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Canal sujo em 
Vargem Pequena

Congestionamento 
na Barra da Tijuca

Demora na emissão 
da habilitação

Falta segurança 
no Pilar, em Caxias

Córrego de São João 
de Meriti alaga ruas

Furtos e roubos na 
Cidade de Deus

 L Há muito tempo esperamos a 
dragagem de um canal onde é 
despejado esgoto e vivem muitos 
animais. Quando chove muito a 
água transborda e invade nossas 
casas. O córrego fica na Estrada 
Benvindo de Novaes, em Vargem 
Pequena. Ele precisa ser limpo!

 L Guardas municipais precisam 
intervir no engarrafamento que 
surge todo dia em frente ao Barra 
Shopping, na hora do rush. A Ave-
nida Ayrton Senna também fica 
completamente congestionada 
nos horários de pico. Não vemos 
nenhuma autoridade para ajudar.

 LFui aprovada na prova do Detran 
há dois meses e até agora não con-
segui pegar a habilitação. Quando 
ligo para o órgão me informam que 
a carteira já está impressa, mas 
quando vou buscar dizem que não 
está pronta. Já fui a mais de três 
postos do Detran e nada.

 L Pedimos o policiamento da Rua 
Cinco de Julho, em Pilar, em Du-
que de Caxias. Moradores estão 
sendo ameaçados diariamente e 
nada é feito. Não vemos uma via-
tura na região e a sensação é de 
total insegurança no local.

 L Toda vez que chove, o córrego 
sob o pontilhão de Agostinho Por-
to transborda e alaga as ruas. Isso 
causa muito trânsito na região. A 
Guarda Municipal até comparece 
para tentar ajudar, mas o tráfego 
fica congestionado por horas.

 L Roubaram uma tampa de alumí-
nio que pertencia a uma creche 
da Cidade de Deus, na Rua Edgar 
Werneck. O crime come solto por 
aqui e ninguém faz nada. Fios 
também são roubados diariamen-
te para fazerem gato.

Joana Pires
Por e-mail

Jorge Ferreira
Por e-mail

Márcia Alves
Via ZapZap, o WhatsApp do Meia Hora

Anônimo
Duque de Caxias

André Ribeiro
São João de Meriti

Anônimo
Cidade de Deus
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JORNALEIRO JORNALISTA

 LTENHO 39 anos e sou 
jornaleiro há 14. Antes 
de ser jornaleiro, fui cai-
xa. Na minha profissão, 
gosto de lidar com os 
amigos leitores. Moro 
no Parque Fluminense, 
em Duque de Caxias. 
Torço pelo Palmeiras e, 
nas horas vagas, gosto 
de ir à igreja e passear 
com minha família. No 
MEIA HORA, gosto 
de ler o caderno de es-
portes.

EDIVALDO 
SANTANA — Praça 

do Relógio, Centro

VERONICA 
MARIA DE 
OLIVEIRA 
MARQUES  
atualmente 
tem 26 anos. 
Desapa-
receu em 
08/07/1996, 
em Brucus-
sú (São José do Vale do Rio Preto), 
por subtração de incapaz.
Informações para 2286-8337

CADÊ VOCÊ
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GERAL

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno com o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), no dia 29

As 10 prioridades
Marcelo Crivella (Republicanos) e Eduardo Paes (DEM) enumeram primeiras medidas

 L PROMESSAS

Q
uem assumir a Prefeitura 
em 2021 terá uma série de 
desafios. A começar pelo 

enfrentamento da Covid-19 e suas 
consequências. Além disso, os pla-
nos para a retomada das aulas nas 
escolas municipais, a recuperação 
do comércio e do turismo, a rees-
truturação do sistema de trans-
portes e os serviços de saúde são 
algumas das demandas da popu-
lação que o próximo prefeito pre-
cisará dar atenção logo de início.

O MEIA HORA perguntou aos 
dois candidatos quais são as 10 pri-
meiras ações consideradas prio-

ritárias para a nova gestão. Para 
o atual prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos), entre os princi-
pais pontos estão geração de em-
pregos, transformação do Hospi-
tal Ronaldo Gazzola em complexo 
especializado em saúde, criação de 
Plano de Mobilidade Urbana Sus-
tentável, modernização da máqui-
na pública e despoluição das La-
goas Rodrigo de Freitas e da Barra.

Já o ex-prefeito Eduardo Paes 
(DEM), entre as primeiras ações 
em um eventual governo, pro-
mete recuperar as Clínicas da 
Família, disponibilizar um pro-
grama para que alunos tenham 
aulas remotas, além da contrata-
ção de mais professores, revitali-
zação da Avenida Brasil e o Plano 
BRT com Dignidade.

 L1. Campanha de vacinação 
contra a Covid-19;

 L2. Recompor equipes de saú-
de da família e saúde bucal; re-
tomar o Programa Cegonha 
Carioca; 

 L3. Transparência às informa-
ções do Sisreg (Sistema de Re-
gulação);

 L4. Internet móvel e equipa-
mentos para ensino remoto; 

 L5. Mais 500 professores em sa-
la de aula;

 L6. Garantir funcionamento 

adequado  do BRT e conclu-
são da Transbrasil;

 L7. Guarda Municipal e/ou do 
programa Segurança Presente 
nas estações do BRT;

 L8.Crédito a micro e pequenas 
empresas, sobretudo restau-
rantes e comércios de rua;

 L9. Revisão da lei que aumen-
tou o IPTU;

 L10. Revitalização da Aveni-
da Brasil com a atração de no-
vas empresas e incentivo para 
construção de novas moradias.

PRIORIDADES DE EDUARDO PAES

 L1.Geração de 100 mil novos 
empregos diretos;  

 L2. Redução do IPTU e mora-
tória da dívida de comércio fe-
chado na pandemia;

 L3. Hospital Ronaldo Gazzo-
la será complexo especializa-
do; Centro de Hemodiálise em 
Bangu/Campo Grande; Cen-
tro Odontológico; Hospital 
Veterinário 24 horas, em San-
ta Cruz;

 L4. Reforço Escolar Online e 
horário integral nas escolas;

 L5. Transporte público a pre-
ços baixos. 

 L6. Iluminação de LED, Wifi e 
câmeras por todo o município; 

 L7. Despoluição das Lagoas Ro-
drigo de Freitas e da Barra; 

 L8. Complemento de renda pa-
ra 120 mil famílias mais pobres;

 L9. Informatizar processos e 
tornar serviços acessíveis pela 
internet;

 L10. Acesso ao registro civil e to-
da a documentação básica aos 
cariocas.

PRIORIDADES DE MARCELO CRIVELLA

FOTOS RICARDO CASSIANO

 L HUGO PERRUSO

ENTRE AS 
PROPOSTAS, 
EMPREGOS E 
REFORÇO NA 
EDUCAÇÃO
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GERAL

Clínica da Família 

no radar de Paes
Candidato promete readmitir médicos demitidos

 L CAMPANHA EM QUINTINO

L
íder nas pesquisas de inten-
ção de voto para a Prefeitura 
do Rio, o candidato do DEM, 

Eduardo Paes, cumpriu agenda 
de campanha ontem no bairro de 
Quintino, na Zona Norte da cida-
de, onde cumprimentou apoiado-
res, comeu churrasco, e fez pro-
messas para a saúde do município. 

Ao responder eleitores, Paes ga-
rantiu que vai recuperar as clínicas 
da família, começando pela read-
missão de todas as equipes que fo-
ram desfeitas pelo atual governo.

O ex-prefeito comentou so-
bre a situação da saúde no bair-
ro. “Aqui em Quintino, como 
em boa parte do subúrbio, da 
Zona Norte, o que a gente tem 
é muita reclamação em relação 
ao abandono das clínicas da fa-
mília, falta de médicos.

Quero reafirmar aqui o meu 
compromisso em recuperar as clí-
nicas da família, readmitir todos os 
médicos, enfermeiros e equipes de 
agentes de saúde que foram demi-
tidos”, prometeu.

Outro assunto citado por ele 
foi o IPTU, que sofreu aumento a 
partir de 2017 após o Legislativo 

aprovar proposta do atual prefeito, 
Marcelo Crivella (Republicanos). 
Paes prometeu “revisar, abaixar 
esse IPTU, principalmente para 
o pessoal da Zona Norte e Zona 
Oeste”, disse.

O candidato voltou a chamar o 
atual prefeito e seu concorrente no 
segundo turno, Marcelo Crivella, 

de “pai da mentira”, criticando sua 
gestão sobre o tema.

“Isso é um absurdo. Famílias 
num momento de dificuldade, 
passando necessidade. E aque-
le pai da mentira aumentando o 
IPTU de vocês. Vocês podem ter 
certeza que vai reduzir”, finalizou 
o ex-prefeito.

Primeiro nas pesquisas, Eduardo Paes fez campanha em Quintino

BETH SANTOS / DIVULGAÇÃO Desnorteado com os números 
que apontam sua derrota, o prefei-
to e candidato à reeleição Marce-
lo Crivella (Republicanos) agora 
é chamado às claras de mentiro-
so. Ontem, o presidente da Câma-
ra, Jorge Felippe (DEM), que foi a 
público  desmascarar a fala de Cri-
vella sobre o IPTU, no debate rea-
lizado na Band, quinta-feira. Se-
gundo Crivella, Felippe não levou 
ao plenário o projeto para reduzir 
o imposto — que ele mesmo au-
mentou em 2017 — a pedido de 
Eduardo Paes (DEM).

“Prefeito Crivella, fiquei hor-
rorizado assistindo às mentiras 
deslavadas que o senhor profe-
riu naquele encontro”, afirmou 
o presidente da Câmara de Ve-
readores, em vídeo publicado 
nas suas redes sociais.

“Corrija-se. Peça desculpas e 
pare de ter essa conduta mentiro-
sa. O povo não respeita as pessoas 
que mentem, e não perdoa as suas 
mentiras”, finalizou. 

O parlamentar reafirmou o 
motivo pelo qual o Projeto de Lei 
enviado por Crivella, às vésperas 
da eleição: “o projeto foi distribuí-
do às comissões permanentes, que 

têm 14 dias cada uma para dar os 
pareceres. Não depende do presi-
dente. Só posso colocar na pauta 
após os pareceres”, respondeu.

A campanha de Crivella infor-
mou que não iria comentar “em 
nome da boa relação entre Feli-
ppe e o prefeito”. Crivella percor-
reu ontem a Zonas Oeste em car-
reata e falou que vai recuperar a 
economia do Rio e reduzir o IP-
TU. “É uma obrigação que tenho 
com o povo dessa cidade”.

Ex-aliado ‘solta 
os cachorros’
Presidente da Câmara chama 

Crivella de mentiroso em vídeo

 L POLÊMICA DO IPTU

Jorge Felipe: ‘Horrorizado’

DIVULGAÇÃO
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GERAL

Mulher resgatada 
na Vila Vintém
Foi agredida e ficou sem comida e água por 5 dias

 L COVARDIA

U
ma mulher, que esta-
va sendo mantida em 
cárcere privado, na Co-

munidade da Vila Vintém, em 
Realengo, Zona Oeste do Rio, 
foi resgatada por policiais mi-
litares do 14° BPM (Bangu) e 
do 41° BPM (Irajá), na madru-
gada de ontem. O homem res-
ponsável pelo crime foi preso 
em flagrante pelos agentes. 

A própria jovem conseguiu 
acionar a polícia, na noite de 
sexta-feira, quando o seu se-
questrador saiu da casa, loca-
lizada na Rua General Gomes 
de Castro. Aos militares, a víti-
ma contou que foi raptada no 
início da semana e estava sendo 
mantida refém havia cinco dias. 

Sem água e sem comida
De acordo com informa-

ções do G1, a mulher contou 
que neste período foi agredi-
da e violentada pelo homem, 
que não lhe dava comida e nem 
água. Segundo ela, ele a acusou 
de furtar R$ 2.500 de sua casa 
e a ameaçou de morte, caso ela 
não arrumasse esse valor até as 
8h de ontem.

A jovem ainda informou 
que conhecia o homem apenas 
de vista, já que conversavam 
no horário do almoço, numa 
praça. Numa dessas conver-
sas, houve um tiroteio e ela foi 
se abrigar na casa dele, que fica 
em frente à praça. O homem 

então afirmou que havia sumi-
do o dinheiro e a sequestrou. 

O caso foi registrado na 35ª 
DP (Campo Grande). A Polícia 
Civil informou que o homem 
foi autuado em flagrante pelos 
crimes de extorsão mediante 
sequestro e lesão corporal.

PMs resgataram a vítima e prenderam o sequestrador em flagrante 

DIVULGAÇÃO Policiais da 14ª DP (Leblon) 
prenderam ontem um homem 
acusado de agredir a própria avó. 
Ele batia na cabeça dela com uma 
garrafa, desferia chutes e a quei-
mava com cigarros. Ele foi cap-
turado no Leblon, na Zona Sul, 
após monitoramento do setor de 
inteligência e em cumprimento 
de mandado de prisão expedido 
pela Justiça.

De acordo com as investiga-
ções, o preso possui histórico de 

delitos semelhantes e já prati-
cou outros crimes previstos no 
Estatuto do Idoso contra sua 
avó, em 2017, e uma lesão cor-
poral contra sua própria mãe, 
em 2019. Além disso, o acusa-
do possui passagens pela polícia 
por injúria preconceituosa, vias 
de fato e ameaça.

Ainda de acordo com a po-
lícia, o agressor era sustenta-
do pela avó, pensionista e não 
trabalhava.

Agressor de avó 
vai pra cadeia
Segundo a polícia, homem já tinha 

passagens por outras agressões

 L JUSTIÇA

RAPIDINHA...

Adeus a João Alberto
 LA manhã de sábado foi de 

adeus e tristeza na despe-
dida do soldador João Al-
berto Silveira Freitas, de 40 
anos, o homem negro que 
foi espancado e morto por 
seguranças do supermerca-
do Carrefour em Porto Ale-
gre, no Rio Grande do Sul, 
na véspera do Dia da Cons-
ciência Negra. Familiares e 
amigos acompanharam o 

velório e sepultamento de 
Beto, como era chamado, 
no cemitério municipal São 
João,  na Zona Norte da Ca-
pital gaúcha.

A morte de João Alberto 
também repercutiu no exte-
rior. Os jornais estrangeiros, 
como Washington Post, dos 
Estados Unidos, e o El País, 
da Espanha, também fala-
ram sobre o assunto. 
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NATURGY

Naturgy vai investir 
R$ 1 bilhão até 2023
Mesmo na pandemia, empresa conecta 40 mil novos clientes e 15 novas indústrias

A 
Naturgy, distribui-
dora de gás canaliza-
do do Rio, vai inves-

tir, até 2023, R$ 1 bilhão no 
estado para expansão e re-
novação da rede de distri-
buição de gás. Esses investi-
mentos em infraestrutura 
movimentam a economia e 
geram 14.000 empregos di-
retos e indiretos.

Em mais de 20 anos de 
gestão, a empresa já inves-
tiu mais de R$ 7,8 bilhões, 
o que levou o Rio a liderar 
o ranking no mercado de 
gás no país. O Rio é hoje o 
estado com o maior índi-
ce de gaseificação do Bra-

Naturgy se antecipa a situações para que 
não haja impacto no fornecimento de gás
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 LA Naturgy investe em tec-
nologia e digitalização de 
processos e serviços. Um 
dos exemplos foi a imple-
mentação de um sistema 

que permite a telesupervisão 
de obras. Com a necessidade 
do distanciamento social, a 

empresa consolidou um siste-
ma de monitoramento on-line. 
Além de proteger funcionários 
da Covid-19, a empresa ganhou 
em flexibilidade. Outro investi-

mento foi na produção de nova 
cartografia digital em diver-

sos municípios, mantendo atua-
lizada a base cadastral das redes 
de distribuição de gás. A nova 
forma de se comunicar com os 
clientes trouxe muito mais como-
didade e agilidade para os consu-
midores. Recentemente também 
foi implantado um canal de auto 
contratação onde o cliente pode 
solicitar o gás e programar a ins-
talação do medidor de forma on
-line. A empresa criou um site de 
atendimento direto, o Minha Na-
turgy, onde os consumidores po-
dem resolver tudo on-line.

Tecnologia e digitalização

sil, tendo 25% dos domicílios 
abastecidos, enquanto a mé-
dia nacional é de apenas 3%. 
A empresa gerou arrecadação 
de R$ 347 milhões para o es-
tado em 2019.

Com seu plano de desen-
volvimento, a empresa fez 
com que o número de muni-
cípios abastecidos com gás 
natural passasse a 53. Só em 
2020, já são mais de 64 km 
construídos. Ao todo, entre 
expansão e renovação de re-
de, a Naturgy atua, em média, 
em cerca de 110 km por ano, 
com segurança e qualidade 
na distribuição de gás.

Entre os projetos previstos 

para 2021 estão o reforço da 
rede de gasodutos para am-
pliar capacidade do abaste-
cimento aos bairros da Bar-
ra da Tijuca e do Recreio, 

além da ampliação da capa-
cidade de distribuição para 
a Ilha do Governador. Na re-
gião metropolitana, a Natur-
gy vai abastecer, até o fim de 

2022, mais duas indústrias 
em Seropédica. No projeto, 
estão sendo investidos cer-
ca de R$ 11,5 milhões. Os 
municípios de Cabo Frio, 
Angra dos Reis, Itaguaí e 
Mangaratiba também re-
cebem investimentos para 
reforço e expansão da rede.

Na cidade do Rio, até de-
zembro, estão previstos 21 
km de obra de moderniza-
ção de rede em Botafogo, 
Flamengo, Catete, Ipanema, 
Tijuca, Vila Isabel, Méier e 
Cachambi. Para garantir a 
segurança, a Naturgy tem 
um programa permanente 
e contínuo de adaptação às 
novas tecnologias para con-
trolar e telecomandar suas 
redes de distribuição, que 
são monitoradas 24 horas, a 
partir do centro de controle.

 LDurante a pandemia, apesar do mo-
mento adverso na economia do 
mundo, a Naturgy segue atuan-
do e crescendo. Do início 
deste ano até outubro, a 
empresa captou cer-
ca de 40 mil novos 
clientes. Foram 
mais de 36 mil 
residenciais, 
mais de 800 
novos comércios 
e 15 novas indús-
trias, além de mais de 
158.000 operações do-
miciliares nas instala-
ções dos clientes da dis-
tribuidora.

Atuando e 
crescendo
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

Com que idade, 
em geral, a criança 
começa a falar? E 
o que costuma 

acontecer em cada idade em 
relação à fala?

A partir dos 6 meses, o bebê  bal-
bucia, faz contato visual e reage aos 
gracejos dos pais. Entre 9 e 12 meses, 
ele está na fase de lalação e fica fa-
zendo sons duplicados de cvcv (c=-
consoante e v=vogal). Por volta dos 
12 meses, inicia as primeiras pala-
vrinhas, geralmente “mamã” ou 
“papa”. A partir de então, a criança 
começa a pegar o ritmo, chegando 
aos 18 meses com um vocabulário 
que inclui, em média, 30 palavras 
— mal pronunciadas e imprecisas. 
Ao completar 2 anos, a criança terá 
um vocabulário médio de 150 pa-
lavras e começará a formar frases 
simples. Entre 2 e 3 anos, as pala-
vras vão ficando de melhor enten-
dimento e as frases mais completas. 
Aos 3 anos, uma criança pode ser 
compreendida por um adulto sem 
“tradução” dos pais. Aos 5 anos, a 
criança conclui a aquisição de todos 
os fonemas da língua portuguesa, 
tem grande poder de comunicação 
e consegue contar história ou fato 
ocorrido com detalhes. O aprendi-
zado, é claro, não para por aí. 

Quando um 
atraso na fala 
ou no desenvol-

vimento da fala deve ser 
motivo de preocupação?

A criança não aprender a falar 
no tempo certo pode ser um sim-
ples atraso, que será recuperado 
espontaneamente, com ajuda ou 
sem ajuda. Pode ser um atraso 
moderado, que precise de ajuda 
para recuperar bem, ou pode ser 
um transtorno sério. Mas só é pos-
sível saber ao certo o que é por meio 

de avaliações e acompanhamento. 
Então, toda vez que os pais ou res-
ponsáveis decidem esperar, estão 
colocando em risco o desenvolvi-
mento dessa criança. Os primeiros 
3 anos de vida são muitos impor-
tantes para o desenvolvimento da 
fala e aquisição da linguagem. São, 
segundo estudos, o melhor momen-
to para se iniciar uma intervenção. 
Um dos principais erros que os pais 
cometem é achar que a fala vai bro-
tar do nada, espontaneamente. Um 
ambiente estimulador, com conver-
sas, brincadeiras e bebê incluído nas 
atividades da família, se o bebê tiver 
condições geneticamente falando, 
vai desenvolver naturalmente. Mas 
o estilo de vida moderno favorece 
muito um estilo de vida que não é 
muito estimulador. São crianças 
em apartamento, que ficam em 
frente a uma TV ou tablet, com 
chupeta na boca. Não tem como 
essa criança aprender a falar. Ela 
não está inserida em contexto so-
cial, em conversa. Não tem um 
adulto que está ali mostrando as 
coisas para ela e falando o nome 
das coisas. Ou seja, a fala surge 
sem esforço quando a criança tem 
potencial genético para isso, mas é 
preciso um ambiente que também 
a estimule. Essa coisa de achar que 
cada criança tem seu tempo é lin-
do e em parte verdadeiro, mas não 
pode esperar muito. 

A chupeta 
pode atrapalhar 
o desenvolvi-
mento da fala 
das crianças? 

Além de causar problemas 
musculares e estruturais, a chupe-
ta pode funcionar como um botão 
de mudo. O item não deve ser usa-
do para calar um choro. A nossa 
função é acolher os sentimentos 

 L As primeiras palavras dos filhos estão entre os momen-
tos mais esperados pelos pais. Mas essa fase também vem 
acompanhada de muitas dúvidas em relação ao desen-
volvimento da fala das crianças. Em entrevista à coluna, 
a fonoaudióloga Juliana Trentini, do canal Fala Fono no 
YouTube, esclarece questões sobre o assunto.  

dos nossos filhos, validá-los e ensi-
ná-los por meio de exemplos, aco-
lhimento e palavras. Um pai ou 
uma mãe coloca a chupeta numa 
criança quando ela está impacien-
te, entediada ou triste e acaba não 
deixando que seus pequenos lidem 
com os próprios sentimentos, en-
golindo as palavras, com a boca 
tampada pela chupeta. 

Celular, ta-
blet e TV podem 
atrasar o desen-
volvimento da 

fala das crianças?
As telas não estimulam a lingua-

gem do bebê! Os estudos mostram 
que crianças menores de 3 anos não 
conseguem pegar uma informação 
assistida numa tela e transpor para 
a vida real e ainda são privadas de 
estímulos que realmente têm o po-
tencial de alavancar seu desenvol-
vimento por estarem absortas nas 
telas. A recomendação da Acade-
mia Americana de Pediatria é zero 
tela até os 2 anos e até no máximo 
uma hora de 2 a 5 anos. Para cada 
30 minutos a mais diário de tela, 
existe o aumento de 49% de chances 
da criança apresentar um atraso 
expressivo na fala. Decida conscien-
temente se e quanto de telas suas 
crianças vão ter acesso e, mais im-
portante, quando vão sentar juntos 
e interagir, brincar e conversar!    

A  dificuldade 
de falar pode ser 
sinal de algum 

outro problema?
Existem causas que acarre-

tam em atraso de fala, indo de 
algo que muitas vezes não se 
imagina, como perda auditiva 
parcial até falta de estímulo, en-
curtamento de frênulo lingual 
e dificuldades de mastigação. 
Existem inúmeros fatores que 
causam atraso de fala. Existem 
atrasos simples de fala, dos quais 
a criança se recupera muitas ve-
zes até espontaneamente. Não 
é porque a criança apresentou 
um atraso que necessariamente 
a criança terá um transtorno a 
partir dali. Mas existe uma por-
centagem que terá um transtor-
no e esse atraso é um sintoma. E 
dentro dos quadros que dizem 
respeito à linguagem, o TDL é 
um que tem grande prevalência. 
E o autismo também.

Há maneiras 
de estimular a 
criança a falar?

Aprender a fa-
lar é muito difícil. Quanto mais 
nós nos esforçamos para enten-
der, mais a criança vai se esforçar 
para falar. Mas a fala se constrói 
no diálogo, seja um parceiro do 
seu filho! A criança precisa gos-
tar de se comunicar e para isso ela 
precisa de alguém que goste de se 
comunicar com ela. Ela precisa ser 
convidada para o universo da lin-
guagem pela dança dialógica. Ela 
precisa de você! Do seu tempo, da 
sua atenção e da sua dedicação.

REDE MUNICIPAL DO RIO

Há oito novos vídeos no canal 
sala de leitura virtual.
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 L O que o lindo Heitor Pereira, de 
2 anos, tem de fofo também tem 
de radical! Morador do Recreio e 
príncipe da mamãe Jamylla Cla-
ra, o pequeno gosta de andar de 
skate, de patinete e de ir à praia. 
Quer ver seu filho no Fofurôme-
tro? Envie fotos para o e-mail car-
larangel@meiahora.com.

R F  O OM Ô U T  E 

Oficina 
no MAM

 LA próxima edição 
do Zona Aberta, um ate-
liê móvel de atividades 
e práticas artístico-pe-
dagógicas que aconte-
cem nas áreas externas 
do Museu de Arte Mo-
derna do Rio (MAM Rio), 
no Aterro do Flamengo, 
vai rolar no sábado, das 
14h às 16h. Será realiza-
da a oficina Como iniciar 
um mapa, para crianças 
a partir de 7 anos e adul-
tos. As inscrições são 
gratuitas e no local, 30 
minutos antes da aula.  



ESPORTES

Vascão joga remendado
Cheio de desfalques, Gigante da Colina tenta sair do Z-4 diante do São Paulo

A
pós empatar em 0 a 0 com 
o Fortaleza, em São Ja-
nuário, o Vasco tem um 

desafio duríssimo no Brasileiro. 
A equipe comandada por Ricar-
do Sá Pinto vai até o Morumbi, 
hoje, às 16h, enfrentar o São Pau-
lo, que vem embalado pela se-
quência positiva na competição 
e pela classificação para a semi-
final da Copa do Brasil. Com a 
goleada do Bragantino sobre o 
Bahia, por 4 a 0, na sexta-feira, o 
Gigante da Colina voltou para a 
zona do rebaixamento.

Para piorar, Sá Pinto ganhou 
desfalques de última hora por 
Covid-19: o goleiro Fernando 
Miguel, o zagueiro Werley e o ata-
cante Talles Magno estão infecta-
dos. Ao todo são nove diagnos-
ticados com o novo coronavírus 
- os demais são os meias Benitez e 
Carlinhos; os atacantes Tiago Reis 
e Ribamar; o zagueiro Ulisses; e o 
volante Fellipe Bastos. Além de-
les, o lateral-direito Léo Matos vai 
cumprir suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo.

“São jogadores com papel fun-
damental na equipe. Já somos 
poucos, imagina quando perde-
mos (opções para escalar o time). 
Não é fácil gerir isso tudo. Esse 
campeonato não tem sido muito 

justo para algumas equipes, não 
só para a minha. É torcer para que 
voltem rápido, porque precisa-
mos deles”, lamentou o treinador 
português, que analisou o mo-
mento do Vasco no Brasileirão:

“Vai ser uma luta até o final. 
Espero que não seja uma luta na 
parte de baixo, se ganhássemos 
estaríamos no 10º lugar. Falta 
ainda muita coisa, logicamente. 
Essas baixas de Covid-19, car-

tões, têm sido difíceis. Não sou 
uma pessoa de dar desculpas. Te-
nho que valorizar o que eu tenho 
e acreditar que eles vão conseguir 
o resultado positivo. É o que que-
remos e acreditamos”.

Depois do jogo de hoje, o 
Vasco viajará para a Argentina, 
onde fará o duelo de ida das oi-
tavas de final da Sul-America-
na, quinta-feira, às 21h30, con-
tra o Defensa y Justicia. O volante argentino Léo Gil tem sido o jogador mais lúcido do meio de campo vascaíno no Brasileirão

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

‘ESSAS BAIXAS 
DE COVID-19, 

CARTÕES, TÊM 
SIDO DIFÍCEIS’, 
DIZ SÁ PINTO

 LO mandato de Alexandre Cam-
pello vai até o dia 15 de janeiro e o 
próximo presidente do Vasco será 
Leven Siano ou Jorge Salgado. A 
Justiça vai decidir. Enquanto isso, 
em entrevista à ESPN, Leven gos-
taria de repatriar da China os ata-
cantes Hulk (Shangai SIPG) e Alex 
Teixeira (Jiangsu Suning). “Eu vejo 
grandes oportunidades aparecen-

do. O Alex Teixeira é alguém que 
se encaixaria perfeitamente nessa 
construção de ídolo. É um atleta 
já identificado com a torcida, que 
está no Brasil, a gente pretende en-
caminhar nosso projeto para que 
os empresários dele conheçam. 
A gente tem batido papo com o 
Hulk, o empresário”, afirmou Le-
ven, que vê o Vasco em condições 

de formar o melhor time do Rio. 
“O nosso grande rival (Flamengo) 
é alguém que precisa ser supera-
do. Não é nosso benchmarking, 
que são os clubes europeus, mas 
é a nossa meta. Porque nós já de-
mos muito sossego para eles nos 
últimos anos e está na hora de eles 
voltarem a tremer quando joga-
rem contra a gente”, completou.

‘Flamengo precisa voltar a tremer contra o Vasco’Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Diego Costa e Reinaldo; Luan, 
Gabriel Sara, Daniel Alves e 
Igor Gomes; Luciano e Brenner. 
Técnico: Fernando Diniz 

Lucão; Jadson (Miranda), Marcelo Al-
ves e Ricardo Graça; Pikachu (Tenório), 
Léo Gil, Andrey, Juninho (Marcos Jr.) e 
Neto Borges; Cano e Gustavo Torres. 
Técnico: Sá Pinto

Local: Morumbi, em São Paulo  
Árbitro: Braulio da Silva Machado 
(FIFA-SC) Assistentes: Kleber Lucio Gil 
(FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC) 
Horário: 16h  
TV: Globo 

SÃO PAULO VASCO

Locutor: José Carlos Araújo 
Comentarista: Gerson

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

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 22/11/2020



ESPORTES

Fluzão enfrenta o Inter 
Com desfalques por lesão e Covid-19, Time de Guerreiros visita hoje o Colorado

 L DESAFIO NO SUL

V
ivendo fases de insta-
bilidade, Internacio-
nal e Fluminense se en-

frentam no Beira-Rio, hoje, às 
18h15, pelo Brasileiro. As duas 
equipes devem levar a campo, 
por motivos diferentes, times 
bastante modificados para o 
duelo em Porto Alegre.

O Tricolor, que não vence 
há dois jogos (Grêmio 1 a 0 e 
Palmeiras 2 a 0), terá que fazer 
mudanças por conta da Co-
vid-19 e da saída de um joga-
dor. O zagueiro Nino, o volante 
Hudson e o meia Michel Araú-
jo estão contaminados, assim 
como o lateral-esquerdo re-
serva Egídio, e o meio-cam-
pista Dodi foi afastado após o 
seu empresário anunciar que 
o atleta está de saída do Flumi-
nense. Além disso, o centroa-
vante Fred, lesionado, será des-
falque novamente.

Já o Internacional tem com-
promisso importante contra o 
Boca Juniors, quarta-feira, pe-
las oitavas de final da Liberta-
dores. Por conta disso, o trei-
nador Abel Braga, que não vai 
comandar a equipe por estar 
com Covid-19, deve poupar 
alguns jogadores. O Colorado 
não vence há quatro partidas 
no Brasileiro (Flamengo 2 a 2, 
Corinthians 1 a 0, Coritiba 2 a 

2 e Santos 2 a 0) e perdeu a li-
derança.

Na manhã de ontem, cerca 
de 50 torcedores se juntaram 
em frente ao Beira-Rio para 
protestar, de forma pacífica, 
contra a direção e os jogadores 
do Inter. A torcida está insatis-
feita com o momento da equi-
pe na temporada, apesar de do 
Colorado ser o vice-líder do 
Brasileiro.

Os torcedores se reuniram 
no Beira-Rio, depois cami-
nharam até o centro de treina-
mentos, no outro lado da rua 
do estádio. O grupo de torce-
dores gritou palavras de repú-
dio à diretoria e aos jogadores.

Ontem, o Fluminense anun-
ciou um novo patrocinador. A 
Testfy vai ocupar a barra tra-
seira do uniforme já a partir da 
partida de logo mais. O contra-
to vai até o fim do Brasileirão, 
em fevereiro de 2021.

O volante Hudson, do Fluminense, testou positivo para Covid-19 e está fora do duelo com o Inter

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

TRICOLOR 

TEM NOVO 

PATROCÍNIO 

NA CAMISA A 

PARTIR DE HOJE

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, 
Cuesta e Uendel; Musto, Nonato, 
Patrick, Mauricio e Marcos Guilherme; 
Yuri Alberto. 
Técnico: Leomir de Souza

Muriel; Calegari, Luccas Claro, Digão e 
Danilo Barcelos; Yuri, Yago, Nenê 
e Luiz Henrique; Wellington Silva e 
Felippe Cardoso. 
Técnico: Odair Hellmann

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre 
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) 
Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da 
Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) 
VAR: Wagner Reway (PB)  
Horário: 18h15  TV: Premiere 

INTERNACIONAL FLUMINENSE

Locutor: Evaldo José 
Comentarista: Dé Aranha

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

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 22/11/202010
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AMANHÃ PARA 

WORKSHOPS 

FENÔMENO 
DO RAP
OROCHI TEM MILHÕES DE SEGUIDORES 
NAS REDES SOCIAIS E COMEMORA 
SUCESSO DO NOVO DISCO. PÁGINA 13

CRIA DA CORUJA
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PREVENTÓRIO
CRISTIANE MAHET É A 

COLUNISTA CONVIDADA
PÁGINA 12

ARQUIVO PESSOAL

SÃO CARLOS
LILI SUSTENTA A FAMÍLIA 
VENDENDO QUENTINHAS 
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ARQUIVO PESSOAL

Meu nome é Cristiane 
Mahet, sou formada em Ser-
viço Social e há cerca de oito 
anos conheci o Banco Comu-
nitário do Preventório, que fi-
ca na comunidade de mesmo 
nome, em Niterói. O objetivo 
do banco é o desenvolvimen-
to local, através de ações e pro-
jetos de apoio a moradores e 
pequenos negócios da região. 

Minha primeira atividade 
com ele foi uma apresentação 
de dança do ventre em um 
evento de promoção da cul-
tura. Por ser comunicativa e já 
ser atuante em atividades so-
lidárias, minha aproximação 
com a equipe foi natural.

Durante a pandemia, o 
banco teve um papel impor-
tante na promoção do comi-
tê de solidariedade, reunindo 
100 voluntários e 60 líderes 
comunitários. Através de uma 
vaquinha virtual, arrecadamos 

fundos para a compra de ali-
mentos da agricultura familiar 
e de comerciantes locais com 
a finalidade de montarmos e 
distribuirmos cestas básicas.

De um lado, geramos ren-
da para aqueles que, de uma 
hora para outra, ficaram sem 
clientes e, de outro, atendemos 
às necessidades básicas de ali-
mentação de um grupo que 
cresceu com os eventos deste 
ano atípico.

Com a ajuda de líderes lo-
cais, conseguimos atender de-
mandas vindas de outras co-
munidades, como Engenhoca, 
Fonseca, Jacaré, Jurujuba, Ca-
valão, São Gonçalo, Maricá e 
Itaboraí. Particularmente fui 
observando outras carências, 
como fraldas, remédios, brin-
quedos e roupas para as crian-
ças. Com isso, aumentamos o 
leque da solidariedade e não 
nos restringindo a alimentos.

É à base do arroz com feijão 
que Jacqueline Santana, 
de 29 anos, consegue sus-

tentar a família de quatro pes-
soas. Cria do Morro São Car-
los, há quatro anos a cozinheira 
deixou o emprego de vende-
dora para fazer quentinhas e 
pôr em prática o sonho de ter 
o próprio negócio. Lili, como 
é conhecida entre os clientes, 
mora com o marido, de 31, e 

CRIA DO MORRO SÃO CARLOS SUSTENTA 
A FAMÍLIA VENDENDO QUENTINHAS, 
QUE CHEGAM ATÉ IPANEMA

duas filhas, uma de 6 e outra 
de 11 anos, na comunidade do 
Centro do Rio.

“Sempre tive vontade de ter o 
meu negócio. Quando descobri 
que tinha um talento e sabia co-
zinhar, meu marido e eu conver-
samos e tocamos o barco”, conta.

Na época, o marido deixou 
o emprego de mototaxista para 
ajudar nas entregas. Além do 
São Carlos, os dois também re-
cebem pedidos de bairros das 
redondezas e até de Ipanema, 
na Zona Sul, onde a cozinhei-

Ações de apoio 
a moradores
Objetivo do Banco Comunitário do 

Preventório é o desenvolvimento local

Cristiane Mahet mobiliza uma rede de colaboradores

BANCO COMUNITÁRIO DO PREVENTÓRIO / DIVULGAÇÃO

VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

ra tem clientes fiéis. As recei-
tas são de família, mais especi-
ficamente da avó, que hoje tem 
71 anos. “Cresci vendo minha 
mãe e minha avó cozinhando. 
Mas minha avó é cozinheira de 
mão cheia, cozinha melhor do 
que qualquer um aqui em ca-
sa”, enfatiza.

Na pandemia, Jacqueline viu 
os pedidos caírem, mas conse-
guiu passar pelo período mais crí-
tico da quarentena com ajuda do 
auxílio emergencial. O ritmo das 
vendas de antes está voltando e Ja-
cqueline só pensa em trabalhar. A 
empreendedora sonha mais alto 
com suas quentinhas. “Tenho o 
desejo de abrir um restaurante, 
aqui perto mesmo do São Car-
los. Para as pessoas poderem en-
trar e sentar para comer”, projeta.

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

Lili tem um 
cardápio variado 
para oferecer aos 

seus clientes
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A 
missão de Orochi é levar a 
cultura das ruas a lugares 
que, até então, torciam o na-

riz para o rap nacional. E tudo indica 
que vem fazendo isso com maestria, 
já que os números não nos deixam 
mentir. Aos 21 anos, ele é seguido por 
3,8 milhões de pessoas no Instagram 
e acumula meio bilhão de views no 
YouTube. Um verdadeiro fenôme-
no. Nada mal para o menino nas-
cido e criado entre as comunida-
des Rio do Ouro e Coruja, em 
São Gonçalo, onde desco-
briu seu talento nas rimas. 

“É muita responsa ter 
21 anos e falar com mi-
lhões de pessoas. A mi-
nha história na música 
está registrada no You-
Tube. Então, as pessoas sa-
bem que tudo o que eu fa-
ço é verdadeiro, tudo é fruto 
de muito esforço e trabalho”, diz 
Orochi, que acaba de lançar o disco 
Celebridade. “Fico amarradão com o 
sucesso que o meu álbum está fazen-
do, mas tenho pé no chão. Sigo foca-
do para crescer cada vez mais e forta-
lecer a cena do rap no Brasil”, destaca.

Com pais separados, Orochi vi-
veu a realidade de duas comunida-
des. Mas foi aos 14 anos que ele ga-
nhou destaque em circuitos do rap, 
até ser descoberto na Batalha do Tan-
que, na Zona Oeste. “Todos esses lu-
gares me formaram, me mostraram 
a realidade, que me dá inspiração na 
hora de compor”, conta. 

Toda essa vivência se reflete, hoje, 
no trabalho do artista. “O rapper tem 
que ficar de olho em tudo: na polícia, 
na bala perdida, nos bailes, nos jor-
nais... Tudo vira rima pra gente. E eu 
só tenho que agradecer por ter vindo 
de uma família boa e que me fez dar 
valor a esses detalhes da vida.”

Prova disso é que a música Nova 

Colônia, onde o rapper faz duras críti-
cas à forma como o governo e a socie-
dade lidam com a cultura nas favelas. 
“Precisamos ter mais representantes 
iguais a gente na política. Quem não 
tem a nossa origem nunca vai enten-
der o que a gente passa. Nunca vai in-
vestir em educação e cultura como a 
gente precisa e merece. Eu sou a prova 
viva de que a arte salva. Político que 
nunca pisou na favela sempre vai cri-
minalizar o que a gente faz”, ressalta.

 L LEONARDO ROCHA

leonardo.rocha@meiahora.com

“PRECISAMOS 

TER MAIS 

REPRESENTANTES 

IGUAIS A GENTE 

NA POLÍTICA”

PEDRO DARUA / D
IVULG

AÇÃO

CORUJ A

‘SOU PROVA VIVA DE QUE 

A ARTE SALVA’
FENÔMENO DO RAP, OROCHI COBRA 

MAIS INVESTIMENTO EM CULTURA E 

EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES

 LA tatuagem que Orochi carrega na 
sua  cabeça chama atenção. O escri-
to “mainstreet” fala muito sobre o 
seu trabalho, que é fazer da rua uma 
verdadeira tendência. “Eu fui cedo. 
Aos 14 anos, estava participando das 
batalhas de rap. Aprendi a ser sagaz, 
a pensar rápido, a amadurecer já tão 
novo. Quando a gente faz sucesso, a 
gente só quer fortalecer a cena e tra-
zer o nosso grupo junto”, diz. 

E não foi só nas ruas onde o ar-
tista precisou aprender a lidar com a 
realidade da vida. Afinal, ele já havia 
tomado consciência desde cedo das 
dificuldades da vida, como a maioria 
do povo das periferias. E ele ressalta 
seu maior obstáculo. “A criminaliza-
ção, sem dúvida. As pessoas comuns 
têm preconceito com a música que a 
gente faz e o governo acha que a nos-
sa cultura é crime. Eu percebi que su-
perei essas barreiras com o sucesso 
da música Balão. Foi a minha respos-
ta contra tudo isso e o público sacou 
a minha mensagem”, afirma. 

O rapper comemora a ascensão 
do rap no país. “Estão encarando os 
rappers como artistas. Fazemos um 
trabalho sério. É o nosso ganha-pão.”

‘Trabalho sério’

13MEIA HORA · DOMINGO, 22/11/2020
ALÔ,



ALÔ,

PAPO DEZ

 • MORADO-
RES da Rua 
Pedro Laba-

tut, em frente ao núme-
ro 290, na Favela da Pal-
meirinha, em Honório 
Gurgel, na Zona Norte 
do Rio, estão sofrendo 
com a escuridão do lo-
cal, já que, há mais de 
um mês, um poste com 
a lâmpada queimada es-
pera por reparos.

 •NÃO está fácil dormir na 
comunidade Vila do Rosá-
rio, em Caxias, na Baixa-
da Fluminense. Segundo 
moradores, traficantes 
armados estão colocando 
lonas e caixas de som com 
música alta todos os fins 
de semana na Rua Lauro 
Sodré, impedindo a pas-
sagem dos carros.

GATAGATO

SUELEN JUNGER, 33 ANOSRONALD SILVA, 25 ANOS 

DA LAJEDA LAJE

 L Moradores do Complexo 
da Maré, na Zona Norte do 
Rio, tentam fazer com que 
uma das ruas do conjunto 
de favelas receba o nome 
de Marielle Franco. A ideia 
é que um logradouro da 
comunidade Novo Pinhei-
ro (popularmente conhe-
cida como Salsa e Meren-
gue) receba o nome da 
vereadora assassinada no 
dia 14 de março de 2018, no 

Estácio, na região central 
do Rio. Socióloga formada 
pela PUC, com mestrado em 
Administração Pública pela 
UFF, Marielle nasceu e foi 
criada na Maré, onde mo-
rou até os 25 anos. Nas elei-
ções de 2016, ela foi eleita 
vereadora do Rio pelo Psol 
com 46.502 votos. A quase 
mil dias do seu assassinato, 
a polícia ainda não revelou 
quem mandou matá-la. 

FALA TU

 LSeguem abertas 
até amanhã as ins-
crições para os wor-
kshops gratuitos 
do projeto Música 
Contemporânea 
nas Comunidades. 
O público-alvo são 
músicos profissio-
nais e amadores que 
moram em comu-
nidades do estado. 
Serão cinco encontros ministrados por músicos da 
Rio Art Orquestra (RAO), composta por integran-
tes da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), além 
de artistas internacionais, como o próprio funda-
dor e regente da RAO, o australiano Mike Ryan. 
O conteúdo de cada workshop vai completar um 

percurso de quebra 
de barreiras mentais 
sobre a aproximação 
com a música e aos 
vários instrumentos 
musicais. O objetivo 
é implantar estímu-
los à criatividade 
dos jovens, abrindo 
a percepção sobre o 
que é música e enco-
rajando-os a criar. Os 

encontros serão virtuais e todos os participantes 
receberão um certificado no fim do curso. No dia 4 
de dezembro, no encerramento do projeto, a Rio 
Art Orquestra fará um concerto no palco do Teatro 
Rival, que será transmitido pela internet. Informa-
ções em www.musicanascomunidades.com.br 

Influenciadora digital, ela 
(@suelenjunger) mora na 
comunidade do IPASE, na 
Vila da Penha.

Morador da Comunidade 
do Gouveia, em Cosmos, 
o rapaz (@rnd.silva) é 
modelo e personal trainer. 

Reciclagem 
no Alemão

 LUma parceria entre 
a Tetra Pak e a startup 
Coletando está fazen-
do coleta de lixo reci-
clável no Complexo do 
Alemão, na Zona Nor-
te do Rio. Com a inicia-
tiva, os moradores po-
dem trocar embalagens 
recicláveis por créditos, 
que são disponibiliza-
dos em uma conta digi-
tal. Com os créditos, é 
possível fazer compras 
em estabelecimentos 
locais, como mercados 
e farmácias. Após a co-
leta, os resíduos são di-
recionados para coo-
perativas de materiais 
recicláveis da região.

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

PEDRO CARRILHO / 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
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STA.CRUZ 
Terrenos 8x16 aprovado para 
4andares água, luz, esgoto, 
saneamento, Proximo estação. 
Financio entrada R$2.500,00 
prestações R$250,00 restante 
á combinar. outro R$5.000,00 
entrada 48xR$400,00 Direto 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

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
 

PENHA R$900,00
Apartamento enorme.  2 quartos, 
demais dependências. Av. Nossa 
Senhora da Penha, 205/ 202, 
fiador ou seguro fiança. próximo 
ao bombeiro.
 

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.
 
ADVOCACIA T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídica 
comprovada! Atendemos qual-
quer causa com eficiência e 
rapidez. Ligue já! Consulta Grá-
tis, Plantão 24h. Dr. Milton Tel: 
99161-9013 - whatsapp 

 

OPERADORA CAIXA V/TEXTO
Casa do Biscoito contrata Re-
positor e operadora de caixa. 
Comparecer com Curriculo na 
Rua São Januario, 28,  Rua ura-
nos 1.047- Ramos
 

AUX.ESCRITÓRIO V/TEXTO
Conhecimentos em departamen-
to pessoal,  folha de pagamento, 
informática. Horário  comercial. 
Nível superior. Comparecer: Av. 
Rio Branco, 123, sala 1.311- 
Centro.
 

AUX MECANICO 
Aux. mecânico refrigeração. 
prática comprovada em ar 
condicionado central,  Ur-
gente!  Apresentar-se Rua 
Getúlio, 483 - Loja A, Todos 
os Santos.

 

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com 
todas as ferramentas. Diária 
R$150,00. +alimentação. Conta-
to no Tel.:(21) 98694-0590/ 2691-
8719 Marcelo

 

ELETRICISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência em 
ar-condicionado. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 161/ 
Vila Isabel
 

MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com expe-
riência. Trabalhar  2ª à 6ªfeira, 
salário à combinar. Rua Visconde 
de Santa Isabel 161/ Vila Isabel

 
PINTOR V/TEXTO
Para Autos, experiência car-
ros passeio, salário r$1.900,00, 
+ajuda condução, semana 
5dias. Trazer documentos. Início 
imediato, Rua Quito, 143 Penha.

 

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!
 
AREIA T.97018-7987
Promoção. Black Friday!  Melhor 
preço da Areia, Areola, saibro . 
Pedra 0,1,2,3  Preços imbatíveis. 
Aceitamos cartões.. T.96438-
9722/ 2768-2428.

 
CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso de con-
creto polido. 12 X cartões: Aten-
demos todo RJ. Aceitamos PicPay. 
Tels.:97007.5050/  96403-1836/  
97006- 6176. WhatsApp

 

BRUXO CIPRIANO 
Resolva Rápido/ Definitiva-
mente sua vida amorosa! Fei-
tiços, Bruxarias, Voodus! Amor 
aos seus pés! Outros Fins. Ga-
rantia! Pagamento após resul-
tado! 3589-4335/ 96413-7691

 
MAGIA NEGRA 
Amarrações, Pactos, Crescimento 
Financeiro/ Profissional, queda de 
inimigos. Jogo de Búzios. Consul-
tas com Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 

ADMITE-SE 
Moças maiores, Zona Norte/ Re-
creio.  ganhos acima R$1.500,00 
semanais, moradia grátis, 18/35 
bonitas, T.97011-6960 ZAP pode 
ligar a cobrar. T.99119-4721 .ZAP
 



ESPORTES

A segunda onda da Covid-19, 
que já provocou drásticas me-

didas de restrições e confinamen-
tos em diversos países da Europa, 
por aqui segue contestada pelas 
autoridades e ignorada por gran-
de parte da população, que acha 
que o pior já passou, quando os 
fatos nos levam a crer que o pior 
está por vir justamente por con-
ta desse conceito. Aglomerações 
desnecessárias, descaso com o uso 
de máscaras e demais obrigações 
protocolares favorecem a prolife-
ração do vírus, aumentando o ris-
co. O futebol oferece uma amostra 
importante, com mais de 70 infec-
tados na Série A ao mesmo tempo. 
Os jogadores expostos a viagens 
nacionais e internacionais, aero-

 LCom toda crise, o Cruzeiro 
é outro sob o comando do 
técnico Felipão. Joga com o 
apetite que faltava.

 LClima esquentou no Fla-
mengo. Cobranças sobre 
parte física e recupera-
ção lenta dos lesionados. 

Se Seleção é a reunião dos 
melhores jogadores, Da-
niel Alves não deveria ser 
preterido pelo Tite.

 LColômbia quer o técnico ar-
gentino Jorge Sampaoli, do 
Atlético-MG, no comando 
da sua seleção.

EM QUEM CONFIAR ?

PEDALADAS

GERALDINOS&

ARQUIBALDOS
WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

VASCO VINGADOR

 LFernando Miguel vem se destacando 
como um dos melhores goleiros do 
Campeonato Brasileiro. Suas atua-
ções seguras têm evitado que o Vasco 
amargue resultados piores. Será um 
grande desfalque no Morumbi.

 L Nas intermináveis eleições no Vas-
co, os interesses do clube são os que 
menos importam. Sócios foram às 
urnas duas vezes e falam numa ter-
ceira. Até agora, nem sinal de solu-
ção em São Januário.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 LPara quem nos acompanha, aqui 
na coluna e também na Rádio Tu-
pi, não é surpresa o São Paulo estar 
catalogado entre os reais candida-
tos ao título brasileiro. O grupo de 
jogadores é bom e Dani Alves um 
líder que pilota os jovens e corrige 
os rumos da equipe paulista. Jun-

tos, eles superam os problemas 
ajudando o técnico Fernando Di-
niz com suas dificuldades. A difícil 
missão do Vasco, do Seu Sá Pinto, 
no duelo de hoje, no Morumbi, se-
rá cortar esse embalo, jogando por 
ele e pelos que brigam pelo título 
no Brasileirão.

Pra fazer as pazes 
com a vitória hoje
Afundado no Z-4, Fogão recebe o Fortaleza no Niltão

 L VAMOS, GLORIOSO!

E
m situação crítica no 
Campeonato Brasilei-
ro, o Botafogo tem mais 

uma chance no Nilton Santos 
de voltar a vencer no Brasilei-
ro. Hoje, às 18h15, o Glorioso 
recebe o Fortaleza e tenta um 
resultado positivo sob os seus 
domínios na competição.

A equipe, que será coman-
dada novamente pelo interino 
Emiliano enquanto o pai Ra-
món Díaz se recupera de cirur-
gia, tenta interromper uma se-
quência de cinco jogos sem 
vencer na competição (Grêmio 
3 a 1, Goiás 0 a 0, Ceará 2 a 2, 
Bahia 1 a 0 e Bragantino 2 a 1).

Quem volta a ser opção ho-
je é o atacante Warley, recupe-
rado de Covid-19. Seguem no 
departamento médico como 
desfalques: o goleiro paraguaio 
Gatito; os atacantes Iván Angulo 
(colombiano), Kelvin e Lecaros 
(peruano); e o lateral-esquerdo 
Lucas Barros. O Alvinegro está 
na penúltima colocação e uma 
vitória não vai tirá-lo da zona de 
rebaixamento.

Após conseguir um empate 
em 0 a 0 contra o Vasco, em São 
Januário, o Fortaleza entra em 
campo em busca de mais pon-
tos no Rio de Janeiro. Uma vi-
tória sobre o Botafogo deixaria 
a equipe cearense mais próxi-
ma da primeira parte da tabela.

Atacante na mira

De acordo com a ESPN Ar-
gentina, o colombiano Teo Gu-
tiérrez está na mira do Botafo-
go. Um dos nomes indicados 
pelo técnico Ramón Díaz, o 
centroavante de 35 anos de-
fende o Junior Barranquilla, 
da Colômbia. 

Matheus Babi é esperança de gols do Botafogo diante do Fortaleza

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Victor Luis; José We-
lisson, Caio Alexandre, Honda, Bruno 
Nazário e Éber Bessa; Matheus Babi. 
Técnico: Emiliano Díaz

Felipe Alves; Tinga, Jackson, Bruno 
Melo (Wanderson), Carlinhos; Felipe, 
Juninho, Ronald; Romarinho, David e 
Wellington Paulista. 
Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Nilton Santos (Engenhão) 
Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC) 
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) 
e Helton Nunes (SC) 
VAR: Rodrigo Dalonso (SC) 
Horário: 18h15  TV: Premiere 

BOTAFOGO FORTALEZA

Locutor: Odilon Júnior 
Comentarista: Rubem Leão

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

portos, aviões e hotéis são vetores 
na volta para casa, no reencontro 
com familiares e amigos. Imagi-
ne a que se expôs o técnico Lisca 
Doido (foto), caindo nos braços 
da torcida americana depois de 
eliminar o Internacional. O fu-
tebol é só um exemplo, para os 
que acham que o vírus é ficção.

AMÉRICA-MG/DIVULGAÇÃO
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ESPORTES

O bom e velho Fla
Mengão reencontra futebol e atropela o Coxa

 L LIDERANÇA PROVISÓRIA

A
pós três partidas sem ven-
cer, Rogério Ceni ganhou 
a primeira sob o comando 

do Flamengo, ontem, no Mara-
canã. O placar de 3 a 1 sobre o Co-
ritiba, em noite de Everton Ribeiro 
e Arrascaeta, fez o time dormir na 
liderança do Brasileirão.

A equipe carioca empilhou 
oportunidades, a grande maio-
ria com Bruno Henrique, mas o 
resultado positivo e a boa atua-
ção dão confiança para o traba-
lho de Ceni antes do confronto de 
ida com o Racing, terça-feira, às 
21h30, na Argentina, pelas oita-
vas de final da Libertadores.

“Estamos tentando criar mais 
lá em cima, apertar o cara, ter mais 
pressão. Estamos melhorando. O 
Rogério faz um grande trabalho, 
é um grande treinador. Aos pou-
cos vamos pegando o que ele está 
passando. A semana que vem será 
cheia, será importante, e hoje (on-

tem) era importante vencer em ca-
sa. Fazia tempo que não ganháva-
mos. A gente tenta dar o melhor 
sempre. Ano passado foi um ano 
muito bom e tomara que seja pos-
sível voltar esse ano”, disse o uru-
guaio Arrascaeta.

O Flamengo mostrou que po-
de voltar a ser aquela equipe que 
encantou o Brasil no ano passado. 
Aos 2 minutos, bem ao seu estilo, 
Bruno Henrique abriu o placar. O 
atacante puxou contra-ataque e 
tocou para Arrascaeta, que cruzou 
na medida para o próprio Bruno 
Henrique cabecear: 1 a 0. Aos 26, 
Vitinho deu belo passe para Isla, 
que cruzou na medida para Arras-
caeta finalizar bem: 2 a 0.

Após empilhar chances perdi-
das, o Flamengo começou a redu-
zir o seu ritmo, mas chegou ao ter-
ceiro gol com Renê, que recebeu 
de Bruno Henrique e chutou de 
direita, no canto: 3 a 0. Nos acrés-
cimos, o Coxa fez o gol de honra 
com Mattheus, filho de Bebeto, 
que havia entrado aos 22.

Bruno Henrique é abraçado por Vitinho ao abrir o placar no Maraca

DANIEL CASTELO BRANCO

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
CLUBES PT J V E D GP GC S

ZONA DA LIBERTADORES
 1º FLAMENGO 39 22 11 6 5 37 31 6

 2º ATLÉTICO-MG 38 21 12 2 7 37 26 11

 3º INTERNACIONAL 36 21 10 6 5 32 20 12

 4º SÃO PAULO 36 18 10 6 2 29 17 12

ZONA DA PRÉ-LIBERTADORES
 5º PALMEIRAS 34 20 9 7 4 28 20 8

 6º SANTOS 34 22 9 7 6 30 25 5

ZONA DA SUL-AMERICANA
 7º GRÊMIO 33 20 8 9 3 26 19 7

 8º FLUMINENSE 32 21 9 5 7 29 24 5

 9º ATHLETICO-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2

 10º BAHIA 28 22 8 4 10 28 34 -6

 11º BRAGANTINO 26 22 6 8 8 29 28 1

 12º SPORT 25 21 7 4 10 19 28 -9

ZONA NEUTRA
 13º FORTALEZA 25 21 6 7 8 20 19 1

 14º CORINTHIANS 25 21 6 7 8 24 29 -5

 15º CEARÁ 24 20 6 6 8 25 30 -5

 16º ATLÉTICO-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8

ZONA DE REBAIXAMENTO
 17º VASCO 23 20 6 5 9 22 26 -4

 18º CORITIBA 20 22 5 5 12 20 31 -11

 19º BOTAFOGO 20 20 3 11 6 20 25 -5

 20º GOIÁS 12 19 2 6 11 21 34 -13

 * Jogo não encerrado até o fechamento desta edição. 

22ª RODADA

20/11

 BRAGANTINO 4 X 0 BAHIA

ONTEM

 FLAMENGO 3 X 1 CORITIBA 

 ATHLETICO-PR 1 X 0 SANTOS

 GOIÁS  X  PALMEIRAS *

HOJE

 SÃO PAULO  X  VASCO 16:00

 CEARÁ  X  ATLÉTICO-MG 16:00

 BOTAFOGO  X  FORTALEZA 18:15

 INTERNACIONAL  X  FLUMINENSE 18:15

 CORINTHIANS  X  GRÊMIO 20:30

AMANHÃ

 SPORT  X  ATLÉTICO-GO 20:00

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

23ª RODADA

QUARTA-FEIRA 

 ATLÉTICO-MG  X  BOTAFOGO 21:30

 CORITIBA  X  CORINTHIANS 21:30

QUINTA-FEIRA 

 FORTALEZA  X  GOIÁS 20:00

28/11 

 PALMEIRAS  X  ATHLETICO-PR 17:00

 SANTOS  X  SPORT 17:00

 BAHIA  X  SÃO PAULO 19:00

 ATLÉTICO-GO  X  INTERNACIONAL 21:00

30/11 

 FLUMINENSE  X  BRAGANTINO 20:00

 VASCO  X  CEARÁ 20:00

 GRÊMIO  X  FLAMENGO 

16ª RODADA

19/11

 VASCO 0 X 0 FORTALEZA

16ª RODADA

QUARTA-FEIRA

 CEARÁ  X  SÃO PAULO 19:15

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Léo Perei-
ra, Thuler e Renê; Willian Arão, Gerson (Die-
go) e Everton Ribeiro (Lázaro); Arrascaeta; 
Vitinho (Pedro Rocha) e Bruno Henrique 
(Michael). Técnico: Rogério Ceni

Wilson; Mailton (Jonathan), Sabino, 
Filemon e William Matheus; Nathan Silva 
(Mattheus), Sales, Galdezani (Yan Sasse) e 
Giovanni Augusto; Robson (Bueno) e Os-
man (Lucumí). Técnico: Rodrigo Santana 

Local: Maracanã Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) 
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG) 
Gols: 1º tempo: Bruno Henrique, aos 2 minutos, e Arrascaeta, aos 26. 
2º tempo: Renê, aos 29, e Mattheus, aos 47 
Cartões amarelos: Willian Arão, Sabino, Rodolfo Filemon e Matheus Sales

FLAMENGO 3 CORITIBA 1
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A GATA DA HORA

esbanja estilo e beleza. A beldade tem o péssimo 

hábito de deixar a rapaziada de Campo Grande com torcicolo 

sempre que ela desfila pelas ruas do bairro. Por que será? Aos 27 

anos, ela não dispensa uma boa praia e nem assistir aos jogos do 

Vascão. No Instagram, rede social em que ela tira a maior onda, 

você a encontra como a sensual @anabarbieriof.

ANA BARBIERI

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

ARQUIVO PESSOAL

 LDe virada, o Vasco (primei-
ro do Grupo C) venceu on-
tem o Flamengo (vice-líder 
do D), por 7 a 6, no Parque 
Olímpico da Barra da Tiju-
ca, pela semifinal do Brasilei-
rão de Beach Soccer. Os gols 
do Gigante da Colina foram 
de Lucão (3), Mauricinho (2) 
Benjamin e do goleiro Rafa 
Padilha - este último no fin-
zinho. O Rubro-Negro che-
gou a liderar por 4 a 1 e 6 a 3. 
O Vasco disputará a decisão 
hoje, às 14h30, contra o Sam-
paio Corrêa-MA. Na premi-
minar, às 13h15, o Flamengo 
vai jogar pelo bronze dian-
te do Anchieta-ES. O canal 
SporTV transmite os duelos.

Vasco vence o Fla nas areias

 LOntem, na Ilha, pela penúlti-
ma rodada da Série D, a quarta 
colocada Portuguesa-RJ che-
gou aos 20 pontos ao empatar 
em 0 a 0 com a já classificada 
Ferroviária-SP (27). No sába-
do, a Lusa encerrará a primeira 

fase diante do lanterna Toledo
-PR. Hoje, às 16h, o sexto colo-
cado Bangu (16) visita o Casca-
vel-PR (18), que está em quinto 
lugar. Às 19h, a vice-líder Cabo-
friense (25) visita o terceiro co-
locado Mirassol-SP (22). 

Portuguesa-RJ empata

JOÃO VITAL/ DIVULGAÇÃO

tem 17 jo-
gadores afastados por 
Covid-19 e não cogitou 
pedir o adiamento das 
partidas por “respeito 
ao protocolo aprovado 
pelas equipes na CBF”. O 
Verdão luta pelos títulos 
da Copa do Brasil, Liberta-
dores e do Brasileiro.

a  c r a -
que Marta foi cortada dos 
amistosos do Brasil contra o 
Equador, dias 27 de novem-
bro e 1º de dezembro, em 
São Paulo. O Orlando Pride, 
time da Rainha nos EUA, foi 
comunicado. A defensora do 
Avaí/Kindermann, Camila, 
foi convocada para sua vaga.

e m p a -
tou em 1 a 1 com o Villar-
real, fora de casa, ontem, 
e segue em quarto lugar 
no Espanhol. Vinicius Jú-
nior substituiu Hazard 
aos 18 do segundo tem-
po, quando o Real vencia 
por 1 a 0, mas 12 minutos 
depois Moreno igualou. 

faz ho-
je, às 15h, no Luso Brasileiro, 
contra o lanterna São Ben-
to-SP, um jogo de “seis pon-
tos” pela 16ª das 18 rodadas 
da Série C. Se vencer, o Volta-
ço praticamente se livra do 
rebaixamento e mantém vi-
va as chances de classificação 
para a próxima fase.

 LO PALMEIRAS  LCOM COVID-19,

 LO REAL MADRID  LO VOLTA REDONDA



TELEVISÃO

‘Eu não imaginava’
Sucesso na internet, Camilla de Lucas se espanta com a fama conquistada na web

A 
pandemia do coronavírus 
foi — e ainda tem sido — 
muito desafiadora em to-

do o mundo. Além das mortes e 
da crise que atinge vários setores 
da sociedade, o isolamento social 
traz muitos obstáculos na rotina 
do brasileiro. Por isso, nos últi-
mos meses, diversos criadores 
de conteúdo se destacaram com 
a proposta de trazer leveza e en-
treter o público. O riso em meio 
à dor foi o que consagrou a in-
fluenciadora digital Camilla de 
Lucas. Nascida em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, a jovem, 
de 26 anos, se espanta com a fama 
recém-conquistada.

“Sonhamos que nosso traba-
lho na internet seja reconhecido, 
mas eu jamais imaginei que fosse 
dessa forma. Eu ainda não entendi 
muito bem tudo o que está aconte-
cendo. Estou deixando a vida me 
levar, mas não imaginava mesmo! 
Nunca fiz nenhum planejamento 
de carreira, mas está dando tudo 
certo!”, comemora Camilla.

Os vídeos de maior sucesso 
postados no Instagram, onde já 
ultrapassa os 2,7 milhões de se-
guidores, são, em sua maioria, sá-
tiras de práticas comuns da rotina 
do brasileiro. Apesar de retratar si-
tuações tipicamente associadas ao 
subúrbio carioca, Camilla conta 
que o trabalho extrapolou as fron-
teiras estaduais. “Quando a gente 
entra na internet, não temos no-
ção de até onde o nosso conteúdo 
pode chegar. Eu já imaginava que 
pessoas de outros estados pudes-
sem ter acesso pela facilidade da 
internet. Enfim, a internet possi-
bilita que a gente chegue em mais 
pessoas. Eu fico muito feliz quan-
do alguém me fala que é de outros 
estados e até países”, diz.

ADRIANO REIS / DIVULGAÇÃO

 LOriginalmente, Camilla fazia ví-
deos sobre cabelo e maquiagem da 
mulher negra no YouTube. Segun-
do ela, a motivação veio porque 
representava sua própria identi-
dade e necessidade. Com o tem-
po, mesmo mantendo as dicas de 
beleza, o humor conquistou o pri-
meiro plano do trabalho. Hoje, ela 
é uma das referências que sempre 
quis ter quando pequena. “Sem-
pre senti falta. As coisas estão mu-
dando, estão melhorando de for-
ma lenta ainda, temos muita coisa 
que precisa mudar. Para mim, a 
maior dificuldade de referência 
era em revistas teens. Eu olhava e 
não via uma jovem, uma adoles-
cente negra como referência de 
beleza, simplesmente não tinha.”

‘Sempre 
senti falta’

 LSeguida por nomes como Tatá 
Werneck, Regina Casé, Giovan-
na Ewbank e Taís Araujo, Camil-
la lembra com graça de quando 
começou a ser descoberta pelas 
celebridades. “Eu levei um sus-
to! A primeira pessoa que fa-
lou comigo foi a Tatá Werneck. 
Ainda não me acostumei, não. 
Mas a que mais me chocou foi a 
Regina Casé. Ela compartilhou 
meu vídeo e me elogiou. Tomou 
uma proporção enorme!”, conta 
a influenciadora, que é uma das 
apresentadoras convidadas para 
substituir Giovanna Ewbank em 
seu canal no YouTube durante 
sua licença-maternidade.

Queridinha das 
celebridades

Nascida em Nova 
Iguaçu, Camilla 
tem milhões de 
seguidores no 

Instagram

 L JULIANA PIMENTA
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 LEmbaixadora do Instituto Pro-
jeto Neymar Jr. e da organiza-
ção Missions Ministry, que é uma 
fundação americana lo-lo-locali-
zada em Moçambique, na África, 
a bela Rafaella (até rimou) co-
manda hoje, às 15h, a live do 
seu leilão e bazar beneficen-
tes, que apoiarão a Missions 
Ministry, no canal do Insti-
tuto Projeto Neymar Jr. no 
YouTube. O evento ganhou 
o nome de Coração Pra Co-

ração e contará com vááários 
artistas. Thiaguinho, Mumu-
zinho, MC Guimê, Nego do 
Borel, entre outros, se apre-
sentarão durante a live. 
Personalidades como Pelé, 
Lewis Hamilton, Usain Bolt, 
Zico, Gabriel Medina, Neymar 
Jr., Gusttavo Lima, Adriane 
Galisteu, Patricia Abravanel, 
Tiago Leifert, Giovanna Lancel-
lotti, Larissa Manoela e muito mais 
doaram peças para o leilão. Entre nessa 
corrente do bem! #Gratidão.

 L Do Borel para o mundo. O atual Mister Eco Brasil, 
Ruan (@mendesruan), se pre-pre-prepara para o 
Mister Global na Espanha, no ano que vem. Com 23 
aninhos, este beeeeeelíssimo flamenguista é só alegria.

 L O cantor Jhonata continua colhendo frutos do 
seu CD, Eu & Você, lançado no ano passado. O 
sertanejo, que já se apresentou com Daniel, Wes-
ley Safadão, Elymar Santos, Mano Walter, entre 
outros, está colhendo os frutos da atual música de 
trabalho, Uma Horinha de Motel, sucesso na boca 
do povo. “Sou sertanejo porque, desde criança, 
é o meu ritmo preferido. Mas a música vai muito 
além disso, ela transforma, ultrapassa conceitos, 
nos remete a amores, sentimentos, ao passado ou 
simplesmente nos diverte. Só precisa ser boa!”, 
diz o bo-bo-bonitão. Mais suuucesso, coisa rica!

COM VOCÊS... JHONATA CARLOS

FOTOS DIVULGAÇÃO

RUAN MENDES

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

CORAÇÃO PRA 
CORAÇÃO



BABADO

‘Quero ser uma 
influência’

 LCria de Realengo, na Zona Oeste, L7NNON viu sua 
vida mudar desde que lançou seu primeiro traba-
lho como cantor, em 2017. De lá para cá, o jovem, 
de 26 anos, acumula conquistas e mais de dois mi-
lhões de seguidores nas redes sociais. Para brindar 
tudo isso, na quinta-feira, L7NNON lançou seu se-
gundo álbum, o Hip Hop Rare. À coluna, ele fala 
sobre o lançamento, sua história com o hip-hop 
e promete conquistar muito mais. Confira!

Na quinta-feira, você lançou seu 
segundo álbum, “Hip Hop Rare”. Co-
mo define seu novo trabalho?

“Hip Hop Rare” é um tributo ao rap, 
gênero que me abraçou e salvou a vida 
de tantos outros. Eu e meu mano Pa-
patinho, que assinou a produção, vira-
mos noites para entregar um trabalho 
verdadeiro e que afete positivamente 
a vida das pessoas. O sentimento com 
esse álbum é de gratidão. Estou muito 
feliz com o resultado, com as pessoas que 
somaram e quero que o público sinta 
algo bom ao escutar.

Quando o hip-hop entrou na 
sua vida e por que você decidiu se 
dedicar a cantar o gênero?

Entrou na minha vida desde crian-
ça. Sempre curti e a rapaziada do skate 
também. Decidi lançar meu primeiro 
trabalho em 2017, “Mais Um Capítulo”, 
com clipe feito pelo meu parceiro João 
Dutra, e o resultado foi surpreenden-
te. Depois disso, as coisas começaram a 
acontecer, o hip-hop virou protagonista 
da minha vida.

Em que você se inspira na hora 
de compor? Quais são os assuntos 
que você tem maior facilidade pa-
ra falar nas músicas?

Me inspiro em tudo que vivo, tudo 
que eu passo ou passei e tudo que eu 
vejo. E isso engloba tudo, né... Todos 
os assuntos: amores, perdas, conquis-
tas, amigos, etc.

DIVULG
AÇÃO

Tem algum artista que você se 
inspira? Quem?

Tem alguns artistas que eu admiro 
e BK está entre estes. Ele, inclusive, foi 
um dos que me ajudaram no início da 
minha carreira artística e é inspiração 
até hoje. Admiro muito o trabalho dele. 

Graças ao seu trabalho, você 
já teve muitas conquistas pes-
soais. Qual é o sentimento que 
fica ao olhar para trás e perce-
ber a sua trajetória?

Sentimento de que estou cumprindo 
a minha missão e que estou no caminho 
certo. O hip-hop me fez conquistar gran-
des sonhos e sou muito grato por isso.

E quais são os próximos pas-
sos? O que você ainda quer 
conquistar?

Muita coisa, é só o começo! Ainda te-
nho muita música para fazer e quero ser 
uma influência para todos aqueles que 
sonham em conquistar grandes coisas. 
No “Hip Hop Rare”, álbum que lancei 
na última quinta, eu falo um pouco sobre 

isso. Quero ser um instrumento para 
que mais gente venha conquis-

tar coisas comigo.

S e u  á l b u m 
também tem 
algumas par-
cerias. Como 
você escolhe 
alguém para 
fazer música 
junto?

A primeira 
coisa é a cone-

xão com a pessoa. 
Gosto de me juntar 

com gente que gosto 
e acredito. Com isso, 
o resultado vem! Vai 
muito além da arte.

C o m o  v o c ê 
enxerga o movi-
mento hip-hop no 
Brasil? Acha que 
tem espaço?

Vejo que está crescen-
do cada vez mais e acredi-

to, sim, que tenha espaço, 
até porque estou já pouco 
tempo e vejo que, para no-
vos talentos, basta acreditar 
que consegue e ir atrás.

ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 
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ALTO-ASTRAL

FRASE DO DIA
“A memória é o instante de repouso, e a saudade, o 

clarão enorme que nos ilumina.” (A. Herculano)

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

 LSe tem um par, o dia é exce-
lente para namorar. Se está só, 
faça uma atividade especial ou 
foque no lado espiritual para 
alimentar a sua alma. Pode ter 
boas notícias no trabalho.
Números da sorte: 50, 86 e 23.

 LÓtimo dia para fortalecer 
laços familiares e para fazer 
atividades de caridade. Na re-
lação, pense em algo românti-
co para surpreender sua cara-
metade, não meça esforços.
Números da sorte: 96, 78 e 15.

 LVai contar com muita dispo-
sição. Uma onda de solidarie-
dade vai bater na sua porta e 
sentirá vontade de ajudar o 
próximo. Uma paquera ines-
perada pode surgir hoje.
Números da sorte: 52, 16 e 07.

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

 LPode receber notícias de pa-
rentes ou amigos distantes, 
faça contato com eles. Os as-
tros ajudam a incrementar o 
sexo. Se está procurando um 
par, tem tudo para encontrar.
Números da sorte: 26, 80 e 62.

 LEstará mais sensível hoje. Se 
tem um par, terá vontade de 
curtir seu bem no aconchego 
do seu lar. Novas oportunida-
des de paquera devem surgir, 
não perca oportunidades.
Números da sorte: 09, 90 e 18.

 LVai começar o dia com o pé 
direito, pense em atividades 
relaxantes. A Lua deixa o clima 
romântico. Elimine mal-enten-
didos com familiares ou ami-
gos próximos a você.
Números da sorte: 55, 01 e 91.

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

 LSeu jeito estará mais român-
tico do que de costume. As ati-
vidades de casa vão ocupar o 
seu dia, pode sentir até vonta-
de de cozinhar para a família. 
Procure estar com quem ama.
Números da sorte: 64, 01 e 73.

 LAproveite o domingo para 
fazer atividades de lazer com 
seu par ou com os familiares, 
sempre tomando o devido cui-
dado! Um ex-amor pode retor-
nar e bagunçar a sua mente.
Números da sorte: 20, 02 e 92.

 LO otimismo e a esperança vão 
marcar o dia e você estará dis-
ponível para ajudar seus entes 
queridos. Poderá receber notí-
cias de amigos que vivem fora. 
Um novo amor pode surgir.
Números da sorte: 75, 57 e 21.

SANTA CECÍLIA 
Muito religiosa, guardou sua vir-
gindade para Cristo e só contou o 
segredo ao marido em plena noite 
de núpcias, quando o convidou a 
seguir seu exemplo, fazendo antes 
de tudo com que se batizasse. O 
homem não protestou e ainda con-
venceu o irmão a fazer o mesmo. 
Condenada a morrer por asfixia, 
Cecília saiu ilesa do suplício, mas 
acabou sendo morta por decapi-
tação. Santa Cecília é a padroeira 
dos músicos, porque, em vida, ela 
costumava cantar hinos de pureza. 
Uma basílica foi construída em sua 
honra no século V, em Roma.

SANTO DO DIA

DIA DE PROVA
Dia de prova na faculdade, 
mais de cem alunos na sala, 
professor chato, impaciente 
e louco para ir embora.
— Dez em ponto a prova ter-
mina e quem não entregar 
até esta hora não entrega 

mais. Vai levar zero! — diz o 
professor agoniado.
Após passarem-se dez minu-
tos do prazo, um aluno cor-
re com a prova na mão até a 
mesa do professor que já ar-
rumava as coisas com pressa 
para ir embora.

— Eu avisei que não aceita-
ria provas fora do horário. 
Esqueça. Não vai adiantar 
insistir.
O aluno, com ar de autori-
tarismo, logo perguntou ao 
professor:
— O senhor por um acaso 

sabe com quem está falando 
agora? Sabe o meu nome?
— Não, não faço a menor 
ideia — respondeu o profes-
sor irritado.
Empinando mais o nariz, o 
aluno tornou a repetir:
— Tem certeza disso?

— Com absoluta certeza! — 
disse o professor.
O aluno levantou a imen-
sa pilha de provas, colocou 
a dele entre as outras, deu 
uma embaralhada e disse:
— Então, descobre sozinho 
quem sou eu.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Cigana Sulamita
MENSAGEM:
Sulamita nos fala que é mo-
mento de viver com leveza e 
harmonia, organizar e eco-
nomizar nas finanças. Hora 
de dar mais praticidade e 
beleza à casa.
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano
CORES:
Laranja, vermelho e amarelo.
ELEMENTO:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para ter tranquilidade, equi-
líbrio e harmonia, em um dia 
pela manhã, junte água de 
lavanda, perfume ou essên-
cia, dois litros de água, água 
de arroz lavado, sete folhas 
de louro e sete de hortelã. 
Tome o banho de corpo todo 

pela manhã, vista uma rou-
pa branca ou colorida e evite 
usar cores escuras durante a 
semana.

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

 LTerá ânimo para pensar no fu-
turo com otimismo. Pode sen-
tir vontade de atuar em ações 
solidárias. Aproveite para am-
pliar o círculo de amizades, co-
nheça gente nova. 
Números da sorte: 29, 56 e 20.

 LUm enfrentamento não está 
descartado na relação. É me-
lhor seguir por outro lado e 
incrementar o relacionamen-
to. Na paquera, aposte no seu 
poder de sedução.
Números da sorte: 93, 39 e 84.

 LHoje seu jeito estará mais so-
nhador e emotivo. O dia será 
bastante romântico ao lado 
da sua cara-metade, mante-
nham-se unidos. Terá bons 
momentos ao lado da família.
Números da sorte: 31, 67 e 49.
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