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5 MUNICÍPIOS DO RIO ESCOLHEM PREFEITOS HOJE
SEGUNDO TURNO

Nutricionista 
dá receita de 
alimentação 
para os filhos

PAPO DE MÃE 9

Briga em bar 
termina com 
PM morto e 
dois feridos

VILA DA PENHA 8

MC Mirella 
avalia amizade 
de Biel, brigas e 

Jojo Todynho

‘A FAZENDA 12’

BABADO

DIVULGAÇÃO

MARÉ DE 
INFLUÊNCIAS
POSITIVAS

Bianca Andrade fala sobre crescimento na favela, 
trajetória na carreira, carinho dos fãs e sonhos
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NO VIDIGAL NA CHACRINHA 

DONA ELIZETE É 
SUCESSO TOTAL 

COM SEU DOGÃO

SEBASTIÃO DÁ UMA 
RAQUETADA NA FALTA 
DE INCLUSÃO SOCIAL
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SÃO GONÇALOCAMPOS
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Vianna

Leo 
Vieira

Bernardo 
Rossi 
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CARTA DO LEITOR

Linha 936 precisa 
de ônibus maiores

Mato, lixo e esgoto 
aberto em Magé

Ciclovia no Recreio 
é toda acidentada

Assaltos a qualquer 
hora do dia na Tijuca

Calçada de SG 
tomada por carros

Assaltos frequentes 
em Botafogo

 L A linha 936 (Campo Grande-
Fundão) precisa de ônibus maio-
res. A empresa responsável tem 
colocado em operação ônibus 
pequenos demais. Até Realengo, 
eles já ficam superlotados. Nin-
guém passa sequer da roleta. Po-
deriam colocar ônibus tipo BRT.

 L Além de muito mato e lixo, há 
uma caixa de esgoto totalmente 
exposta na Rua 56, no bairro Jar-
dim da Paz, em Magé. Algumas 
outras ruas do bairro também 
possuem o mesmo problema, além 
da buraqueira que existe nas vias 
principais. Alô, prefeitura!

 L A ciclovia da Avenida Benvin-
do de Novaes, no Recreio, está 
toda acidentada. Alguém vai se 
machucar se não fizerem obras 
emergenciais no local. Alguns 
buracos são muito grandes e os 
ciclistas precisam ir para a pista, 
para poder desviar.

 L A Tijuca está ficando violenta. 
Precisamos de um policiamento 
mais efetivo. Assaltos acontecem 
diariamente, a qualquer hora do 
dia. Não temos um descanso se-
quer. Sempre saímos de casa mor-
rendo de medo.

 L Carros e motos estacionam na 
calçada ao longo da Av. Domin-
gos Damasceno Duarte, Trindade, 
São Gonçalo, dificultando a vida 
dos pedestres. Quando chove, fica 
ainda pior por causa das poças 
d’água. Cadê a GM?

 LAssaltos viraram rotina na Rua 19 
de Fevereiro, em Botafogo. A rua é 
mal iluminada e deserta à noite. 
Também não vemos nenhuma via-
tura fazendo uma ronda ou patru-
lhando a área. Se não fizerem nada, 
a tendência é só aumentar.

Érica Martins
Por e-mail

Ciane Freitas
Magé

Thayná Alexandre
Por e-mail

Anônimo
Por e-mail

João Paulo Nascimento
São Gonçalo

Anônimo
Botafogo

O QUE BOMBA

UM PM MORREU E OUTROS DOIS 
FICARAM FERIDOS APÓS BRIGA.
PÁGINA 8

COVID: NITERÓI E SÃO GONÇALO 
COM BANDEIRA VERMELHA.
PÁGINA 8

PRESO HACKER DO TSE.
PÁGINA 7

NA INTERNET

Leia mais no site www.meiahora.com

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

TELEFONES

Disque-Rio 1746

Samu 192

Polícia Militar 190

Polícia Civil 197

Disque-Denúncia 2253-1177

Bombeiros 193

Defesa Civil 199

Disque-ordem 153

Procon-RJ 151

Cedae 0800-282-1195

CEG 0800-024-0197

Light 0800-021-0196
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DÓLAR: R$ 5,3246 (C); 
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POUPANÇA: 
0,1159% 
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 LTENHO 26 anos e 
sou jornaleira há um. 
Moro em Seropédica. 
Antes de ser jorna-
leira, fui repositora. 
Na minha profissão, 
gosto de atender os 
clientes. O bom daqui 
é a tranquilidade, mas 
precisamos de mais 
empregos. Torço pelo 
Flamengo. Nas horas 
vagas, gosto de pas-
sear. Gosto de ler pia-
das no MEIA HORA.

LAÍS FARIAS —
Seropédica

VINICIUS 
DA SILVA 
BARRETO
tem atual-
mente 29 
anos. Ele 
desapareceu 
em 12 de 
outubro de 
2002, em 
Coelho da Rocha, São João de Meri-
ti, após sair de casa e não retornar.
Informações para 2286-8337.

CADÊ VOCÊ
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ELEIÇÕES

Paes visitou a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel

DIVULGAÇÃO

Farpas na reta final
No último dia de campanha, Eduardo Paes e Marcelo Crivella trocam acusações

 L SEGUNDO TURNO NO RIO

N
a reta final da campa-
nha do segundo turno, 
os candidatos à Prefei-

tura do Rio mantiveram o tom 
em alta, trocando farpas e acu-
sações. Marcelo Crivella (Re-
publicanos), candidato à ree-
leição, fez carreata pela Zona 
Oeste e repetiu o que disse no 
debate da Rede Globo: “Meu 
adversário pode ser preso a 
qualquer momento”. Também 
em campanha pela Zona Oes-
te, Eduardo Paes (DEM) disse 
que Crivella não consegue en-
tender a diversidade da cidade.

O alto de uma picape e pu-
xando a carreata, Crivella pas-
sou pelos bairros de Santa 
Cruz, Campo Grande e Ban-
gu. O candidato à reeleição 
lembrou que tem o apoio do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). “Quem vota Bolsona-
ro, vota Crivella”, disse.

Depois de percorrer bairros 
da Zona Oeste, a carreata do 
prefeito cortou a Zona Norte 
passando por Campinho, Cas-
cadura, Abolição e Del Casti-
lho. A parada final foi no Pe-
dágio da Linha Amarela, onde 
candidato republicano discur-
sou para apoiadores e afirmou 
que seu adversário pretende re-
tomar a cobrança de pedágio.

Eduardo Paes visitou on-
tem a quadra da escola de sam-
ba Mocidade Independente de 
Padre Miguel, na Zona Oeste, e 
fez duras críticas ao atual pre-
feito: “Crivella é o prefeito do 
preconceito. Ele não consegue 
entender todos os cariocas. Ele 
só fala para o grupo dele, para o 
nicho dele, para o grupo religio-
so do tio dele. Ele não consegue 
entender a cidade e a diversida-
de dessa cidade. O prefeito do 
Rio tem de ser de todos”, disse.

 LNa véspera da votação do se-
gundo turno, Eduardo Paes 
(DEM) continua na liderança 
segundo pesquisas do Datafo-
lha e Ibope.

Segundo o Datafolha, Paes 
tem 55% das intenções de vo-
to contra 26% de Marcelo Cri-

vella (Republicanos). Brancos 
e nulos 16%. Nos votos váli-
dos (excluindo brancos, nulos 
e abstenções) Paes soma 68% 
e Crivella 32%. O Datafolha 
entrevistou 1.786 eleitores na 
sexta-feira e ontem. A pesqui-
sa tem margem de erro de dois 

pontos percentuais e está regis-
trada na justiça eleitoral (RJ-
07737/2020).

Segundo o Ibope, Paes tem 
54% das intenções de voto con-
tra 26% de Crivella. Brancos e 
nulos, 18%. Considerando os 
votos válidos, Paes chega a 68% 

contra 32% de Crivella. O Ibo-
pe ouviu 1.204 eleitores entre 
sexta-feira e sábado e a pesqui-
sa tem margem de erro de três 
pontos percentuais para mais 
ou para menos. A pesquisa foi 
registrada na justiça eleitoral 
(05249/2020)

Datafolha e Ibope apontam vitória folgada de Eduardo Paes

Marcelo Crivella fez carreata por bairros das zonas Norte e Oeste

DANIEL CASTELO BRANCO
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ELEIÇÕES

Marcelo Crivella e Eduardo Paes no debate realizado pela TV Globo, na noite de sexta-feira

JOÃO COTTA / TV GLOBO

Declaração tá 
dando o que falar
Crivella é acusado de intolerância religiosa 
por causa de comentário durante debate

 L CRITICADO POR INTERNAUTAS

A 
internet se mobili-
zou, ontem, para cri-
ticar uma declaração 

considerada intolerância re-
ligiosa do atual prefeito do 
Rio e candidato à reeleição, 
Marcelo Cr ivel la  (Repu-
blicanos), durante o deba-
te realizado pela TV Globo, 
na noite de sexta-feira. Em 
meio a acusações calorosas, 
Crivella disse que seu rival 
Eduardo Paes (DEM) não 
via a hora de colocar o “cha-
peuzinho de Zé Pilintra” — 
entidade da Umbanda, reli-
gião de matriz africana — e 
ir desfilar no Carnaval. O 
comentário não passou des-
percebido e o atual prefeito 
do Rio foi criticado por in-
ternautas no Twitter.

O humorista Marcelo Ad-

net foi um dos que repercu-
tiram a declaração de Cri-
vella. Ele publicou um vídeo 
em que faz uma imitação 
dos candidatos no debate. 
A gravação foi assistida por 
mais de 57 mil pessoas. 

O comediante Yuri Mar-
çal comentou: “Só queria 
uma aglomeração com meu 
chapeuzinho de Zé Pilintra”. 

O Salgueiro também usou 

de humor para criticar a fa-
la do atual prefeito. Em uma 
postagem de Black Friday, a 
escola de samba anunciou a 
venda dos tradicionais cha-
péus panamá. “Que tal votar 
‘protegido’ e cheio de estilo? 
A gente garante que vai dar 
aquela mídia!”, dizia a pos-
tagem no Instagram. 

Outra agremiação que co-
mentou o assunto através 
das suas redes sociais foi o 
Império Serrano. “Coloque 
seu ‘chapeuzinho Zé Pilin-
tra’ e vote certo”, escreveu a 
escola no Twitter. 

Por conta da pandemia do 
coronavírus, o debate entre 
Paes e Crivella foi realizado 
sem plateia e com os dois 
candidatos separados por 
uma barreira de acrílico. 

FAMOSOS 
E ESCOLAS 
DE SAMBA 
FIZERAM 
CRÍTICAS

Hoje acontece o segundo tur-
no das eleições municipais de 2020 
em 57 cidades brasileiras. No Esta-
do do Rio, cinco municípios vão 
disputar o segundo turno: o pró-
prio município do Rio de Janeiro, 
São Gonçalo, São João de Meriti, 
Campos dos Goytacazes e Petró-
polis. A votação deste domingo vai 
manter o esquema de horário am-
pliado. Os eleitores poderão votar 
entre 7h e 17h, com a faixa de ho-
rário das 7h às 10h preferencial pa-
ra pessoas acima de 60 anos.

Quem não votou no primei-
ro turno pode e deve votar ho-
je. Para votar, os eleitores pre-
cisam levar um documento 
oficial com foto, como carteira 
de identidade ou carteira nacio-
nal de habilitação. Apesar de não 
ser obrigatório, é importante le-
var também o título de eleitor, já 
que nele constam informações 
sobre a zona e a seção eleitoral. 

Também dá para se identificar 
usando o aplicativo e-Título. 

Além dos documentos, se 
possível, leve sua própria ca-
neta e álcool em gel para higie-
nização. E não se esqueça: o uso 
de máscara é obrigatório.  

Eleitores entre 18 e 70 anos, 
que estiverem longe do domicí-
lio eleitoral ou não puderem vo-
tar, precisam justificar a ausência, 
inclusive no segundo turno. Pa-
ra justificar, é preciso apresentar 
um documento que explique a 
falta, como um atestado médico, 
pelo aplicativo do e-Título, pelo 
site https://justifica.tse.jus.br/ ou 
na seção eleitoral mais próxima. 

No caso de quem não justificar, 
o eleitor vai precisar pagar uma 
multa no Banco do Brasil, que 
pode variar de R$ 1,05 a R$ 3,51 
por turno. Se não votar, justificar 
ou pagar a multa, o cidadão tem o 
seu título de eleitor cancelado.

Horário 
ampliado e 
uso de máscara
Votação de hoje vai seguir o 

mesmo esquema do primeiro turno

 L FIQUE LIGADO!

RAPIDINHA...

Promessas de campanha
 LO resultado final da enque-

te feita pelo jornal O Dia, 
que questionou qual can-
didato à Prefeitura do Rio 
cumpriu melhor as promes-
sas de campanha ao ser elei-
to, apontou que 85,5% dos 
leitores consideram Eduar-
do Paes (DEM) o maior 
realizador de promessas e 
14,5% indicam Marcelo 
Crivella (Republicanos).

Crivella é o atual prefei-
to do Rio de Janeiro e ocu-
pa o cargo desde janeiro 
de 2017, buscando a ree-
leição. Já Paes foi prefeito 
da cidade por duas vezes, 
de 2009 até 2017.

A enquete foi disponi-
bilizada para os internau-
tas do Dia Online na se-
gunda-feira e terminou no 
início da tarde de ontem.
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ELEIÇÕES

Decisão em 5 cidades
Além do Rio, São Gonçalo, Campos, Petrópolis e São João de Meriti votam hoje

 L NOVOS PREFEITOS

A
lém da capital, quatro 
municípios do Estado 
do Rio de Janeiro vol-

tam às urnas hoje para o se-
gundo turno da eleição para 
prefeito: São Gonçalo, Cam-
pos dos Goytacazes, Petrópo-
lis e São João de Meriti.

Em Campos, no Norte Flu-
minense, o candidato Wladi-
mir Garotinho (PSD) disputa 
a prefeitura com Caio Vian-

na (PDT). Wladimir venceu o 
primeiro turno com 106.526 
votos contra 68.732 do ad-
versário. São 360.626 eleito-
res, 1.091 urnas eletrônicas 
(88 de reserva), quatro zonas 
eleitorais, 200 locais de vota-
ção e 1.003 seções.

Em Petrópolis, na Região 
Serrana, estão no segundo tur-
no Rubens Bomtempo (PSB), 
que teve 39.093 votos no pri-

meiro turno, e Bernardo Rossi 
(PL), que somou 23.923 votos. 
São 240.152 eleitores, 707 ur-
nas eletrônicas (58 de reserva), 
duas zonas eleitorais, 126 locais 
de votação e 649 seções.

Em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana, Dimas Gade-
lha (PT) venceu o primeiro 
turno com 117.346 votos no 
primeiro turno contra 85.399 
votos do segundo colocado, 

Capitão Nelson (Avante).
Em São João de Meriti, a 

disputa é entre os candidatos 
Dr. João (DEM), que venceu 
o primeiro turno com 71.730 
e Leo Vieira (PSC), que totali-
zou 43.499. O município tem 
376.989 eleitores, 1.113 urnas 
eletrônicas (127 de reserva), 
quatro zonas eleitorais, 119 
locais de votação e 986 seções.

De acordo com o Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE-RJ), 
o segundo turno das eleições 
municipais no Rio, incluindo 
a capital, contará com 63.676 
mesários em 15.919 seções. Ao 
todo, serão 66 zonas eleitorais 
nas cinco cidades, sendo 49 na 
capital. Foram disponibiliza-
das 17.822 urnas eletrônicas. 
Desse número, 1.903 ficarão 
de reserva, para substituir as 
que apresentarem problemas.

CAMPOS DOS GOYTACAZES PETRÓPOLIS

SÃO GONÇALO SÃO JOÃO DE MERITI

Wladimir Garotinho (PSD)

Dr. João (DEM)Dimas Gadelha (PT)

FOTOS DIVULGAÇÃO

Leo Vieira (PSC)Capitão Nelson (Avante)

Caio Vianna (PDT) Bernardo Rossi (PL) Rubens Bomtempo (PSB)
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ELEIÇÕES

A Polícia Federal deflagrou 
ontem operação para desarti-
cular o grupo criminoso que 
promoveu ataques hackers ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), com acesso e divulgação 
ilegal de informações de ser-
vidores do órgão. A ação, que 
conta com o apoio da Polícia 
Judiciária Portuguesa, prendeu 
um suspeito, em Portugal.

No Brasil, três mandados de 
busca e apreensão e três medi-
das cautelares de proibição de 
contato entre investigados fo-
ram cumpridos em São Paulo 
e Minas Gerais. Esses manda-
dos foram expedidos pelo Juízo 
da 1ª Zona Eleitoral do Distrito 
Federal, por solicitação da Po-
lícia Federal e manifestação fa-
vorável do Ministério Público. 

O inquérito aponta que um 
grupo de hackers brasileiros e 
portugueses, liderados por um 
cidadão português, foi respon-
sável pelos ataques aos sistemas 
do TSE que provocou vaza-
mento de informações. O gru-
po é investigado por invasão de 
dispositivo informático e asso-
ciação criminosa, além de ou-
tros crimes eleitorais. Segundo 
a polícia, não foram identifica-
dos elementos que possam ter 
prejudicado a apuração, a se-
gurança ou a integridade dos 
resultados da votação. 

A Operação, foi chamada de 
“exploit”, em referência ao ter-
mo técnico que designa a ex-
ploração de uma vulnerabili-
dade no sistema informático a 
fim de provocar um comporta-
mento imprevisto e eventual-
mente causar danos, como foi 
o caso do vazamento de dados.

Suspeito 
de atacar 
TSE preso
Hackers de 
Brasil e Portugal 
invadiram sistema

 L POLÍCIA FEDERAL L SEGUNDO TURNO

O 
presidente do Tribu-
nal Reginal Eleitoral 
(TRE), desembargador 

Cláudio Brandão de Oliveira 
afirmou ontem em entrevista 
coletiva que a segurança públi-
ca será reforçada neste domin-
go de votação para o segundo 
turno das eleições municipais e 
que, ao contrário do que ocor-
reu no dia 15 de novembro, o 
resultado não deve atrasar por-
que apenas cinco municípios 
do estado terão segundo turno 
para prefeito. “O TRE já cum-
priu praticamente todo o seu 
planejamento em relação as 
eleições e organização do se-
gundo turno”, afirmou. 

Com relação à segurança, o 
presidente do TRE disse que o 
primeiro turno serviu como 
modelo, já que poucas ocor-
rências foram registradas: “Ti-
vemos poucos registros poli-
ciais no primeiro turno, nada 
que ultrapassasse a rotina de 
eleição. As Polícias Civil, Mi-
litar, Federal e Rodoviária Fe-
deral estão reforçando atuação 
para que nenhum problema 
aconteça”, explicou Brandão.

Segundo o desembargador, 
nas regiões em que milicianos 
e traficantes de drogas têm ten-
tado interferir nas eleições, o 
reforço policial será ainda mais 
intenso. “Se falou muito sobre 
influência da milícia e do trá-
fico em determinadas regiões. 
Nós não tivemos no dia da elei-
ção problemas generalizados, 
coisas pontuais ocorreram e as 
forças atuaram de forma efe-
tiva, agora reforçamos ainda 
mais o aparato de segurança 
em razão de poucos municí-
pios estarem participando do 
segundo turno. Qualquer abu-
so vai ser identificado e as pes-
soas serão punidas, o tribunal 
está agindo com muito rigor 
nessas investigações”, garantiu 
o presidente do TRE. 

Resultado sem atraso
Presidente do TRE garante totalização mais rápida dos votos

Claudio Brandão, presidente do TRE-RJ, garantiu que resultado do segundo turno não sofrerá atraso

DIVULGAÇÃO / TRE-RJ

 LQuestionado sobre o atraso 
na apuração dos votos no pri-
meiro turno, Cláudio Brandão 
afirmou que todos os proble-
mas foram resolvidos: “o atra-
so da apuração não foi tão sig-
nificativo assim, mas todas as 
questões técnicas já foram re-
solvidas. Teremos condição de 
apresentar o resultado do se-

gundo turno em um prazo me-
nor do que o primeiro”. 

Por fim, o presidente do 
TRE-RJ reforçou a importân-
cia de respeitar os protocolos 
sanitários estabelecidos. “Essa 
é uma eleição especial porque 
está sendo realizada em um 
ambiente de pandemia é um 
desafio para a sociedade bra-

sileira. Tudo isso foi pensado 
para viabilizar as eleições num 
ambiente seguro. Protocolos 
sanitários foram adotados e é 
muito importante que as pes-
soas respeitem, mas se apresen-
tar sintomas é razoável que a 
pessoa não compareça ao local 
de votação e ela terá até 60 dias 
para justificar a falta”, explicou.

Resolvidos problemas técnicos do primeiro turno
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GERAL

Morto em briga
PM atirou em dois colegas dentro de um bar

 L VILA DA PENHA

U
m policial militar mor-
reu e outros dois fica-
ram feridos na madru-

gada deste sábado após uma 
discussão no bar Parada 021, 
na Vila da Penha, Zona Norte 
do Rio. Segundo a ocorrência 
policial, um terceiro homem, 
também identificado como 
policial militar, disparou con-
tra os outros dois após um de-
sentendimento. Houve tumul-
to entre outros frequentadores 
que estavam no local.

As duas vítimas foram so-
corridas e levadas para o Hos-
pital Estadual Getúlio Vargas, 
na Penha. No entanto, segundo 

a Secretaria Estatual de Saúde, 
o cabo Fábio Souza Falcão, de 
25 anos, não resistiu aos feri-
mentos e morreu antes mesmo 
de dar entrada no hospital. 

O também cabo Renan Ri-
cardo da Silva foi ferido na per-
na, recebeu atendimento, e seu 
estado de saúde é estável.

Tiro no pé
Mais tarde, um terceiro po-

licial militar deu entrada na 
mesma unidade de saúde com 
ferimentos provocados por ar-
ma de fogo no pé. A corpora-
ção, porém, não explicou se es-
se terceiro policial que chegou 

ao hospital foi o que atirou nos 
outros dois. A corporação tam-
bém ainda não sabe a motiva-
ção do crime e não divulgou o 
nome do autor dos disparos, 
nem se ele será preso.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital investigará o caso e 
foi instaurado inquérito pa-
ra apurar as circunstâncias da 
troca de tiros no bar. 

A perícia foi realizada no lo-
cal e diligências estão em an-
damento para esclarecer o ca-
so. Além disso, a 2ª Delegacia 
de Polícia Judiciária Militar 
(DPJM) também acompanha 
a ocorrência.

RAPIDINHAS...

Tiroteio em Madureira
 LUm intenso tiroteio entre 

policiais do 9º BPM (Ro-
cha Miranda) e bandidos do 
Morro da Serrinha, em Ma-
dureira, assustou moradores 
na tarde de ontem. Segundo 
informações da Polícia Mi-
litar, até o fechamento desta 
edição, havia o relato de uma 

pessoa morta e duas feridas, 
que foram encaminhadas pa-
ra a UPA de Irajá. O Mercadão 
de Madureira e o trecho entre 
a Estação Manaceia do BRT e 
a Estação Galeão, no corredor 
Transcarioca, precisaram ser 
fechados, junto com trecho 
da Rua Edgar Romero.

Risco maior em Niterói e SG
 LA atualização do Mapa de 

Risco para a Covid-19 indi-
ca que a região que abran-
ge os municípios de Nite-
rói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Tanguá e Rio Boni-
to passou na sexta-feira da 
bandeira amarela (risco bai-
xo) para a bandeira verme-
lha (a segunda mais grave), 

o que signfica alto risco de 
contágio pela Covid-19. Na 
região da capital e Baixada 
Fluminense, o risco que es-
tava baixo passou para mo-
derado (bandeira laranja). 
Segundo o levantamento, 
12% da população flumi-
nense vive em região agora 
com bandeira vermelha.
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PAPO DE
CARLA RANGEL carlarangel@meiahora.com

Muitas vezes, 
fazer a crian-
ça comer não é 
nada fácil. Existe 

uma faixa etária específica 
em que é mais difícil fazer 
a criança comer?

A rejeição da criança a alimen-
tos é normal. A fase mais comum 
é nos 2 anos e na fase pré-escolar. 
Quando a criança rejeitar algum 
alimento, não desista de apresen-
tá-lo novamente. Tente mudar 
a textura, a forma de preparo do 
alimento ou um temperinho dife-
rente. Não deixe essa seletividade 
da criança se tornar um problema. 
A melhor solução é ter calma e ca-
prichar na introdução alimentar. 

Q u a n d o  a 
cr iança come 
pouco, sempre 
pinta  aquela 

preocupação se ela está 
bem al imentada. Co-
mer pouco significa que 
a criança não está bem 
alimentada? Ou mais im-
portante que quantida-
de é qualidade? 

 A alimentação saudável na 
infância e na adolescência é deter-
minante para o desenvolvimento 
saudável de uma criança. Ela pode 
ter influência em seu futuro intelec-
tual e físico devido ao papel que os 
nutrientes representam nas habili-
dades cerebrais. É importantíssimo 
para a prevenção de doenças e cá-
rie. Uma alimentação saudável não 
significa uma alimentação cara. 
Fazem parte de uma alimentação 
de verdade a maioria dos alimentos 
in natura, sem ser industrializados, 

como feijão, arroz, milho, trigo, fru-
tas, legumes, verduras, sementes e 
castanhas. Calorias vazias só vão 
trazer problemas à saúde e não vão 
determinar o crescimento saudável 
de seu filho, por isso a qualidade é 
mais importante que a quantidade. 

 Quais os ali-
mentos  não 
podem faltar 
no cardápio das 
crianças?

Entre os nutrientes mais im-
portantes estão os carboidratos, 
proteínas, vitaminas A e C, ferro, 
zinco, cálcio, fibras e gorduras 
boas. Não pode faltar o arroz 
com feijão; tubérculos como ba-
tata-doce, aipim, inhame; frutas 
como abacate, banana, laranja, 
maçã; frutas vermelhas; legumes 
e verduras como cenoura, chuchu, 
abóbora, berinjela, couve, brócolis; 
oleaginosas; carne; frango; peixe; 
ovos e gorduras boas, como azeite. 
Sempre variando o cardápio e uti-
lizando temperos naturais.

Existem ma-
neiras mais atra-
tivas e criativas 
para apresentar 

os alimentos para as crianças 
e incentivá-las a comer?

 Existem várias receitas atrati-
vas e práticas. Usar os alimentos 
para fazer desenhos, como flores, 
carinhas. Se um tipo de preparação 
não agradar, não é porque ele não 
gosta daquele alimento, pode ser a 
textura. Nunca desista de oferecer 
os alimentos ao seu filho e não o 
alimente vendo televisão ou tablet. 
Dê a colher ou o garfinho para ele 

 L Fazer a criançada comer nem sempre é uma tarefa 
fácil. Às vezes, parece uma missão quase impossível. 
Em entrevista à coluna, a nutricionista Renata Branco 
dá dicas para ajudar os pais na alimentação dos filhos 
e ensina uma receita de um nutritivo bolo de cenoura.  

ter o prazer de se alimentar sozinho 
e sempre mostre os alimentos a ele. 

Quais dicas 
p a r a  a j u d a r 
os pais a fazer 
com que os fi-

lhos comam bem e de ma-
neira saudável?

Se o seu filho recusar algum ali-
mento, não force ou ameace ou uti-
lize recompensas. Devemos ter cria-
tividade nos pratos e persistência. 
Mesmo a criança recusando aquele 
alimento, não deixar de colocar no 
prato dela. Muitas mães gostam de 
fazer misturinhas escondendo os 
legumes e verduras, não tem proble-

ma. Mas não deixe de apresentar 
aquele alimento ao seu filho. Fazer 
com que ele participe da elaboração 
dos pratos, levar ao supermercado, 
assim vai despertar a curiosidade. 
Será um momento descontraído 
entre família, onde os pais poderão 
explicar aos filhos a importância de 
cada alimento. Nos dois primeiros 
anos de vida, alimentos não sau-
dáveis, como açúcar, alimentos 
industrializados, não devem ser 
oferecidos, pois reduzem o ape-
tite e competem com alimentos 
mais nutritivos. E o mais impor-
tante é a criança ter o exemplo 
dentro de casa, pois a criança é o 
reflexo do que vê em casa. 

DIVULGAÇÃO

A alimentação 
da criançada
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 L Hoje tem fofura em dose dupla na 
coluna: os lindos irmãos João Victor, de 
10 meses, e Caio Damasceno Blanco 
de Hollanda, de 4 anos. Príncipes da 
mamãe Aline Damasceno, os peque-
nos adoram brincar juntos. Quer ver 
seu filho no Fofurômetro? Envie fotos 
para carlarangel@meiahora.com.

R F  O OM Ô U T  E 

No clima 
do Natal

Biblioteca 
aberta

 LHoje, o Mundinho Kids 
on-line, do Shopping 
Metropolitano Barra, 
vai ser no clima do Na-
tal. Às 16h, vai rolar a 
Oficina de Biscoitos Na-
talinos para a criançada, 
que será transmitida no 
Instagram do shopping.   

 LA biblioteca do Museu 
de Arte do Rio está aber-
ta para visitas agenda-
das pelo site do local. Os 
estudantes devem fazer 
agendamento on-line, 
selecionando o dia e ho-
rário da visita. Também 
é preciso definir os itens 
a serem pesquisados.

NUTRITIVO. “É um bolo prático, fácil e nutritivo, podendo ser 
feito para um lanchinho do seu filho. A farinha é a de amêndoa, 
um alimento rico em magnésio. Tem poucos carboidratos, 
gordura boa e fibras. Rico em vitamina B2, fósforo”, explica a 
nutricionista Renata Branco.
INGREDIENTES. Massa: 3 cenouras médias cruas, 3 ovos, 1 
xícara rasa de óleo de coco, 2 xícaras de farinha de amêndoas, 
1 xícara de açúcar demerara ou adoçante (xilitol), 1 colher de 
chá cheia de fermento. Cobertura: 200 g de chocolate em barra 
70% e 100 ml de leite de coco ou amêndoas.
MODO DE PREPARO. Massa: Bata no liquidificador os ovos, 
a cenoura, o óleo de coco e o açúcar demerara ou xilitol. 
Coloque em uma vasilha e acrescente, aos poucos, a farinha 
de amêndoas e mexa delicadamente. Acrescente o fermento e 
misture. Unte uma forma com óleo de coco e coloque a massa. 
Leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Cobertura: Derreta 
o chocolate em banho-maria e acrescente, aos poucos, o leite 
de coco ou amêndoas. Coloque por cima do bolo.

BOLO DE CENOURA

A nutricionista Renata 
Branco com a filha, 

Maria Kllara, de 8 anos



ESPORTES

GABIGOL VIRA DÚVIDA
Com desequilíbrio muscular, atacante pode não pegar o Racing, da Argentina, terça

O 
departamento médico do 
Flamengo acendeu a luz 
amarela em relação ao 

atacante Gabigol, que pode ser 
desfalque para a partida de volta 
das oitavas de final da Libertado-
res da América, na próxima ter-
ça-feira, contra os argentinos do 
Racing, no Maracanã. Em exame 
realizado ontem, o clube infor-
mou que o camisa 9 apresentou 
um “desequilíbrio muscular” e 
só voltará a atuar quando estiver 
100%. No entanto, ainda não es-
tá descartada a presença do ata-
cante no compromisso.

Ao contrário de 2019, o cen-
troavante tem sofrido com le-
sões nesta temporada. Ele já 
ficou fora por causa de um pro-
blema no tornozelo e, depois, 
outro na coxa. O jogador este-
ve ausente no fim de setembro 
e voltou a atuar em novembro, 
entrando em campo em quatro 
partidas apenas: contra Atléti-
co Mineiro, São Paulo (Copa 
do Brasil), Atlético Goianiense 
e Racing (Libertadores).

Além de Gabigol, o Rubro-
Negro também informou que 
o apoiador Diego Ribas — ele 

retornou recentemente de lesão 
— apresentou fadiga muscular 
e não tem presença garantida. 
Apesar das duas possíveis bai-
xas, o Mais Querido pode ter a 
volta do zagueiro Rodrigo Caio 
e do lateral-direito Isla, ambos 
em reta final de recuperação de 
problemas físicos. 

No duelo de ida, o time co-
mandado pelo técnico Rogério 
Ceni empatou com os argenti-
nos em 1 a 1, gol justamente do 

camisa 9, que saiu logo no co-
meço do segundo tempo para a 
entrada de Vitinho. O artilhei-
ro, no entanto, deu uma tran-
quilizada na Nação ao explicar 
que tal troca já estava progra-
mada pela comissão técnica 
para evitar desgaste físico.

Gabigol pode ser um desfalque de peso do Mais Querido para a decisão na Libertadores 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

ALÉM DO 
CAMISA 9, 

DIEGO RIBAS 
TAMBÉM 

PREOCUPA

 LNão só pela experiência que o 
Rubro-Negro corre contra o tem-
po para ter Rodrigo Caio. O time 
tem um aproveitamento positivo 
admirável quando o defensor está 
em campo: 75,5%. Sem ele, esse 
número cai para 67,6%. Geren-
te de saúde e alto rendimento do 
clube, o médico Márcio Tannure 
disse que o trabalho está sendo 
feito para colocar o zagueiro em 
campo na próxima terça-feira, 
no Maracanã. “Estamos traba-

lhando para isso. Existe a chance, 
com certeza. Vamos trabalhar pa-
ra ele estar em campo. São lesões 
diferentes. Voltou da Seleção com 
uma lesão no joelho e tratamos 
ela. Quando estava prestes a vol-
tar, em uma fatalidade, teve uma 
lesão na panturrilha”, explicou o 
médico. Expulsos na Argentina, 
Natan e Thuler estão suspensos, 
o que aumenta mais ainda a im-
portância da recuperação total 
de Rodrigo Caio para esse jogo.

A segurança de Rodrigo Caio

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 29/11/2020
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‘SOU GRATA POR TUDO 
QUE APRENDI LÁ’

BIANCA ANDRADE FALA SOBRE A MARÉ, DE ONDE É 
CRIA, SEU PROGRAMA NO YOUTUBE E MUITO MAIS 
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SEBASTIÃO DIAS TEM 
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NO VIDIGAL
CACHORRO-QUENTE DA 

DONA ELIZETE FAZ O 
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Sou Sebastião Dias, nasci 
no Espírito Santo, em 1965, 
e sou filho de mãe solteira. O 
patrão da minha mãe a trou-
xe para o Rio para trabalhar 
para a família. Os dois se de-
sentenderam e minha mãe 
arranjou outro emprego.

Minha mãe alegou que 
não tinha onde me deixar e 
o novo patrão usou sua in-
fluência para me internar na 
Fundação Nacional do Bem
-Estar do Menor (Funabem), 
onde vivi dos 7 aos 18 anos.

Após a morte da família, 
minha mãe me queria pró-
ximo a ela e alugou uma ca-
sa em Duque de Caxias. Para 
pagar o aluguel, trabalháva-
mos no lixão de Gramacho.

Aos 20 anos, fui trabalhar 
numa unidade da Funabem. 
As instituições socioedu-
cativas criadas para ajudar 
na recuperação de jovens e 
crianças são verdadeiros de-

pósitos, vivem entregues à 
própria sorte. Mas por ter 
sido ex-aluno, criamos vín-
culos, uma relação confiável 
e bem próxima. Os internos 
me viam como um irmão 
mais velho. 

O que me ajudou a não 
desviar minha conduta foi 
o esporte, essa ferramenta 
poderosa de inclusão social. 
Por isso, fundei a Associação 
Miratus de Badminton na 
comunidade da Chacrinha, 
na Praça Seca. Outras pes-
soas se sensibilizaram com 
meu trabalho e se engajaram 
nessa empreitada.

A Miratus é um projeto de 
inclusão social, que, ao mes-
mo tempo, faz a capacitação 
de atletas de potencial olím-
pico. São 28 títulos pan-ame-
ricanos, 45 sul-americanos, 
três europeus, quatro parti-
cipações em mundiais e dois 
atletas olímpicos.

S
e você for ao Morro do 
Vidigal e não comer o 
cachorro-quente da Do-

na Elizete é o mesmo que não 
tiver ido à comunidade da Zo-
na Sul do Rio. A barraquinha 
da vendedora, de 55 anos, é 
parada obrigatória na região 
e já virou até ponto turístico 
para quem é de fora.

“Eu já recebi pessoas de Mi-

CRIA DO MORRO DO VIDIGAL FAZ SUCESSO 
COM CACHORRO-QUENTE QUE JÁ VIROU 
ATRAÇÃO TURÍSTICA DA COMUNIDADE

 L RAI AQUINO
raimundo.aquino@meiahora.com

nas, São Paulo, Bahia, de todos 
os lugares do país e até gringos”, 
conta a cozinheira.

A ideia de vender cachorro-
quente foi do marido, Afonso. 
Há dois anos, o motorista de 
aplicativo percebeu que a espo-
sa fazia sucesso com o lanche 
servido por ela nos aniversá-
rios dos vizinhos. Foi ele tam-
bém quem construiu a barraca 
que Dona Elizete usa para ven-
der suas guloseimas.

O dogão fez tanto sucesso 

‘Ferramenta de 
inclusão social’
Sebastião Dias fundou Associação 

Miratus de Badminton na Chacrinha

Sebastião Dias: ‘A Miratus faz a capacitação de atletas’

MARCELO DIAS / DIVULGAÇÃO
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VENCEU
A FAVELA

COLUNISTA CONVIDADO

O texto é de responsabilidade do autor

que o marido construiu outra 
barraca para que ela vendesse 
hambúrguer. Com a pande-
mia do coronavírus, a vende-
dora teve que recolher as duas 
barracas e, na reabertura da 
economia, voltou com a de 
cachorro-quente. “Faço toda a 
produção do cachorro-quente 
em casa e meu primo leva tudo 
pronto e fica lá”, explica.

Dona Elizete projetava vol-
tar para a rua em dezembro, 
mas vai esperar notícias mais 
certeiras da vacina contra a 
Covid-19. “Espero e tenho 
confiança que, quando tudo 
voltar ao normal, o meu ca-
chorro-quente voltará ao nor-
mal também, porque tenho 
muitos clientes”, acredita.

Barraquinha da
 Dona Elizete é 

parada obrigatória 
para quem vai

ao Vidigal
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‘FICO FELIZ EM

INCENTIVAR MENINAS 

BIANCA ANDRADE, A BOCA ROSA, ESTREIA NOVA 

TEMPORADA DO SEU PROGRAMA NO YOUTUBE E 

REFLETE SOBRE CAMINHADA DE SUCESSO

A SEGUIREM SEUS SONHOS’

E
mpresária, apresenta-
dora, influenciadora 
digital, ex-BBB... São 

tantas as funções de Bianca 
Andrade, sim, a Boca Rosa, 
que fica até difícil descrever a 
carioca, de 26 anos. Dona de 
uma das marcas de cosméti-
cos mais badaladas do país, 
ela contabiliza 13 milhões 
de seguidores no Instagram 
e estreia, amanhã, a terceira 
temporada do Boca a Boca, 
programa de variedades que 
apresenta no YouTube. Mas 
nada disso caiu do céu. Nas-
cida e criada no Complexo 
da Maré, na Zona Norte do 
Rio, Bianca correu atrás dos 
seus sonhos e os conquistou, 
servindo, hoje, de inspiração 
para a nova geração.

“Eu troco muito com 
minhas fãs e essa relação é 
muito linda e importante 
para mim. Fico feliz em po-
der incentivar outras meni-
nas a seguirem seus sonhos. 
Também por entender, cada 
vez mais, a minha influên-
cia”, afirma Boca Rosa. 

Morando em São Paulo, 
após uma passagem eletri-
zante pelo BBB 20, da Glo-
bo, Bianca nunca escondeu 
sua história na Maré. Uma 
longa e batalhada jornada 
que a trouxe até aqui. “Sou 
grata por tudo que aprendi 
por lá. Foi onde tudo come-
çou. Tudo que passei me fez 
ter a visão de mundo que te-
nho hoje. Acho que essa é a 
maior mensagem que ten-
to passar: precisamos correr 
atrás do que queremos.”

A apresentadora ressalta 
as transformações que gos-
taria de ver nas periferias. 
“As favelas precisam de um 
olhar mais atento em relação 
às oportunidades e melhores 
condições de vida para quem 
vive por lá, com projetos que 
estimulem efetivamente a 
educação e incentivem os 
microempreendedores.”

Com uma carreira vito-
riosa, Boca Rosa venceu as 
dificuldades e preconceitos, 
tornando-se uma das maio-

 L LEONARDO ROCHA
leonardo.rocha@meiahora.com

res influenciadoras digitais do 
país. “Me libertei de toda essa 
pressão e perfeição que a in-
ternet impõe e comecei a ser 
cada vez mais eu. Ver as coisas 
dando certo também dá um 
gás para continuar. Tudo isso 
é gratificante demais”, diz. 

Convidados 
especiais

 LÉ amanhã que a terceira 
temporada do Boca a Boca 
chega repleto de novidades 
ao YouTube. Com um cená-
rio novo, inspirado no Na-
tal, Bianca recebe convida-
dos pra lá de especiais, como 
Gloria Groove, Dulce María 
e Pocah. “Me encontrei de-
mais como apresentadora. 
Foi como se tivesse voltado 
para o lugar que ‘cresci’ na 
internet. Foi todo gravado 
num estúdio com a temáti-
ca do Natal”, conta.

O lado empresária de 
Bianca também tem ganha-

do outros rumos. Ela se 
juntou a artistas da mú-

sica, como Pedro Sam-
paio e Carol Biazin, 

para lançamentos. 
“Esse lado em-

preendedora 
sempre este-
ve em mim. 
Sempre idea-
lizava minha 
vida, porque 
sou muito 

sonhadora e 
minha marca 

de maquiagem 
sempre esteve 

nos meus planos.” 
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 • DIVERSAS 
comunidades 
do Rio vêm 

apresentando problemas 
com abastecimento de 
água em meio à pandemia 
do coronavírus, momento 
que exige mais atenção com 
as medidas de higienização. 
No Morro da Baiana, em Ra-
mos, um grupo de morado-
res relatou que estão sem 
água há 15 dias. A situação 
persiste nas ruas Santo An-
tônio, Amaral, Itajubara e 
Vista Alegre. O mesmo pro-
blema também é relatado 
no Morro Camarista Méier. 

 •TRÊS postes da Travessa 
Noel Crispiniano Teixeira, 
na Rocinha, estão com lâm-
padas queimadas, causando 
transtorno aos moradores 
que transitam à noite.

GATAGATO

JULIANA MEIRELLES, 23MATHEUS DOS SANTOS, 20 

DA LAJEDA LAJE

 LA Favela Santa Marta é uma 
das principais regiões do esta-
do que mantêm viva a tradi-
ção da Folia de Reis. Com ori-
gem na Ilha do Governador, a 
Folia de Reis Penitentes che-
gou à comunidade de Botafo-
go no fim dos anos 50. “A Fo-
lia de Reis Penitentes já pode 
ser considerada um patrimô-
nio do Santa Marta, porque 
todas as pessoas dali a conside-

ram muito, além de todo povo 
de fora que vai acompanhar e 
gosta”, destaca o professor Al-
dair Rocha, diretor do Depar-
tamento Cultural da Uerj. Mi-
neiro de Pouso Alegre, Aldair 
é membro atuante da Folia de 
Reis da comunidade da Zona 
Sul do Rio. “A repercussão da 
folia no Santa Marta é muito 
grande. Tem até escolinha pa-
ra a garotada estudar”, conta.

FALA TU

 LJovens de 12 a 20 
anos de comunida-
des do Centro do Rio 
podem participar 
gratuitamente do 
projeto e-Base, que 
oferece uma imersão 
no universo dos ga-
mes através de vários 
eventos. Os partici-
pantes vão ter acesso 
a equipamentos de 
ponta (tecnologia de 
jogos eletrônicos), 
cursos, oficinas e pa-
lestras que os levem 
de usuários passivos 
a possíveis candidatos 

Moradora da Cidade 
de Deus, a gata é 
botafoguense e trabalha 
como modelo e tatuadora.

Apelidado de Uga Uga, o 
rapaz é morador do Morro 
dos Prazeres e trabalha 
como MC e dançarino.

Doação 
de livros

 LA Bienal do Livro do 
Rio doou, ontem, 15,5 
mil livros para os mo-
radores dos comple-
xos do Alemão e da 
Penha, na Zona Norte 
do Rio. As obras foram 
entregues a Rene Sil-
va, morador da região 
e fundador do jornal 
A Voz da Comunidade. 
Através das redes so-
ciais, Rene pediu que 
seus seguidores fizes-
sem uma “invasão li-
terária” para marcar 
os 10 anos da ocupa-
ção policial no Alemão 
e a falta de mudanças 
na região para conse-
guir a doação. 

ÚLTIMAS

NOTÍCIAS

FOR GAMES / 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

da cadeia produtiva da 
economia criativa.

Para participar, o jo-
vem deve comprovar 

uma relação formal 
com a escola e estar, 
preferencialmente, 
matriculado em um 

colégio da rede pú-
blica de ensino. As 
inscrições podem ser 
feitas pelo site ebase-
gamer.com, até o fim 
do projeto, em mea-
dos de dezembro.

O espaço do e-Base, 
em Santa Teresa, tem 
uma área aberta, com 
capacidade para 10 
pessoas, onde os pais 
podem acompanhar 
seus filhos durante o 
processo de capacita-
ção, incentivando-os a 
realizar o sonho de ter 
uma profissão digital.
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O que resta ao Botafo-
go para tentar evitar 

o que seria um desastre 
de graves consequências 
é deixar tudo de lado e 
se atirar à luta com o co-
ração na boca. A ameaça 
de rebaixamento é real, 
mas pode ser evitada des-
de que os jogadores façam 
um pacto, se comprome-
tam com a causa. Se ca-
da um der dez por cento 
a mais, serão 12 em cam-
po em defesa da causa. Ao 
rescindir com Ramón Díaz, 
a diretoria agiu, não havia 
como esperar, a luta é con-
tra o tempo. Restam 16 jo-

gos até a bandeirada final, 
a meta é alcançar 45 pon-
tos e a salvação. Serão ne-
cessários oito vitórias e um 
empate, algo que parece 
impossível, levando-se em 
conta que em 22 jogos dis-
putados foram apenas três 
vitórias. Caberá a Eduar-
do Barroca, o novo co-
mandante, ser capaz de 
transformar o ambiente 
fazendo a rapaziada acre-
ditar que sim, é possível. 
Como dizem que existem 
coisas que só acontecem 
ao Botafogo, a virada his-
tórica poderá ser uma de-
las. Bota fé, Fogão.

 LO volante Ramires teve o 
contrato rescindido com o 
Palmeiras sem muitas expli-
cações. Se pudesse, o técnico 
Luiz Felipe Scolari o levaria, 
correndo, para o Cruzeiro.

 LA diretoria do São Pau-
lo emitiu nota oficial afir-
mando que não quer a 

anulação do polêmico jo-
go com o Ceará, em rela-
ção ao VAR. Desmentiu a 
si mesmo, deixando muito 
mal na fita Raí e Fernando 
Diniz, que botaram a boca 
no mundo denunciando 
erro de direito e exigindo 
um novo jogo.

Só os fracos se entregam

PEDALADAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

A FIFA ESTÁ DE OLHO NO VAR

 LO argentino Germán Cano foi um 
achado para o Vasco. Aos 32 anos, o 
cara é um matador, centroavante nato. 
No pouco tempo de posse de bola du-
rante um jogo, faz o que sabe fazer, gols.

 L Depois da saída de Ramón Díaz, 
Honda disse que quer sair, a não ser 
que o convençam a ficar. Quem ele 
pensa que é para dar dura em clube 
com a história do Botafogo?

BOLA DENTRO BOLA FORA

 L As reclamações contra o 
mau uso do Árbitro de Vídeo 
(VAR), oriundas das mais di-
versas partes do mundo, leva-
ram a Fifa a se debruçar com 
afinco sobre o assunto. Mem-
bros da International Board 
admitem que houve um erro 
na elaboração dos protoco-

los e que o assunto realmente 
precisa ser revisto. Em aná-
lise, as questões do impedi-
mento e da bola na mão ou 
mão na bola. As regras são as 
mesmas, simples e objetivas, 
mas os “gênios”, com suas re-
comendações, criaram esse 
monstro para o futebol.

Hulk está na 
mira do Vascão
Leven sonha com a contratação do jogador

 L REFORÇO DE PESO

V
encedor da primeira eleição 
do Vasco, Luiz Roberto Le-
ven Siano sonha com con-

tratação de impacto mundial. A 
do momento é a do atacante Hulk, 
que disputou a Copa de 2014 pe-
la Seleção. Em conversa direta 
com o jogador do Shanghai SIPG 
FC, da China, o advogado, que se 
considera novo presidente do clu-
be da Colina, foi orientado a tra-
tar das negociações diretamente 
com Marisa Alija, que representa 
os interesses do jogador no Brasil.

O MEIA HORA teve acesso a um 
áudio enviado pelo próprio atle-
ta a Leven. Nele, o atacante Hulk, 
em tom amistoso, confirma que 
sua representante no Brasil é Ma-
risa Alija, única pessoa autorizada 

a tratar de negociações envolven-
do seu futuro profissional. 

“Fala, Leven. Tudo bem? 
Hulk. Deixa eu te falar. Lucas 
eu conheço há muito tempo, é 
um amigo meu, mas não é meu 
empresário. Me dou muito bem 
com ele e tudo, mas em nenhum 
momento falei para ele me ne-
gociar no Vasco ou em nenhum 
clube, até porque ele não é meu 
empresário. Quem resolve as mi-
nhas coisas aí no Brasil é a dou-
tora Marisa, entendeu? O Daniel 
Lorenz era meu empresário, hoje 
não é, mas nós temos uma rela-
ção muito boa com o Daniel Lo-
renz. O Lucas (amigo do atleta) 
não tava autorizado a falar por 
mim, não. Um abraço aí e fica 
com Deus”, disse o jogador em 
mensagem de áudio.

Leven, por sua vez, garantiu que 
está em contato com a represen-
tante do seu alvo em potencial pa-
ra o Vasco.  “Confirmo que vinha 
conversando informalmente com 
Lucas, amigo próximo de Hulk 
sobre possibilidade dele atuar no 
Vasco e, após uma conversa direta 
com o jogador, passamos a tratar 
com sua representante no Brasil, a 
advogada Marisa Alija. Portanto, 
seguimos nossa jornada de cons-
trução de um Vasco forte, a despei-
to dos anti, que vivem somente de 
desconstrução. Costuma mentir 
quem diz que eu minto. De qual-
quer forma, diante do fato que o 
presidente atual não permitiu a 
transição, aguardaremos a posse 
para qualquer definição, estando 
os atletas livres para verem alterna-
tivas”, afirmou o dirigente.

REPRODUÇÃO

 L PEDRO LOGATO

Hulk recebe um salário astronômico na China e o Vasco vai precisar ter jogo de cintura para contratá-lo
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Barroca: ‘Tem uma 
ligação afetiva’
Comandante chegou para substituir Ramón Díaz

 L BOTAFOGO SOB NOVA DIREÇÃO 

D
e volta ao Botafogo de-
pois de dirigir a equipe 
profissional em 2019, o 

técnico Eduardo Barroca, que 
lutava para afastar o Vitória da 
zona de rebaixamento na Série B 
do Campeonato Brasileiro, ago-
ra terá que fazer milagre para ti-
rar o Alvinegro do Z-4 na elite.

Contratado para a vaga do ar-
gentino Ramón Díaz, que sequer 
estreou por causa de uma cirurgia 
fora do Brasil, o novo chefe expli-
cou o motivo que o levou a segu-
rar esse tremendo pepino. “Estou 
muito feliz com a oportunidade 

de estar aqui mais uma vez. Todos 
sabem que minha ligação com o 
Botafogo nunca foi apenas pro-
fissional, tem uma ligação afeti-
va. Agora, à frente do Botafogo, 
assumo uma responsabilidade 
frontalmente para todo o corpo 
funcional e a direção do grupo e 
jogadores, para que a gente possa 
reverter uma situação adversa no 
momento e possa atingir o objeti-
vo de permanência e planejar um 
2021 mais cristalino”, destacou.

Na 19ª colocação na Série A — 
20 pontos, sendo 11 oriundos de 
empates —, Barroca fará os ajustes 

para o clássico com o Flamengo, 
sábado que vem, no Niltão, às 17h.

Sub-20 leva a Taça Rio
A garotada alvinegra faturou 

ontem a Taça Rio Sub-20. Após 
vencer o jogo de ida por 1 a 0, 
o Voltaço devolveu o placar no 
tempo normal, no CT das Car-
valheiras, e levou a decisão para 
os pênaltis, onde brilhou a es-
trela do goleiro Andrew — de-
fendeu uma cobrança: 5 a 4. O 
Glorioso decide o Carioca Sub-
20 contra o Vasco, nos dois pró-
ximos finais de semana.

VITOR SILVA / BOTAFOGO / DIVULGAÇÃO

Forte na briga por uma vaga 
no G-6 do Campeonato Brasi-
leiro, o Fluminense, com 35 
pontos, teve que recorrer às suas 
divisões de base para o impor-
tante compromisso de amanhã, 
contra o Red Bull Bragantino, às 
20h, no Maracanã, em comple-
mento da 23ª rodada. O técni-
co Odair Hellmann não poderá 
contar com 10 jogadores infec-
tados com a Covid-19, além de 
outros que estão lesionados.

O goleiro João Lopes, o late-
ral-direito Daniel, o zagueiro 
Luan Freitas e os volantes Mar-
tinelli e Nascimento reforçarão 
a equipe profissional. Em isola-
mento social por causa do no-
vo coronavírus, estão Danilo 
Barcelos, Digão, Muriel, Yuri, 
Hudson, Michel Araujo, Nino 
e Egídio. Os três últimos já fo-

ram liberados para retomar as 
atividades, mas por conta do 
tempo inativos, ainda não de-
vem ser utilizados. Fora eles, 
Fred e Yago, em fase de tran-
sição, também estão vetados.

Deve ter estreia
Considerado como a mais no-

va joia do clube, o volante Mar-
tinelli deve estrear e ser titular ao 
lado de André. A dupla formará 
pela primeira vez no profissio-
nal uma parceria que fez sucesso 
na base e foi parte da “geração de 
ouro” no Sub-17, quando foram 
campeões carioca e vice da Copa 
do Brasil e da Taça BH em 2018. A 
provável escalação tricolor: Mar-
cos Felipe, Calegari, Luccas Cla-
ro, Matheus Ferraz e Igor Julião; 
André, Martinelli e Nenê; Lucca, 
Wellington Silva e Marcos Paulo.

Fluzão recorre 
à sua garotada
Tricolor pega o Bragantino amanhã, 

no Maraca, com 10 desfalques

 L OS MOLEQUES DE XERÉM

O lateral-direito Daniel é um dos reforços para o time de cima

MAILSON SANTANA / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Eduardo 
Barroca está 
de volta ao 
Botafogo
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CASCADURA R$350.000
Casa, Avenida Ernani Cardoso, 
2quartos, varanda, demais de-
pendências, garagem, terraço 
completo, quintal, canil, RGI. 
Aceito carta, direto proprietá-
rio. Tel.:3391-9887/ 99113-2010
 
S.CRISTÓVÃO R$200.000
Casa 2quartos, sala,  área servi-
ço, terraço, 70m2. Rua General 
Almerio de Moura. Somente a 
vista. Tenho outras. T.3895-8132/ 
97179-4637 c.47594

 

ARARUAMA R$80.000
Um  quarto  sala cozinha banhei-
ro condições de  ampliar terreno  
com  12 x 30 todo  murado ótimo  
local aceito carro T.22 99226-
6775.
 

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
 

PIEDADE R$400,00
Quartos, com banheiro/ dispo-
nibilidade de cozinhar,   Água/ 
IPTU/ luz inclusos,  junto Gama 
Filho, 1mês depósito.  Rua Ma-
noel Vitorino. Tel.(21)2591-0540/ 
98801-0829
 

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 

 

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo decreto 
57.654 de 20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, pro-
cure seus direitos, T.21 98191-
8844 Whasapp,

 

COZINHEIRO(A) V/TEXTO
E Ajudante de Cozinha, com 
prática para pensão. Compa-
recer Rua Djalma Urich, 184 
- Sobrado, Copacabana. Tel: 
2522-2956.

 

VENDEDORA V/TEXTO
Global Car, contrata vendedo-
ra, ensino médio completo, que 
possua rede social, enviar cur-
rículo com fotos. e-mail: reser-
vas@globaltransport.com.br
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
Contrata-se Lanterneiro com 
experiência na área. Compare-
cer Av. Presidente Tancredo Ne-
ves, 5.670 Comendador Soares, 
Nova Iguaçu. Tel:96962-5252/ 
96962-4938/ 3766-5667
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência 
em troca  correias, cabeçote 
e mecânica em  geral, Salário 
combinar. Início imediato. 
Comparecer Rua São Cle-
mente, 169/Botafogo.

 
MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de Mecânico com  
experiência em 
Mecanica em Geral e Injeção 
Eletrônica. Tels: 3451-9141/ 
3452-8324 falar com Sr. Sérgio.

 
MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de mecânico e ele-
tricista automotivo. Salário à 
combinar. Rua Ferreira Pontes, 
166 Andaraí. Tel: 96484-1420/ 
99540-3535/ 3172-0272

 

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

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 URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem ex-
periência, para Termas na Bai-
xada, casa com muitos clientes. 
Ambiente discreto.   Início  ime-
diato. T.99329-3204/ whatsapp
 

JOANA COROA 
Mulher carinhosa, sensual, chei-
rosa, educada, massagem rela-
xante, atendimento local discreto, 
aparelhos. Realize seus sonhos. 
Largo Machado. 2051-9767/ 
98934-8990.
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A GATA DA HORA

arrasou em sua se-

gunda aparição na 

coluna. Ainda mais 

sensual do que an-

tes, a musa encan-

tou todos com esse 

olhar cativante. Ela 

tem 23 anos, é de 

Caxias, é formada 

em Educação Física 

e dá aula de dança. 

No Instagram, vo-

cê poderá admirá

-la mais em @iza-

bellachagas1.

IZABELLA CHAGAS

Gatas, mandem fotos e 
fone para agatadahora@

meiahora.com.

JOY DORNELLES / DIVULGAÇÃO

Voltaço fica na C com ‘passeio’

 LApós anunciar a sua aposen-
tadoria em março deste ano, 
o meia-atacante Marcelinho 
Paraíba, de 45 anos, voltou aos 
gramados para tentar salvar o 
Treze-PB da degola na Série C 
do Campeonato Brasileiro. O 

clube é o penúltimo colocado 
do Grupo A, dentro do Z-2. O 
Imperatriz, com um ponto, já 
caiu. Resta, então, conhecer o 
segundo rebaixado. E faltam 
apenas duas rodadas para o fim 
da fase de grupos da Terceirona.

Marcelinho Paraíba imortal

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

foi o outro ca-
rioca a entrar em campo 
pela Série D. Também no 
Grupo 7, o time da Zona 
Oeste, que já não tinha 
chances, ficou no empate 
sem gols com o Mirassol, 
no Estádio Moça Bonita.

Neymar dei-
xou sua marca no empate 
em 2 a 2 do Paris Saint-Ger-
main com o Bordeaux, on-
tem, pelo Francês. Kean fez 
o outro do PSG, enquanto 
Pembele (contra) e Adli mar-
caram para os visitantes.

b e m 
que tentou avançar à pró-
xima fase da Série D, ven-
cendo o Toledo-PR por 1 
a 0, fora de casa, mas ter-
minou a primeira fase na 
quinta posição do Grupo 
7, com 23 pontos.

já classi-
ficada para o mata-mata 
da Série D do Brasileiro, 
perdeu ontem para o Cas-
cavel, por 1 a 0, em Cabo 
Frio. Com 25 pontos e na 
terceira colocação, vai en-
frentar São Luiz-RS.

 LO BANGU  LDE PÊNALTI,

 LA PORTUGUESA-RJ LA CABOFRIENSE,

 LSe um é pouco, dois é bom e 
três é demais, agora imagina 
oito! Em uma tarde mais do 
que inspirada, o Volta Redon-
da atropelou o Brusque, on-
tem, no Estádio Augusto Bauer, 
em jogo válido pela 17ª rodada 
do Grupo B da Série C do Cam-
peonato Brasileiro: 8 a 1. Além 
da goleada impiedosa, o Volta-
ço assegurou a sua permanên-
cia na Terceirona de 2021.

Os gols foram marcados 
por João Carlos, duas ve-
zes, Alef Manga, outros três, 
Hiroshi, Oliveira e Daniel. 
Marco Antônio, de pênal-
ti, descontou para a equipe 
da casa. No próximo sába-
do, às 19h, o Volta Redonda 
recebe o Londrina no Está-
dio Luso-Brasileiro, na Ilha 
do Governador, pela última 
rodada da fase de grupos.
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TELEVISÃO

C
átia Fonseca é uma mu-
lher que não gosta de ro-
tina. Por isso mesmo, ela 

não para. Além do Melhor da 
Tarde, programa de variedades 
que comanda na Band, Cátia 
marca presença no rádio, com 
o Do Bom e Do Melhor, tam-
bém na Bandeirantes, e tem seu 
próprio canal no YouTube, TV 
Cátia Fonseca, que conta com 
mais de 375 mil inscritos e on-
de mostra sua vida quando não 
está na telinha. Conciliar tan-
ta coisa não é fácil, mas a apre-
sentadora ama tudo o que faz. 

“Eu gosto muito de rádio, es-
cuto há muito tempo. E adoro 
assistir televisão, mas só assisto 
quando estou sentada, quando 
tenho um tempo. Fora isso, a 
minha companhia sempre foi 
o rádio. Então, quando me fi-
zeram o convite para o Do Bom 
e Do Melhor, eu fiquei muito li-
sonjeada. Estou fazendo com 
o maior coração, com o maior 
prazer. Para mim, está sendo 
muito bom”, afirma Cátia, que 
foi uma das pioneiras a migrar 
para o YouTube. “O canal do 
YouTube, na verdade, a gente 
(ela e o marido, o diretor Rodrigo 
Riccó) começou há muito tem-
po. Faz sete anos, mais ou me-
nos. Acho que fomos os primei-
ros da televisão a migrar para o 
YouTube”, lembra.

A apresentadora usa sua ex-
periência na internet também 
na TV. “Todo meio de comuni-
cação é extremamente impor-
tante. Acho que a maior par-
te das pessoas de televisão está 
aprendendo bastante. É uma 
outra forma completamente di-
ferente de linguagem. E isso dei-
xa o profissional mais versátil.”

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

NA TV, NO RÁDIO 
E NA INTERNET

 L TÁBATA UCHOA

 L Todas as tardes, Cátia entre-
ga o público do seu programa 
para José Luiz Datena, que ela 
considera um grande parcei-
ro. “O Datena é um cara trans-
parente, que luta por aquilo 
que acredita. Você olha e pen-
sa: ‘Será que ele é bravo, será 
que ele é rude?’. Mas quando 
você conhece ele pessoalmen-
te ou conhece ele um pouco 
mais na TV, em momentos 
mais leves, você vê que ele é o 
oposto disso. Ele é um gran-
de companheiro, é uma pes-
soa ultra do bem, é um grande 
parceiro”, diz a apresentado-
ra. “Isso que a gente faz hoje, 
de entregar o programa para 
ele, já acontecia 20 anos atrás, 
quando a gente estava na Re-
cord. Acho que sou abençoada 
por ter grandes amigos perto 
de mim”, acrescenta. 

Parceria 
com Datena

 LCom tantos compromissos 
profissionais, Cátia aproveita 
seus momentos de lazer para 
fazer uma das coisas que mais 
ama: viajar. Este ano, no entan-
to, por conta da pandemia do 
coronavírus, não deu para co-
locar o pé na estrada. 

“Nos meus momentos de 
descanso, de lazer, eu gosto de 
cozinhar. De fazer algo que é 
chato para muita gente, que é 
arrumar as coisas. Ficar olhan-
do o que está com defeito e dar 
uma arrumadinha. Arrumar 
armário, essas coisas meio doi-
das. E, obviamente, coisa que 
eu não fiz este ano, que eu amo 
de paixão, que é viajar. Se eu 
pudesse escolher só uma coisa 
para fazer na vida fora traba-
lhar, seria viajar. Amo viajar e 
pode ser para qualquer lugar”, 
conta a apresentadora.

‘Eu gosto de 
cozinhar’

 LPor 15 anos, Cátia Fonseca co-
mandou o Mulheres, na Gazeta, de 
onde saiu para o Melhor da Tarde, 
com uma proposta bem diferente 
e mais abrangente. “Sempre quis 
fazer programas que pudessem 
abranger não só o público femi-
nino, mas todas as pessoas de uma 
forma geral. Independente da ida-
de também”, diz. 

Apesar de estar no ar no mes-
mo horário que colegas como Ch-
ris Flores e Sônia Abrão, Cátia ga-
rante que não há uma guerra pela 
audiência. “Esse negócio de riva-
lidade, guerra de audiência entre 
programas é uma grande boba-
gem. Quando a gente está no ar, a 
gente quer fazer o melhor. Mas fi-
zemos ação comercial com a Chris 

faz um mês mais ou menos. E so-
mos superamigas. Ela e o Ricardo 
(Côrrea, marido de Chris) frequen-
tam a nossa casa”, afirma. “Não 
existe concorrência. Nem com a 
Sônia. Gosto muito da Sônia. A 
gente se encontrou em uma festa 
e foi muito legal. Ela é sempre mui-
to querida. Mas quando a gente es-
tá no ar, ela luta e a gente luta.”

‘Esse negócio de rivalidade é uma bobagem’

Cátia Fonseca se divide 
entre o ‘Melhor da Tarde’, 
‘Do Bom e Do Melhor’ 
e seu canal no YouTube
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D-D-DAVID
DAVID BRAZIL davidbrazil@meiahora.com 

 LAlém de cantar e compor gran-
des suuucessos, como Pretexto, Ci-
dade Neon e Nada Supera A Gen-
te, o maaaravilhoso Suel agora 
também administra sua carreira. 
E está indo muito bem, obrigado. 
Sua mais nova música, Ida e Vol-
ta, já está na boca do povo. O cli-
pe está bombando no YouTube. 

O cantor também vai voltar com 
o pro-pro-projeto Trilogia, junto 
com Chininha e Rony Lucio. Ante-
nado na moda e na internet, Suel 
ainda faz sucesso nas redes sociais, 
onde mostra seu dia a dia, ensina 
suas receitinhas fit, que nem sem-
pre são bem-sucedidas, e mostra 
seus looks. Qual Instagram? @suel.

 L Mi-mi-mineirinho de Belo Horizonte, Pedro, este belo 
mooorenaço de corpo escultural, tem 30 anos, é estu-
dante de Direito, consultor de uma grande empresa de 
moda e faz sucesso no Instagram @pedrohenry333.

 L Um dos graaandes nomes da 
música gospel, Jonatan Lima 
faz parte da Primeira Igreja Ba-
tista de Mariópolis, em Anchie-
ta, onde li-li-lidera grupo jovem 
e ministério de música. Compor 
é seu hobby e tem como inspi-
ração os salmos da Bíblia. Vou 
Seguir é o novo lançamento do 
cantor. “Essa canção fala sobre 
o amor de Deus a todas as pes-
soas”, afirma ele.

COM VOCÊS... JONATAN LIMA

FOTOS DIVULGAÇÃO

PEDRO HENRY

D-D-DELÍCIA
DA SEMANA

JOGANDO 

NAS ONZE
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BABADO
ISABELLE ROSA isabelle.rosa@meiahora.com 

‘USANDO APELIDO 

AO MEU FAVOR’
 L MC Mirella foi uma das grandes protagonis-

tas de A Fazenda 12. A funkeira se divertiu, 
dançou, brincou, bebeu e participou de vá-
rios barracos, claro. À coluna, a cantora 
faz um balanço sobre sua participação no 
reality show da Record, fala sobre seus 
arrependimentos, sobre o apelido de 
MC 18%, a amizade com Biel e muito 
mais. Ela só preferiu não se pronun-
ciar sobre seu relacionamento 
com Dynho Alves, mesmo após os 
dois mostrarem nas redes sociais 
que já passaram algumas noi-
tes juntinhos após a Fazenda.  
Confira a entrevista!

Como foi a experiência de 
participar de “A Fazenda 12”?

Sempre foi meu sonho. Com cer-
teza, foi uma experiência única! To-
do mundo que tiver a oportunidade 
deveria participar.

Você se arrependeu de algu-
ma atitude que teve durante o 
confinamento? 

Sem dúvidas, da forma como 
eu briguei com a Raissa. Deveria 
ter falado de uma maneira não tão 
agressiva. Porém, na hora da raiva, 
falamos coisas e temos atitudes que 
não pensamos no que pode acarretar.

Como tem sido o feedback da 
galera desde a sua saída? Você 
tem recebido mais mensagens 
positivas ou negativas?

Por incrível que pareça, muitas 
mensagens positivas, muitas pes-
soas mandam mensagens dizendo 
que não queriam que eu tivesse saído 
ou que eu deveria voltar.

No início do jogo, você che-
gou a ser cotada como uma das 
favoritas ao título de campeã. 
O que acha que desandou e fez 
você não levar o prêmio?

MARI ARAUJO / DIVULGAÇÃO

BABADO

As brigas. Sem dúvidas, isso 
me prejudicou.

Ficou chateada com o 
apelido de MC 18%? 

Eu não. Já fui chamada de 
coisa pior. Eu estou usando esse 
apelido aí ao meu favor.

Acredita que foi um 
erro você ter entrado 
para a turma do “bico 
preto”? Acredita que 
sua eliminação foi por 
isso também? 

Sim, eu devia ter ficado 
na minha, como eu fazia 
desde o começo. Isso, 
sem dúvidas, também 
ajudou na minha eli-
minação.

O Biel  é  seu 
amigo de longa 
data. Como você 
tem enxergado a 
participação de-
le no reality?

Eu sempre tive 
mais contato com a 
irmã e com a mãe 
do Gabriel. Para 
mim, ele é um dos 
mais jogadores lá 
dentro.

Quais são as amiza-
des de lá que você pre-
tende trazer aqui para 
fora?

Aqui fora não tem a pres-
são do jogo, nem um milhão 
de reais para interferir em 
nada. E eu estarei aberta à 
conversa com quem quiser 
conversar comigo.

Lá dentro, você dei-
xou claro que viveu um 
mix de emoções, que 
você até estava mudan-
do sua forma de enxer-
gar o jogo, as pessoas. 
Você é assim na vida 
real também? Uma pes-
soa à flor da pele nesse 
sentido?

Sim, eu acredito muito 
nesse negócio de energia. Sou 
bem intensa, principalmente 
em relação a amizades.

Como você está en-
xergando o jogo aqui 
de fora?

Muita gente agindo com 
falsidade, forçando uma 
coisa que não é, indo pe-
las beiradas para primeira 
oportunidade que tem dar 
o bote.

Quem você acha que 
vai ganhar o programa 
e por quê?

Acho que  a  Jo jo  é  a 
grande favorita ao prêmio, 
por ser bem verdadeira e 
autêntica.

Passado o reality 
show, quais são seus 
planos futuros, Mirel-
la? Tem música para ser 
lançada? Tem convites 
para campanhas publi-
citárias? O que pode 
adiantar pra gente?

Agora, vou focar na mi-
nha carreira. Tem muito 
trabalho pela frente, músi-
cas, campanhas, dar conti-
nuidade na minha marca. 
Então, se preparem que vem 
bastante novidades.

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

FRASE DO DIA
“Um coração nunca perde aquilo que já possui.” 

(Henry Ward Beecher)

HORÓSCOPO

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

CÂNCER LEÃO VIRGEM

 LO dia contará com uma ener-

gia densa, tire um momen-

to para descansar. Os astros 

alertam para não gastar mais 

do que pode. Por outro lado, 

pode ter ideias no trabalho.

Números da sorte: 66, 21 e 03.

 LTerá vontade de compartilhar 

seus planos com a família, mas 

será importante ouvir as opi-

niões deles antes de tomar 

decisões. As emoções poderão 

enfrentar altos e baixos.

Números da sorte: 85, 31 e 67.

 LPode sentir a vontade de 

fazer um curso, mas reserve 

algumas horas para relaxar. 

Uma boa caminhada, com as 

devidas precauções, será uma 

boa pedida para se distrair.

Números da sorte: 32, 14 e 95.

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

 LUma energia de otimismo vai 

inundar o seu dia. Uma con-

versa franca com seu par será 

muito bem-vinda, esclareça 

qualquer mal-entendido no 

relacionamento amoroso. 

Números da sorte: 33, 69 e 78.

 LUma discussão não está des-

cartada em família e você vai 

precisar se controlar para não 

piorar a situação. Terá planos 

criativos e originais para apre-

sentar no trabalho na semana.

Números da sorte: 97, 79 e 16.

 LA preguiça pode dar as caras 

de manhã, porém depois você 

terá disposição para aprovei-

tar o domingo com as pessoas 

queridas ao seu redor, mas 

tome as devidas precauções!

Números da sorte: 98, 89 e 08.

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

ÁRIES TOURO GÊMEOS

 LA área das comunicações, dos 

negócios e da educação estão 

favorecidas. Aproveite para 

conversar com seus entes que-

ridos, troque ideias e opiniões, 

tente relaxar mais. 

Números da sorte: 35, 44 e 17.

 LPode ser que precise discutir 

com sua família um assunto re-

lacionado a imóveis ou dinhei-

ro. Não tome decisões precipi-

tadas ditadas pelas emoções, 

procure dialogar mais.

Números da sorte: 45, 54 e 09.

 LO domingo pode não ser tão 

tranquilo, então evite con-

frontos com parentes e com o 

seu amor. Um acontecimento 

inesperado pode te surpreen-

der positivamente, aproveite.

Números da sorte: 46, 55 e 37.

SÃO FRANCISCO ANTÔNIO 
FASANI
Francisco Fasani nasceu em Lucera, 
na Itália, em 6 de agosto de 1681. 
Ele era considerado um modelo 
perfeito de sacerdote. De formação 
franciscana, dedicou-se aos mora-
dores de sua cidade natal por 35 
anos e era um verdadeiro amigo do 
povo. Conselheiro, sábio e muito se-
guro de si, ganhou o apelido de ‘Pai 
Mestre’. Como religioso, foi um ver-
dadeiro ‘ministro’ no sentido fran-
ciscano, ou seja, o servo de todos 
os frades: caridoso e compreensivo. 
Morreu em 1742 e foi canonizado 
em 13 de abril de 1986.

SANTO DO DIA

AZAR
O sujeito estava no fundo do 
bar, triste e arrasado, com 
seu copo de bebida. Quan-
do entra um cara revoltado, 
quebrando tudo, gritando 
com todo mundo. O cara che-
ga até a sua mesa, arranca o 

copo de sua mão, bebe a me-
tade e ainda joga o resto na 
sua cara:
— Fala alguma coisa, cara! 
Fala logo ou eu te arrebento!
O sujeito responde, triste:
— Hoje é meu dia de azar, 
mesmo. Logo de manhã, eu 

perdi a hora porque acabou 
a energia e tive que descer 20 
andares de escada. Eu fui sair 
da garagem, o pneu estava 
furado. Perdi meia hora pra 
trocar o pneu, saí com muita 
pressa e acabei batendo o 
carro. Cheguei muito atra-

sado no trabalho, discuti 
com meu chefe e fui manda-
do embora. Por causa disso, 
cheguei bem mais cedo em 
casa e peguei minha mulher 
na cama com o amante. Aí, 
eu já perdi logo a paciência, 
fui bater no cara e acabei 

apanhando feio, fiquei co-
berto de sangue. Fui tomar 
um banho e levei um puta 
choque. E pra acabar de vez 
com o meu dia, eu tô aqui, na 
minha, me preparando pra 
me suicidar, me chega um 
idiota e toma meu veneno.

PIADAS DO CABEÇÃO

REGÊNCIA:
Caboclo Pena Branca
MENSAGEM:
Sr. Pena Branca vem nos pe-
dindo cuidado com a saúde. 
Nos avisa também que gran-
des desafios serão superados 
e que alguns acontecimentos 
nos trarão alegria e sucesso 
duradouro.
Saudação:
Okê Caboclo
CORES:
Branco e detalhes verdes.
ELEMENTO:
Terra, matas e florestas.
SIMPATIA:
Para fortalecer a saúde, 
monte uma cesta de frutas 
verdes, com seis unidades de 
cada fruta, enfeite com seis 
bandeirinhas e fitas brancas, 
coloque seu nome, leve até 
uma árvore bonita e acenda 

uma vela branca e entregue 
a Sr. Pena Branca. Peça a  saú-
de e a força de que você está 
precisando.

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

 LOs astros podem mexer com 

suas emoções. Deve sentir von-

tade de fazer um novo curso 

ou de iniciar uma especializa-

ção, a internet será sua aliada. 

Uma paquera pode surgir.

Números da sorte: 54, 72 e 00.

 LHoje você terá vontade de 

conversar com seus entes que-

ridos para compartilhar seus 

planos. Encontros estão favo-

recidos, até os virtuais. Poderá 

engatar um relacionamento.

Números da sorte: 91, 55 e 19.

 LA energia desse domingo é 

mais densa, mexendo com seu 

lado emocional. Fuja de dis-

cussões com seus familiares. 

Compartilhe seus sonhos com 

o par, façam planos juntos.

Números da sorte: 74, 83 e 20.
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