nada sobre o pagamento
do 13º salário dos servidores municipais. Só se fala em retornar ao
trabalho, mas em pagar nossos direitos, nada. Não temos nenhuma
previsão de quando será pago.
Juliana Silva
Via Zap Zap, o WhatsApp do Meia Hora

L

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

O QUE BOMBA

INDICADORES

NA INTERNET
AGREDIU A MULHER COM
CUECA SUJA
PÁGINA 6

PRESO APÓS ESMURRAR MULHER ATÉ DESMAIAR
PÁGINA 6

POUPANÇA: 0,1159 %
(HOJE)
DÓLAR: R$ 5,474 (C);
R$ 5,475 (V)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045

BOTAFOGO QUER EX-FLA
PÁGINA 16
Leia mais no site www.meiahora.com

Os bares engolem as calçadas na
Avenida Mem de Sá, perto da Rua
Gomes Freire. Quem pega ônibus
é jogado pro meio da rua, principalmente nas sextas-feiras. Parece até que a pandemia já acabou
por ali. Não tem respeito nenhum
com os trabalhadores.
Anônimo
Centro

L

SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

A Guarda Municipal deveria reprimir o comércio informal perto
das estações Uruguaiana e Glória,
do metrô. Na hora do rush, fica
muito difícil acessar essas estações por conta da quantidade de
camelôs e ambulantes.
Kananda Silva
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

L

CADÊ VOCÊ
THIAGO
CLEY
SOUZA DA
SILVA
tem atualmente 31 anos. Ele
desapareceu
no dia 14 de
novembro de
2005, no município de São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio), após se perder.
Informações para 2286-8337

Calçadão tá largado
em Nilópolis
O calçadão da R. Senador Salgado Filho, Olinda, Nilópolis, está
deteriorado, com muitos buracos
e sem iluminação. Muitos idosos
circulam pelo local e podem se
machucar seriamente, por conta
de tantos buracos encontrados no
local. Um perigo!
Nélson Ávila
Por e-mail

L

Rua esburacada em
Campo Grande
Há muitos buracos na Rua Carvalho Ramos, em Campo Grande.
A cada dia é mais difícil passar
por ali, os carros precisam ficar
desviando das crateras e acabam
gerando um congestionamento
na região. Alô prefeitura!
Luan Soares
Campo Grande

L
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ELEIÇÃO
L VIOLÊNCIA ANTES DA VOTAÇÃO

Eleições do medo
Pelo menos sete candidatos ou pessoas ligadas à política foram mortos em 2020
Assassinato de
Marielle é crime
político mais
emblemático

Estudo indica alta da violência
Estudo da Plataforma Fogo
Cruzado apontou crescimento
dos casos de violência desde as
eleições municipais de 2016. No
ano passado, mesmo não sendo
ano eleitoral, houve 13 ataques
contra políticos, ocasionando
9 mortes. Em 2018, ano da intervenção federal e das eleições
estaduais e nacional, foram sete
mortos, entre eles, a vereadora
Marielle Franco (Psol) e o motorista, Anderson Pedro Gomes,
caso que até hoje não foi totalmente solucionado.

L

O estudo mostra que, em
2017, dois ex-vereadores foram mortos. Gilmar Mendes de
Amorim, o Gil do Gás, em Itaboraí, no dia 30 de junho, e Alexandro Antônio, o Sandro Gordo, ex-vereador de Duque de
Caxias, assassinado a tiros em
Xerém, no dia 4 de janeiro.
Em 2016, foram 16 políticos
baleados e 13 mortos, entre eles,
o vereador de Magé, Geraldo
Cardoso Gerpe (PSB), morto a
tiros no estacionamento da Câmara Municipal da cidade.

REPRODUÇÃO

E

REPRODUÇÃO

a prefeito Tom Viana (PSL) foi
atacado por pistoleiros. Ambos
estavam em carros blindados e
não se feriram.
No dia 30 de outubro, Renata Castro, assessora do candidato a prefeito de Magé, Renato
Cozzolino (PP), foi executada
na porta de casa, com 14 tiros.
Todos os ataques estão sendo investigados pela Polícia Civil, que apura o envolvimento
de milicianos na maioria dos casos. Pelo menos três das vítimas
eram suspeitas de ligação com
grupos paramilitares.
Domingos Rocha Cabral, o
Domingão (DEM), executado em Nova Iguaçu, havia sido preso em julho com o irmão
PM suspeitos de chefiar milícia. Mauro Miranda (PTC),
assassinado em Nova Iguaçu,
tinha em sua ficha uma condenação por porte ilegal de arma.
Zico Bacana (Podemos), baleado em Ricardo de Alburquerque, foi citado pela CPI das Milícias como chefe de milícia em
2008, mas não indiciado.

REGINALDO PIMENTA

leitores dos 92 municípios do estado vão às urnas hoje escolher prefeitos e vereadores. Mais uma
vez, a eleição traz o carimbo
da violência. Foram pelo menos 12 atentados, sete deles em
novembro, que provocaram a
morte de sete candidatos ou
pessoas ligadas à política nos
últimos meses. Só neste mês foram três mortos e um ferido.
Segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
(CESeC), o Rio de janeiro é o
segundo estado com mais ataques ligados à política, atrás de
Pernambuco. O mais recente
foi na sexta-feira (13), em Cavalcante, na Zona Norte, quando um carro de campanha do
candidato a vereador Bruno Jesus (PV) foi atingido por um
tiro. Ninguém ficou ferido.
Na quinta-feira, o candidato a
vereador em Magé, Kleyson Gatão (PSL) e um cabo eleitoral foram atacados a tiros em um posto de combustíveis. Na mesma
noite, em Búzios, o candidato

Kleyson Gatão foi alvo de pistoleiros em Magé

Renata Castro foi executada na porta de casa
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ELEIÇÃO
L URNAS FECHADAS ÀS 17H

L DATAFOLHA E IBOPE
DIVULGAÇÃO / TRE-RJ

Pesquisas dão
2º turno no Rio
Veja as sondagens de votos válidos

Claudio Brandão, presidente do TRE-RJ, durante o sorteio das urnas que vão passar por auditoria

Resultado sairá
em cinco horas
Totalização dos votos será concentrada no TSE

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima que
em até no máximo cinco horas do fechamento das
urnas, às 17 horas, os resultados das eleições de 2020 serão
entregues. A previsão foi confirmada ontem pelo vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que participou da
cerimônia de verificação de
assinaturas do sistema de totalização dos votos.
Segundo o TSE, os boletins
de urna começarão a ser emitidos já a partir das 17 horas. Os
locais de votação serão abertos
às 7 horas em mais de 5 mil
municípios em todo país.
Este ano, as eleições vão
contar com uma novidade
na totalização dos votos, que
será concentrada no datacenter do TSE. Antes, o processamento era feito nesses siste-

mas dos Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs).”Isso tem
várias vantagens, como na
questão da economicidade,
segurança, gerenciamento, e
na agilidade”, afirmou neste
sábado o secretário de Tecnologia da Informação do TSE,
Giuseppe Janino.
A mudança marca um processo de evolução do sistema,
segundo Janino. Ele lembrou
que antes de a totalização
ocorrer nos datacenters dos
TREs, o processo ocorreria no
âmbito dos cartórios eleitorais. “Temos hoje 2.600 cartórios, então foram reduzidos de 2.600 pontos para 27. E
agora estamos reunindo num
único ponto”.
Esse sistema foi confirmado como “íntegro e apto” pelo
TSE em verificação neste sábado, afirmou Fachin.

Urnas para
auditoria
O Tribunal Regional Eleitoral do
Rio (TRE-RJ) sorteou ontem as
15 urnas que vão passar por uma
auditoria nas eleições de hoje. São
elas:Zona 128,seção 190 (Caxias);
Zona 103,seção 33 (Caxias); Zona
17, seção 103(Leblon); Zona 150,
seção 66 (Mesquita); Zona 211,seção 171 (São Conrado); Zona 196,
seção 137 (São José doVale do Rio
Preto); Zona 65,seção 213 (Petrópolis); Zona 75, seção 280 (Campos); Zona 170, seção 360 (Grajaú); Zona 123,seção 66 (Achieta);
Zona 176, seção 11 (Jardim América); Zona 147, seção 146 (Angra dos Reis); Zona 126,seção 327
(Duque); Zona 192,seção 27 (Ilha
do Governador) e Zona 119,seção
222 (Alto da Boa Vista).
L

Pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta que Eduardo Paes (DEM) possui 40%
das intenções de votos para a
Prefeitura do Rio de Janeiro
nas eleições 2020. Os números mostram Eduardo Paes
(DEM) com 40 %; Marcelo
Crivella (Republicanos) 18%;
Martha Rocha (PDT) 13%; Benedita da Silva (PT) 10%; Luiz
Lima (PSL) 6%; Renata Souza (PSOL) 5%; Paulo Messina
(MDB) 3%; Bandeira de Melo (Rede) 2%; Clarissa Garotinho (Pros) 1%; Glória Heloiza
(PSC) 1%; Cyro Garcia (PSTU) e Suêd Haidar (PMB) não
atingiram 1%; e Henrique Simonard (PCO) não foi citado.

Pesquisa Ibope também
divulgada ontem aponta que
Paes lidera com 41% das intenções dos votos válidos, seguido de Crivella, com 16%. A
margem de erro é de três pontos percentuais. Atrás de Paes e
Crivella estão Benedita da Silva
13%; Martha Rocha 11%; Luiz
Lima 7%; Bandeira de Mello
3%; Renata Souza 3%; Paulo
Messina 3%; Fred Luz 2%; e
Clarissa Garotinho 1%. Cyro
Garcia, Glória Heloiza, Henrique Simonard e Suêd Haidar
não pontuaram.
O percentual de votos válidos é a proporção de votos do
candidato sobre o total, excluídos brancos, nulos e indecisos.
ARTE O DIA

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 15/11/2020 · MEIA HORA

5

6

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 15/11/2020

POLÍCIA
L COMPLEXO DA MARÉ

L NATIVIDADE

Agressor preso

Bateu na mulher
com cueca suja

Esmurrou a mulher no rosto até ela desmaiar
REPRODUÇÃO

oliciais da Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher
(Deam) do Centro prenderam um homem que agrediu violentamente a esposa no Complexo
da Maré, Zona Norte do Rio. Na
madrugada de domingo passado,
Severino Marcelo da Silva,42 anos,
deu vários socos no rosto da mulher, até ela desmaiar. O casal está
junto há cerca de nove meses.
Segundo a delegada Débora
Ferreira Rodrigues,titular da especializada,a briga começou quando
o casal voltava de uma festa. Severino,que é dono de um restaurante no Morro do São Carlos,pegou
o celular da mulher, que é auxiliar Homem agrediu companheira e chamou enteada para socorrê-la
de cozinha, e a ameaçou caso encontrasse algo“suspeito”.
“Ele sempre a ameaçou dizen- correr sua mãe’”,conta a delegada. liar Contra a Mulher (Leopoldina)
do que no dia em que achasse al- A moça encontrou a mãe caída no autorizou o cumprimento imeguma coisa no celular ia bater nela. chão, totalmente ensanguentada. diato do mandado de prisão temA mulher foi socorrida na UPA porária,para assegurar a proteção
Ao pegar o aparelho,ele viu não sei
o que, ficou com muita raiva e co- da Maré, e levada ao Hospital Sal- da mulher,já que,pela lei eleitoral,
gado Filho, no Méier, onde ficou a cinco dias das eleições só podem
meçou a espancá-la”, conta.
Após as agressões, que dura- três dias. Mesmo internada, ela ser efetuadas prisões em flagrante.
Severino foi capturado na sexram cerca de duas horas,Severino sofria ameaças do marido. A filha
procurou a filha de 18 anos da ví- procurou a polícia. O VI Juizado ta-feira,no Estácio, e autuado por
tima.“Ele ligou e disse‘vem cá so- da Violência Doméstica e Fami- tentativa de feminicídio.

P

Vítima se recusou a lavar a peça
íntima e foi espancada pelo marido
Em briga de casal, o ditado que diz que “roupa suja
se lava em casa” e isso ainda
causa polêmica. Ou vira caso
de polícia. Um homem de 62
anos, com possíveis sinais de
embriaguez foi preso em flagrante, após agredir a esposa com socos no rosto e uma
cueca suja, na localidade conhecida como Cantinho do
Fiorelo, em Natividade no
Noroeste Fluminense.
Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia
foram a residência verificar
denúncia de violência doméstica e efetuaram a prisão em
flagrante do agressor.
De acordo com informações
obtidas pelo MEIA HORA, a vítima teria se recusado a lavar
a peça íntima suja do marido
que irritado arremessou o objeto contra a mulher e deu so-

cos em seu rosto dela.
A mulher agredida foi socorrida e encaminhada ao hospital do município onde recebeu os primeiros socorros e foi
liberada após atendimento.

HOMEM FOI
PRESO EM
FLAGRANTE
COM SINAIS DE
EMBRIAGUEZ
Para o agressor preso, foi
arbitrada a fiança no valor de
um salário mínimo, mas até o
fechamento desta edição o autor da lesão corporal não havia
pago o valor e permanência na
Central de Flagrantes à disposição da Justiça.

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 15/11/2020 · MEIA HORA

7

ANIVERSÁRIO

PAPO DE

EM COMEMORAÇÃO AOS 92 ANOS DO MICKEY,
O MARAVILHOSO MUNDO DE MICKEY ESTREIA
QUARTA-FEIRA, NO DISNEY+.

CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

SAIBA COMO LIDAR
COM A PIRRAÇA
DOS FILHOS

FO URÔMET O
ARQUIVO PESSOAL

BANCO DE IMAGENS

Está tudo indo muito bem até que, de repente, a criança
começa a chorar, grita, atira o brinquedo longe, se joga
no chão... Quando menos se espera, lá está o pequeno
fazendo aquela pirraça. Em entrevista à coluna, Sophia
Blanco Gaiarim, pediatra da Clínica Mantelli, explica que
a birra faz parte do desenvolvimento infantil e dá dicas de
como lidar com os momentos de pirraça dos filhos.
L

Por que todas
as crianças, inclusive bebês, fazem
pirraça? Existe
uma explicação para esse
comportamento em comum
entre elas? Acontece em alguma faixa etária específica?
A gente chama de pirraça essa
irritação que a criança tem, frustração, dificuldade de lidar com alguma situação. Ou com não ganhar
alguma coisa que ela queria ou com
a gente não fazer algo que elas queriam que a gente fizesse ou a gente
não atender as expectativas dela.
Só que ela não sabe lidar com essa
emoção. Então, ela chora, ela grita,
ela esperneia, ela tem esse tipo de
comportamento. É comum, é normal, faz parte do desenvolvimento
da criança. A idade mais comum
que costuma aparecer é por volta
dos 2 anos. Claro que tem bebês
que começam antes, tem bebês que
começam depois e tem bebês que
não têm. Mas, no geral, é perto dos
2 anos que é a chamada adolescência dos bebês, que a gente chama de
terrible two (terrível dois, em inglês). O terrible two é uma fase que
a criança está se descobrindo como
pessoa, ela está descobrindo que
tem vontades diferentes das vontades dos pais. E quando as vontades
deles não são atendidas, eles ficam
frustrados, eles choram, eles gritam,
eles se jogam. É a maneira que eles
têm de lidar com essa negação.
Eles não sabem segurar o sentimento, eles não sabem lidar com

raiva, com as emoções. Então,
chora, grita, se joga. Essa é uma
reação normal da criança.
Te m c o m o
evitar esses
momentos de
pirraça?
Para evitar esses momentos de
pirraça, não adianta também fazer
todas as vontades e também não
adianta a gente querer ficar deixando de castigo. Eu sou contra o
castigo. Eu acho que, para evitar as
pirraças, é o tempo, que vai passar,
e é conversar com a criança. Toda
vez que ela tiver uma crise, sentar,
conversar, tentar entender o sentimento, fazer ela entender o que
ela está sentindo e como ela pode
lidar com isso. Então, tem algumas
maneiras: ‘Ah, você está com raiva, o que a gente pode fazer para te
acalmar?’. De repente, em vez do
cantinho do castigo, fazer o cantinho da calma. Então, tem criança
que, de repente, pode sentar, ler um
livro, pintar um desenho, rabiscar
numa lousa ou tem criança que
quer ficar quietinha no canto dela.
Como os pais
devem lidar
com os momentos de pirraça dos filhos?
Eu acho que a melhor maneira de lidar com essas birras e
pirraças dos filhos é a gente não
tentar gritar e disputar autorida-

de. Tem criança que, na hora da
raiva, ela quer ficar ali e quer extravasar, não adianta você querer
conversar também que ela vai se
irritar. Então, deixa essa criança
se acalmar, mostra para ela que
você está ali, acolhe ela e fala:
‘Você quer um abraço, você quer
conversar?’. E se a criança falar
não, respeite. Não adianta brigar,
xingar, querer gritar mais alto que
a criança. Porque como é que a
gente vai falar para a criança não
gritar, não espernear, não dar chilique, se a gente está fazendo isso.
Então, se a criança está gritando,
xingando, você fala: ‘Não grita,
não chora’. Você está gritando, né.
Eu acho que a melhor maneira é
sentar, tentar conversar, tentar
entender e mostrar para ela que
você entende que ela está sentindo
aquela frustração, aquela raiva,
aquela tristeza, mas que tem outras maneiras que ela pode lidar.
O que os pais
não devem fazer
na hora da birra?
Na minha opinião, o que não fazer na hora da

birra é não gritar, não querer disputar autoridade, não mandar de
castigo, não fazer ameaças. É tentar,
realmente, acolher, entender e fazer
a criança entender o que ela está
sentindo e fazer ela tentar aprender
a lidar com aquele sentimento.
Quais dicas
você dá para os
pais manterem
a calma e não
perderem a paciência nestes momentos de pirraça
dos filhos?
Uma dica que eu dou para os
pais é respirar fundo e pensar que,
se você quiser gritar, se você entrar
na birra junto com a criança, vai
ser pior. Então, o ideal é você ir
conversando. Respira fundo e não
entra na birra junto. A criança
não está fazendo isso para te testar, não está fazendo isso para te
contrariar. Ela está fazendo isso
porque ela não sabe lidar com
aqueles sentimentos dela. Então,
se você se mostrar do lado dela,
acolhendo, ela vai, talvez, se acalmar e começar a aprender a lidar
com aquele sentimento.

L Quem enche a coluna de fofura
hoje é o lindo Enzo Gabriel Gama
Soares, de 4 anos. Príncipe da
mamãe Camilla Gama Soares e
morador do Engenho de Dentro,
o pequeno gosta de jogar videogame e brincar com os amigos.
Quer ver seu filho no Fofurômetro? Envie fotos para o e-mail
carlarangel@meiahora.com.

Último dia
de festival
Hoje é o último dia
do Musicar na Nuvem,
festival de música infantil que está em sua
primeira edição on-line e gratuita, dentro do projeto #CCBBemCASA. Para fechar
com chave de ouro, a
programação deste
domingo conta com
várias atrações, entre
11h e 18h30. As apresentações são transmitidas pelo canal do
Musicar no YouTube.
Confira a programação no site do festival
(musicar.art.br).
L

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 15/11/2020

ESPORTES

FLAMENGO TROPEÇA
Rubro-Negro empata com Dragão e amarga quatro jogos sem vencer no Brasileirão
LUCIANO BELFORD

O

Flamengo decepcionou
sua torcida e ficou apenas
no empate em 1 a 1 com
o Atlético-GO, pelo Brasileirão,
na noite de ontem, no Maracanã.
Bruno Henrique marcou o gol de
Rogério Ceni, que ainda não venceu pelo Rubro-Negro, enquanto
Zé Roberto empatou para os goianos no segundo tempo.
A última vitória do Flamengo
pela competição foi no dia 18 de
outubro, quando goleou por 5 a 1
o Corinthians. De lá pra cá, também empatou com o Inter (2 a 2)
e perdeu duas vezes (São Paulo 4 a
1 e Atlético-MG 4 a 0).
Com pouco brilho, o time teve ontem a posse de bola na maior
parte do tempo,mas esbarrou em
um Atlético-GO bem fechado. A
primeira grande chance veio somente aos 21 minutos, quando
Renê entrou bem pelo lado esquerdo e rolou a bola para trás,
para Thiago Maia bater de fora
da área.A bola desviou no goleiro
Jean e explodiu no travessão.
Quando a primeira etapa já se
encaminhava para o fim, o Flamengo enfim abriu o placar. Aos
44, o Atlético-GO errou passe no
meio e a bola ficou com Thiago
Maia, que lançou Bruno Henrique. O camisa 27 ganhou na corrida da zaga adversária, ficou cara
FLAMENGO

1

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique
(Natan), Léo Pereira (Arrascaeta) e Renê;
Willian Arão,Thiago Maia (Michael) e Gerson;Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol
(Lincoln). Técnico: Rogério Ceni

a cara com Jean e bateu no canto
para marcar: 1 a 0.
Na volta para o segundo tempo, com pouca criatividade no
setor ofensivo, a equipe de Rogério Ceni acabou castigada. Chico
ganhou dividida com Léo Pereira, driblou Natan e rolou para Zé
Roberto, que bateu rasteiro para
tirar de Hugo Souza: 1 a 1.
Depois,Gabigol foi substituído

GABIGOL SAI
COM DORES
E PEDRO É
CORTADO DA
SELEÇÃO
com dores na coxa direita e pode
ser mais um problema no Flamengo, que na quarta-feira, às 21h30,
visitará o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Para piorar,Pedro sentiu dores no músculo adutor da coxa durante o treino
de ontem e foi cortado da Seleção.
Thiago Galhardo,do Inter-RS,foi
convocado para o seu lugar.
Aos 45, Arrascaeta cruzou
para Lincoln, na pequena área,
sem goleiro, finalizar fraco. A
defesa afastou.
ATLÉTICO-GO

1

Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas;
William Maranhão, Marlon Freitas e Chico
(Matheus Vargas); Gustavo Ferrareis (Natanael), Zé Roberto (Júnior Brandão) e Janderson (Arnaldo). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Maracanã
Juiz: Rafael Traci (FIFA-SC)
Auxiliares:Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)
Gols: 1º tempo: Bruno Henrique, aos 44 minutos. 2º tempo: Zé Roberto, aos 13
Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Natan e Gilvan

Aos 44, Bruno Henrique ganhou na corrida da zaga adversária, ficou cara a cara com Jean e marcou
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Vascão espanta o Z-4
Cano marca após dois meses e comanda vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro
azia tempo,torcedor.Depois
de dois meses, ou nove rodadas, o Vasco voltou a vencer
no Brasileirão. Com dois gols de
Germán Cano, o Gigante da Colina derrotou o Sport,por 2 a 0,ontem, na Ilha do Retiro, e derrubou
outro incômodo jejum,pois a seca
de vitórias coincidia com a do argentino. Fora da zona de rebaixamento,o técnico Ricardo Sá Pinto
celebrou a estreia no returno com
o pé direito,que garantiu a sua primeira vitória na competição.
Mais uma vez acometido por
um surto do novo coronavírus, o
Vasco embarcou para Pernambuco com cinco desfalques: Leandro
Castan, Miranda, Fellipe Bastos,
Carlinhos e Ribamar. Com uma
rara semana livre para trabalhar,
Sá Pinto encontrou soluções para minimizar as baixas. Com a entrada de Werley e Marcelo Alves,
o treinador manteve o esquema
com três zagueiros. O entendimento das ideias do português foi
comprovado pela segura atuação
defensiva e iniciativa para cons-

F

SPORT

0

Maílson, Patric, Maidana,Adryelson e Sander; Márcio Araújo (Júnior Tavares), Ricardinho (Marquinhos), Lucas Mugni, Jonatan
Gómez (Mikael) e Thiago Neves (Hernane);
Leonardo Barcia. Técnico: Jair Ventura

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

truir jogadas.
As subidas de Léo Matos pela
direita foram boa opção para furar a marcação do Sport.Com Léo
Gil e Andrey posicionados mais à
frente, sem descuidar da proteção da defesa, o Vasco mostrou
paciência para ganhar território.
Aos 24 minutos, após boa jogada
de Talles Magno, Léo Gil cruzou e
Cano se antecipou à marcação de
Adryelson para desviar o cruzamento: 1 a 0. O atacante não marcava desde o dia 13 de outubro, na
vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo,
no Nilton Santos.
Com Vinícius e Gustavo Torres no lugar de Léo Matos e Talles
Magno, Sá Pinto voltou do intervalo mais ofensivo. Coincidência
ou não, o segundo gol não demorou. Aos 6 minutos, Cano voltou
a se antecipar a Adryelson e, de
carrinho, escorou o cruzamento
de Neto Borges. No entanto, o argentino teve que esperar três minutos pela validação doVAR.Foi o
nono gol do atacante no Brasileiro
e o 18º pelo Vasco em 2020.
VASCO

2

Fernando Miguel, Ricardo,Werley (Jadson)
e Marcelo Alves; Léo Matos (Vinícius),Andrey, Léo Gil, Benítez (Pikachu) e Neto Borges;Talles Magno (Gustavo Torres) e Cano
(Tiago Reis). Técnico: Ricardo Sá Pinto

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
Auxiliares:Thiaggo Americano Labes (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)
Gols: 1º tempo: Cano, aos 24 minutos. 2º tempo: Cano, aos 9.
Cartão amarelo:Tiago Reis

O zagueiro
Marcelo Alves foi
um dos destaques
da partida

Adversários se unem para comemorar os gols
Uma cena inusitada chamou
atenção nas eleições do Vasco
na tarde de ontem. Enquanto
disputavam a preferência dos
sócios na sede do Calabouço,
integrantes das chapas de Júlio
Brant e Jorge Salgado, as duas
concorrentes ao pleito, se uniram para acompanhar a parL

tida do Vasco contra o Sport,
que acontecia em São Januário, e vibraram com os gols de
Germán Cano.
Em suas redes sociais, Júlio
Brant, que apareceu em vídeo
comemorando ao lado de seus
opositores, disse que o Vasco
deve estar acima de todos.

“Esse é o Vasco que sempre
sonhamos. E assim deve ser daqui pra frente, independente de
quem vença a eleição”, afirmou.
O presidente Alexandre Campello também exaltou o resultado:
“O Vasco é o time da virada! Vamos dar a volta por cima. Contra
tudo e contra todos”.

ATUAÇÕES

VASCO
COBRA DO JOGO

BOLA CHEIA

Cano fez os gols com
muito oportunismo e
acabou com jejum.

Andrey, Ricardo Graça, Léo
Matos, Léo Gil e Marcelo
Alves e Neto Borges

DEU PRO GASTO

Fernando Miguel,Werley,
Benítez,Talles Magno,
Pikachu, Jadson e Torres

BOLA MURCHA

TÉCNICO

Vinícius e
Tiago Reis

Com vários desfalques,
Pinto acertou ao manter
os três zagueiros.
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L ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DE 2022

‘Poucas oportunidades’
Brasil teve 73% de posse de bola, mas quase não incomodou os venezuelanos

L

íder e único com 100%
de aproveitamento nas
três rodadas das Eliminatórias, o Brasil venceu a Venezuela, por 1 a 0, sexta-feira, no
Morumbi, e visitará o Uruguai,
terça, às 20h, em Montevidéu.
O treinador Tite falou sobre as
poucas triangulações e oportunidades de gols criadas, apesar
dos 73% de posse de bola.
“As triangulações acontecem com aquele sentido de
entrosamento, de repetir. Mas
acabaram acontecendo, o gol
foi o taquinho de golfe que eu
falo, do Paquetá, na jogada de
combinação, rodando, depois
de receber o Richarlison, infiltrando o Everton, lateral esquerdo do lado contrário, juntamente com o (Gabriel) Jesus,
área cheia. Precisávamos, sim,
do lance individual. No primeiro tempo afunilamos demais, não dava largura suficiente. E aí dificultava e de ter
essa jogada, dificultar a marcação adversária numa jogada individual”, explicou o treinador.
Tite também avaliou as finalizações de média distância:
“Eles (venezuelanos) baixavam
no 4-5-1, fecham com três volantes no centro, e ficou difícil de encontrar as finalizações.
As que aconteceram foi quando o Pedro entrou, fez pivô, o

O NEYMAR NÃO
É UM JOGADOR
INSUBSTITUÍVEL,
MAS ELE É
IMPRESCINDÍVEL
rio, a equipe vai sentir (falta).
Quando o adversário imprime
uma marcação forte, você sente mais alta ainda. Entrada do
Paquetá conseguiu provocar a
linha, como a gente chama, que
é fazer com que algum adversário se mexa para encontrar
um passe, foi quando a gente
começou a ter uma vantagem
nesse sentido. Como ele (Tite)
já falou, ele não é insubstituível, mas é imprescindível”.

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2022

3ª RODADA: RESULTADOS
Bolívia 2 x 3 Equador
Argentina 1 x 1 Paraguai
Colômbia 0 x 3 Uruguai
Chile 2 x 0 Peru
Brasil 1 x 0 Venezuela

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Firmino bateu e eu comemorei achando que tinha sido gol.
Mas foram poucas oportunidades”, disse Tite.
Filho e auxiliar de Tite, Matheus Bachi falou sobre o peso
da ausência de Neymar, cortado devido a uma lesão na perna esquerda.
“Sempre que você tem um
atleta do nível do Neymar, que
tem facilidade imensa de romper a primeira marcação e gerar desequilíbrio no adversá-

4ª RODADA: TERÇA-FEIRA
18h: Venezuela x Chile
18h: Equador x Colômbia
20h: Uruguai x Brasil
20h: Paraguai x Bolívia
21h30: Peru x Argentina

Tite admitiu que o Brasil afunilou demais as jogadas no primeiro tempo: ‘Não dava largura suficiente’

De virada, seleção olímpica vence sul-coreanos
Em preparação para defender
o ouro nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, em 2021, Seleção Brasileira sub-24 derrotou ontem a
Coreia do Sul, por 3 a 1, de virada,
em amistoso disputado em Cairo,
no Egito. Foi o primeiro desafio
dos comandados de André Jardini após a pausa do futebol cau-

L

sada pela pandemia de Covid-19.
Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Reinier (Borussia Dortmund-ALE) marcaram os gols da
vitória verde e amarela.Antes,Lee
Donggyeong abriu o placar para
os sul-coreanos.O próximo desafio da Seleção será na terça-feira,

contra o Egito, às 16h, com transmissão do SporTV. Os atletas serão liberados no dia seguinte para
retornarem aos seus clubes.
Como a Olimpíada foi adiada de 2020 para 2021, o torneio
masculino de futebol terá limite
de idade de 24 anos (e não 23, como tradicionalmente).

DIVULGAÇÃO
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C omunidade
DOMINGO, 15/11/2020

VOZ FORTE

‘MENOS
COMBATE
E MAIS
EMPATIA’
Cria da CDD, Malía se
inspira no jeito plural
da favela para cantar o
prazer e a esperança
PÁG 13
IH, CONTEI!/DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

IH, CONTEI!

VILA ALIANÇA

CRIA DO TURANO FAZ
SUCESSO CONTANDO
HISTÓRIAS

PROFESSOR MANTÉM
PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL

PÁG 12

PÁG 12
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COLUNISTA CONVIDADO

A FAVELA

ARQUIVO PESSOAL

VENCEU
Pré-vestibular comunitário da Vila Aliança funciona desde 2006

Sonho de acesso
à universidade
IH, CONTEI!/DIVULGAÇÃO

Com a Ih, Contei!,
empreendedor
vê futuro com
universo lúdico

CRIA DO TURANO COLHE OS FRUTOS DE
EMPRESA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
QUE ABRIU COM AMIGO HÁ CINCO ANOS
L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

A

os 28 anos, Leandro Pedro vê a empresa de contação de histórias que
criou há cinco deslanchar, apesar da pandemia. Morador do
Morro do Turano até dois anos
atrás, Leandro deixou a faculdade de tecnologia no Cefet para
abrir o próprio negócio.
“Na época, uma antiga professora disse que queria criar
uma oficina de contação de

histórias e me chamou”, conta.
Depois, o empreendedor se
juntou ao amigo Élcio Pinheiro, 33 anos, para ambos criarem a Ih, Contei!. Eles levaram
sete meses para entender o negócio, se reunindo sempre na
casa de Leandro, no Turano.
De apresentação em apresentação, Leandro e o sócio
viram o negócio crescer. Eles
criaram a boneca Tifanny, passaram a ministrar cursos e palestras e hoje até vendem livros
do selo próprio.

“Descobrimos que a Tifanny tinha um grande potencial na internet, então ela virou uma grande blogueirinha
e as crianças começam a pedir
muito por dela. Foi quando decidimos vendê-la pela internet.
Até agora, vendemos mais de
cem modelos”, calcula.
Ao relembrar a origem simples, o empreendedor lamenta
que ele seja uma exceção entre
tantos moradores de comunidades do estado.
“O Turano me fortaleceu
muito. Eu já tive a casa invadida a pontapé por policiais,
já vi gente morta na porta da
minha casa e ouvi muitos tiros. Vivi coisas que não gostaria que nenhuma outra pessoa
vivenciasse”, lamenta.

Professor Ezemar Adad mantém prévestibular comunitário na Vila Aliança
Sou professor da rede estadual de ensino, milito desde
2006 como coordenador no
pré-vestibular comunitário
da Vila Aliança, comunidade
que nasceu da remoção de favelas das zonas Norte e Sul do
Rio na década de 1960.
Hoje, a Vila Aliança tem
uma juventude que pede
por oportunidade, principalmente no acesso ao ensino
superior. E o pré-vestibular
nasceu dessa necessidade de
ser uma ferramenta para ajudar nossos jovens a se prepararem para as provas de acesso à universidade.
Nosso papel é de não deixar com que esses sonhos pereçam e, para isso, contamos
com a ajuda de vários voluntários. Já temos hoje uma geração de jovens formados pelas universidades públicas e
privadas, como geógrafos,
historiadores, médicos, pe-

dagogos, enfermeiros e várias outros.
Certa vez me perguntaram sobre o impacto na vida de cada um que vem para o pré. Respondi que só de
manter essa chama acesa,
nosso trabalho já valeu. Porém, é claro que esse impacto é muito maior.
Em um país que não valoriza a educação, ainda temos muito que trabalhar.
Que nesse dia 15, quando
iremos escolher nossos representantes, tenhamos
pessoas que tenham a educação em seu programa, que
valorizem os professores,
que deem estrutura para as
escolas e criem projetos de
verdade para que tenhamos
uma educação libertadora e
uma escola inclusiva. Os jovens de nossas comunidades
clamam por esse dia.
E viva a Educação!

O texto é de responsabilidade do autor
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L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

R

epresentatividade importa e se faz necessária em todos os ambientes. Seja lá
onde for. E foi através dessa tomada de consciência, somada
a uma boa dose de talento, que
estrelas como Malía puderam
brilhar. Cria da Cidade de Deus,
comunidade da Zona Oeste do
Rio, a cantora é uma das maiores
apostas do cenário musical. Com
uma voz poderosa e rimas afiadas, que vão da liberdade feminina, a romances, crushs e autoestima, fica evidente que o céu é o
limite para a artista de 21 anos.
Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra,
Malía ressalta que tenta usar sua
música para desconstruir preconceitos,principalmente em um ano
de altos e baixos para a comunidade preta.“É sempre importante
descolonizar nossos pensamentos
e iniciar esse diálogo. Minha arte
tem sido uma experiência incrível
para mim nesse sentido. Estamos
cada vez mais ocupando os espaços e buscando por isso,mas ainda
precisamos de muitas mudanças
na prática”, avalia.
Filha de mãe manicure e pai
mecânico,a crianção da jovem foi
regada a pitadas de MPB. Lembranças que ela guarda da infância na Cidade de Deus.“Estar na
CDD é sempre incrível e,musicalmente falando, muito é ins-
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pirador.A favela é um local muito
plural culturalmente e tem uma
veia artística muito forte. Minhas
principais referências eu conheci
lá”, diz, ressaltando que nem só de
violência vive a localidade.
“Todas as questões negativas da
favela são fruto de uma interferência externa de colonização e manutenção de um poder para um
grupo determinado de pessoas.
Eu, como moradora e cria, tenho
muitos pontos positivos, desde a
cultura da solidariedade até a pluralidade de histórias e música”.
Com esperança em dias me-

lhores, a estrela dá o papo sobre
as eleições municipais, que rolam nesse domingo, especialmente para as comunidades cariocas. “Pra que as soluções dos
problemas sejam legítimas,
é necessário um diálogo com quem vivencia esses problemas,
uma política menos
combativa e de
mais empatia,
para que haja
uma resolução
na raiz dos problemas”, aposta.

ALÔ,
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‘Resiliência é
importante’
L Lançando o hit Kimbala, em
parceria com BK, Malía começou a carreira em concursos
de música, conquistando aos
pouquinhos seu espaço. Logo estaria no Rock in Rio, em
2019, e fazendo shows fora do
país. Nada mal pra quem via a
carreira de cantora distante de
sua realidade.
“É sempre incrível fazer um
trabalho com cuidado e dedicação e ver que está sendo reconhecido. Gosto de dizer
para as pessoas que acreditarem em si e no que sentem, resiliência é sempre
importante para colher bons frutos”.
Em Kimbala,
terceiro lançamento do
próximo disco, ela mistura
ritmos para um
grito de liberdade. “É interessante ver que, a cada
lançamento, alcanço novas pessoas e
inicio um novo diálogo com o público que
tem me acompanhado, é muito especial
pra mim”.
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PAPO DEZ

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

PEGA A VISÃO

FALA TU
• MORADORES da Ladeira dos
Tabajaras reclamam de
falta constante de água
na comunidade de Copacabana. Eles contam que
a Cedae tem aparecido
por lá por causa da bomba que leva água à região,
mas não tem resolvido o
problema. Quando eles finalmente vão ter água em
casa, heim Cedae?!

DIVULGAÇÃO

LA semana da Consciência Negra, comemorada
na sexta-feira, começa
com o lançamento de
um projeto de capacitação profissional destinado à mulheres pretas de
comunidades. O A Arte
Gerando Renda, ação da
ONG Favela Mundo, está
oferecendo aulas online
no ramo da beleza de
maquiagem social, maquiagem artística, decoração de
unhas, tranças afro e turbantes,
artesanato e adereços. Tudo de
graça e na palma da mão.
“O projeto já mudou a vida de

•QUEM mora no Parque
Ipanema, em Queimados,
diz que sempre sonho com
asfalto e saneamento básico
para a comunidade da Baixada Fluminense. Lama e poças
d’água são realidade em dias
de chuva na região. Cadê a
prefeitura que não vê isso?

ÚLTIMAS
NOTÍCIAS

muitas pessoas e essa edição online vai beneficiar centenas de
moradores de favelas. Até o fim
de outubro já tínhamos mais de
700 inscritas”, diz Marcello An-

DIVULGAÇÃO

RESPEITA A MINHA HISTÓRIA
ARQUIVO PESSOAL

Rocinha tem
escola de MCs
A Brigadas Populares
iniciou uma escola de
MCs voltada para moradores da Rocinha. O
curso é realizado todo
sábado em parceria
com a Federação das
Associações de Favelas do Rio (Faferj). As
aulas são ministradas
pelo MC Galo da Rocinha, MT da Russia e
Gabriel Asp. Além da
escola de MCs, a organização também tem
um pré-vestibular comunitário e um curso
de manutenção de celulares e computadores, oferecidos na localidade Casa da Paz.

driotti, fundador da ONG.
Para participar das aulas, ministradas no Instagram, Youtube e Facebook, a partir de amanhã,
é preciso ter mais de 15
anos. A inscrição deve ser
feita nas redes sociais da
ação. A representatividade está na raiz das aulas.
“A data de inicio das aulas foi pensada para essa
importante semana, uma
vez que a maioria de nossas
alunas é de mulheres negras,
moradoras das comunidades e
cujo sustento de suas famílias
depende delas”, diz Andriotti.

BLAYO LUCAS / DIVULGAÇÃO
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Apesar da pouca idade, 34
anos, o cineasta Cadu Barcellos,
que morreu nesta semana vítima de um assalto no Centro do
Rio, deixou um legado gigante. Cria do Complexo da Maré,
Cadu foi um dos fundadores do
projeto Maré Vive, um canal de
mídia comunitária feito de forma colaborativa por moradores
de diversas partes do conjunto de favelas da Zona Norte do

L

Rio. O projeto recebe informações das mais diversas desses
moradores para publicá-las depois de checá-las, com a ideia
de manter eles próprios bem
informados. “Somos um espaço plural e democrático, sempre aberto ao diálogo e com a
disposição de crescer e evoluir
sempre”, assim o grupo se define. Vida longa ao Maré Vive e
descanse em paz, Cadu!

GAT0

GATA

DA LAJE

DA LAJE

MATHEUS DIONÍSIO, 26

PARIS, 21 ANOS

Morador do Morro do
Estácio, na Zona Norte, é
flamenguista e trabalha
como modelo.

Diretamente do Morro
da Providência, no
Centro do Rio, a jovem é
atriz e modelo.

Domingo, 15.11.2020
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COSTUREIRAS
V/TEXTO
Externa para tecido fino e Retista para a Fábrica. Premiação,
Cesta Básica, Café da Manhã,
Lanche Tarde. Salário à combinar Jacarepaguá. Tel.:24452513 Alice.
ADVOCACIA
T.96462-9458
Consumidor (Despejo, Luz,
Água, Telefone, Banco, outros). Família (Inventário,
Partilha, Pensão, Divórcio, outros.) Defesa do trabalhador.
Tel.:(21)96462-9458 Whatsapp.
ADVOGADO

V/TEXTO

INSS, orientação gratuita ,amparo
Idoso (Loas) 65 anos, sem contribuição, benefício demorando,
indeferido, pensão morte, auxilio doença. Tel.:(21)98170-8738
Watsapp.

DESEMPENADOR
De Estruturas Metálicas Industriais Comparecer com
carteira de trabalho com
referências
profissionais:
Estrada do Pedregoso, 2030
Campo Grande. (Distrito Industrial).

SAQUAREMA
T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS
450m2 com RGI, Licença Ambiental, 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/ domingo. Tels.(21)3607-0707/ (21)
98513-2155 (WhatsApp). Cj.
4967-0.
www.segimoveis.co
m.br

ITACURUÇÁ

ENCANADOR
V/TEXTO
E Soldador, com experiência
na função, que resida próximo
a Rocha Miranda. Enviar currículo para e-mail: rh@idealfire.
com.br
gabi.adm@idealfire.com.br
MARCENEIRO
V/TEXTO
Meio Oficial/ Maquinista, experiência marcenaria, possuir
ferramentas. Salário +VT. Rua
Moreira de Azevedo, 9, Cascadura (Próximo Rua Cerqueira
Daltro, Comparecer com CTPS).

R$19.000

Terreno 1.040m2, plano, luz,
bem localizado, muito verde/ vegetação. Aceito proposta. Preço
Ocasião. Urgente.Tenho uma casa
T. 2242-4838/ 99997-3060

STA.CRUZ

AUX.SERV.GERAIS
Hospital Pronil
Nilópolis
Seleciona:
Pessoas com
Deficiência (PCD), Necessário laudo médico com CID.
Oportunidade: ASG. Cadastrar currículo: www.pronil.
com.br

BRUXO CIPRIANO
Resolva Rápido/ Definitivamente sua vida amorosa! Feitiços, Bruxarias, Voodus! Amor
aos seus pés! Outros Fins. Garantia! Pagamento após resultado! 3589-4335/ 96413-7691
MAGIA NEGRA

Amarrações, Pactos, Crescimento
Financeiro/ Profissional, queda de
inimigos. Jogo de Búzios. Consultas com Entidade. Tel 3259-3006/
98558-9091 whatsapp
SARA D'CIGANA

Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço
qualquer trabalho: magia, amarrações, separações. Resultados
Rápidos! Consulta R$70,00.
Cascadura: 2596-6002/ 999624326/ 98040-8706 Watsapp.
www.saradacigana.com.br

ADMITE-SE
Moças maiores, Zona Norte/ Recreio. ganhos acima R$1.500,00
semanais, moradia grátis, 18/35
bonitas, T.97011-6960 ZAP pode
ligar a cobrar. T.99119-4721 .ZAP
ADMITE-SE
V/TEXTO
Mulher maior 18anos, Trabalhar casa de massagem, ótimos
ganhos. Oportunidade incrível.
Sem experiência. Receba semanalmente. Academia Grátis
T.2220-2540/ 98117-5043 (Whatsapp).

TATY HELEN

Duas amiguinhas carentes, juntas
fazendo entre si, participe conosco! (fazemos atruar). Venha,
satisfazer seu desejo. Liberais.
T.2222-7508. Lapa.

R$75.000

Próximo ao Shopping, casa, sala,
quarto, cozinha, banheiro, quintal. R$75.000,00. Direto com
proprietário. Tel: 3217-9252/
98579-8690

AREIA

AÇOUGUEIRO
V/TEXTO
Vaga para Açougueiro com
experiência, para trabalhar
em Realengo. Ligar para T.
2301-2661
CENTRO

T.99807-6691

Apartamentos novos, vários tamanhos, desde R$500,00 sem
taxas. Ver Rua Navarro, 830. 13h/
17h Irani. Ônibus: 201/ 202/ 410/
426, saltar Itapirú, 600. 997934378 CJ:5307

T.2653-1172

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

T.97018-7987

BALCONISTA
V/TEXTO
Ambos sexos, para Padaria Pomar da Barra, Comparecer: Avenida Belisário Leite de Andrade
Neto, 391 Barra Tijuca, Praça
Pomar Barra.

Promoção. Black Friday! Melhor
preço da Areia, Areola, saibro .
Pedra 0,1,2,3 Preços imbatíveis.
Aceitamos cartões.. T.964389722/ 2768-2428.

CAPOTEIRO
V/TEXTO
Contrato Capoteiro com experiência em banco soft de Van
e ônibus. More próximo Penha/
adjacências. Salário combinar.
Tel:98683-3095/
96462-0879
whatsapp

CONCRETO BOMBEADO

Lage pré Fabricada/ Piso de concreto polido. 12 X cartões: Atendemos todo RJ. Aceitamos PicPay.
Tels.:97007.5050/ 96403-1836/
97006- 6176. WhatsApp

ACOMPANHANTE
De 35/ 45anos, bonita, desimpedida e jovial. para secretariar
profissional liberal, moradora
em Jacarepaguá/ adjacências,
Salário R$2.000,00. Entrevista:
T 97548-1096/ 3024-0208.

MASTER2014
V/TEXTO
Renaut Master 2014, prata, executiva, 15 lugares, 200.000km
rodados. Carro de turismo.único dono Tel: 99128-2387. Ótimo
estado. Junior.
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Ex-volante do Fla
PARA NINAR NENÉM
na mira do Fogão A
Jonas já foi comandado pelo técnico Ramón Díaz
Botafogo definiu o volante Jonas como alvo
e último reforço que
tem direito a inscrever para a
sequência do Brasileirão. Conhecido do público carioca
pela passagem pelo Flamengo,
ele estava Al Ittihad, da Arábia
Saudita. A negociação está em
curso e pode ser fechada até o
início da próxima semana.
Jonas, de 29 anos, pediu a rescisão com o clube saudita em
outubro, alegando atraso de salários. Livre no mercado, ele chegaria sem custos. No Oriente
Médio, ele trabalhou com técnico Ramón Díaz, que aprova sua
contratação. Com Rafael Foster,
zagueiro de origem, Zé Welison
e Caio Alexandre como principais opções para o setor, o Glorioso tratava a chegada de mais
um volante como prioridade.
Em Teresina, sua cidade natal,
Jonas manteve a rotina de treinos
com a supervisão de profissionais. Contratado pelo Flamengo em 2015, ele não se firmou na
Gávea e foi emprestado três vezes
(Ponte Preta, Coritiba e Dínamo
Zagreb,da Croácia) antes da transferência definitiva para o clube
saudita,por cerca de R$ 9 milhões.
Já o volante João Paulo não
retornará ao Botafogo ao fim do
empréstimo com o Seattle Sounders-EUA, que deve comprá-lo
ao fim do empréstimo em dezembro. O Alvinegro recebeu
cerca de R$ 5,2 milhões pelo empréstimo e repassou parte ao Santa Cruz-PE. Pela venda, o valor é
de U$ 1,25 milhões (em torno de
R$ 6,8 milhões). O Botafogo tem
direito a 60% (cerca de R$ 4 milhões), com os outros 40% indo
para o Santa Cruz.

AL ITTIHAD / DIVULGAÇÃO

O

Seleção penou para vencer a
Venezuela por 1 a 0, com gol
achado por Firmino (foto). Lenta,
sem imaginação e incapaz de assustar o goleiro adversário, só não
nos deixou dormir ainda no primeiro tempo por causa dos berros de Tite na área técnica, parecendo mais um animador de festa
infantil. A Venezuela limitou-se
a se defender e não teve grandes
dificuldades para anular um ataque inoperante que se confundia
sozinho. Ficou claro que o time
brasileiro continua dependente
de Neymar.Sem ele,se revela uma
equipe comum, capaz de se enrolar diante de qualquer adversário,
até mesmo da Venezuela. Nada
que assuste com relação à classificação para a Copa do Catar. Nes-

sa turma medíocre, mesmo com
todos os problemas, o Brasil, pela
tradição, disputa a liderança com
a Argentina e o Uruguai, os três
que se destacam no continente.
O problema virá depois, na hora
da verdade, quando soltarem os
cachorros grandes.

SEMPRE ELE
Foi a vez de a Argentina sofrer
nas garras do VAR, na partida de
quinta-feira, na La Bombonera,
pelas Eliminatórias.Jogo empatado em 1 a 1 e o Paraguai escudado
com uma defesa dura e bem montada; Lionel Messi consegue furar
o bloqueio e marcar o gol que da-

L

PEDALADAS

Jonas, de 29 anos, pediu a rescisão com o clube saudita em outubro

A Colômbia toma de 3 a 0
do Uruguai, em casa, e o clima, que era tenso, esquentou de vez. Galera cobrando
mudanças. O Equador ganhou da Bolívia, em La Paz,
por 3 a 2. Olho nele.
L Botafogo, ainda sem o técL

Emiliano Diáz comanda o time
L A cirurgia de Ramón Díaz, técnico do Botafogo, foi considerada um sucesso na manhã de
ontem. Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico do treinador, acompanhou o procedimento cirúrgico e embarcou para o Rio, onde
comandará o treino de hoje. O
treinador vai ficar de repouso por
alguns dias enquanto se recupera
da retirada de um nódulo na garganta.Desta forma,Emiliano Diáz
comandará a equipe amanhã, às

20h, contra o Bragantino, no Estádio Nilton Santos.
O meia José Welison, falou à
TV oficial do clube sobre o confronto e a nova comissão técnica.“É um prazer enorme receber
esses caras com experiência grande no futebol. Eles vêm trazendo
um novo trabalho para a equipe.
Estamos procurando absorver o
mais rápido possível para colocar
em prática tudo que eles vêm passando nesses quatro dias”, disse.

ria a vitória. Só que não: gol anulado. O VAR rebobinou a fita até
achar uma falta no meio do campo, muitos lances atrás. Em breve,
terão que instalar o VAR do VAR
nas delegacias de polícia para fiscalizar e prevenir os atos que sugiram supostos desvios de conduta.

nico Rámon Díaz, afastado
sem assumir para se submeter a uma cirurgia, encara o
Bragantino fechando a rodada, amanhã, no Niltão.
L Na terça-feira, confronto
entre Brasil e o Uruguai de
Cavani e Suárez.

BOLA DENTRO

O Flamengo comemorando hoje
125 anos de glórias, grandes conquistas e inestimáveis serviços sociais e
esportivos prestados ao esporte nacional. Parabéns, Nação.

L

BOLA FORA

Seleção faz novos testes para Covid-19 antes de entrar no Uruguai
e parece que está tudo bem. Já em
termos de bola, o time que testou negativo precisa melhorar.

L

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com
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Flu não resiste
ao Palmeiras

CLUBES

PT

J

V

E

D

GP

GC

S

37

24

13

ZONA DA LIBERTADORES
38

1º ATLÉTICO-MG

20

12

2

6

2º INTERNACIONAL

36

21

10

6

5

32

20

12

3º SÃO PAULO

36

18

10

6

2

29

17

12

4º FLAMENGO

36

21

10

6

5

34

30

4

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
5º PALMEIRAS
6º SANTOS

34

20

9

7

4

28

20

8

34

21

9

7

5

30

24

6

26

19

7

ZONA DA SUL-AMERICANA

Tricolor perde por 2 a 0 e cai para oitavo lugar
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A

pós invencibilidade de oito jogos no Brasileiro em
outubro, o Fluminense já
acumula a segunda derrota em
novembro. Com dois gols de Raphael Veiga, o Palmeiras, com 12
desfalques, chegou a oitava vitória seguida e ‘tomou’ o quinto lugar do Tricolor, agora oitavo colocado, com 32 pontos. O
placar foi 2 a 0.
A missão tricolor não era
simples diante de um embalado Palmeiras, com sete vitórias consecutivas. A volta de
Nenê foi um alento para o torcedor. No jogo morno, o camisa 77 tentou ditar o ritmo, mas
faltou velocidade para toda a
equipe. Do outro lado, Gustavo Scarpa, em nova função,
respondeu sempre com perigo,
pela esquerda.
O Tricolor apostou na bola parada de Nenê e chegou a
abrir o placar com Luccas Claro, de cabeça, mas o VAR deu
impedimento e anulou o gol.
O Fluminense mal teve
tempo de respirar na volta do
intervalo. Mais avançado, Abel
Ferreira empurrou o Verdão
para a frente. E na bomba de
Lucas Lima, o VAR confirmou
o pênalti no desvio de Wellington Silva com a mão. Preciso,
Raphael Veiga abriu o placar,
aos seis. Acuado, o Fluminense
aceitou a pressão e viu Veiga,
aos 12, aumentar a vantagem
após cochilada coletiva da defesa Tricolor.
Hellmann trocou Wellington
Silva por Luiz Fernando e foi para o tudo ou nada sacando Nenê
e Michel Araújo para a entrada
de Marcos Paulo e Caio Paulista.
A pressão funcionou, mas não o
suficiente para buscar resultado.

33

7º GRÊMIO

20

8

9

3

8º FLUMINENSE

32

21

9

5

7

29

24

5

9º BAHIA

25

20

7

4

9

26

29

-3

10º SPORT

25

21

7

4

10

19

28

-9

11º CORINTHIANS

25

21

6

7

8

24

29

-5

12º FORTALEZA

24

20

6

6

8

20

19

1

ZONA NEUTRA
13º CEARÁ

24

20

6

6

8

25

30

-5

14º ATLÉTICO-GO

24

21

5

9

7

19

27

-8

15º VASCO

22

19

6

4

9

22

26

-4

22

20

6

4

10

16

21

-5

16º ATHLETICO-PR

ZONA DE REBAIXAMENTO
17º CORITIBA

20

20

5

5

10

18

26

-8

18º BRAGANTINO

20

20

4

8

8

23

27

-4

19º BOTAFOGO

20

19

3

11

5

19

23

-4

20º GOIÁS

12

19

2

6

11

21

34

-13

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 grupos 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 Série 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.

21ª RODADA

22ª RODADA

ONTEM

20/11/2020

SANTOS 2 X 0 INTERNACIONAL 16:30

Esforçadoemcampo,FlunãoconseguiuconteroembaladoPalmeiras

PALMEIRAS

2

Jaílson, Marcos Rocha, Emerson Santos,
Renan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula,
Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima (Mayke) e Gabriel Veron e Willian
(Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE

0

Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê (Caio
Paulista); Michel Araújo (Marcos Paulo),
Wellington Silva (Luiz Fernando) e Felippe
Cardoso (Lucca). Técnico: Odair Hellmann

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)
Gols: 2º tempo: Raphael Veiga, (6 e 12 minutos).

SPORT 0 X 2 VASCO

16:30

GOIÁS 0 X 1 ATHLETICO-PR

17:00

CORINTHIANS 1 X 2 ATLÉTICO-MG

19:00

GRÊMIO 4 X 2 CEARÁ

19:00

FORTALEZA 2 X 3 SÃO PAULO

19:00

FLAMENGO 1 X 1 ATLÉTICO-GO

21:30

PALMEIRAS 2 X 0 FLUMINENSE

21:30

BRAGANTINO

X

BAHIA

20:00

X
X
X

CORITIBA
SANTOS
PALMEIRAS

19:00
19:00
21:00

X
X
X
X
X

VASCO
ATLÉTICO-MG
FORTALEZA
FLUMINENSE
GRÊMIO

16:00
16:00
18:15
18:15
20:30

X

ATLÉTICO-GO

20:00

21/11/2020
FLAMENGO
ATHLETICO-PR
GOIÁS

22/11/2020

AMANHÃ
CORITIBA

X

BAHIA

18:00

BOTAFOGO

X

BRAGANTINO

20:00

ARTILHARIA
15 GOLS: Thiago Galhardo (Internacional)
12 GOLS: Marinho (Santos)
10 GOLS: Pedro (Flamengo)
9 GOLS: Cano (Vasco), Keno (Atlético-MG)

SÃO PAULO
CEARÁ
BOTAFOGO
INTERNACIONAL
CORINTHIANS

23/11/2020
SPORT
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A GATA DA HORA
MARCOS MELLO/DIVULGAÇÃO

Cuca deixa a semi-intensiva
O mundo do futebol teve
uma boa notícia na tarde de
ontem. O técnico Cuca, do
Santos, que está internado há
uma semana em decorrência
da Covid-19, deixou a unidade semi-intensiva e foi transferido para o quarto. Mesmo
com a evolução, o quadro de
Cuca ainda inspira cuidados,
já que ele é cardiopata.Ao longo da semana, o treinador teve pequenas dificuldades para
respirar. Ainda não há previsão de alta. O Santos, time de
Cuca, passa por um surto de
Covid. Além do treinador, 11
jogadores testaram positivo
para a doença, além de outros
membros da comissão técnica.

L

DANIEL CASTELO BRANCO

to bem como pirar o cabeção da rapaziada. Apreciem sem moderação as
belas curvas da musa, que
é bailarina, torce pelo
Mengão e mora na
Abolição. Ela é tão
perfeita que até rimou. No Insta, você
poderá encontrá-la como @natalymoraees.
Gatas, mandem fotos e fone para
agatadahora@meiahora.com

São Caetano levou W.O.
L Com quase seis meses de salários atrasados, os jogadores
do São Caetano não entraram
em campo na tarde de ontem,
contra o Marcílio Dias,em Itajaí, pela Série D do Brasileirão.
O elenco sequer viajou para

Santa Catarina e perdeu por
W.O. Como foi a primeira punição,deve ser computada apenas a derrota por 3 a 0 e multas.
O São Caetano é lanterna do
Grupo 8. Já o Marcílio pulou
para a vice-liderança.

L A PORTUGUESA-RJ v e n ceu ontem o Bangu, por 3 a
0, em Moça Bonita, pela 12ª
das 14 rodadas do Grupo A7
da Série D, gols de Marcão,
Douglas Skillo e Adriano. O
G-4 tem Ferroviária (26), Cabofriense (25), Mirassol (22) e
Portuguesa (19). Já o Bangu
parou nos 16.

L RENATO KAYZER, cria do
Vasco e que estava no
Atlético-GO, fez ontem o
gol da vitória do Athletico-PR, por 1 a 0, sobre o
Goiás, em Goiânia. Já o
Esmeraldino está há 11
jogos sem ganhar, 10 deles sob comando do técnico Enderson Moreira.

O VOLTA REDONDA f e z
ontem as pazes com a vitória. Com gols de João
Carlos, Hiroshi e Alef
Manga, o time bateu o
Ypiranga-RS por 3 a 2, fora de casa, pela Série C.
A três rodadas do fim, o
Voltaço está cinco pontos
acima do Z-2.

L PEPE, de 85 anos, foi internado na sexta-feira, em São
Paulo, diante do diagnóstico de Covid-19. Segundo
maior artilheiro da história
do Santos, com 405 gols em
750 partidas, o Canhão da Vila não apresenta quadro de
sintomas graves, de acordo
com a família.

L

NÁTALY MORAES sabe mui-
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TELEVISÃO
REPRODUÇÃO

Sophia Abraão
comemora
participação
na série
‘As Five’ e
papel na
novela das sete

‘Quase terapia
em grupo’
L O podcast PodChegar é, para
a atriz, uma espécie de terapia
em grupo. “É um dos projetos
que mais me orgulho. Estamos
há mais de um ano no ar trazendo temas bem relevantes e
necessários! Recebemos participações muito especiais, como
Claudia Raia, Angélica, Padre
Fábio de Melo, entre outros.
Tem sido quase como uma terapia em grupo e o público tem
nos dado o mesmo feedback.
Nossos espectadores se emocionam, riem, se identificam
e também se transformam, assim como nós. Ter um espaço
para emitir minhas reais opiniões de um jeito leve e 100%
honesto tem sido muito valioso para mim”, destaca.

L JULIANA PIMENTA

ovela, série, podcast, clube
do livro e mais um monte
de atividades têm tomado
a rotina de SophiaAbraão.Mesmo
com a pandemia do coronavírus e
o isolamento social, o que não faltaram foram projetos na carreira
da atriz.Um dos exemplos é a participação na série As Five, spin off
de Malhação — Viva a Diferença,
que acaba de estrear no Globoplay.
Sophia,que faz uma influenciadora digital na trama, comemora
a oportunidade de atuar em uma
obra de Cao Hamburger. “Nossa! Foi uma surpresa muito gratificante! A minha personagem é
a Dani Junqueira, uma blogueira
que é capaz de tudo por um like! O
meu par romântico é interpretado
pelo Rafael Vitti, que se jogou na
série e arrasou! Formamos um casal midiático,que mostra para seus
seguidores um relacionamento
dos sonhos,mas,na realidade,não
é bem assim”, conta a atriz.
Outra produção da lista, sem
data para voltar ao ar, é Salve-se
Quem Puder. Sophia está gravando capítulos da novela das 19h da
Globo, interrompida no começo
da pandemia, dando lugar a uma
sequência de reprises.“Estou pulando de alegria! O Daniel Ortiz
me deu um superpresente! Neste
ano tão estranho, a Júlia tem sido
um alento. Ela é diferente de tudo
o que já fiz. É uma personagem
bem colorida. Tem o lado mais
séria quando está trabalhando,
mais doce quando está em família e também tem uma tinta de humor, que tem sido incrível interpretar. Júlia já está no ranking das
minhas personagens prediletas.”

N

‘O início foi
bem difícil’

FELIZ DA
VIDA
Projeto doa milhares de livros para instituições
Sophia comanda um clube do
livro e um podcast. A ideia do
clube surgiu das dicas de leitura
que a atriz dava nas redes sociais.
“Percebi que meus seguidores se
animavam para ler comigo. Foi aí
que pensei: por que não criar um
clube do livro? O projeto já começou imenso! Temos muitos ins-

L

critos e o clube literário rapidamente se tornou um dos maiores
do país!”, conta Sophia.
A atriz destaca a importância
da iniciativa.“A educação é o único caminho para o nosso desenvolvimento. A partir dessa ideia,
surgiu o Vamos Ler?, que é um
braço social do projeto. Doamos

milhares de livros para instituições que contemplam crianças
e adolescentes e é surpreendente observar o poder transformador da leitura na vida de cada um.
Os relatos que recebo são muito
emocionantes!”, diz. Para se inscrever no clube do livro, é só acessar o site sophiaabrahao.com.br.

Casada com o ator Sérgio
Malheiros, Sophia conta que
foi impossível controlar a ansiedade no começo da pandemia. “Posso dizer que agora estamos mais adaptados ao
novo normal. O início foi bem
difícil, a ansiedade falou alto.
Toda a nossa vida teve que
ser reestruturada”, confessa
a atriz, revelando um dos desafios enfrentados pelo casal.
“Apesar de o Sérgio e eu sermos muito caseiros e estarmos
muito acostumados com essa
convivência, o que está rolando é diferente de tudo o que já
passamos. No começo, a questão da divisão das tarefas foi
um pouco desafiadora, mas
mantivemos (mesmo à distância) nossa terapia de casal. E
com essa ajuda, conseguimos
entrar nos eixos mais rápido
(risos)! Antes, a prova de fogo dos casais era viajar junto.
Com essa quarentena, o sarrafo subiu muito!”, brinca.

L
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com
FOTOS DIVULGAÇÃO

DILSINHO NA PELE
L Mo-mo-moradora de Madureira, Danny Silva

se tornou fã do Dilsinho há dois anos, no primeiro
show que foi dele. “Foi amor à primeira vista pelo
fato de ele ser muito carinhoso com os fãs. Quando
o show acabou, fui tentar uma foto com ele e ele
veio na maior humildade. Depois, entrei para um
fã-clube oficial dele, fui conhecendo ele e ganhei
o apelido de Ícone no lançamento da turnê Terra
do Nunca”, conta Danny, que, no segundo show,
pegou o primeiro autógrafo e já fez a primeira
tattoo, do rosto do cantor, logo depois. “Estou
muito feliz e orgulhosa por ser fã de uma pessoa
tão especial e carinhosa”, afirma. Também sou fã
desse lindo, talentoso e gooostoso!

COM VOCÊS... NENZINHO

BIBADASEMANA
HEMERSON SANTOS
Pense numa pessoa que arraaasa na sua profissão. É o Hemerson.
Não é à toa que é conhecido como
Mestre dos Cachos. Com 21 aninhos,
este flamenguista, mo-mo-morador
de Nilópolis é fenômeno. Confira no
Instagram @mestre_dos_cachos.
L

Nascido e criado na Cidade de
Deus, Nenzinho fez parte do grupo
Os Hawaianos como dançarino e
vocalista. Agora, em carreira solo,
ele está lançando O SomTá Rolando,
uma miiistura do funk 150BPM do
Rio com o brega funk de Recife, com
di-di-direto a clipe, que já está bombando no YouTube. Para ficar por
dentro da carreira do Nenzinho, vai
no seu Instagram, @nenzinhoofc.
L

BOFE DA SEMANA
RONY DUARTE
É muito axé, belezura e gooostosura, viu! Mo-mo-modelo e estudante de Direito, Rony (@ronyduarte) tem 31 aninhos, é torcedor do
Cruzeiro e mineiro, mas mora em
Vitória da Conquista, Bahia. Já imaginou um advoGATO desse?

L
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BABADO
‘QUERO QUE A CARREIRA GANHE O BRASIL’
L Nascido

em Niterói, João Gabriel é um forte
defensor da música sertaneja. Apaixonado pelo
gênero desde pequeno, o cantor foi um dos primeiros no estado a se dedicar ao estilo. No dia 12
de outubro, ele gravou seu segundo DVD, João
Gabriel ao Vivo em Goiânia , que contou com a
participação de grandes nomes da música nacional. Em entrevista à coluna, o cantor fala sobre
a gravação do DVD, inspiração para as músicas,
relacionamento com os fãs e como é conciliar a
vida profissional com a família. Confira!
Você, recentemente, gravou um DVD em
Goiânia. Conta como foi
a experiência.
Eu já tenho nove discos e
dois DVDs e, mesmo assim,
ainda bate a ansiedade, o
nervosismo, a preocupação por fazer o melhor. Mas
independentemente desses
sentimentos, é um momento
de diversão, que eu curto demais fazer. É para momentos
como esses que eu trabalho.
Por que Goiânia?
Há dois anos,eu tenho ido
a Goiânia para fazer laboratório. Já tinha feito também
shows em algumas casas lá. É
um sonho fazer um DVD na
terra da música sertaneja.Eu
me sinto muito à vontade lá.
Inicialmente, o show seria no
Rio, mas, duas semanas antes dele acontecer, eu e minha
equipe sentimos que deveria
ser lá por causa da minha
história com o local.
O DVD contou com
a presença de convidados de peso, como
Naiara Azevedo, Lucas
Lucco, Flay, entre outros. Como foi a escolha
desses convidados?
Eu sempre busco trabalhar com pessoas que admiro
e, mais que isso, que são meus

Sua mulher não fica
com ciúme nem das fãs
mais atiradas?
Algumas fãs confundem
um pouco as coisas, mas faz
parte do jogo. Existe o lado
profissional, artista, que,
quando eu estou no palco,
eu tenho que provocar emoções, sensações. Isso é muito entendido por parte da
minha esposa. Quando ela
vê algo que não gosta, ela se
afasta. Faz parte da reação.
Quando eu subo no palco,
eu sou dos meus fãs. Eu não
tenho patrão, tenho milhares de patrões e quanto mais
melhor. Eles que me guiam.

amigos. No meu último DVD,
eu tive a presença do Dilsinho,
do MC Maneirinho, João Bosco e Vinícius, que, assim como
os meus convidados desse novo
trabalho, são pessoas que admiro demais. Nunca foi arranjado
por gravadora, sempre foi algo
muito natural. E eu prezo muito por isso: por ter do meu lado
pessoas de energia, na mesma
sintonia que eu.
Você é de Niterói, um
lugar que não tinha como
característica a música sertaneja. Por que decidiu cantar esse gênero musical?
Eu amo a música sertaneja. Aos 10 anos, eu assinei com
uma gravadora e já comecei
cantando sertanejo. Sempre
acreditei no diferente, sou
muito cria do mato e apostei
nisso. Aos 18, voltei de uma
viagem decidido a fazer uma
noite sertaneja no Estado do
Rio. Achei um local que hospedava cavalos e ali a nossa
quarta-feira aconteceu. Antes
disso, eu oferecia meus shows
de graça em bares e ninguém
aceitava. Então, eu tive que
abrir a porta por mim mesmo. Depois que chegou o movimento do sertanejo universitário, as pessoas viram que
tinha público aqui pro gênero.
Com isso, meu nome foi ficando conhecido e eu estreei

uma, olhar a mulherada,
eu acabo me inspirando
nisso, no que vejo.

Você também tem
dois filhos. Como é
conciliar a carreira de
cantor com a criação
dos pequenos?
Minha companheira
me ajuda muito fortemente. Ela é minha amiga há
15 anos. Entende e, sempre
que possível, ela vai encontrar comigo onde eu estou.
A energia da minha família é o que me impulsiona.
Com eles, não se torna uma
complicação conciliar tudo. Quem almeja coisas
grandes tem grandes desafios a cumprir.

todas as noites sertanejas em
grandes baladas do Rio. Sou
muito satisfeito, mas quero
que a carreira ganhe o Brasil.
Algumas das suas músicas são sobre a vida de
solteiro e você é casado
há sete anos. De onde

vem a inspiração para cantar sobre algo que não é
mais a sua realidade?
Me inspiro em tudo. Por
mais que eu seja casado, ainda
tenho as lembranças da vida de
solteiro. Fora que, por viver na
balada, no ambiente onde as
pessoas querem curtir, tomar

Como está sendo a
quarentena? Teve que
adiar muitos planos?
A pandemia tem sido
um momento difícil para todos, mas eu tento me
apegar nas coisas boas, de
aprendizado. Eu nunca tive
tanto tempo para me dedicar tanto a um trabalho como foi com esse DVD, por
exemplo. Tive tempo para
selecionar o repertório,para
compor,para fazer o projeto
com a minha cara.Fui muito minucioso.

DIVULGAÇÃO

NATHALIA
DUARTE
(Interina) nathalia.duarte@meiahora.com
ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com
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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Logun Edé
MENSAGEM: Logun Edé diz
que nossas vontades estão mais
intensas, isso facilita o esforço
para concretizá-las. Cuidado com
algumas pessoas que não estão
ao seu lado para te apoiar, querem
te abalar. Use a sua energia e
inteligência para conquistar os
seus objetivos e lembre-se, você é
quem sabe do melhor pra você e pro
seu futuro. Não se deixe levar pela
cabeça de outras pessoas.
SAUDAÇÃO: Loci Locí , Akofá
CORES: Azul e amarelo.
ELEMENTOS: Terra e água.
SIMPATIA: Para atrair riquezas e
boas conquistas torre 500 gramas de
feijão fradinho, um copo de arroz com
casca e um copo de milho em uma
panela sem óleo. Não deixe queimar.
Coloque os grãos em um alguidar e
entregue em lugar bem alto, pedindo
Logun Edé riquezas e farturas.

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

de 21 de março a 20 de abril

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

L Tenha cuidado para não deixar que atitudes agressivas venham à tona. Procure esclarecer com o par qualquer dúvida.
Aposte na prudência em suas
ações, tome muito cuidado.
Números da sorte: 51, 69 e 42.

L O dia traz uma energia de regeneração e transformação.
O campo sentimental pode
sofrer uma reviravolta, preste
bem atenção. É hora de dar a
volta por cima na carreira.
Números da sorte: 61, 52 e 34.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de agosto a 22 de setembro

A Lua promete mexer profundamente com os seus desejos mais íntimos. Pense em
quais coisas você quer deixar
para trás e dê a volta por cima.
Não se prenda ao passado.
Números da sorte: 79, 88 e 97.

Procure manter suas emoções
sob controle para não explodir
com as pessoas do seu convívio. Esclareça qualquer mal
-entendido com sua cara-metade. Afaste a desconfiança.
Números da sorte: 17, 44 e 53.
L

Você deve se sentir mais sensível e pode remoer assuntos
do passado. Use a energia de
Vênus para melhorar os relacionamentos com seus familiares e amigos queridos.
Números da sorte: 27, 63 e 90.
L

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

L Na paixão, converse com o
par e elimine as dúvidas que
atrapalham seu relacionamento. Já a carreira poderá pedir
que você toma uma decisão
drástica, não se omita.
Números da sorte: 10, 64 e 73.

SANTO ALBERTO MAGNO
Nasceu na cidade de Lauingen, que
hoje fica na Alemanha, no ano de
1206. Era devoto da Virgem Maria
e, depois de estudar Ciências Naturais na Itália e na França, optou
por seguir a vida religiosa e entrou
para a família dominicana em 1223.
Alberto Magno era um apaixonado e vocacionado ao magistério,
teve como discípulo São Tomás de
Aquino. Foi dispensado do episcopado, para na humildade e pobreza
continuar lecionando, pregando e
pesquisando. Canonizado em 1931,
recebeu, por decisão do Papa Pio XI,
o título de Doutor da Igreja.

L A energia do dia é favorável
para resolver uma pendência
que está perturbando seus
pensamentos. Cuidado para
não se envolver em brigas. Empenhe-se no trabalho.
Números da sorte: 13, 40 e 67.

de 21 de junho a 22 de julho
L

SANTO DO DIA

FRASE DO DIA

“Aos olhos da saudade, como o mundo é pequeno.”
(Charles Baudelaire)

L Você vai iniciar o domingo
com uma forte carga emocional, procure espairecer.
Poderá sentir necessidade de
expressar seus sonhos eróticos,
esquente seu relacionamento!
Números da sorte: 83, 11 e 29.

L A energia do dia pode trazer
frustrações do passado, mantenha-as sob controle! Examine a sua forma de agir para
não cometer os mesmos erros.
Mantenha-se unido com o par.
Números da sorte: 57, 48 e 75.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você estará mais sensível hoje
e deve remoer assuntos que
estavam escondidos debaixo
do tapete. Melhore o diálogo
com as pessoas queridas. Evite
brigas com amigos próximos.
Números da sorte: 85, 76 e 49.
L

É hora de dar ouvido às transformações e modificações que
você deseja implantar na sua
vida. Pode surgir oportunidade no trabalho. Bom dia para
cuidar mais da sua saúde.
Números da sorte: 77, 32 e 59.

Você estará mais romântico e
a intimidade será o ponto alto
da relação a dois. Caso esteja
só, inicie o domingo com uma
atividade espiritual. Uma paquera inesperada pode surgir.
Números da sorte: 69, 87 e 60.

AUMENTO
Sérgio vai pedir aumento
para seu chefe:
— Chefe, eu acho que estou
merecendo uma promoção.
Tem muitas empresas me
procurando.
— É mesmo? — pergunta o

chefe, irônico: — Quais são
essas empresas?
— A empresa de eletricidade,
a empresa de saneamento, a
empresa de telefone, a empresa de fornecimento de
água e as maiores empresas
de cobrança do país.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
PARAQUEDAS
Após frequentar algumas
aulas de um curso de salto
com paraquedas, o sujeito
finalmente decide dar seu
primeiro salto sem um instrutor, completamente sozinho.
Ele pega o avião, se prepara

e finalmente faz o salto. No
meio da queda, percebe que
o paraquedas emperrou e
que está condenado. Porém,
por mais incrível que parecesse, ele percebe que vem
alguém subindo em sua direção. Feliz com a possibilidade

de se salvar, ele grita:
— Ei! Por um acaso você sabe
como consertar um paraquedas? É urgente!
O cara grita:
— Poxa, me desculpe, não
vou poder te ajudar. Eu só
sei consertar botijões de gás!
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